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1. შესავალი
ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეულმა პანდემიამ უპრეცე-

დენტო კრიზისი შეუქმნა მთავრობებს, ჯანდაცვის სისტემებს და ფართო 
საზოგადოებას, გავლენა მოახდინა მილიონობით ადამიანის ჯანმრთელო-
ბაზე, სიცოცხლესა და საარსებო პირობებზე მთელ მსოფლიოში.

პანდემიის გავრცელების საწყის ეტაპზე, COVID-19-ის საწინააღმდე-
გო ვაქცინის არარსებობის პირობებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა 
(WHO, CDC, ECDC) შეიმუშავეს რეკომენდაციები, რომლის მიხედვითაც, 
ფიზიკური დისტანცირება მიჩნეული იქნა, როგორც, ჯერ ბოლომდე შე-
უსწავლელი, ვირუსის შეკავებისა და მართვის ეფექტიანი საშუალება1. 
წარმოდგენილი რეკომენდაციების გათვალისწინებით, ქვეყნებმა დაიწყეს 
ისეთი ღონისძიებების განხორციელება, როგორიცაა: სასწავლო დაწესე-
ბულებების დახურვა და დისტანციურ რეჟიმზე გადაყვანა, მასობრივი და 
საჯარო თავყრილობების აკრძალვა, ცალკეული ეკონომიკური საქმიანო-
ბების შეზღუდვა, ფიზიკური დისტანცირება და ქვეყნების დონეზე საგა-
ნგებო მდგომარეობის გამოცხადება, მათ შორის, მკაცრი კარანტინი და 
კომენდანტის საათი2.

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით, „დიდმა ლოკდაუნმა~ 
(Gopinath, 2020), სინქრონულად შეასუსტა ეკონომიკური აქტივობა მთელ 
მსოფლიოში, მკვეთრად შეამცირა შინამეურნეობათა მოხმარება, განსა-
კუთრებით დააზიანა მომსახურების სექტორი, დიდი დარტყმა მიაყენა 
შრომის ბაზარს და საერთაშორისო ვაჭრობას (IMF, 2020). შედეგად, მა-
სობრივად დაიკარგა სამუშაო ადგილები და დაიშრიტა შინამეურნეობების 
რეგულარული შემოსავლის წყაროები, რამაც სიღარიბის დონის მკვეთ-
რი ზრდის რეალური საფრთხე წარმოქმნა. საქართველოში პანდემიურმა 
კრიზისმა განსაკუთრებით დააზიანა მომსახურების სექტორი, მათ შორის, 
ტურისტული ინდუსტრია, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკის 74 პროცენტს 
შეადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობის მიერ დაწესებული ანტი-

1 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public; 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html; 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-guidelines-non-pharma-
ceutical-measures_0.pdf 

2 COVID-19-ის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიში.
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პანდემიური შეზღუდვების ფონზე დაავადების გავრცელების მასშტაბი 
თავდაპირველად საკმაოდ მცირე იყო, ქვეყნის ეკონომიკას მაინც დიდი 
ზიანი მიადგა. გაიზარდა სიღარიბისა და უმუშევრობის მაჩვნებლები (კა-
კულია მ. და კაპანაძე ნ., 2020).

ეკონომიკის სფეროში წარმოქმნილი კრიზისის გავლენა არათანაბრად 
აისახა მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფზე. იმ ადამიანების გარდა, ვინც 
მომსახურების სფეროში იყო დასაქმებული და ანტიკრიზისული ღონის-
ძიებების გამო დაკარგა სამსახური ან შეუმცირდა შემოსავალი, მძიმე 
მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ისინიც, ვინც არაფორმალურ სექტორში 
იყო ჩართული ან/და დაკავებული იყო პრეკარიატული შრომით. შემო-
სავლის დაკარგვის გარდა, მათი დიდი ნაწილი ანტიკრიზისული გეგმით 
გათვალისწინებული სახელმწიფო დახმარების მიღმა აღმოჩნდა 3. 

ჯანმრთელობის სისტემისა და ეკონომიკური კრიზისის გარდა, პანდე-
მიამ და მასთან დაკავშირებულმა ანტიკრიზისულმა ღონისძიებებმა, რო-
გორიცაა ფიზიკური დისტანცირების დაცვა, გადაადგილების შეზღუდვა 
და სხვ., მნიშვნელოვნად შეცვალა მოსახლეობის ყოველდღიური ყოფაც, 
რაც, თავის მხრივ, აისახა (თან არაპროპორციულად) მოსახლეობის კე-
თილდღეობის სხვადასხვა ასპექტზეც.

COVID-19 პანდემიისა და ანტიკრიზისული ღონისძიებების მოკლე თუ 
გრძელვადიანი გავლენა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე კიდევ ერთი აქტუ-
ალური საკითხია დღესდღეობით. სხვადასხვა ფაქტორს თავისი წვლილი 
შეაქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის არასახარბიელო მდგომარეობაში. 
მათ შორისაა, დაინფიცირების შიში (Zhang et al., 2020; Makhashvili et al., 
2020), თვითიზოლაცია, ყოველდღიური რიტმის დარღვევა და ფინანსური 
წუხილები (Tull et al., 2020), ცხოვრებისა და მუშაობის რიტმის დარღვევა, 
მარტოობა და დისტრესი (Liu et al., 2020), და ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
სერვისებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა (Liu et al., 2020). პანდემიამ 
და სოციალურმა იზოლაციამ გავლენა იქონია ისეთ სოციალურ პრო-
ბლემებზეც, როგორიც ოჯახში ძალადობაა. ექსპერტების მოსაზრებით, 
კრიზისების პერიოდში, მათ შორის, ეპიდემიის დროს, გამოიკვეთა ქალთა 
მიმართ ძალადობის ზრდის ტენდენცია (WHO, 2020; UN women 2020a). 
პანდემიით გამოწვეული შიში, სტრესი, გაუარესებული ეკონომიკური 
მდგომარეობა, შესაძლოა, მოძალადისთვის მაპროვოცირებელი ფაქტორი 

3 https://osgf.ge/rogor-unda-daekhmaros-mtavroba-umushevrad-darchenilebs-rekomendaciebi/
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გახდეს. კარანტინისა და თვითიზოლაციის რეჟიმში, მსხვერპლი უფრო 
მეტ დროს ატარებს ოჯახის მოძალადე წევრთან, რამაც შეიძლება გაა-
რთულოს მოძალადისგან თავის დაღწევა აუცილებლობის შემთხვევაში 
(მაგ., ვერ შეძლოს განმარტოვდეს, რომ დაუკავშირდეს სამართალდამცა-
ვებს ძალადობის შემთხვევაში) 4.

2020 წლის აპრილში გაერომ გამოაცხადა, რომ „COVID-19-ით გამოწვე-
ულმა კრიზისმა გაამძაფრა საზოგადოების ყველაზე ნაკლებად დაცული 
ფენების მოწყვლადობა. ამას წინა პლანზე გამოაქვს ღრმა ეკონომიკური 
და სოციალური უთანასწორობა და ჯანმრთელობისა და სოციალური და-
ცვის სისტემების არაადეკვატურობა, რაც, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
რეაგირების ფარგლებში, გადაუდებელ ყურადღებას მოითხოვს~5.

ვირუსთან ბრძოლისა და ვირუსის გავრცელების შესაკავებლად, ქვე-
ყნების მიერ გატარებული პოლიტიკის სწრაფმა შეფასებამ აჩვენა, რომ 
ცალკეული მარგინალური ჯგუფები, მათ შორის, უსახლკაროები, არალე-
გალი მიგრანტები, სექსმუშკები, ნარკოტიკების მომხმარებლები, ლესბო-
სელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი და ინტერსექსი (LGBTI) ადამია-
ნები – COVID-19 პანდემიისგან ყველაზე მეტად დაზარალებულთა შორის 
აღმოჩნდნენ [NLO, 2020a]. ამ ურთიერთდაკავშირებული ჯგუფების ისე-
დაც მაღალ რისკებს დაქვემდებარებული ჯანმრთელობა და ცხოვრების 
უკიდურესად არასაიმედო პირობები განაპირობებს COVID-19-ით დაავა-
დების, გავრცელების და გარდაცვალების მაღალ რისკს (Philips II et al., 
2020). გარდა ამისა, ჰომო/ბი/ტრანსფობიური გარემო და დამოკიდებულე-
ბები ბევრ ქვეყანაში სერიოზული დაბრკოლებაა ამ ჯგუფის წევრთათვის 
ჯანდაცვისა და დამხმარე სერვისების ხელმისაწვდომობის კუთხით. მაღა-
ლი რისკის მიუხედავად, ეს ჯგუფები მეტწილად არ არიან გათვალისწინე-
ბული მთავრობის მიერ შემუშავებულ, ჯანმრთელობის, სოციალური და 
ეკონომიკური მიმართულებით პანდემიის საპასუხო ღონისძიებებში6. 

ლგბტ(ქ)ი საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციის წი-
ნასწარი შეფასებით ლგბტ(ქ)ი ჯგუფთან მიმართებაში COVID-19-სა და 

4 საქართველოში ჩატარებული სიტუაციის სწრაფი შეფასების კვლევები და შსს-ს სტატისტიკა 
ჯერჯერობით არ ადასტურებს ამ ვარაუდს.

5 United Nations. COVID-19 and human rights. We are all in this together. 2020 Available at:
https://unsdg.un.org/resources/covid-19-and-human-rights-we-are-all-together 

6 Nobody Left Outside (NLO) initiative statement on COVID-19: EU and national government COVID-19 
responses must reach everyone – including marginalised people. https://nobodyleftoutside.eu/wp-con-
tent/uploads/NLO-statement-on-COVID-19.pdf 
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ანტიკრიზისული ღონისძიებების გავლენის შესაფასებლად, მნიშვნელო-
ვანია ყურადღების გამახვილება ისეთ ასპექტებზე, როგორიცაა ჯგუფის 
წევრთა სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა; ჯანმრთელობა და ხელმი-
საწვდომობა ჯანმრთელობის სერვისებზე; სოციალური დისტანცირებისა 
და იზოლაციის გავლენა ჯგუფზე, და ძალადობისა და დისკრიმინაციის 
გამოცდილების დინამიკა ჯგუფში (ILGA, 2020a).

წინამდებარე კვლევა გამოყენებითი ხასიათისაა და მიზნად ისახავს 
შეაფასოს COVID-19-ისა და ანტიკრიზისული ღონისძიებების გავლენა 
ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრებზე, სოციო-ეკონომიკური, ფსიქიკური ჯანმრთე-
ლობისა და ძალადობის გამოცდილების ასპექტების გათვალისწინებით. 

კვლევის შედეგები და პრაქტიკული რეკომენდაციები შეიძლება გამოყე-
ნებული იქნეს ქვეყანაში COVID-19-ის ნეგატიური გავლენის შესამცირებ-
ლად და ლგბტ(ქ)ი ადამიანთა მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. 

კვლევის შედეგები საინტერესო იქნება ადგილობრივი და საერთაშორი-
სო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ლგბტ(ქ)ი ჯგუფებთან და 
ლგბტ(ქ)ი საკითხებზე (ასევე, მომიჯნავე საკითხებზე, როგორიცაა, მაგ., 
ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა, ოჯახში ძალადობა, ადამიანის უფლებე-
ბი, ძალადობა სოგის ნიშნით და სხვ).



13

შესავალი

2. ძირითადი შედეგების მოკლე შეჯამება
პანდემიასთან ბრძოლის დროებითი ღონისძიებების გავლენა ლგბტ(ქ)ი თემის 
წევრების სოციო-ეკონომიკურ მდგომარეობასა და შემოსავლის წყაროების 
დივერსიფიცირებაზე

პანდემიამ და მასთან ბრძოლის დროებითმა ღონისძიებებმა ნეგატიური 
გავლენა მოახდინა თემის წევრთა სოციო-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. 
იმის მიუხედავად, პანდემიამდე ცალკე ცხოვრობდნენ თუ მშობლების 
ოჯახთან ერთად, COVID_19-ის პანდემიის პერიოდში, თითქმის ყველას 
მოუწია საყოფაცხოვრებო პირობების შეცვლა, იქნება ეს სიდუხჭირის 
გამო მშობლებთან დაბრუნება, ან უფრო იაფიანი საცხოვრებლის მოძებ-
ნა, თუ პირიქით – ქამინგაუთთან დაკავშირებული პრობლემების გამო 
მშობლების სახლიდან ცალკე გადასვლა. თავშესაფრის საკითხი, რომე-
ლიც, ველზე მომუშავე ექსპერტების აზრით, ლგბტ(ქ)ი თემისთვის ერთ-ე-
რთი ბაზისურ საჭიროებას წარმოადგენს, განსაკუთრებით გამოიკვეთა 
პანდემიის დროს, მაშინ, როდესაც ოჯახებისგან გარიყულმა და ანაზღა-
ურების გარეშე დარჩენილმა თემმა ვერც სახლში დაბრუნება შეძლო და 
ვერც ბინის ქირის გადახდა. კვლევის რაოდენობრივი კომპონენტის თა-
ნახმად, პანდემიის დროს, 211 რესპონდენტიდან ყოველ მეათეს შეექმნა 
საცხოვრისის პრობლემა (12.8%), ყოველ მესამე რესპონდენტს კი (34.6%) 
ბინის ქირის გადახდა გაუჭირდა.

კრიზისულ პერიოდში, თემის იმ წევრების საცხოვრისით უზრუნველყო-
ფის ხარჯები, ვინც გარეთ დარჩენის რისკის ქვეშ აღმოჩნდა, სათემო 
ორგანიზაციების მიერ გაწეული ჰუმანიტარული დახმარების თითქმის 
ნახევარი შეადგინა. საცხოვრებლით უზრუნველყოფის სერვისები და 
პროგრამები ნომერ პირველი გამოწვევა აღმოჩნდა ტრანსგენდერი ადა-
მიანებისთვის, რომლებიც განიცდიან მკაცრ და უკომპრომისო გარიყვას 
ოჯახებისგან. სექს-სამუშაოში ჩართულ ტრანსგენდერ ქალებთან ჩაღრ-
მავებული ინტერვიუების შედეგების მიხედვით, რომ არა ბინის ქირის სუბ-
სიდია, მათი უმეტესობა ქუჩაში აღმოჩნდებოდა. 

ჯგუფის წევრთა თვითშეფასების მიხედვით, კარანტინის პერიოდში 
სამჯერ გაიზარდა იმ რესპონდენტთა წილი, რომელიც საკუთარ ეკო-
ნომიკურ მდგომარეობას აფასებდა, როგორც ძალიან ცუდს (17.1%-დან 
50.7%-მდე). ამდენჯერვე შემცირდა მათი რიცხვი, ვინც პასუხად კარგი 
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ან ძალიან კარგი მონიშნა პანდემიამდე (20.4%-დან 7.6%-მდე). მათი რი-
ცხვი კი, ვინც მდგომარეობას ახასიათებდა, როგორც საშუალოს, 41.7%-
დან 15.2%-მდე შემცირდა. მკვეთრად გაიზარდა უთანასწორობა ჯგუფის 
შიგნითაც. კარანტინის შემდეგ, მდგომარეობა მცირედით გაუმჯობესდა, 
თუმცა, ეკონომიკური მდგომარეობის თვითშეფასების მიხედვით, ჯგუ-
ფის წევრებს შორის გაზრდილი სხვაობის ტენდენცია უცვლელი დარჩა.

პანდემიის გავლენა არათანაბრად აისახა თბილისი/რეგიონის ჭრილშიც. 
პანდემიამდელ მდგომარეობასთან შედარებით, თბილისში მაცხოვრებე-
ლი რესპონდენტების ეკონომიკური მდგომარეობა უფრო მეტად გაუმჯო-
ბესდა, ვიდრე რეგიონებში.

პანდემია და პანდემიასთან ბრძოლის დროებითი ღონისძიებები და შე-
ზღუდვები, განსაკუთრებით მძიმედ აისახა კომერციულ სექს-სამუშაოში 
ჩართულ რესპონდენტებზე, რომელთათვისაც სექს-სამუშაო შემოსავლის 
ერთადერთ წყაროს წარმოადგენს. მათი უმეტესობა არათუ საცხოვრებ-
ლის გარეშე დარჩენის, არამედ შიმშილის საფრთხის წინაშეც კი დადგა. 
რაოდენობრივ კვლევაში მონაწილე 23 რესპონდენტიდან, 7 საკუთარ 
ეკონომიკურ მდგომარეობას პანდემიამდე ახასიათებდა როგორც კარ-
გს ან ძალიან კარგს, 8 როგორც საშუალოს, ამდენივე რესპონდენტი კი 
უთითებდა, რომ მძიმე ან ძალიან მძიმე ეკონომიკურ პირობებში უწევდა 
ცხოვრება. კარანტინის დროს, მონაწილეთა ეკონომიკური მდგომარეობა 
დრამატულად შეიცვალა – 23-დან 17-მა მონიშნა პასუხი „ძალიან მძიმე~, 
ოთხმა „მძიმე~, ორმა კი `საშუალო~. კარანტინის შემდეგ, პასუხების განა-
წილება იგივე დარჩა, მხოლოდ ერთმა მონაწილემ მიუთითა მდგომარეო-
ბის შეცვლაზე და `ძალიან მძიმეს~ ნაცვლად, პასუხი `მძიმე~ შემოხაზა. 

რაოდენობრივი კვლევის მონაცემების შედარება დასაქმების ადგილის 
მიხედვით, აჩვენებს, რომ პანდემიამდე დასაქმების ადგილად რესპონდე-
ნტები ყველაზე ხშირად ასახელებდნენ ბიზნესის იმ სექტორს, რომელზე-
დაც შეზღუდვები ყველაზე მძიმედ აისახა – კვების/გართობის ობიექტებს 
(რესტორანი, კლუბი, კაფე), რამაც, თავის მხრივ, ჯგუფის წევრთა ეკონო-
მიკურ მდგომარეობაზე მნიშვნელოვანი ნეგატიური გავლენა მოახდინა. 
მათ შორის, ვისაც ანაზღაურებადი სამუშაო ჰქონდა, ყველაზე მეტად მო-
წყვლადები აღმოჩნდნენ ის რესპონდენტები, ვინც კონტრაქტის გარეშე, 
სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე, იყო დასაქმებული. 

იმ რესპონდენტების 68.1% (N=113), ვინც პანდემიასთან ბრძოლის მიზ-
ნით გატარებული ღონისძიებების გამო სამსახური დაკარგა ან დამქირავე-



15

COVID-19-ის გავლენა ლგბტ(ქ)ი თემზეძირითადი შედეგების მოკლე შეჯამება

ბელმა დროებით ვეღარ შეძლო ხელფასის გადახდა, ამბობს, რომ დამსაქმე-
ბელმა არ უშუამდგომლა სახელმწიფოსთან კომპენსაციის/დახმარების 
ასაღებად. მთლიანობაში, დახმარების მიღება მხოლოდ მესამედმა შეძლო – 
31.9% (N36). (აქედან სამმა რესპონდენტმა ერთჯერადი დახმარება მიიღო). 
დამსაქმებელთა გულგრილი დამოკიდებულების გარდა, რესპონდენტთა 
მნიშვნელოვანი ნაწილის დარჩენა სახელმწიფო დახმარების პროგრამების 
მიღმა იმანაც განაპირობა, რომ მათი უმრავლესობა არაოფიციალურად/სი-
ტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე იყო დასაქმებული.

კვლევის მონაწილეთა ყოველთვიური შემოსავლების მედიანური მაჩვე-
ნებელი (900 ლარი), კარანტინის დროს სამჯერ შემცირდა (300 ლარი), ამ-
ჟამად კი, რესპონდენტთა საშუალო ყოველთვიური შემოსავლების მედია-
ნა პანდემიამდე არსებულ მაჩვენებელზე 45%-ით ნაკლებია და 500 ლარს 
შეადგენს.

პანდემიამ გავლენა მოახდინა შემოსავლების წყაროების დივერსი-
ფიკაციაზეც. პანდემიამდე შემოსავლების წყაროების 58% მოდიოდა 
დაქირავებულ შრომაზე, თვითდასაქმებასა და ქონების გაქირავებით/
ანაბრების მეშვეობით მიღებულ სარგებელზე (კომერციული სექს-სა-
მუშაოს ჩათვლით), 33%-ს შეადგენდა დახმარებები ოჯახის წევრების, 
პარტნიორების ან მეგობრებისგან, ხოლო დარჩენილი 9% გადანაწილე-
ბული იყო სახელმწიფო დახმარებაზე, პენსიებსა და სხვა წყაროებზე. 
კარანტინის დროს, სიტუაცია მკვეთრად შეიცვალა: კვლევის მონაწი-
ლეთა მხოლოდ 31.7%-მა დაასახელა დაქირავებით შრომა და თვით-
დასაქმება როგორც შემოსავლის წყარო, ოჯახის წევრების, ინტიმური 
პარტნიორისა თუ მეგობრების მიერ გაწეული ფინანსური დახმარების 
წილი მთლიან შემოსავლებში კი 33%-იდან 56.3%-მდე გაიზარდა. სა-
ხელმწიფოს მიერ დაწესებული შეზღუდვების გამო, დაზარალებული 
მოქალაქეების დახმარების ხარჯზე, 1%-დან 6.2%-მდე გაიზარდა სა-
ხელმწიფო დახმარებების წილიც. კარანტინის შემდგომ პერიოდში, 
რესპონდენტთა ნაწილმა შეძლო მუშაობის გაგრძელება, თუმცა, მათ 
უმეტესობას ისევ სჭირდება მატერიალური დახმარება (შემოსავლის 
წყაროებში მთლიანად ოჯახის წევრების/მეგობრების დახმარებასა 
(46.6%) და ანაზღაურებადი შრომიდან და ქონების გაქირავებიდან მი-
ღებულ შემოსავლებს (47.2%) თითქმის ერთნაირი წილი აქვთ). 
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პანდემიისა და მასთან ბრძოლის ღონისძიებების გავლენა ლგბტ(ქ)ი თემის 
წევრთა გამოცდილებაზე ოჯახის წევრებისა და ინტიმური პარტნიორის მხრიდან 
ძალადობის თვალსაზრისით

ოჯახის წევრთა მხრიდან ძალადობა მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება 
ლგბტ(ქ)ი თემის წევრთათვის. ხუთიდან თითქმის სამი რესპონდენტი (59%, 
N=120), ბოლო ორი წლის მანძილზე ერთხელ მაინც გამხდარა რაიმე ფო-
რმის ძალადობის მსხვერპლი ოჯახის წევრთა მხრიდან. ბოლო 2 წლის გა-
ნმავლობაში გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი, ერთხელ მაინც გამხდარა 
ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი (53.6%, N=113). რესპონდენტთა 
მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის გამოწვევას წარმოადგენს ოჯახის წევრთა 
მხრიდან მათი სოციალური კონტაქტების კონტროლის მცდელობაც (45%, 
N=95). თითქმის ყოველი მეხუთე (21.3%, N=45), ბოლო ერთი წლის მანძილ-
ზე ერთხელ მაინც გამხდარა ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. დაახლო-
ებით ამდენივე რესპონდენტმა მიუთითა, რომ ოჯახის წევრები (19.9%, 
N=42) აიძულებენ ქორწინებას „გამოსწორების მიზნით~, 38 რესპონდენტს 
(18%) კი – ექიმთან/ფსიქოლოგთან ვიზიტს „განკურნების~ მიზნით.

ძალადობის გამოცდილების მქონე რესპონდენტთა ანალიზი გენდერუ-
ლი კონფორმულობის ჭრილში აჩვენებს, რომ კვლევის სისგენდერი მო-
ნაწილეები უფრო ნაკლებად ხდებიან ოჯახის წევრთა მხრიდან ფსიქო-
ლოგიური და ეკონომიკური ძალადობის მსხვერპლი, ვიდრე გენდერულად 
არაკონფორმული რესპონდენტები. ან ისინი, ვინც საკუთარ თავს აღწერს 
როგორც „გენდერულად ნეიტრალურს~.

ექსპერტთა წინასწარი მოლოდინების საწინააღმდეგოდ, ოჯახის წევრ-
თა მხრიდან ძალადობის გამოცდილების მქონე რესპონდენტების რაო-
დენობის შედარება პანდემიის დაწყებამდე და პანდემიიდან მოყოლებუ-
ლი, აჩვენებს, რომ, მთლიანობაში, იმ რესპონდენტთა რაოდენობამ, ვინც 
ოჯახის წევრთა მხრიდან ძალადობას განიცდიდა, არათუ არ მოიმატა, 
არამედ იკლო კიდეც. ამგვარ დინამიკას, ძირითადად, ლბქ და გბქ ჯგუფის 
წევრთა გამოცდილება განაპირობებს. რაც შეეხება კვლევაში მონაწილე 
ტრანს ადამიანებს, ძალადობრივი გამოცდილების მქონე რესპონდენტე-
ბის მდგომარეობა პანდემიის შემდეგაც არ შეცვლილა და ყველა მათგანი 
ისევ ისე განიცდის, ოჯახის წევრთა მხრიდან, ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ 
თუ სხვა სახის ძალადობას, როგორც მანამდე.

გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი (55%, N=116) ამბობს, რომ პანდემიას გა-
ვლენა არ მოუხდენია ურთიერთობაზე ოჯახის წევრებთან, 27% (N=43) აღ-
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ნიშნავს, რომ ურთიერთობა ნაწილობრივ (N=43, 20.4%) ან მკვეთრად (N=14, 
6.6%) გაუარესდა. მონაწილეთა მხოლოდ 18% მიიჩნევს, რომ სიტუაცია ნაწი-
ლობრივ (N=35, 16.6%) ან მკვეთრად გაუმჯობესდა (N=3, 1.4%). 

პანდემიის გავლენას ოჯახის წევრებთან ურთიერთობებზე საშუალო-
სთან მიახლოებული ქულებით ძირითადად ის რესპონდენტები აფასებენ, 
ვინც არც პანდემიამდე და არც პანდემიის შემდეგ არ გამხდარა ძალადო-
ბის მსხვერპლი ოჯახის წევრთა მხრიდან. ყველაზე ოპტიმისტურად გან-
წყობილები, ვინც ურთიერთობის უკეთესობისკენ შეცვლაზე საუბრობენ, 
ისინი არიან, ვისაც ბოლო ორი წლის მანძილზე არ გამოუცდია ფსიქოლო-
გიური ზეწოლა ოჯახის წევრების მხრიდან. 

კოვიდ პანდემიამ და მასთან დაკავშირებულმა ანტიკრიზისულმა ღონისძი-
ებებმა, მთლიანობაში, ნეგატიური გავლენა იქონია ინტიმურ პარტნიორებს 
შორის ურთიერთობის ხარისხზე. 177 რესპონდენტიდან7, უმეტესობა (44%, 
N=78) ამბობს, რომ პანდემიასა და ანტიკრიზისულ ღონისძიებებს არ მოუხდე-
ნია გავლენა პარტნიორებს შორის ურთიერთობაზე, 68 რესპონდენტი (38.4%) 
ამბობს რომ ურთიერთობა მკვეთრად ან შესამჩნევად გაუარესდა. დადებითი 
შეფასების ველში მხოლოდ პასუხების 8.4% მოხვდა. ექვსს გაუჭირდა შეეფა-
სებინა კოვიდ პანდემიის გავლენა ინტიმურ პარტნიორთან ურთიერთობაზე. 
ურთიერთობის ხარისხის ცვლილება კავშირშია ძალადობის გამოცდილება-
სთან. მათ შორის, ვისაც ბოლო ორი წლის მანძილზე ჰყოლია/ჰყავს ინტიმუ-
რი პარტნიორი, 22.4% (N=45) არც თავად გამხდარა ძალადობის მსხვერპლი 
პარტნიორისგან და არც თავად უძალადია მასზე. თითქმის მესამედი (N=63, 
31.3%) ერთხელ მაინც გამხდარა ძალადობის მსხვერპლი, რესპონდენტთა და-
ნარჩენი ნაწილი (N=92, 45.8%) კი იმყოფება ურთიერთობაში, რომელსაც ორ-
მხრივი ძალადობა ახასიათებს. 

პარტნიორთან ურთიერთობის ხარისხზე დადებითი შეფასების ველში 
ძირითადად ის რესპონდენტები მოხვდნენ, ვისაც პარტნიორი ჰყავს, მა-
გრამ არ გამხდარა ძალადობის მსხვერპლი, ურთიერთობა ყველაზე მეტად 
კი იმ ჯგუფში გაუარესდა, სადაც ორივე მხარეა ჩართული ძალადობრივ 
ურთიერთობებში. შეიძლება ითქვას, რომ პარტნიორთან ურთიერთობებ-
ზე ზეგავლენის თვალსაზრისით, პანდემიამ ერთგვარად გაამკვეთრა არ-
სებული სურათი – იმ რესპონდენტთა ურთიერთობა, ვინც უკონფლიქტო, 

7 იმ 10 რესპონდენტის გარდა, ვისაც არ ჰყოლია პარტნიორი ბოლო 2 წლის მანძილზე, დამატებით 
24-მა მიუთითა, რომ პანდემიის შემდეგ არ ჰყოლია პარტნიორი.
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ჰარმონიულ ურთიერთობებში იყო პარტნიორთან, გაუმჯობესდა, ხოლო 
ისინი, ვინც ძალადობრივ ურთიერთობებში იყო, პანდემიასთან დაკავში-
რებულმა შეზღუდვებმა კიდევ უფრო დაამძიმა.

პანდემიისა და პანდემიასთან ბრძოლის დროებითი ღონისძებების გავლენა 
ლგბტ(ქ)ი თემის წევრთა სოციალურ ურთიერთობებსა და ფსიქიკური ჯანმრთე-
ლობის მდგომარეობაზე

საქართველოში არსებული ჰომოფობიური განწყობებისა და შიდა სო-
ციალურ ქსელებთან ჯგუფის გახსნილობის დაბალი მაჩვენებლის გათ-
ვალისწინებით განსაკუთრებული დატვირთვა ეძლევა თემის წევრებთან 
ურთიერთობასა და სოციალიზაციის უსაფრთხო სივრცეების არსებობას. 
იმის მიუხედავად, თუ ვინ რამდენად ხშირად სარგებლობდა საჯარო თავ-
შეყრის საშუალებებით8, მონაწილეთა უმეტესობა ამბობს, რომ მათ ემო-
ციურ მდგომარეობაზე სოციალიზაციის სივრცეებზე ხელმისაწვდომობის 
არქონამ უარყოფითად იმოქმედა. 

პანდემიის გავრცელებასთან დაკავშირებულმა ღონისძიებებმა მნიშვნე-
ლოვნად შეამცირა თემის სოციალიზაციის ისედაც მწირი შესაძლებლო-
ბები. იმის გათვალისწინებით, რომ კარანტინის მოხსნის შემდეგ, აკრძალ-
ვების ხელახალ ტალღამდე, რომელიც ოქტომბრის ბოლოდან დაიწყო, იმ 
რესპონდენტების ხვედრითი წილი, ვინც პანდემიის გამოცხადების შე-
მდეგ, 2020 წლის ნოემბრის ჩათვლით, არცერთხელ აღარ მისულა კლუბ-
ში, 18.5%-დან 54.5%-მდე გაიზარდა. რესპონდენტების თითქმის 70% პა-
ნდემიის დაწყების შემდეგ, მარტის თვიდან მოყოლებული არ დასწრებია 
არცერთ სათემო შეხვედრას ან სოციალურ ღონისძიებას. 18.1%-ით შე-
მცირდა სახლში ვიზიტების რიცხვიც9.

8 როგორც ფოკუს-ჯგუფის შედეგები, ისე რაოდენობრივი კვლევის მონაცემები აჩვენებს, რომ 
ლბქ და გბქ ჯგუფის წევრებს სოციალიზაციის განსხვავებული სტრატეგიები აქვთ.

9 არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, იმ რესპონდენტებისთვის, ვისი ორიენტაციის/იდენტობის 
შესახებაც არ იციან ოჯახის წევრებმა (რესპონდენტთა 30.5%, N=63), ამგვარი პერსონალური სივრცის 
არარსებობა კარანტინისა და სოციალური იზოლაციის პირობებში, დამატებით ზღუდავს თემის 
სხვა წევრებთან ონლაინ კონტაქტის ან ჯგუფურ შეხვედრებში მონაწილეობის შესაძლებლობებსაც. 
შესაბამისად, პანდემიასთან დაკავშირებული აკრძალვებისა და ანტიკრიზისული ღონისძიებების პერიოდში, 
საცხოვრისის პირობების ამ ასპექტმა, რომელიც პერსონალური სივრცის/ფიზიკური განმარტოების 
საშუალებას უკავშირდება, განსაკუთრებული დატვირთვა მიიღო. რესპონდენტთა თითქმის მესამედს 
(31.3%) არ აქვს ფიზიკური განმარტოების საშუალება/პერსონალური სივრცე. კარანტინის პერიოდში, 
ასეთი რესპონდენტების პროცენტული თანაფარდობა კიდევ უფრო გაიზარდა და 43.6%-ს მიაღწია. 
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რაოდენობრივი კვლევის მონაცემების მიხედვით, რესპონდენტთა ფსი-
ქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ისევე როგორც 
ცხოვრებით კმაყოფილება, მნიშვნელოვნად გაუარესდა პანდემიიდან 
მოყოლებული. პანდემიამდე იმ გამოკითხულთა წილი, ვინც ნეგატიურად 
აფასებდა საკუთარ ფიზიკურ მდგომარეობას, მხოლოდ 7.1% იყო. პანდე-
მიის დაწყებიდან ასეთი რესპონდენტების წილი თითქმის 2,5-ჯერ გაიზა-
რდა და 17.1% გახდა. იგივე სიტუაციაა ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან 
მიმართებაშიც: პანდემიის დაწყებიდან თითქმის სამჯერ გაიზარდა იმ 
რესპონდენტთა წილი, ვინც საკუთარ ფსიქიკურ მდგომარეობას ნეგატიუ-
რად აფასებს (შესაბამისად, პანდემიამდე 13.7% და 35.1%). კიდევ უფრო 
დრამატულად გაიზარდა იმ რესპონდენტთა წილი, ვისი ცხოვრებით 
კმაყოფილების ინდექსიც უარყოფით ველში იყო, 18%-იდან 46%-მდე.

ოჯახის წევრებთან ურთიერთობის ხარისხი კავშირშია როგორც ცხო-
ვრებით კმაყოფილებასთან, ისე ფიზიკური და ფსიქიკური მდგომარეო-
ბის თვითშეფასებასთან. ისინი, ვინც მიუთითა, რომ ოჯახის წევრებთან 
ურთიერთობა უკეთესობისკენ შეიცვალა, უფრო მეტად კმაყოფილები 
არიან საკუთარი ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობით, ისევე, რო-
გორც ცხოვრებით. 

აფირმაციული ქსელებისა და ურთიერთობების სიმწირის პირობებში, 
სოციალიზაციის უსაფრთხო სივრცეებზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა 
პირდაპირ აისახა კვლევის მონაწილეთა ფსიქიკურ ჯანმრთელობასა და 
ცხოვრებით კმაყოფილების ინდექსზე. მონაცემები აჩვენებს, რომ არსე-
ბობს მჭიდრო კორელაცია სოციალიზაციის სივრცეებში ვიზიტის სიხში-
რესა და ამ ორ ინდექსს შორის. 

დეპრესიისა და შფოთვის მაღალი მაჩვენებლები, ერთი მხრივ, უკავშირ-
დება გენდერულ თვითაღქმას (გენდერქვიარ რესპონდენტებში ბევრად 
მაღალია ორივე ინდექსი, ვიდრე ლგბ ჯგუფში), ხოლო მეორე მხრივ, ძა-
ლადობის გამოცდილებასა და სოციალიზაციის უსაფრთხო სივრცეებზე 
წვდომის შეზღუდვას10.

10 მიზეზების მიუხედავად, ამგვარი მაღალი მაჩვენებლები მიუთითებს, რომ სამომავლოდ კიდევ 
უფრო გაიზრდება მოთხოვნა ფსიქოლოგის/ფსიქიატრის სერვისებზე და ამ გამოწვევასთან 
გამკლავება მხოლოდ სათემო ორგანიზაციების რესურსებით შეუძლებელია.
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COVID-19 -ის გამო შექმნილი საჭიროებები და მათზე რეაგირება 
პანდემიასთან დაკავშირებული შეზღუდვების შედეგად წარმოქმნი-

ლი სხვადასხვა საჭიროების რანჟირებისას, ხუთიდან ოთხმა რესპო-
ნდენტმა ფინანსური დახმარება დაასახელა (80.4%). კვლევის მონა-
წილეთა ნახევარს (49.8%) საკვები პროდუქტების დეფიციტი შეექმნა, 
თითქმის ამდენივემ მიუთითა, რომ პრობლემა ჰქონდა კომუნალურ 
გადასახადებთან დაკავშირებით (49.3%). კვლევის მონაწილეთა მესა-
მედზე მეტმა (34.6%) მიუთითა, რომ გაუჭირდა ბინის ქირის გადახდა 
და სჭირდებოდა დახმარება. პანდემიის გავრცელების პირველ ეტაპზე 
ასევე პრობლემური იყო ხელმისაწვდომობა ვირუსისგან თავდაცვის სა-
შუალებებზეც (33.2%). ამდენივე რესპონდენტის შემოსავალი არ იყო 
საკმარისი საკომუნიკაციო ხარჯებისთვის, რომელიც მნიშვნელოვნად 
გაიზარდა და განსაკუთრებული ღირებულება შეიძინა კარანტინის პე-
რიოდში და სოციალური იზოლაციის მოთხოვნის პირობებში, როდე-
საც, ერთი მხრივ, გარემოსთან ურთიერთობის ერთადერთ საშუალებად 
იქცა და, მეორე მხრივ, გამართული ონლაინ კავშირი და მაღალსიჩქა-
რიან ინტერნეტზე შეუფერხებელი ხელმისაწვდომობა ონლაინ მუშაო-
ბის/სწავლის აუცილებელ საჭიროებას წარმოადგენდა. 27%-ს მედიკა-
მენტებზე წვდომის პრობლემა შეექმნა.

პასუხების ანალიზმა აჩვენა, რომ უმეტეს შემთხვევაში ერთი რომელიმე 
წყაროდან მიღებული დახმარება არ იყო საკმარისი რესპონდენტის საჭი-
როების სრულად დასაკმაყოფილებლად. 211-დან მხოლოდ 12 (5.7%) რეს-
პონდენტი აღმოჩნდა, რომელსაც არც დასჭირვებია და არც აუღია რაიმე 
სახის დახმარება. 75-მა რესპონდენტმა (35.5%) ერთი წყარო მიუთითა, 
დანარჩენმა 124-მა (58.8%) კი დახმარება რამდენიმე წყაროდან მიიღო. 

სახელმწიფო დახმარების პროგრამების გარდა, მოქალაქეები სპონტა-
ნურად ქმნიდნენ ურთიერთდახმარების ჯგუფებს სოციალური ქსელების 
მეშვეობით. ერთ-ერთი ასეთი ჯგუფი, სექს-სამუშაოში ჩართული ტრანს 
თემის დასახმარებლადაც შეიქმნა. შემოწირულობებით მოგროვილი თა-
ნხა სხვადასხვა საჭიროებაზე დაიხარჯა და ნაწილობრივ ბინის ქირას, ნა-
წილობრივ კი საკვები პროდუქტების შეძენას მოხმარდა. 

სათემო ორგანიზაციებმა პროაქტიულ რეჟიმში დაიწყეს თემის საჭი-
როებების შესწავლა თებერვლის თვიდან და მარტის პირველ რიცხვებ-
ში უკვე დაიწყეს რესურსების მობილიზაციაზე კომუნიკაცია სახელ-
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მწიფოსა და ფონდებთან11. ორგანიზაციებმა ერთობლივად შეიმუშავეს 
კრიტერიუმები, რომლითაც განსაზღვრავდნენ მდგომარეობის სიმწვა-
ვეს. უშუალო ფინანსური დახმარების გარდა, სათემო ორგანიზაციები 
ფარავდნენ ყველა სხვა საჭიროებას არსებული შეზღუდული რესურსე-
ბის ფარგლებში, კოორდინირებას უწევდნენ სახელმწიფოსა და ევრო-
კავშირის ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში გაწეული დახმარებების 
გაცემას12.

სათემო ორგანიზაციებისგან განსხვავებით, რომელთაც ფონდების 
მიერ დაწესებული რეგულაციების გამო, ვერ მოახერხეს ბოლომდე მოქ-
ნილი ყოფილიყვნენ და ზუსტად მორგებოდნენ თემის წევრთა ყველა სპე-
ციფიკურ საჭიროებას, თვითდახმარების ჯგუფებს მეტი თავისუფლება 
ჰქონდათ დაეფარათ თემის წევრთა ისეთი საჭიროებებიც, რომლის დაკ-
მაყოფილებასაც სათემო ორგანიზაციები და სახელმწიფო ვერ ახერხებ-
დნენ.

საჭიროებებისა და მიღებული დახმარების ერთიანი ცხრილი აჩვენებს, 
რომ, ზოგ შემთხვევაში, რესპონდენტს არ ჰქონდა კონკრეტული საჭირო-
ება, მაგრამ მაინც მიიღო დახმარება. ზემოთ აღნიშნული, მთლიანობაში, 
აჩვენებს იმ ხარვეზებს, რომელიც პანდემიის პირობებში დახმარებისთვის 
გამოყოფილი რესურსების საჭიროებების შესაბამის, არაეფექტიან გადა-
ნაწილებას უკავშირდება. 

თუ არ გავითვალისწინებთ ოჯახის წევრებისა და მეგობრების მიერ გა-
წეულ დახმარებებს, მნიშვნელოვანი აცდენა საჭიროებებსა და დახმარე-
ბებს შორის, ყველაზე მკაფიოდ ჩანს კომუნალური ხარჯების სუბსიდირე-
ბასთან დაკავშირებით13.

11 აღსანიშნავია, რომ ფოკუს-ჯგუფების მონაწილეები აფასებენ დახმარებების შესახებ 
ორგანიზაციების მხრიდან კომუნიკაციის ფორმებს და ამბობენ, რომ განსაკუთრებით 
დასაფასებელი და მნიშვნელოვანი თემის წევრების მდგომარეობის მონიტორინგი იყო, კერძოდ, იმ 
ორგანიზაციების პრაქტიკა, ვინც სერვისით მოსარგებლეთა მდგომარეობის შესასწავლად თავად 
უკავშირდებოდა მათ.

12 დაწვრილებით ეს მონაცემები შეგიძლიათ იხილოთ ორგანიზაციების ანგარიშებში.

13 რაც შეეხება სათემო ორგანიზაციების მიერ გაწეულ დახმარებებს, საწყის ეტაპზე, დახმარებები 
გაიცემოდა დაფასოებული პაკეტების ფორმით, რომელიც ერთნაირი დასახელების, მოცულობისა 
და ღირებულების პროდუქტებსა და თავდაცვის საშუალებებს მოიცავდა. მოგვიანებით, 
ორგანიზაციებმა მაღაზიებთან ხელშეკრულების საფუძველზე დაიწყეს გარკვეული ღირებულების 
მქონე ვაუჩერების გაცემა ბენეფიციარებზე, რომელიც მათ საშუალებას აძლევდა, პერსონალური 
საჭიროებებიდან გამომდინარე შეეძინა პროდუქცია გარკვეული თანხის ფარგლებში.
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მთლიანობაში, ექსპერტების მხრიდან ლგბტ(ქ)ი თემისთვის სახელმწი-
ფოს ანტიკრიზისული გეგმა ეფექტიანი რეაგირების მექანიზმად არ ფა-
სდება. ისინი კვლავ ვერ ხედავენ თემის საჭიროებების რეპრეზენტატულ 
სოციალური დაცვის სტრატეგიებს ან სამოქმედო გეგმას. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ რესპონდენტთა ერთი ნაწილი თავა-
დაც აქტიურად იყო ჩართული ურთიერთდახმარების ჯგუფებში: გამო-
კითხულთა 29.9% აქტიურად იყო ჩართული ინფორმაციის გავრცელება/
მიწოდების პროცესში. თითქმის ყოველი მეხუთე (24.2%) მოხალისეობრი-
ვად იყო ჩართული და ფიზიკურად ეხმარებოდა საქველმოქმედო ფონდე-
ბსა და სათემო ორგანიზაციებს დახმარებების გაცემის საწყის ეტაპზე 
პროდუქტებისა და სხვა დახმარების პაკეტების დარიგებაში, როგორც 
თემის წევრების14, ისე სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის. თითქმის ამდენი-
ვემ (24.6%) მიუთითა, რომ ფინანსურად ეხმარებოდა კონკრეტულ პირებს, 
ვისაც პრობლემები შეექმნათ. ყოველი მეათე (10.5%) უთითებს, რომ თა-
ნხა გადარიცხა სპონტანურად შექმნილი ურთიერთდახმარების ჯგუფე-
ბის ანგარიშზე. ორმა რესპონდენტმა თანხა ჩარიცხა კოვიდთან ბრძოლის 
სახელმწიფო ფონდის ანგარიშზეც. ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეებმა ასევე 
აღნიშნეს, რომ პანდემიის პერიოდში ჩართულები იყვნენ სხვადასხვა სო-
ლიდარობის ღონისძიებაში. უმეტესობა მათგანს აქვს  უსახლკარო თემის 
წევრების შეფარების გამოცდილება.

პანდემიისა და პანდემიასთან ბრძოლის დროებითი ღონისძებების გავლენა  
სათემო ორგანიზაციების მუშაობასა და პრიორიტეტებზე

ქვეყანაში არსებული ძლიერი ჰომოფობიური განწყობების გათვალისწი-
ნებით, ლგბტ(ქ)ი საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები განსაკუთრე-
ბული წნეხის ქვეშ არიან. „უფლებადაცვითი სფერო, განსაკუთრებით 
ლბტ საკითხებზე მუშაობა სტრესული და ტურბულენტურია, დიდია 
გადაწვის რისკი და ფიზიკური საფრთხე, მძიმეა ემოციური ფონი. გა-
რდა ამისა, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სათემო ორგანიზაციების წა-
რმომადგენლები თავად არიან თემის წევრები და ქვიარ აქტივისტები. 

14 დახმარების მიღებისას ჯგუფის წევრთა შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალობის 
საჭიროების გათვალისწინებით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო თავად თემის წევრთა 
ჩართულობა პაკეტების გაცემის/დარიგების პროცესში.
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ისინი შრომობენ საზოგადოებრივი, პოლიტიკური და ბიუროკრატიული 
წნეხის კომბინირებულ სივრცეში~ (WISG).

ლგბტ(ქ)ი თემის წევრებს შორის არსებული ნდობის მაღალი მაჩვენე-
ბელი სათემო ორგანიზაციების მიმართ, სხვა ჯგუფებსა და სახელმწიფო 
ინსტიტუტებთან შედარებით, კონვერტირდება განსაკუთრებულ მოლო-
დინებსა და მოთხოვნებშიც15. რაოდენობრივი კვლევის მონაცემები აჩვე-
ნებს, რომ არსებული მდგომარეობისა და ურთიერთობის ხარისხის გათვა-
ლისწინებით, საჭიროების შემთხვევაში, გარე სოციალური ქსელებისგან 
(მეგობრები, ლგბტ(ქ)ი თემის წევრები, სათემო ორგანიზაციები) მორალუ-
რი/მატერიალური მხარდაჭერის უფრო მაღალი მოლოდინი აქვთ, ვიდრე 
ოჯახის წევრების ან ნათესავებისგან, თუმცა, ამავდროულად, გარე სოცი-
ალური ქსელების მატერიალურ შესაძლებლობებში უფრო ნაკლებ არიან 
გარკვეულნი და არ იციან, თავად აგენტებს თუ ექნებათ მატერიალური 
რესურსები მათ მხარდასაჭერად16. გამოკითხულთა 62.1%-ს მოლოდინი 
აქვს, რომ კრიზისის შემთხვევაში, სათემო ორგანიზაცია შეძლებს მატე-
რიალური დახმარების გაწევას (24.2%-ს უჭირს პასუხის გაცემა, 13.7% არ 
იზიარებს ამ მოლოდინს); 81.5% ელის მორალურ მხარდაჭერას (6.8%-ს 
უჭირს პასუხის გაცემა, 11.7% კი სკეპტიკურადაა განწყობილი). 

სათემო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ჩაღრმავებული ინტე-
რვიუები აჩვენებს, რომ ამგვარმა მოლოდინებმა ორგანიზაციები ახალი 
გამოწვევების წინაშე დააყენა. ამგვარი ჰუმანიტარული საქმიანობა, 
რომელსაც გამონაკლის შემთხვევებში მიმართავენ ორგანიზაციები, 
არ წარმოადგენს მათ ძირითად პროფილს. შესაბამისად, ორგანიზაციე-
ბი არც ფინანსურად და არც ადამიანური რესურსების თვალსაზრისით, 
არ იყვნენ მზად ამგვარი გამოწვევებისთვის და პანდემიის პირობებში, 
ფორსმაჟორულ რეჟიმში მოუწიათ სტრატეგიის გადაწყობა თემში არ-

15 სხვადასხვა ინსტიტუციებსა და ჯგუფებთან შედარებით, ლგბტ(ქ)ი საკითხებზე მომუშავე 
სათემო ორგანიზაციებს ნდობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვთ – 7.88. სათემო 
ორგანიზაციების გარდა, დადებითი შეფასების ველში აღმოჩნდნენ ომბუდსმენის ინსტიტუტი და 
სხვა უფლებადაცვითი ორგანიზაციები (6.33-6.33 ქულით). კვლევის მონაწილეებმა საშუალოსთან 
მიახლოებული ქულით შეაფასეს ჟურნალისტების მიმართ ნდობა (4.45). ყველა დანარჩენი 
ინსტიტუცია უარყოფითი შეფასების ველში მოხვდა.

16 ტრანსგენდერების ჯგუფს, სხვა გამოკითხულებთან შედარებით, ყველაზე ნაკლები მოლოდინი 
აქვთ, რომ ოჯახის წევრებისგან მატერიალურ დახმარებას მიიღებენ საჭიროების შემთხვევაში. 
პასუხები აჩვენებს, რომ სხვებთან შედარებით, ამ ჯგუფის წევრთა მოლოდინები პირველ რიგში 
სათემო ორგანიზაციებს უკავშირდება (მეგობრებსა და ლგბტ(ქ)ი თემის სხვა წევრებზე მეტადაც 
კი).
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სებული ჰუმანიტარული კრიზისის გამოწვევებზე საპასუხოდ. „ძალიან 
დიდი დატვირთვაა არასამთავრობო სექტორზე. უცბად, თემის წე-
ვრებმა აღიქვეს, რომ ჩვენ ვართ ჰუმანიტარული ორგანიზაცია და 
ჩვენი ვალდებულებაა, მათ დავეხმაროთ ფინანსურად. მე მრჩება 
შთაბეჭდილება, სახელმწიფომ თავისი პასუხისმგებლობა სათემო 
ორგანიზაციებს გადმოგვაბარა და ჩვენზე მოვიდა ეს დატვირთვა~ 
(„თანასწორობის მოძრაობა~). 

სათემო ორგანიზაციებისთვის, ისედაც მწირი რესურსების პირობებში, 
დღის წესრიგში ქველმოქმედებითი და ჰუმანიტარული მისიების აღსრუ-
ლებაც დადგა. რიგი გეგმური პროექტების ფინანსური და თვისებრივი 
მხარეები მოდიფიცირდა და ყველა შესაძლო რესურსი თემის ჰუმანიტა-
რულ მხარდაჭერას მიემართა. თუმცა ბარიერი ამ შესაძლებლობებშიც 
მრავლად იყო. დონორი ორგანიზაციების ნაწილი ბიუჯეტისა და საპრო-
ექტო წინადადებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ცვლილებებს 
რთულად ეთანხმებოდა. 

ჰუმანიტარული სერვისების დანერგვის პარალელურად, რომელიც 
ახალი გამოწვევაა სათემო ორგანიზაციებისთვის, როგორც ფინანსური, 
ისე ადამიანური რესურსების თვალსაზრისით, ექსპერტთა მოსაზრებით, 
მნიშვნელოვანი ხდება პროცესის მონიტორინგი და საჭიროებათა კვლე-
ვის უწყვეტად განახლება. 

ჰუმანიტარულ კრიზისზე გადაუდებელი რეაგირების მოთხოვნის 
პარალელურად, უპრეცენდენტოდ გაიზარდა ფსიქიატრისა და ფსი-
ქოლოგის სერვისებზე მიმართვიანობა. ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
პრობლემები, რომლებსაც თან ახლავს საზოგადოებრივი სტიგმა, 
პოლიტიკურად უგულებელყოფილია. ამ პირობებში, კვლავ სათემო 
ორგანიზაციებს უნდა ეტვირთათ სერვისების უწყვეტად მიწოდება 
თემისთვის: „ყველანი ვგრძნობთ შიშს, საფრთხეს, გვეშინია ხვა-
ლინდელი დღის. მენტალური ჯანმრთელობის სერვისები აქამდეც 
არ იყო ხელმისაწვდომი და ახლა ხომ საერთოდ არ არის საშველი~ 
(Identoba Youth  (ბათუმი)).

სერვისპროვაიდერთა გამოწვევებზე გვიყვება WISG-ის ექსპერტი: 
„პროაქტიულად დავიწყეთ ბენეფიციარებთან ჩამორეკვა და საჭი-
როებების კვლევა გავაკეთეთ. დავწერეთ ჰუმანიტარული გრანტები 
და მიუხედავად იმისა, სწრაფი რეაგირების იყო, მაინც დაგვიანდა. 
მოთხოვნა სერვისებზე, განსაკუთრებით ფსიქოლოგის სერვისზე, ძა-
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ლიან გაიზარდა. ჰუმანიტარული დახმარება რომ დავიწყეთ, ისეთი მო-
მართვიანობა იყო, ძლივს გავწვდით~17.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების მიწოდებისას, დისტანციუ-
რი წესით სარგებლობის წინაპირობა დამატებით ბარიერად იქცა: თე-
მის ნაწილს კომუნიკაციებთან წვდომა შეზღუდული აქვს, ნაწილი კი, 
საცხოვრებელი პირობების გამო, ვერ ახერხებს განმარტოებას, რათა 
სრულფასოვნად, უსაფრთხოდ შეძლოს რეაბილიტაციის კურსის გავლა: 
„ფსიქოლოგთან და ფსიქიატრთან კონსულტაციები რაც უფრო მისა-
წვდომი გახდება, მით უკეთესი, მაგრამ ბარიერია ის, რომ ადამიანებს 
პირადი სივრცე არ აქვთ, რომ ილაპარაკონ ამაზე. ხშირად იმის გამო, 
რომ მოძალადეებთან არიან ვიწრო სივრცეში. ამ სერვისებისთვის გა-
ნსაკუთრებით საჭიროა ინტიმური სივრცე~ (Identoba Youth (ბათუმი)). 
„პირადი ოთახი არავის აქვს. თემის ბევრ წევრს, აშკარად სჭირდება 
მხარდაჭერა, მაგრამ ვერ იღებს, იმიტომ, რომ სახლში 20 ადამიანია და 
ვერ ილაპარაკებს~ („თემიდა~). 

აღსანიშნავია, რომ დისტანციური მართვა გამოწვევად სახელდება სო-
ციალური მუშაკებისთვისაც. „ჩვენი მუშაობა პირდაპირ კომუნიკაციას 
გულისხმობს. 1-2 საათიან ინტერვიუს ან თერაპიას. შეზღუდვების პი-
რობებში მნიშვნელოვანი იყო წესი, რომელიც დაარეგულირებდა, თუ 
არა პირისპირ, მაშ როგორ გვაქვს წვდომა ბენეფიციარებთან. სოცია-
ლური მუშაკები ამბობდნენ, რომ არ აქვთ უნარები, არ იციან როგორ 
მართონ ადამიანის მდგომარეობა დისტანციურად და ამის არც ტექნი-
კური საშუალებები ჰქონდათ~ (საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასო-
ციაცია/GASW).

ექსპერტები ხედავენ მხარდაჭერის სერვისების გეოგრაფიული და-
ფარვის გაფართოების საჭიროებასაც. სათემო სერვისები ძირითადად 
კონცენტრირდება თბილისში, გარკვეული მაჩვენებლით რამდენიმე დიდ 
ქალაქში. Identoba Youth /ქუთაისის წარმომადგენელი ექსპერტი ხედა-
ვს გეოგრაფიული დაფარვის გამოწვევას, თუმცა რესურსების დეფიცი-
ტი მათ საშუალებას არ აძლევს, ზედმიწევნით დაფარონ ახლომდებარე 

17 აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სათემო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ცალსახად ნეგატიურად 
არ უყურებენ ამ გამოწვევას და მიიჩნევენ, რომ კრიზისის პერიოდში გაიზარდა თემის დაფარვის 
არეალიც – ორგანიზაციას მიმართავდნენ ჯგუფის არა მხოლოდ ის წევრები, ვინც სარგებლობს ან 
წარსულში სარგებლობდა ორგანიზაციების სერვისებით, არამედ, თემის ის წევრებიც, რომელთაც 
არასოდეს მიუმართავთ ორგანიზაციებისთვის.
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სოფლები და პატარა ქალაქები: „მეტ-ნაკლებად ვახერხებთ წვდომას 
ახალგაზრდებზე. ჩამოდიან ხოლმე ხონიდან, ტყიბულიდან, წყალტუ-
ბოდან, სხვა ახლო ქალაქებიდან, სოფლებიდან, მაგრამ ესენი არიან 
ერთეულები, ვინც გაიგო მეგობრისგან. უფრო საინტერესო იქნებოდა 
და მნიშვნელოვანი, ჩვენც მივსულიყავით მათთან~. 

გამოწვევების გარდა, სათემო ორგანიზაციების წარმომადგენლები 
ხაზს უსვამენ პოზიტიურ ასპექტებსაც, რაც უკავშირდება სათემო ორგა-
ნიზაციების კოორდინირებულ მუშაობას კრიზისის პერიოდში.
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3. კონტექსტი/სიტუაციის მიმოხილვა
3.1 ლგბტ(ქ)ი თემის ძირითადი გამოწვევები 

მკვლევარების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ლგბტ(ქ)ი ჯგუფი განსაკუთ-
რებით მოწყვლადია ეკონომიკური უთანასწორობის მიმართ, რადგან ჰო-
მოფობიისა და დისკრიმინაციის გამო, მათთვის რთულია ისეთი სამუშაოს 
მოძიება, სადაც ადეკვატური სამუშაო პირობები იქნება და ამიტომაც მათი 
უმეტესობა დასაქმებულები არიან დაბალანაზღაურებად სამსახურებში ან 
ჩართული არიან არაფორმალურ ეკონომიკაში [Weiss, 2015]. ამ მოსაზრებას 
ადასტურებს ბოლო წლებში ჩატარებული რამდენიმე კვლევაც, რომლებიც 
მაკრო დონეზე შეისწავლიან ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის ინკლუზიას ქვეყნების ეკო-
ნომიკურ განვითარებაში [Budget M. at al., 2014, 2019]. არსებობს სხვაგვარი 
მოსაზრებაც, რომელიც ინტერსექციული პერსპექტივიდან განიხილავს სა-
კითხს და ხაზს უსვამს, რომ ჯგუფის არაჰომოგენურობა არ იძლევა ამ და-
სკვნების განზოგადების საშუალებას (მაგ., ცალკეული კვლვები აჩვენებს, 
რომ ლესბოსელი ქალები საშუალოდ უფრო მეტს გამოიმუშავებენ, ვიდრე 
ჰეტეროსექსუალი ქალები, გეი-ოჯახების საშუალო წლიური შემოსავალი 
უფრო მაღალია, ვიდრე ჰეტეროსექსუალი ოჯახების, თუმცა, ლესბოსელე-
ბის ოჯახის წლიური შემოსავალი უფრო დაბალია ვიდრე ჰეტეროსექსუალი 
წყვილებისა. სურათზე ასევე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს რასა, განათ-
ლება და ა.შ.).

საქართველოში დღემდე ჩატარებული კვლევები, რომლებიც ლგბტ(ქ)ი 
ადამიანების მდგომარეობას ასახავს, არარეპრეზენტატულია და ნაკლე-
ბად იძლევა შედეგების განზოგადების საშუალებას, თუმცა, მკაფიოდ შე-
იძლება საუბარი ტენდენციებსა და უშუალოდ ჯგუფის შიგნით არსებულ 
სპეციფიკაზე, რომელიც შეიძლება გამყარდეს სათემო ორგანიზაციების 
მონაცემებით დისკრიმინაციის ქეისების თაობაზე. მაგ., WISG-ის მიერ ჩა-
ტარებული 2018 წლის კვლევა აჩვენებს, რომ ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრთა 
უმეტესობა პრობლემებს სამუშაოზე აყვანის ეტაპზე აწყდება, განსაკუთ-
რებით კი ჯგუფის გენდერულად არაკონფორმული წევრები [WISG, 2018].

განსაკუთრებით რთულია დასაქმების უფლების რეალიზება ტრანსი 
ადამიანებისთვის, რაც პირდაპირ უკავშირდება გენდერის სამართლებ-
რივი მექანიზმის არარსებობას და ხელმისაწვდომობას სქესის კვლავმი-
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ნიჭების პროცედურებზე18. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს შრო-
მის კოდექსი კრძალავს დისკრიმინაციას სექსუალური ორიენტაციისა და 
გენდერული იდენტობის საფუძველზე, ამგვარი მოპყრობა მაინც ძალიან 
ხშირია. ტრანსი ადამიანები, რომლებიც საზოგადოებაში ფესვგადგმული 
სტიგმის გამო, ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ პირადობის დამადასტუ-
რებელ დოკუმენტში აღნიშნული სქესი არ შეესაბამება მათ გენდერულ იდე-
ნტობას, ვერ ახერხებენ დასაქმებას. ხშირ შემთხვევაში, თვითგადარჩენის 
ერთადერთ გზად არაფორმალურ ეკონომიკაში, მათ შორის, სექს-სამუშა-
ოში ჩაბმა რჩება, რაც თავისთავად გულისხმობს ცუდ სამუშაო პირობებს, 
დაბალ ანაზღაურებასა და ძალადობის მუდმივ საფრთხეს19. 

COVID-19-თან დაკავშირებული შეზღუდვების გავლენა უფრო ხილ-
ვადი იყო სექს-სამუშაოში ჩართულ ჯგუფის წევრებზე (მათ შორის, 
ტრანსგენდერ ქალებზე). სხვა სარისკო პროფესიისა და არაფორმალურ 
ეკონომიკაში დასაქმებული ადამიანების მსგავსად, სექს-მუშაკების შრო-
მითი უფლებები ნაკლებადაა დაცული. ბევრი მათგანი შემოსავლის და-
კარგვის საფრთხის წინაშე დადგა მომსახურებაზე მოთხოვნის შემცი-
რების, სამუშაო ადგილების დახურვის და ავადმყოფობის გამო. სექს 
ინდუსტრიაში ჩართულ ადამიანებს არ აქვთ რეგულარული შემოსავალი, 
არ შეუძლიათ ისარგებლონ ანაზღაურებადი ავადმყოფობის დღეებით და 
სხვა სარგებლით. არსებული სტიგმის გამო, მათ ნაკლები მხარდაჭერა 
აქვთ ოჯახის წევრებისა და საზოგადოებისგან. კარანტინი და ფიზიკუ-
რი დისტანციის მოთხოვნის დაცვა სექს-მუშაკებისთვის დამატებითი გა-
მოწვევა აღმოჩნდა პანდემიის პირობებში, განსაკუთრებით კონტაქტური 
სექსით დაკავებული სექს-მუშაკებისთვის. შემოსავლის დაკარგვა, რო-
მელიც გამოწვეულია ფიზიკური დისტანციის დაცვის მოთხოვნით, ხელს 
უშლის მათ მუშაობაში, რაც სხვა ჯგუფებთან შედარებით, უფრო მწვავედ 

18 გაეროს დამოუკიდებელი ექსპერტის სოგის ნიშნით ძალადობისა და დისკრიმინაციისგან 
დაცვის თაობაზე ვიქტორ მადრიგალ-ბორლოზის ანგარიში საქართველოს შესახებ: https://wisg.
org/ka/news/detail/247/gaeros-damoukidebeli-ekspertis-angarishi-sakartveloshi-vizitis-shesakheb.

19 გამოკვეთილი ტენდენციის მიხედვით, ტრანსგენდერი ქალების დასაქმების პროცესში სოციალურ 
მუშაკს განსაკუთრებით უჭირს მუშაობა. მიუხედავად მრავალი მცდელობისა, იშვიათია შემთხვევა, 
როდესაც სპეციალისტმა შეძლო ამ ჯგუფის წარმომადგენელების წარმატებით დასაქმება. „სერვისის 
მიმღები ადამიანებიდან უმრავლესობას აქვს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და არ 
აქვს უმაღლესი განათლება. ტრანსგენდერი ქალების აბსოლუტურ უმრავლესობას შეწყვეტილი აქვს 
კავშირი ოჯახის წევრებთან და არ აქვს ერთგვარი მყარი მხარდაჭერის ქსელი, თუნდაც მხოლოდ 
მეგობრების სახით, შესაბამისად, უჭირს დასაქმება, სოციალიზაცია და იძულებულია დაკავდეს 
კომერციული სექს-სამუშაოთი”. „არაღიარებული ძალადობა~ WISG, თბილისი, 2018.
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აისახება მათ მდგომარეობასა და ისეთ ბაზისურ საჭიროებებზე, როგო-
რიცაა საკვებზე, სამედიცინო მომსახურებაზე, საცხოვრისზე და ა.შ. ხე-
ლმისაწვდომობა. 

ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ (ერთ-ერთმა ტრასნგენდერმა სექს-მუ-
შაკმა ქალმა საჯაროდ სცადა თავის დაწვა, რათა საზოგადოების ყურა-
დღება მიეპყრო იმ კრიზისული სიტუაციისთვის, რომელშიც პანდემიისა 
და ანტიკრიზისული ღონისძიებების ფარგლებში გატარებული ღონის-
ძიებების გამო აღმოჩნდნენ) და სათემო ორგანიზაციების ძალისხმევით, 
ტრანსგენდერი სექს-მუშაკი ქალების მდგომარეობით მედიაც დაინტერე-
სდა და მათი ფინანსური მხარდაჭერის საქველმოქმედო აქციაში საზოგა-
დოების ნაწილი აქტიურად ჩაერთო.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრის (ყოფილი EMC) მიერ 2019 
წელს ჩატარებული კვლევის20 თანახმად, რომელშიც ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის 
320-მა წევრმა მიიღო მონაწილეობა, გამოკითხულთა უმეტესობა სერვი-
სის სფეროში იყო დასაქმებული. დასაქმებულთა 1/5 კონტრაქტის გარე-
შე, სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე მუშაობდა, 50%-ს კი ვადიანი 
კონტრაქტი ჰქონდა. არსებული სურათის გათვალისწინებით, COVID-
19-თან დაკავშირებული ეკონომიკური კრიზისის გავლენა მძიმე იქნება 
ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის დანარჩენი წვერებისთვისაც. მით უმეტეს, რომ არა-
ფორმალურ სექტორში დასაქმება ამცირებს მათ შანსებს მიიღონ სახე-
ლმწიფოს მიერ შემუშავებული ანტიკრიზისული გეგმით21 გათვალისწი-
ნებული დახმარებები.

ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობა წარმოადგენს ქალთა 
მიმართ ძალადობის ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ ფორმას22, რომე-
ლიც მძიმედ აისახება ქალების ცხოვრების ხარისხზე. ინტიმური პარტ-
ნიორის მხრიდან ძალადობას განიცდიან როგორც ჰეტეროსექსუალი და 
სისგენდერი, ისე ლესბოსელი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი და ინტერსექ-
სი ადამიანები. ოჯახში ძალადობა გამოწვევას წარმოადგენს არა მხოლოდ 
სხვადასხვა სქესის მქონე პარტნიორების, არამედ ერთნაირსქესიანი პა-
რტნიორების ოჯახებში23. 

20 ჩამოტვირთულია 17 დეკემბერი, 2021 https://tinyurl.com/2p972bat 

21 ჩამოტვირთულია 17 დეკემბერი, 2021 https://stopcov.ge/ka/Gegma

22 Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate 
partner violence and non-partner sexual violence, World Health Organization, 2013, page:16.

23 The Issue of Violence against Women in the European Union, European Union, 2016, გვ: 12.
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მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ჰომოსექსუალური ურთიე-
რთობების დეკლარირება და გაფორმალურება შეზღუდულია როგორც 
სოციალურ, ისე სამართლებრივ კონტექსტში (არ არსებობს სამოქალაქო 
პარტიონორობის დოკუმენტირების პროცედურა, ჰომოფობიური დამოკი-
დებულებების გამო, ხშირად ვერ ახერხებენ როგორც წყვილი ერთობლი-
ვად ბინის ქირაობას და სხვ), ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობა24 
ერთ-ერთი ყველაზე უხილავი და გავრცელებული პრაქტიკაა ლგბტ(ქ)ი 
ჯგუფში25 (WISG, 2018). ამასთან, ჰეტეროსექსუალი წყვილებისგან გან-
სხვავებით, საზოგადოებაში არსებული ძლიერი ჰომოფობიური გარემოს 
გამო ლგბტ(ქ)ი ადამიანების მხოლოდ მცირე ნაწილს აქვს შესაძლებლობა 
ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის შემთხვევაში ემოციური ან 
სხვა სახის მხარდაჭერა მიიღოს ოჯახის წევრებისგან, ნათესავებისგან ან 
სოციალური მიკროგარემოსგან26.

ძალადობის ამგვარი მაჩვენებლების პირობებში, სოციალური იზო-
ლაციისა და კარანტინის მსგავს შეზღუდვებს გავლენა ექნება ინტიმურ 
პარტნიორთან ურთიერთობაზე, ასევე წყვილებს შორის ძალადობრივი 
ურთიერთობის დინამიკაზეც საცხოვრისის გაზიარებისას. 

24 ჰეტერონორმატიულობა, სისგენდერიზმი და გენდერული ბინარიზმი, საზოგადოებაში 
არსებული მითები და სტერეოტიპები ლგბტ(ქ)ი ადამიანების შესახებ, საზოგადოების მიმართება 
ქალთა მიმართ ძალადობასა და ოჯახში ძალადობასთან აისახება არა მხოლოდ ინსტიტუციურ 
დონესა და საზოგადოების დამოკიდებულებაზე ჯგუფის წევრების მიმართ, არამედ, თავად ჯგუფის 
წევრებზეც. ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა ნარატივები და რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში 
მოგროვებული კომენტარები აჩვენებს, რომ კვლევაში მონაწილე ქალები, ზოგადად ინტიმურ 
პარტნიორებს შორის ძალადობის ნორმალიზებას ახდენენ. აღმოჩნდა, რომ ბევრი მათგანი თავად 
მიმართავს ამგვარ ძალადობრივ პრაქტიკას თავისი პარტნიორის მიმართ და ამას ძალადობად არ 
მიიჩნევს.

25 WISG-ის 2018 წელს ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ რესპოდენტთა 84.4%-ს (N=256) 2015-2018 
წლის განმავლობაში ერთხელ მაინც განუცდია ფიზიკური, ფსიქოლოგიური ან სექსუალური ძალადობა 
ინტიმური პარტნიორის მხრიდან. ფსიქოლოგიური ძალადობა ყველაზე უფრო გავრცელებული 
ფორმაა. მაღალია სექსუალური ძალადობისა და შევიწროვების გამოცდილების სიხშირეც. ბოლო სამი 
წლის განმავლობაში კვლევის მონაწილეთა 5.6% ერთხელ მაინც გამხდარა გაუპატიურების მსხვერპლი 
ინტიმური პარტნიორის მხრიდან; 15.3% აქვს გაუპატიურების მცდელობის გამოცდილება. ადევნების, 
თვალთვალის მსხვერპლი გამხდარა გამოკითხულთა 30.1%. რაც შეეხება ფიზიკურ ძალადობას, 
კვლევის მონაწილეთა 14.4%-ს გამოუცდია ერთხელ, 5.6%-ს ორჯერ, ხოლო 13.4% პერმანენტული 
ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლია ინტიმური პარტნიორის მხრიდან.

26 კვლევამ აჩვენა, რომ მათი ორიენტაციის შესახებ მშობლების მცირე ნაწილმა იცის. კიდევ 
უფრო ნაკლებია მათ გარემოცვაში იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც იცის/იცნობს მის მუდმივ 
პარტნიორს. ამასთან, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ოჯახის წევრთა უმეტესობამ ნეგატიური 
რეაქცია გამოამჟღავნა ქამინგაუთის დროს და რესპოდენტთა დიდი ნაწილი ოჯახის წევრთა 
მხრიდანაც განიცდის ძალადობას სწორედ მისი სექსუალური ორიენტაციის/გენდერული 
გამოხატვის გამო, უკიდურესად მცირეა იმ რესპოდენტების რაოდენობა, ვისაც ოჯახის 
წევრებისგან ან ნათესავებისგან მხარდაჭერის იმედი შეიძლება ჰქონდეს.
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ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრები განსაკუთრებით მოწყვლადები არიან 
ოჯახის წევრთა მხრიდან ძალადობის შემთხვევაში, რაც, თავის მხრივ, 
სხვა პრობლემების გარდა, ზრდის სუიციდისა და უსახლკარობის რისკს 
ლგბტ(ქ)ი ახალგაზრდებს შორის. საქართველოში ჩატარებული კვლე-
ვების დინამიკა აჩვენებს, რომ იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც ერთ-ერთ 
მშობელთან მაინც არის „აუთ~, იზრდება, თუმცა მათი უმეტესობა ურთი-
ერთობების გაუარესების თავიდან ასაცილებლად, არჩევს არ გაუმხილოს 
ოჯახის წევრებსა და ნათესავებს ინფორმაცია საკუთარი სექსუალური 
ორიენტაციის შესახებ. ასეთ პირობებში, მათი ნაწილი ძალიან მოწყვლა-
დი შეიძლება აღმოჩნდეს სოციალური იზოლაციის მიმართ [Klinenberg, 
2016; Johnson & Amella, 2014]. 

ოჯახის წევრთა მხრიდან ძალადობის მიზეზი ყოველთვის არ ემყარება 
ცოდნას, საკმარისია „ეჭვი~ ლგბტ(ქ)ი ჯგუფთან მიკუთვნებულობაზე. 

COVID-19-ის გამო ბევრმა მოქალაქემ დაკარგა სამსახური და დარჩა 
შემოსავლის გარეშე. ქირით ცალკე მცხოვრებ ინდივიდებს, მათ შო-
რის, ლგბტ(ქ)ი თემის წევრებს, სტუდენტებს, ახალგაზრდებს, მოუწიათ 
ოჯახში დაბრუნება. ლგბტ(ქ)ი თემის წევრების გამოცდილება განსა-
კუთრებით მძაფრია ხოლმე ოჯახთან ურთიერთობის კუთხით და, რო-
გორც წესი, ისინი ცალკე სწორედ ოჯახში არამეგობრული და ზოგჯერ 
ძალადობრივი განწყობების გამო გადადიან საცხოვრებლად. პოტენცი-
ურ მოძალადეებთან ერთ სივრცეში ყოფნა ასევე ზრდის ძალადობის 
რისკებს.

ოჯახის წევრების მხრიდან მხარდაჭერის ნაკლებობისა და საზოგადო-
ებაში არსებული მტრული, ჰომოფობიური გარემოს გათვალისწინებით, 
აფირმაციულ სოციალურ ქსელებთან კავშირი და მათგან ფსიქოლოგიური 
და მორალური მხარდაჭერა, ასოცირდება უფრო ნაკლებ ფსიქოლოგიურ 
დისტრესთან [McConnell et al., 2018] და კეთილდღეობის უფრო მაღალ 
მაჩვენებლებთან [Frost and Meyer, 2012]. ცალკეული კვლევები აჩვენებს, 
რომ მხარდამჭერი ქსელების არსებობა და მათთან კონტაქტი ერთგ-
ვარი ბუფერის როლს ასრულებს სტიგმის გავლენის, დეპრესიისა და 
სუიციდალურ იდეებთან გამკლავების თვალსაზრისით [Kaniuka et al., 
2019]. კვლევები აჩვენებს, რომ ლგბტ(ქ)ი ადამიანებისთვის თემის წე-
ვრებთან/ორგანიზაციებთან კავშირი მნიშვნელოვანი რესურსია სტრესის 
დასაძლევად [Herek and Garnets, 2007; Frost and Meyer, 2012]. სახლებში 
თვითიზოლაციის აუცილებლობა და მეგობრებისგან, პარტნიორისგან და 
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სოციალიზაციის უსაფრთხო სივრცეებიდან დისტანცირება ასევე შესაძ-
ლოა გახდეს დისტრესის მიზეზი.

არსებული ჰომო/ტრანს/ბიფობიური განწყობების გამო, ლგბტ(ქ)ი თემის 
წევრებისთვის შეზღუდულია საჯარო სივრცეებში თვითგამოხატვა, სოცი-
ალიზაციის სივრცეები ძირითადად მოიცავს მეგობრულ კაფეებს, ბარებს, 
კლუბებს, ერთმანეთის სახლებსა და სათემო ორგანიზაციებს. COVID-19-რე-
გულაციებთან დაკავშირებული შეზღუდვების გამო სოციალიზაციის ჩვე-
ული ადგილების დახურვამ, სოციალური დისტანციის დაცვისა და თვითი-
ზოლაციის მკაცრი მოთხოვნებმა შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ლგბტ(ქ)ი 
ადამიანების თემის სხვა წევრებთან კომუნიკაციის სიხშირესა და ხარისხზე. 
სოციალური მხარდაჭერის შესუსტებამ ასევე შესაძლოა იქონიოს გავლენა, 
ერთი, მხრივ მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე [McConnell et al., 2015; Snapp 
et al., 2015], მეორე მხრივ კი საჭირო სერვისების ხელმისაწვდომობაზე. სა-
ცხოვრისი პირობები (ტექნიკური პირობები, საკომუნიკაციო ხარჯი, მაღალ-
სიჩქარიანი ინტერნეტი და განმარტოებისთვის საჭირო სივრცე) ყოველთვის 
არ იძლევა საშუალებას მათ  თუნდაც ონლაინ შეძლონ უსაფრთხო ურთიე-
რთობის შენარჩუნება თემის სხვა წევრებთან27. 

არაერთი კვლევა ადასტურებს, რომ მარგინალიზაცია, სტიგმა და უმცი-
რესობათა სტრესი, სხვა სოციალურ და ეკონომიკურ ფაქტორებთან 
ერთად, მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს, როგორც ლგბტ(ქ)ი ადამიანე-
ბის ჯანმრთელობის ზოგად მდგომარეობასა და კეთილდღეობაზე, ისე 
ჯანდაცვის სერვისებით სარგებლობასა და სპეციალისტებთან მიმართვია-
ნობაზე. ისინი „რეაგირებენ ასეთ არასათანადო მოპყრობაზე სამედიცინო 
დახმარების მიღების გადადებით, ან მალავენ თავიანთ სექსუალურ ორიე-
ნტაციას და, ამის გამო, შესაძლოა, არასწორი დიაგნოზის დასმის საფრთხე 
შეექმნათ... ...ჰომოფობია, უცოდინრობა და შიში არამხოლოდ ჯანდაცვის 
ხელმისაწვდომობას, არამედ გამოკვლევის პროცესსაც აფერხებს,28 რაც 
უფრო აძლიერებს არასათანადო მოპყრობის ციკლს29. ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის სა-

27 ჩაღრმავებული ინტერვიუ WISG-ის სოციალურ მუშაკთან, 18 დეკემბერი, 2020.

28 Dean L, et al., „ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი პირების ჯანმრთელობა: 
მიგნებები და პრობლემები”, გეი და ლესბოსელ ექიმთა ასოციაციის ჟურნალი ‘(2000) 101. იხ. 
ასევე, Boucai MD, „სამართლებრივი დაცვის საშუალება ჰომოფობიის წინააღმდეგ: პრობლემის 
გადაჭრის ძიება ჯანმრთელობის საერთაშორისო უფლებაში”,ჯორჯიის გენდერისა და სამართლის 
ჟურნალი 21 (2005).

29 გზამკვლევი ჯანმრთელობისა და ადამიანის უფლებათა საკითხებზე. „ღია საზოგადოება – 
საქართველო~ 2014.
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ჭიროებები ჯანდაცვის სფეროში არაა გამოკვლეული და შესწავლილი, შესა-
ბამისად, არ აისახება ჯანდაცვის სფეროში არსებულ სამოქმედო გეგმებსა 
და სტრატეგიებში30. 

WISG-ის მიერ 2015 წელს ჩატარებულმა კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ სა-
მედიცინო სერვისის მომწოდებელთა ცოდნა სექსუალური ორიენტაციის/
გენდერული იდენტობის/ტრანსგენდერობის შესახებ, ისევე როგორც ინ-
ფორმირებულობა ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის საჭიროებებზე ჯანმრთელობის სფე-
როში, საკმაოდ მწირია. ამგვარი მდგომარეობა, თავის მხრივ, გავლენას 
ახდენს ჯანმრთელობის უმაღლესი სტანდარტის ხელმისაწვდომობაზე 
ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წარმომადგენელთათვის. [WISG, 2015]. ერთი მხრივ, 
პროფესიონალთა დაბალი კომპეტენცია და სენსიტიურობა საკითხის 
გარშემო და, მეორე მხრივ, უნდობლობა ჯგუფის წევრთა მხრიდან, 
ქმნის სიტუაციას, როცა სერვისების გაცემის ძირითადი ტვირთი სა-
თემო ან პარტნიორ ორგანიზაციებში მომუშავე სპეციალისტებზე გა-
დადის. სპეციალისტების შერჩევა რეფერირების ქსელის ამოქმედებისას 
და ჯანდაცვის პირველადი რგოლის სპეციალისტებთან მუშაობა, ორგანი-
ზაციებისთვის პრიორიტეტულ საკითხს წარმოადგენს. 

COVID-19-ის პირობებში, ჯანდაცვის სისტემის გადატვირთულობის გამო, 
შესაძლოა დამატებით შეიზღუდოს ხელმისაწვდომობა ლგბტ(ქ)ი ჯგუფისთვის 
მნიშვნელოვან და სპეციფიკურ სერვისებზე (მაგ., სენსიტიურ ფსიქოლოგიურ 
სერვისებზე ხელმისაწვდომობა (ვინც აფირმაციული თერაპიის ტექნიკით მუ-
შაობს და კარგად იცნობს ჯგუფის სპეციფიკას), HIV ტესტირება და მკურნა-
ლობა, ჰორმონული თერაპია და სქესის კვლავმინიჭებასთან დაკავშირებული 
სხვა სამედიცინო პროცედურები ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის ვინც ტრა-
ნზიციის პროცესში იმყოფება და სხვ). 

გარემოში არსებული განწყობები ხშირად ინტერნალიზდება და გამოი-
ხატება საკუთარი თავის მიუღებლობასა და სიძულვილში [Meyer IH, 2003]. 
დაბალი თვითშეფასება, სტიგმა და დისკრიმინაცია, რომელსაც ჯგუფის 
წევრები განიცდიან, გავლენას ახდენს ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრთა თვით-
დესტრუქციულ და სარისკო სქესობრივ ქცევაზე და ზრდის სგგი-თა და 
აივ/შიდსით ინფიცირების რისკებს.

30 მაგ., საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის 2011-2015 წწ. სახელმწიფო სტრატეგია, სადაც 
აქცენტი კეთდება სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფზე, არ ითვალისწინებს/არ აღიარებს ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის, 
განსაკუთრებით კი, ტრანსგენდერ ადამიანთა სოციალურ და ტრანსსპეციფიკურ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებულ საჭიროებებს. 
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საერთაშორისო კვლევების თანახმად, COVID-19-თან მიმართებაში 
ჯგუფის მოწყვლადობაზე გავლენას ახდენს HIV-ს გავრცელების მაღა-
ლი სტატისტიკა და ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებების 
მოხმარება მსმ ჯგუფისა და სექს სამუშაოში ჩართული გეი კაცებისა და 
ტრანსგენდერი ქალების ჯგუფში [Rodriguez-Seijas at al., 2020]. საქართვე-
ლოში ჩატარებული კვლევები აჩვენებს, რომ თვითდესტრუქციული ქცე-
ვების გავრცელება ჯგუფში გავლენას ახდენს ფიზიკური ჯანმრთელობის 
მდგომარეობაზე და იმუნური სისტემის პრობლემების თვალსაზრისით, 
ასევე ზრდის COVID-19-ით დაინფიცირების რისკებს.

WISG-ის 2018 წლის კვლევის მიხედვით, 256 რესპონდენტიდან 
76.1%-ს სექსი ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ ბოლო 2 წლის მან-
ძილზე სხვადასხვა სიხშირით ჰქონია მუდმივ პარტნიორთან, 53%-ს 
კი შემთხვევით პარტნიორთან. 24.8%-ს ნარკოტიკების ზემოქმედების 
ქვეშ ჰქონია სექსი მუდმივ პარტნიორთან, 18.9%-ს კი შემთხვევით პა-
რტნიორთან. ლბ ჯგუფის წევრებიდან, საშუალოდ ათიდან ერთ რეს-
პონდენტს სქესობრივი კონტაქტი თითქმის ყოველთვის ალკოჰოლის, 
ან ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ აქვს მუდმივ ან შემთხვევით პა-
რტნიორთან. ლბ ჯგუფის 88% თამბაქოს აქტიური მომხმარებელია31. 
ამასთან, ზოგად მოსახლეობაში თანაფარდობა მამაკაც და ქალ თამბა-
ქოს მომხმარებლებს შორის 11:1, მაშინ, როცა ლგბ ჯგუფში, ლბ და 
გბ ჯგუფში თითქმის ერთნაირია – ლბ ჯგუფის 88%32 და გბ ჯგუფის 
91.3% თამბაქოს აქტიური მომხმარებელია33. ლბ ჯგუფში ალკოჰოლის 
მომხმარებელთა პროცენტული მაჩვენებელი 92.2%-ია, რაც უფრო მა-
ღალია ვიდრე ალკოჰოლის მოხმარების გავრცელება ზოგადად ქვე-
ყანაში (78.5%) და თითქმის უტოლდება ალკოჰოლის მომხმარებელთა 
მაჩვენებელს ზოგადად მამაკაცებში (90,3%)[WISG, 2018].

31 შდრ. ქვეყანაში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, ეს მაჩვენებელი 30,3%: მამაკაცების 55.5% 
და ქალების 4.8% თამბაქოს მომხმარებელია. თბილისში, სადაც რეგიონებს შორის თამბაქოს 
მომხმარების მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია, ეს ციფრი 36.6%-ს შეადგენს.

32 იმავე ასაკობრივ ჯგუფში (18-44), თბილისში მაცხოვრებელ ქალებში ეს მაჩვენებელი 13% და 
ყველაზე მაღალია რეგიონებს შორის.

33 ქვეყანაში არ ტარდება მოსახლეობის რეგულარული კვლევები ჯანმრთელობის ისეთი რისკ-
ფაქტორების გავრცელების დონის შესაფასებლად, როგორიცაა თამბაქოს, ალკოჰოლის და 
ნარკოტიკების მოხმარება, ჭარბი წონა, დაბალი ფიზიკური აქტივობა და არასწორი კვება და 
სხვ. ამიტომ შედარებისთვის გამოვიყენეთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ 2010 წელს ჩატარებული არაგადამდებ დაავადებათა 
რისკ–ფაქტორების კვლევის შედეგები. http://www.who.int/chp/steps/2012_GeorgiaSTEPS_Report.pdf
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მსმ და გბ პოპულაციაში ასევე ფართოდაა გავრცელებული ნარკო-
ტიკებისა და სქესობრივ კონტექსტში ფსიქოაქტიური ნივთიერებების 
მოხმარების პრაქტიკა, რაც კიდევ უფრო მოწყვლადს ხდის მათ როგო-
რც ფიზიკური, ისე ფსიქიკური ჯანმრთელობის თვალსაზრისით – ერთი 
მხრივ, სარისკო სექსუალური ქცევა და, მეორე მხრივ, გარემოში არსე-
ბული სტიგმა და ჰომოფობია, ნარკოტიკების მოხმარებასთან ასოცირე-
ბული სტრესი და უშუალოდ ნარკოტიკული საშუალებებით გამოწვეული 
პრობლემები ზრდის ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების რისკსაც 
[თანასწორობის მოძრაობა, 2020].

მიუხედავად იმისა, რომ 2015 წლის შემდგომ მსმ პოპულაციაში აივ-ის 
გავრცელება არ გაზრდილა, ეს ჯგუფი საქართველოში ყველაზე მეტად 
დაზარალებულ სარისკო პოპულაციას წარმოადგენს. ეს ტენდენცია ტი-
პიურია ევროკავშირის, ასევე აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური 
აზიის ბევრ ქვეყანაში, სადაც აივ-ის ეპიდემიები მსმ-ებს შორის იზრდება. 
მამაკაცებს შორის სქესობრივი კონტაქტი კვლავ არის აივ-ის გადაცემის 
წამყვანი გზა ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური 
აზიის რეგიონში. მამაკაცების ჯანმრთელობის ევრაზიის კოალიციის მო-
ნაცემების მიხედვით, საქართველოში აივ-ის გავრცელება მსმ-ებს შორის 
ყველაზე მაღალია რეგიონის შესწავლილი ქვეყნებიდან. [ფონდი `კურა-
ციო~, `თანადგომა~, 2019]

აღნიშნული თვითდესტრუქციული და სარისკო ქცევების ფართო გავ-
რცელება ჯგუფში ზრდის როგორც COVID-19-ით დაინფიცირების, ისე 
მასთან გამკლავების რისკებს. 

COVID-19-ის გავლენას ლგბტ(ქ)ი ადამიანების ფსიქიკური ჯანმრ-
თელობის მდგომარეობაზე გაცილებით ნაკლები კვლევა ეთმობა სხვა 
ჯგუფებთან შედარებით, მიუხედავად იმისა, რომ უმცირესობის სტრე-
სიდან გამომდინარე როგორც პოპულაციას, ჰეტეროსექსუალებთან 
შედარებით, ლგბ ჯგუფის წევრებს ფსიქიკური პრობლემების მიმართ 
უფრო მაღალი პრევალენტობა აქვთ [Meyer, 2003]. უმცირესობის სტრე-
სის თეორიის მიხედვით, ეს აიხსნება გარემოში არსებული სტრესორე-
ბის გავლენით, რომელიც პროვოცირებულია მტრულ, ჰომოფობიურ 
გარემოში ცხოვრებითა და დისკრიმინაციის, ძალადობისა და ვიქტი-
მიზაციის გამოცდილებით [Frost et al., 2015; Meyer, 2013]. მოსალოდ-
ნელია ვიფიქროთ, რომ COVID-19-ის პერიოდში ლგბტ(ქ)ი ადამიანები 
განიცდიან დამატებით სტრესორებს, რომელიც უნიკალურია ლგბტ(ქ)ი 
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ჯგუფისთვის და უკავშირდება სექსუალურ ორიენტაციას და გენდერულ 
იდენტობას [Scott E.M. at al. 2021].

სავარაუდოა, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც 
ძალადობის და სტიგმის გამო ისედაც დამძიმებულია ლგბტ(ქ)ი ჯგუფში, 
კიდევ უფრო დამძიმდება COVID-19 პანდემიისა და ანტიკრიზისული ღო-
ნისძიებებით გამოწვეული დამატებითი პრობლემების გამო, როგორიცაა 
ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება, სოციალური იზოლაციის, ძა-
ლადობის რისკის შემცველ ურთიერთობებში დარჩენა ხანგრძლივი დრო-
ით და სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა. 

და ბოლოს, მნიშვნელოვანია თავად სათემო ორგანიზაციების მუშაობის 
გამოცდილებაც, რომლებიც ლგბტ(ქ)ი ჯგუფისთვის სერვისის ძირითად 
მიმწოდებელს წარმოადგენენ. ერთი მხრივ, ისინი უნდა გამკლავებოდნენ 
ჰუმანიტარულ კრიზისს, რომელშიც ჯგუფის წევრთა ერთი ნაწილი აღმოჩ-
ნდა, უნდა ეპასუხათ სერვისებზე გაზრდილ მოთხოვნაზე თანამშრომლების 
იმავე რაოდენობითა და შეზღუდული ფინანსური რესურსებით და, მეორე 
მხრივ, დაეცვათ საყოველთაო შეზღუდვებით გათვალისწინებული წესები. 

 

3.2 კვლევის საჭიროება
2010 წლიდან მოყოლებული, ლგბტ(ქ)ი სათემო ორგანიზაციები პერიო-

დულად ატარებენ მცირემასშტაბიან რაოდენობრივ და თვისებრივ კვლე-
ვებს, რომელთა უმეტესობა შიდა მოხმარებისთვისაა განკუთვნილი (მაგ., 
როგორ გაიზარდოს კონკრეტული ჯგუფის მოცვა, სერვისებით კმაყოფი-
ლების კვლევა და სხვ). ცალკეული კვლევები ორგანიზაციებს საშუალებას 
აძლევს დაგეგმონ და შეიმუშაონ მონაცემებზე დაფუძნებული სტრატეგია 
ორგანიზაციის საქმიანობის დაგეგმვისა და ცალკეული საკითხების ადვო-
კატირებისთვის სამთავრობო თუ საერთაშორისო დონეზე – მოამზადონ 
ლგბტ(ქ)ი ადამიანთა მდგომარეობის ამსახველი ანგარიშები, პოლიტიკის 
დოკუმენტები და სხვ. ორგანიზაციები სხვადასხვა სტრატეგიას ირჩევენ 
კვლევებთან მიმართებაში. მაგ., „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი 
ჯგუფი~, რომელიც ფემინისტური ორიგანიზაციაა და მის პრიორიტეტს 
ლბტ ჯგუფი წარმოადგენს, ძალადობისა და დისკრიმინაციის გამოცდი-
ლების კვლევებს პერიოდულად ატარებს ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრებს შო-
რის გენდერული ასპექტის გათვალსიწინებით. რაოდენობრივი კვლევების 
არარეპრეზენტატიულობის მიუხედავად (კვლევებში, როგორც წესი, 150-
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250 რესპონდენტი მონაწილეობს), კვლევების რეგულარობა (მათ შორის 
თვისებრივის) მაინც იძლევა ცალკეული ტენდენციების გამოკვეთის საშუ-
ალებას [WISG 2012, 2014, 2018, 2021]. WISG-ს ასევე ჩატარებული აქვს 
კვლევა, რომელიც საზოგადოებაში არსებულ განწყობებსა და დამოკიდე-
ბულებებს სწავლობს ლგბტ(ქ)ი პირთა და მათი უფლებრივი მდგომარეო-
ბის მიმართ [WISG, 2016], მეორე სათემო ორგანიზაცია – „თანასწორო-
ბის მოძრაობა~, რომელიც ასევე ატარებს კვლევებს, ლგბტ(ქ)ი საკითხებს 
ფარავს, თუმცა, იმის გამო, რომ ის აქტიურადაა ჩართული „გლობალური 
ფონდის~ აივ-ინფექციის პრევენციის პროგრამებში და ზიანის შემცირე-
ბის ქსელის წევრია, მისი კვლევების ძირითადი ნაწილი მსმ პოპულაციის 
ქცევაზე, მათი ჯანმრთელობის საჭიროებებსა და სერვისებზე ხელმისა-
წვდომობაზეა ორიენტირებული [თანასწორობის მოძრაობა, 2018, 2019], 
თუმცა ასევე ატარებს სხვადასხვა სახის თვისებრივ კვლევებს ჯგუფის 
შიგნით. ფსიქოლოგიური-სამედიცინო საკონსულტაციო ცენტრის „თანა-
დგომა~ სამიზნე ჯგუფი ასევე იკვეთება სათემო ორგანიზაციების სამიზ-
ნე პოპულაციასთან – აივ-ინფექციის პრევენციის ფარგლებში „თანადგო-
მა~ მუშაობს სექს-მუშაკებთან (მათ შორის ტრანსგენდერ ქალებთან და 
გბ ჯგუფის წარმომადგენლებთან, ვინც კომერციულ სექსშია ჩართული) 
და პერიოდულად ატარებს კვლევებს (მათ შორის ქცევის კვლევებს ბიო-
მარკერული კომპონენტით [`თანადგომა~, 2014, 2018, 2019]), სწავლობს 
სპეციფიკური ჯგუფების საჭიროებებს (მაგ. სექს-სამუშაოში ჩართული 
ნარკომომხმარებელი ქალები [თანადგომა, 2019]) და ა.შ. რაც შეეხება 
სხვა სათემო ორგანიზაციებს „Identoba Youth-ს~, რომელიც ქუთაისსა და 
ბათუმში მუშაობს, კვლევების მხრივ ნაკლები გამოცდილება აქვს, ისევე 
როგორც ახლად დაარსებულ ორგანიზაციას „თემიდა~. 2019 წელს, სოცი-
ალური სამართლიანობის ცენტრმა (ყოფილი EMC) ასევე ჩაატარა კვლევა 
ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრებს შორის, რომლის მიზანიც იყო ჯგუფის სოცი-
ო-ეკონომიკური ექსკლუზიის კვლევა [EMC, 2020]. 

2020 წლის განმავლობაში, COVID-19-ის გავლენის შესაფასებლად ცალ-
კეულ ჯგუფებზე ჩატარდა რამდენიმე ე.წ. სიტუაციის სწრაფი შეფასების 
კვლევა (rapid assessment), რომელთა მიზანიც იყო პირველადი მონაცემე-
ბის მიწოდება სახელმწიფოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის 
ანტიკრიზისულ გეგმაში ცალკეული ჯგუფის ინტერესების ასახვისათვის 
[მაგ. UNwomen, 2020b]. შემოდგომაზე UNDP-ის პროექტის ფარგლებში და-
იწყო მუშაობა ერთიან ანგარიშზე, რომელიც სახელმწიფოს მიერ გატარე-
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ბული ანტიკრიზისული ღონისძიებების ეფექტის შეფასებას ითვალისწინებს 
(მათ შორის გავლენას სხვადასხვა ჯგუფებზე – დევნილები, სოციალურად 
დაუცველები და სხვ). თუმცა, შინაარსიდან და მოცულობიდან გამომდინა-
რე, ანგარიში მხოლოდ ზედაპირულად შეეხება ჯგუფების საჭიროებებსა და 
პრობლემებს. ანგარიშის შედეგები ჯერჯერობით არაა ხელმისაწვდომი34.

ამგვარად, დღემდე არ მომხდარა საქართველოში მცხოვრებ ლგბტ(ქ)ი 
ჯგუფის წევრებზე COVID-19-ისა და ანტიკრიზისული ღონისძიებების გა-
ვლენის საფუძვლიანი შესწავლა, რაც ასეთი კვლევის ჩატარების აუცი-
ლებლობას განაპირობებს. 

3.3 კვლევის მიზნები და მეთოდოლოგია
კვლევის მიზანს წარმოადგენს COVID-19-ისა და ანტიკრიზისული ღო-

ნისძიებების გავლენის შეფასება ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრების სოციო-ე-
კონომიკურ, ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ძალადობის 
გამოცდილებაზე.

კვლევა პასუხობს შემდეგ კითხვებს:
•	 რა გავლენა იქონია ხელისუფლების მიერ გატარებულმა პანდემია-

სთან ბრძოლის დროებითმა ღონისძიებებმა ლგბტ(ქ)ი თემის წევრების 
სოციო-ეკონომიკურ მდგომარეობასა და შემოსავლის წყაროების 
დივერსიფიცირებაზე;

•	 როგორ იმოქმედა პანდემიასთან დაკავშირებულმა შეზღუდვებმა 
ლგბტ(ქ)ი თემის წევრთა სოციალურ ურთიერთობებსა და ფსიქიკუ-
რი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე;

•	 როგორ აისახა პანდემია და მასთან ბრძოლის ღონისძიებები ლგბტ(ქ)ი 
თემის წევრთა გამოცდილებაზე ძალადობისა და დისკრიმინაციის გა-
მოცდილების თვალსაზრისით;

•	 როგორ იმოქმედა დროებითმა ღონისძებებმა ლგბტ(ქ)ი თემის წევრ-
თა საჭირო სერვისების ხელმისაწვდომობაზე;

34 COVID-19-ის კრიზისზე სწრაფი რეაგირებისთვის სათემო ორგანიზაციები თავად 
უკავშირდებოდნენ თემის იმ წევრებს, რომლებიც ისედაც სარგებლობდნენ ორგანიზაციის 
სერვისებით, მათი საჭიროებების გამოსავლენად და შესაბამისი რეაგირებისთვის. თუმცა, ის 
არაა სტრუქტურირებული და მოიცავს მხოლოდ საჭიროებების აღრიცხვას. ეს ინფორმაცია, 
ისევე როგორც ორგანიზაციების მუშაობის სპეციფიკა, ასახული იქნება კვლევის საბოლოო 
ანგარიშში, რადგან კვლევა ითვალისწინებს ჩაღრმავებულ ინტერვიუებს სათემო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლებთანაც.



39

COVID-19-ის გავლენა ლგბტ(ქ)ი თემზეკონტექსტი/სიტუაციის მიმოხილვა

•	 რა საჭიროებები გამოიკვეთა თემის წევრებს შორის პანდემიის შე-
დეგად და რამდენად ადეკვატური იყო სათემო ორგანიზაციებისა 
და სახელმწიფოს რეაგირება ამ საჭიროებებზე;

•	 რა გავლენა მოახდინა პანდემიამ სათემო ორგანიზაციების მუშაო-
ბასა და პრიორიტეტებზე.

კვლევის ობიექტი: COVID-19 პანდემიისა და ანტიკრიზისული ღონისძიებე-
ბის გავლენა საქართველოში მცხოვრები ლგბტ(ქ)ი ადამიანების სოციო-ეკო-
ნომიკურ, ფსიქიკური ჯამრთელობის მდგომარეობისა და ძალადობის გამოც-
დილებაზე.

კვლევისთვის ინფორმაციის წყაროს წარმოადგენენ თავად ლგბტ(ქ)ი 
ჯგუფის წევრები, სათემო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და სფეროს 
ექსპერტები. სამაგიდე კვლევის ფარგლებში ასევე გაანალიზდა საქართვე-
ლოში COVID-19 პანდემიისა და ანტიკრიზისული ღონისძიებების შეფასე-
ბის სხვადასხვა ანგარიში, საერთაშორისო დოკუმენტები და სხვა ქვეყნებში 
ჩატარებული კვლევები.

კვლევისას გამოყენებული იყო როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრი-
ვი მეთოდები: კერძოდ, რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში, შემუშავდა 
და გამოიკითხა ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრები საქართველოს 3 დიდ ქალაქში 
(თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი)35. შერჩევისას გამოყენებული იყო „თოვლის 
გუნდის~ მეთოდი, რომელიც აპრობირებული ხერხია ე.წ. „უხილავ~ და ძნე-
ლად მისაწვდომ ჯგუფებთან სამუშაოდ, რომლის პოპულაციის რეალური 
ზომა უცნობია. გამოკითხვა ჩატარდა სტრუქტურირებული კითხვარის გა-
მოყენებით პირისპირ ინტერვიუს მეშვეობით36. 

კვლევის თვისებრივი კომპონენტი მოიცავდა ფოკუს-ჯგუფებსა და ჩა-
ღრმავებულ ინტერვიუებს. კვლევის ფარგლებში დაიგეგმა: 11 ჩაღრმავე-
ბული ინტერვიუ ტრანსგენდერ ქალებთან, რომლებიც ჩართული არიან 
სექს-სამუშაოში და სპეციფიკური გამოცდილება აქვთ, 2 ფოკუს-ჯგუფი 
ლბ და გბ ჯგუფის წარმომადგენლებთან და 9 ჩაღრმავებული ინტერვიუ 
უფლებადაცვით ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და სფეროს ექ-
სპერტებთან.

35 არსებული გამოცდილებით, ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრების ყველაზე დიდი კონცენტრაცია ამ სამ 
ქალაქშია. 

36 პანდემიის გავრცელებასთან დაკავშირებულმა შეზღუდვებმა გავლენა იქონია გამოკითხვის 
პროცესზეც. ინტერვიუების ნაწილი პლატფორმა zoom-ის მეშვეობით ჩატარდა. 
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ამასთან, თვისებრივი კვლევა, რომელიც ფოკუს-ჯგუფების (ჯგუფური 
დისკუსიების) მეთოდით ჩატარდა, რაოდენობრივი კვლევის დამხმარე 
ფუნქციას ასრულებდა. კერძოდ, ფოკუს-ჯგუფებმა გამოავლინა შესასწა-
ვლი პრობლემის ინდიკატორები, რომლებიც საფუძვლად დაედო რაოდე-
ნობრივი კვლევის ინსტრუმენტს.

კვლევის ვალიდობა და შეზღუდვები: ვალიდობის თვალსაზრისით არ-
სებობს საფრთხეები, რომელიც უკავშირდება ინფორმაციის მოგროვების 
ფორმებს, ჯგუფის სპეციფიკას (რომელიც ძალიან სენსიტიურია ანონიმუ-
რობა/კონფიდენციალობის საკითხების მიმართ), ასევე კვლევის ინსტრუ-
მენტის თავისებურებებსაც.

ჯგუფის სპეციფიკა და კვლევის ეთიკურობის საკითხები: ჯგუფის სპე-
ციფიკიდან გამომდინარე, მონაცემების კონფიდენციალობის დაცვა განსა-
კუთრებით მნიშვნელოვანი საკითხია (ეხება როგორც კვლევის მონაწილეთა 
სტატუსს – ორიენტაცია/გენდერული იდენტობა, ისე მათ მიერ გაზიარებულ 
ინფორმაციას – მაგ., ძალადობის გამოცდილების შესახებ). ჯგუფის წევრები 
გამოირჩევიან დაბალი ნდობით ჯგუფის არაწევრების მიმართ. შესაბამისად, 
ინტერვიუერების შერჩევა მოხდა სათემო ორგანიზაციებში მომუშავე სო-
ც-მუშაკებიდან, სათემო ოფიცრებიდან და „აუთრიჩერებიდან~, რომლებიც 
თავად არიან ჯგუფის წევრები ან ნდობით სარგებლობენ საკვლევ ჯგუფში. 
ამავე თავისებურების გამო ინტერვიუერებს ასევე შეეზღუდათ უფლება გა-
მოეკითხათ ყოფილი ან ამჟამინდელი ინტიმური პარტნიორი, რადგან ამასაც 
შეეძლო გავლენა მოეხდინა რესპონდენტის გულწრფელობაზე ინტიმური პა-
რტნიორის მხრიდან ძალადობის გამოცდილებაზე საუბრისას. 

დასაშვებია, რომ რესპონდენტები გულწრფელნი არ იყვნენ, როცა პა-
სუხობენ ზოგიერთ მგრძნობიარე შეკითხვას, ან გაუჭირდათ ინფორმაცი-
ის აღდგენა. სოციალური სტიგმის გამო რესპონდენტები შეიძლება ერი-
დებოდნენ ზოგიერთი ისეთი ქცევის შესახებ ინფორმაციის გაზიარებას, 
როგორიცაა ძალადობა ინტიმური პარტნიორის მხრიდან, ჩართულობა 
კომერციულ სექსში, ან ქცევის კრიმინალიზების გამო ნარკოტიკული და 
ფსიქოტროპული ნივთიერებების მოხმარების სიხშირე უფრო ნაკლები 
მიუთითონ, ვიდრე ეს სინამდვილეშია. რადგანაც ინტერვიუერებად შე-
რჩეული იყვნენ სამიზნე ჯგუფისთვის სანდო პირები, კვლევა კონფიდენ-
ციალური იყო და პირადი საინდენტიფიკაციო მონაცემები არ ფიქსირ-
დებოდა, მოსალოდნელია, რომ ამან შეამცირა ცდომილება კითხვებზე 
პასუხის გაცემისას.
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ფოკუს-ჯგუფებში ჩატარებული დისკუსიის ჩაწერა მოხდა ჯგუფის წე-
ვრთა წინასწარი თანხმობით.

ანკეტებს წინ ერთვოდა ტექსტი, რომელშიც განმარტებული იყო კვლე-
ვის მიზანი, სპეციფიკა და კონფიდენციალობის დაცვის პირობები. 

კვლევის ინსტრუმენტები: კვლევის ინსტრუმენტებში რესპონდენტთა 
ეკონომიკური მდგომარეობისა და აქტივობის შესაფასებლად გამოყე-
ნებული იქნა საქსტატის მიერ შემუშავებული კრიტერიუმები, რომელიც 
ცალკეული ექსპერტების კრიტიკის საგანია. მიიჩნევენ, რომ მისი გამოყე-
ნება დასაქმებისა და უმუშევრობის რეალური მდგომარეობის შესაფასებ-
ლად არაეფექტურია. აღნიშნული კვლევის უშუალო მიზანს წარმოადგენს 
არა უშუალოდ ჯგუფის წევრთა ეკონომიკური მდგომარეობის დეტალური 
აღწერა (ასეთ შემთხვევაში უნდა გაგვეთვალისწინებინა შინამეურნეობე-
ბის ხარჯების შესწავლაც, რაც ძალიან ზრდიდა ისედაც მოცულობით კი-
თხვარს), არამედ პანდემიის გავლენა მათ ეკონომიკურ მდგომარეობასა 
და დასაქმებაზე. დასაქმება/მთლიანი შემოსავლების წყაროები და ეკო-
ნომიკური მდგომარეობის თვითშეფასება ხდებოდა სამი პერიოდის გათ-
ვალისწინებით (ბოლო 2 წლის განმავლობაში პანდემიამდე, კარანტინის 
პერიოდში და კარანტინის შემდეგ), რაც საშუალებას გვაძლევს დინამიკა-
ში შევაფასოთ ცვლილებები.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ბლოკში, გამოვიყენეთ გენერალიზებული 
შფოთვითი აშლილობისა (GAD-7) და დეპრესიის სკრინინგის (PHQ-9) სკა-
ლები. ცალკეული მკვლევარების აზრით, აღნიშნული სკალების გამოყენე-
ბა ლგბტ(ქ)ი ჯგუფში წინასწარ ვალიდაციას საჭიროებს, რადგან, ჯგუფში 
არსებული „უმცირესობის სტრესისა~ და გენდერული დისფორიის (ტრანს-
გენდერ და გენდერულად არაკონფორმულ წევრებში) გამო, მაჩვენებლები 
უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე გენერალურ ერთობლიობაში. [Borgodna et 
al., 2018; 2021] მონაცემების ანალიზისას გათვალისწინებული იქნა აღ-
ნიშნული თავისებურება. ამასთან, მონაცემები შეიძლება გამოყენებული 
იქნეს ჯგუფის შიდა პროპორციის გათვალისწინებით – სქესის/გენდერუ-
ლი იდენტობის/ორიენტაციის და ა.შ. მიხედვით. 

ინტერვიუირების პროცესი: პანდემიის გავრცელებასთან დაკავშირე-
ბულმა საფრთხეებმა და შეზღუდვებმა გავლენა იქონია ინტერვიუების 
ჩატარების ფორმაზეც. უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე, გადა-
წყდა ინტერვიუების ინტერნეტ-პლატფორმის მეშვეობით ჩატარება. ამას 
შეეძლო მნიშვნელოვნად მოეხდინა გავლენა რესპონდენტების კვლევაში 
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ჩართულობაზე (მაგ., ზოგიერთ შემთხვევაში, რესპონდენტებს ხელი არ 
მიუწვდებოდათ მაღალსიჩქარიან ინტერნეტზე, არ ჰქონდათ პროგრა-
მასთან მუშაობისთვის საჭირო უნარები ან შესაბამისი საცხოვრისი პი-
რობები (განმარტოების საშუალება ინტერვიუს მიცემისას). ასეთი შემ-
თხვევებისთვის, ინტერვიუერებს შეეძლოთ პირისპირ ინტერვიუს ჩაწერა 
ორგანიზაციის ოფისში, სადაც მაქსიმალურად იყო დაცული უსაფრთხო-
ების ზომები. 

შეზღუდვები: შერჩევის სპეციფიკიდან გამომდინარე, კვლევის შედეგე-
ბის განზოგადება მთელ საკვლევ პოპულაციაზე ვერ მოხერხდება. 
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4. რაოდენობრივი კვლევის შედეგები
4.1 კვლევის მონაწილეთა სოციო-დემოგრაფიული მახასიათებლები

კვლევაში მონაწილე 211 რესპონდენტიდან დაბადების სქესად მდედრო-
ბითი მიუთითა 106-მა რესპონდენტმა (50.2%), მამრობითი – 105-მა (49.8%). 

მდედრობითი

მამრობითი

დიაგრამა #1 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება დაბადებისას მინიჭებული სქესის მიხედვით 
(N=211)

50% 50%

რესპონდენტთა 41.2%-მა (N=87) გენდერულ იდენტობად მიუთითა 
ქალი, 38.9%-მა (N=82) – კაცი, 18%-მა – ტრანსგენდერი (N=9) ან გენდერ-
ქვიარი (N=29), 1.9%-მა – „არ ვარ ჩამოყალიბებული~ (N=4).

ქალი

კაცი

ტრანსგენდერი ან გენდერქვიარი

არ ვარ ჩამოყალიბებული

დიაგრამა #2 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება გენდერული იდენტობის მიხედვით (N=211)

39%

2%

18%

41%
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რესპონდენტთა თითქმის ნახევარი (47.4%, N=99), საკუთარ გენდერულ 
გამოხატვას აღწერს როგორც გენდერულად ნეიტრალურს („არც საკმა-
რისად ქალური, არც საკმარისად მამაკაცური~ ან „ქალურიც ვარ და მამა-
კაცურიც~), მეოთხედი (25.8%, N=54) – როგორც სისგენდერულს, მეორე 
მეოთხედი კი (26.8%, N=56) – გენდერულად არაკონფორმულს.

47%

27%

26% გუნდერულად „ნეიტრალური“

გენდერულად არაკონფორმული

სისგენდერი

დიაგრამა #3 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება გენდერული კონფორმულობის მიხედვით (N=209)

რესპონდენტთა თითქმის 2/3 (58.8%, N=124) თვითიდენტიფიკაციას ახ-
დენს როგორც ჰომოსექსუალი, თითქმის მესამედი (30.3%, N=64) ბისექ-
სუალია, 14-მა რესპონდენტმა (6.6%) საკუთარი სექსუალური ორიენტა-
ციის დაახასიათა როგორც ჰეტეროსექსუალი37. პასუხი „სხვა~ მიუთითა 
8 რესპონდენტმა (3.8%), ერთ რესპონდენტს (0.5%) გაუჭირდა კითხვაზე 
პასუხის გაცემა. შესაბამისად, გეები (33.3%, N=70) და ლესბოსელები 
(25.7%, N=54) ყველაზე უფრო წარმომადგენლობითი ჯგუფია ერთიან შე-
რჩევაში (N=211).

37 ორიენტაცია „ჰეტეროსექსუალი~ მიუთითა 14-მა რესპონდენტმა, რომელთა დაბადებისას 
მინიჭებული სქესი და გენდერული თვითაღქმა განსხვავდება ერთმანეთისგან.



45

COVID-19-ის გავლენა ლგბტ(ქ)ი თემზერაოდენობრივი კვლევის შედეგები

ჰომოსექსუალი

ბისექსუალი

ჰეტეროსექსუალი

სხვა

დიაგრამა #4 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება სექსუალური ორიენტაციის მიხედვით 
(N=210)

58%30%

6% 6%

ჰომოსექსუალი

ბისექსუალი

ჰეტეროსექსუალი

სხვა

დიაგრამა #5 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება სექსუალური ორიენტაციის მიხედვით 
გენდერული იდენტობის ჭრილში (N=210)

ქალი გენდერულად 
არაბინარული

კაცი

52%37%

9%

2%

67%
28%

5%

52%

11%

37%

რესპონდენტთა განაწილება სექსუალური ორიენტაციის მიხედვით გე-
ნდერული იდენტობის ჭრილში აჩვენებს, რომ კაცები უფრო მიდრეკილები 
არიან დააფიქსირონ საკუთარი ორიენტაცია როგორც „ჰომოსექსუალი~, 
ვიდრე ქალები. კაცების 66.7% (N=70) მიიჩნევს თავს ჰომოსექსუალად, 
მაშინ როცა, ქალების შემთხვევაში, ლესბოსელად თავს აიდენტიფიცირე-
ბს გამოკითხული ქალი რესპონდენტების ნახევარი 51.4% (N=54)38.

38 WISG-ის მიერ 2012, 2014 და 2018 წლებში ჩატარებულ კვლევებზე დაყრდნობით, შეგვიძლია 
ვთქვათ, რომ ეს ტენდენცია უცვლელად მეორდება ჩვენს მიერ ჩატარებულ ყველა კვლევაში. 
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კვლევის მონაწილეთა მინიმალური ასაკი 18 წელია, მაქსიმალური – 
48. ჯგუფის მედიანური (24 წელი) და საშუალო ასაკი (25 წელი) თითქმის 
ერთნაირია. კვლევის მონაწილეთა ნახევარზე მეტი 25 წლის ქვემოთაა 
(55.9%), თითქმის მესამედის (27%) ასაკი 25-29 წლის ფარგლებში მერყე-
ობს. დარჩენილი 17.1%-ის ასაკი კი 30 წელს ზემოთაა. ამასთან, კვლევაში 
მონაწილე კაცების ჯგუფი მცირედით უფრო „ახალგაზრდაა~ (საშუალო 
ასაკი 24 წელია), ვიდრე ქალების (საშუალო ასაკი 26 წელი). 

24წ. და უმცროსი ასაკის

25-29წწ. ასაკობრივი ჯგუფი

30წ. და უფროსი ასაკის

დიაგრამა #6 
რესპონდენტთა პროცენტული განწილება ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით (N=211)

56%
27%

17%

რესპონდენტთა 58.8% თბილისის მაცხოვრებელია, დანარჩენი 41.2% 
კი, 5 რესპონდენტის გამოკლებით, რომლებიც სოფელში ცხოვრობენ, 
სხვადასხვა სიხშირითაა გადანაწილებული საქართველოს 6 დიდ ქალაქზე.

ცხრილი # 1. 
რესპონდენტთა  განაწილება  საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით

ქალაქი N %
თბილისი 124 58.8

ბათუმი 36 17.1

ქუთაისი 34 16.1

გორი 8 3.8

ზუგდიდი 4 1.9

თელავი 4 1.9

სიღნაღი 1 0.5

სულ 211 100.0
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რესპონდენტთა უმეტესობა (86.7%) არასოდეს ყოფილა დაქორწინებუ-
ლია, 9%  განქორწინებულია39, 1.9% ჰეტეროსექსუალურ ქორწინებაშია, 
2.4% კი იმყოფება არარეგისტრირებულ ქორწინებაში/ჰყავს ჰეტეროსექ-
სუალი პარტნიორი. 

არასდროს ვყოფილვარ ქორწინებაში

განქორწინებული

ვიმყოფები არარეგისტრირებულ ქორწინებაში / 
მყავს ჰეტეროსექსუალი პარტნიო]რი

ვარ ჰეტეროსექსუალ ქორწინებაში

დიაგრამა #7 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება ოჯახური მდგომარეობის მიხედვით (N=211)

2%2%

87%

9%

გამოკითხულთა ყველაზე დიდ ნაწილს (64.7%) სრული ან არასრული 
უმაღლესი განათლება აქვს; სრული საშუალო განათლება აქვს მიღებული 
გამოკითხულთა 25.2%-ს, პროფესიული განათლება კი 3.8%-ს. 13 რესპო-
ნდენტს (6.2%) არასრული საშუალო განათლება აქვს. 

6%

25%

31%

33%

4%

არასრული საშუალო განათლება

სრული საშუალო განათლება

პროფესიული განათლება

არასრული უმაღლესი განათლება

სრული უმაღლესი განათლება

დიაგრამა #8 
რესპონდენტთა განაწილება ფორმალური განათლების დონის მიხედვით (N=210)

39 იმ 19 რესპონდენტიდან, ვინც მიუთითა, რომ განქორწინებულია, 14 ქალია.



48

COVID-19-ის გავლენა ლგბტ(ქ)ი თემზერაოდენობრივი კვლევის შედეგები

კვლევის 211 მონაწილისგან 23 რესპონდენტი ბოლო 2 წლის განმა-
ვლობაში ჩართული ყოფილა კომერციულ სექს-სამუშაოში. 2 მათგანი 
ბისექსუალი ქალია, 6 ტრანსგენდერი ქალი, 15 თავს გბ ჯგუფს მიაკუთ-
ვნებს. მათგან, 8 რეგიონში ცხოვრობს, 15 კი თბილისში. 7 მათგანი ოჯა-
ხის წევრებთან ერთად ცხოვრობს, 7 – მეგობრებთან ერთად, 2 ინტიმურ 
პარტნიორთან ერთად, 7-მა კი მიუთითა, რომ მარტო ცხოვრობს40.

კვლევის მონაწილეთაგან 2-ს შშმ პირის სტატუსი აქვს, 13 იძულებით 
ადგილნაცვალი პირია, 16 სოციალურად დაუცველი, 16 – ეთნიკურ უმცი-
რესობას ეკუთვნის, 10 კი რელიგიურ უმცირესობას. კვლევის 16 მონაწი-
ლისგან, რომელსაც შვილი ჰყავს, 9 მარტოხელა დედაა.

4.2 სოციო-ეკონომიკური სტატუსი და საცხოვრისი

4.2.1 საცხოვრისთან დაკავშირებული საკითხები
გამოკითხულთა 40.7% საცხოვრისში ქირას იხდის, ან ნაგირავები აქვს; 

10%-ს თავად ეკუთვნის ფართი, რომელშიც ცხოვრობს, თითქმის ნახევა-
რი კი (49.3%) უთითებს, რომ საცხოვრისი მას არ ეკუთვნის, თუმცა, თა-
ნხას არ იხდის (N=209).

ეკუთვნის რესპონდენტს

დაქირავებული/ნაგირავები აქვს

უფასო სარგებლობაში აქვს

დიაგრამა #9 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება საცხოვრებლის კუთვნილების მიხედვით (N=209)

10%

41%
49%

40 პანდემიის დაწყებამდე 9 რესპონდენტი მარტო ცხოვრობდა. კარანტინის პერიოდში ოთხ 
მათგანს მოუწია საცხოვრებლის შეცვლა – 2 ოჯახის წევრებთან გადავიდა საცხოვრებლად, ორმა 
კი მეგობრებს შეაფარა თავი.
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კვლევის მონაწილეთა 42.2%-მა მიუთითა, რომ ცხოვრობს მშობლებთან 
და ოჯახის სხვა წევრებთან ერთად; 17.5% – მეგობრებთან ერთად იყოფს 
ბინას, 14.7% – პარტნიორთან ერთად (ბავშვებთან ერთად ან მათ გარეშე, 
0.9% – შვილთან ერთად, პარტნიორის გარეშე, 19.9% მარტო ცხოვრობს 
(2.8% – სხვა). 

ცხრილი # 2 
რესპონდენტთა განაწილება საცხოვრისის პირობების მიხედვით

საცხოვრისის პირობები N %
მშობლებთან/ოჯახის წევრებთან/
შვილებთან ერთად 91 43.1%

მეგობართან/ მეგობრებთან ერთად 
(მათ შორის, ინტ. პარტნიორთან 
ერთად)

41 19.4%

ინტიმურ პარტნიორთან (ბავშვებთან 
ან ბავშვების გარეშე) 31 14.7%

მარტო 42 19.9%

სხვა 6 2.8%

სულ 211 100.0

ცხოვრების პირობების ცვლილების დინამიკა პანდემიამდე, კარანტინის 
დროს და კარანტინიდან მოყოლებული, აჩვენებს, რომ კარანტინის დროს, 
რესპონდენტების 7.6%-ს მოუწია მშობლებთან და ოჯახის სხვა წევრებ-
თან საცხოვრებლად გადასვლა. ცვლილება ძირითადად იმ რესპონდენტე-
ბის ხარჯზე მოხდა, ვინც მარტო ცხოვრობდა პანდემიამდე. კარანტინიდან 
მოყოლებული, სურათი ისევ შეიცვალა – მცირედით მოიმატა იმ რეპონდე-
ნტების რიცხვმა, ვინც კარანტინის შემდეგ პარტნიორთან ცხოვრების გა-
დაწყვეტილება მიიღო, ოჯახის წევრებთან ცხოვრების სანაცვლოდ41. 

41 ერთი რესპონდენტი, რომელიც პანდემიამდე უსახლკარო იყო, კარანტინის პერიოდში 
უზრუნველყოფილი იქნა თავშესაფრით, ამჟამად კი ცალკე ცხოვრობს ქირით.
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მშობელთან/
ოჯახის წევრებთან/
შვილებთან ერთად 

მეგობართან/
მეგობრებთან 
ერთად (მათ 
შორის, ინტ. 

პარტნიორთან 
ერთად)

ინტიმურ 
პარტნიორთან 
(ბავშვებთან ან 

ბავშვების გარეშე)

მარტო სხვა

პანდემიამდე კარანტინის დროს კარანტინიდან მოყოლებული

დიაგრამა #10 
პანდემიის გავლენა რესპონდენტთა პროცენტული განაწილებაზე საცხოვრისის მიხედვით (N=209)

0%
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45%

53%

43%

19% 18%

11% 11%
15% 15%

3% 3% 3%

21% 20%19%

კარანტინის დროს და კარანტინიდან მოყოლებული, სათემო ორგანი-
ზაციებმა სცადეს სერვისების ონლაინ რეჟიმში გადატანა (ადვოკატის, 
სოც-მუშაკის, ფსიქოლოგის და სხვ.), თუმცა, ასეთი რესპონდენტე-
ბისთვის, პერსონალური სივრცის არარსებობა, ტექნიკურ საშუალებებ-
თან, საკომუნიკაციო ხარჯების დეფიციტთან და ცუდი ხარისხის ინტერ-
ნეტთან ერთად, ჯგუფის წევრთათვის დამატებით ბარიერს ქმნიდა და 
ქმნის კონსულტირებისას კონფიდენციალობის დაცვისა და სერვისზე 
ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით. 

დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ იმ რესპონდენტებისთვის, ვისი ორი-
ენტაციის/იდენტობის შესახებაც არ იციან ოჯახის წევრებმა (რესპონდენ-
ტთა 30.5%, N=63), ამგვარი პერსონალური სივრცის არარსებობა კარანტი-
ნისა და სოციალური იზოლაციის პირობებში, დამატებით ზღუდავს თემის 
სხვა წევრებთან ონლაინ კონტაქტის ან ჯგუფურ შეხვედრებში მონაწილე-
ობის შესაძლებლობებსაც.

შესაბამისად, პანდემიასთან დაკავშირებული აკრძალვებისა და ანტიკ-
რიზისული ღონისძიებების პერიოდში, საცხოვრისის პირობების ამ 
ასპექტმა, რომელიც პერსონალური სივრცის/ფიზიკური განმარტოების 
საშუალებას უკავშირდება, განსაკუთრებული დატვირთვა მიიღო. რეს-
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პონდენტთა თითქმის მესამედს (31.3%) არ აქვს ფიზიკური განმარტო-
ების საშუალება/პერსონალური სივრცე. კარანტინის პერიოდში, ასეთი 
რესპონდენტების პროცენტული თანაფარდობა კიდევ უფრო გაიზარდა 
და 43.6%-ს მიაღწია. 

Q.A25.2 საჭიროების შემთხვევაში, რამდენად გაქვთ/გქონდათ ონლაინ რეჟიმში სწავლის 
/მუშაობის ან კონსულტაციის მისაღებად საჭირო პერსონალური სივრცე / ფიზიკური 
განმარტოების საშუალება?

დიაგრამა #11 
პანდემიის გავლენა რესპონდენტთა საცხოვრისის პირობებზე (N=211)

კარანტინიდან მოყოლებული

კარანტინის დროს

პანდემიამდე

69%

69%

56%

COVID-19-თან და ანტიკრიზისულ ღონისძიებებთან დაკავშირებული 
შეზღუდვებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გამწვავების ფონზე წა-
რმოქმნილი სპეციალური საჭიროებების შესწავლამ აჩვენა, რომ გამოკი-
თხულთაგან, თითქმის ყოველ მეათეს შეექმნა საცხოვრისის პრობლემა 
12.8% (N=27), ყოველ მესამე რესპონდენტს კი (34.6%, N=73) ბინის ქირის 
გადახდა გაუჭირდა. 

რესპონდენტებიდან, ვინც მიუთითა, რომ საცხოვრისის პრობლემა შე-
ექმნა (N=27), 6-ს არ მიუღია დახმარება (აქედან სამმა არ იცოდა ვისთვის 
მიემართა), დანარჩენი 21-დან, სამს სათემო ორგანიზაცია დაეხმარა, 13 
ოჯახის წევრებმა ან ნათესავებმა შეიფარეს, 5 კი მეგობრებმა. 73 რეს-
პონდენტიდან, ვისაც ქირის პრობლემა შეექმნა, 27-მა მიუთითა, რომ სა-
ჭიროების მიუხედავად, არავისთვის მიუმართავს (აქედან 14-მა არ იცო-
და, ვისთვის მიემართა), 46-მა რესპონდენტმა კი დახმარება სხვადასხვა 
წყაროდან მიიღო (31 რესპონდენტს სათემო ორგანიზაციები დაეხმარნენ, 
12-ს ოჯახის წევრები, სამმა მიუთითა, რომ მეგობრებისა და თემის წე-
ვრებისგან მიიღო დახმარება, თითო-თითო რესპონდენტმა მიუთითა დახ-
მარების წყაროში კრიზისის დროს შექმნილი დახმარების ჯგუფები, საქ-
ველმოქმედო ორგანიზაციები და ეკლესია).
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4.2.2 რესპონდენტთა დასაქმება, ეკონომიკური მდგომარეობა და შემოსავლები
გამოკითხვის ეტაპზე პასუხი „უმუშევარი~ მიუთითა რესპონდენტთა მე-

ხუთედმა (20.9%-მ)42. თითქმის 2/3-ზე მეტმა აღნიშნა, რომ დასაქმებული 
ან თვითდასაქმებულია (64.5%). 29 რესპონდენტი (13.7)% სტუდენტია. 
თითო-თითო რესპონდენტმა მონიშნა პასუხი „შრომისუუნარო~ და „საო-
ჯახო საქმით ვარ დაკავებული~43. 

ანაზღაურებადი სამსახურის მქონე 
ან თვითდასაქმებული
უმუშევარი

სტუდენტი/მოსწავლე/სტაჟიორი

შრომისუუნარო

საოჯახო საქმით დაკავებული

დიაგრამა #12 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება დასაქმების სტატუსის მიხედვით (N=211)

64.5%
20.9%

13.7%

0.5% 0.5%

სტუდენტების 17% და იმ რესპონდენტების 37% ვინც თავს დასაქმებუ-
ლად მიიჩნევს (სულ 55 რესპონდენტი), შეთავსებით ორ ან მეტ ადგილას 
მუშაობს. 

იმათგან, ვინც თავს დასაქმებულად მიიჩნევს, ნახევარი კერძო სექტორ-
შია დასაქმებული (50.7%, N=73), 3 რესპონდენტი მუშაობს საერთაშო-
რისო ორგანიზაციაში, 21 კი არასამთავრობო სექტორშია დასაქმებული 
(N=14,6%). 18 რესპონდენტი თავს თვითდასაქმებულად მიიჩნევს (12.5%), 
13 სახელმწიფო სექტორში მუშაობს (9%), 16 რესპონდენტს კი გაუჭირდა 
მიეთითებინა იმ ორგანიზაციის საკუთრების ფორმა, სადაც მუშაობს.

42 უნდა აღინიშნოს, რომ შეფასებები ეყრდნობა რესპონდენტების სუბიექტურ აღქმას. მაგ., 12 
რესპონდენტიდან, რომელთა ძირითადი საქმიანობაც სექს-სამუშაოს უკავშირდება, 5-მა მიუთითა 
უმუშევარი, 7-მა კი თვითდასაქმებული მონიშნა. ამასთან, სექს-სამუშაო, როგორც დამატებითი 
შემოსავლის წყარო, კიდევ 4 რესპონდენტს აქვს მითითებული.

43 ოცდაცხრა სტუდენტიდან, 3 მუშაობს სწავლის პარალელურად, 2 კი დამატებით, კომერციულ 
სექსშია ჩართული.
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ცხრილი # 3 
რესპონდენტთა განაწილება ძირითადი სამსახურის საკუთრების ფორმის მიხედვით (N=144)

N %
სახელმწიფო საკუთრება 13 9.0%

კერძო საკუთრება 73 50.7%

არასამთავრობო ორგანიზაცია 21 14.6%

საერთაშორისო ორგანიზაცია 3 2.1%

თვითდასაქმებული 18 12.5%

მიჭირს პ/გ 16 11.1%

სულ 144 100,0%

18 რესპონდენტიდან, რომელმაც „თვითდასაქმებული~ მიუთითა, მხო-
ლოდ ორია რეგისტრირებული. კერძო სექტორში დასაქმებულ 73 რესპო-
ნდენტიდან 10-ს უჭირს პასუხის გაცემა რეგისტრირებულია თუ არა ორ-
განიზაცია, სადაც მუშაობს. 

10-იდან 4 დასაქმებულს არ შეუძლია ისარგებლოს ყოველწლიური შვე-
ბულებით და ანაზღაურებადი ბიულეტენით ავადმყოფობის შემთხვევაში. 
თითქმის მეხუთედს (18.1% და 18.4%) გაუჭირდათ ამ კითხვაზე პასუხის 
გაცემა და 136-იდან მხოლოდ 55-მა რესპონდენტმა უპასუხა კითხვას და-
დებითად.

კროსტაბულაციური ანალიზი აჩვენებს, რომ გბ კაცები უფრო უკეთესი 
სამუშაო პირობებით სარგებლობენ ლბ ქალებთან, ტრანსგენდერ და ქვი-
არ რესპონდენტებთან შედარებით და უფრო ხშირად პასუხობენ დადები-
თად ბოლო ორ შეკითხვას – გბ კაცების 51.1%-ს შეუძლია ისარგებლოს 
ანაზღაურებადი ბიულეტენით, მაშინ როცა ლბ ქალების მხოლოდ 38.2%-ს 
აძლევს დასაქმების პირობები ამის საშუალებას. 11 ტრანსგენდერი რეს-
პონდენტიდან კი მხოლოდ 3 მუშაობს ასეთ სამსახურში. 
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ქ. A21. შეგიძლიათ თუ არა ისარგებლოთ ანაზღაურებადი ბიულეტენით? 

დიაგრამა #13 
რესპონდენტთა სამუშაო პირობები (N=136)

სულ

გენდერქვიარი

გბ კაცები

ლბ ქალები

40.4% 40.4% 19.2%

16.3%

19.6%

23.3%

არა დიახ მიჭირს პ/გ

45.5% 38.2%

51.0%29.4%

26.7%50.0%

Q.A20. შეგიძლიათ თუ არა ისარგებლოთ ანაზღაურებადი ყოველწლიური შვებულებით? 

დიაგრამა #14 
რესპონდენტთა სამუშაო პირობები (N=136)

სულ

გენდერქვიარი

გბ კაცები

ლბ ქალები

41.2% 40.4% 18.4%

18.2%

15.7%

23.3%

არა დიახ მიჭირს პ/გ

41.8% 40%

47.1%37.3%

30%46.7%

დასაქმების სტატუსის მიუხედავად, გამოკითხულთა 2/3 სამუშაოს მა-
ძიებელია (66.8%, N=141). მათ შორის, მხოლოდ 62-ს აქვს სტატუსად 
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„უმუშევარი~ მითითებული44. დანარჩენი 79 რესპონდენტი დაქირავებუ-
ლი ან თვითდასაქმებულია, თუმცა უკმაყოფილოა არსებული პირობებით. 
სამუშაოს ძებნის მიზეზებს შორის, სიხშირის თვალსაზრისით, ყველაზე 
პოპულარული პასუხები (31%-31%) აღმოჩნდა „ამჟამად უმუშევარი ვარ~ 
და „ვეძებ სამუშაოს უფრო მაღალი ანაზღაურებით/მჭირდება დამატები-
თი შემოსავლი~45.

ცხრილი # 4 
რესპონდენტთა პასუხების განაწილება სამუშაოს ძიების მიზეზების მიხედვით (N=141)

N %
ამჟამად უმუშევარი ვარ 62 31.0%

ვეძებდი სამუშაოს უფრო მაღალი 
ანაზღაურებით 62 31.0%

მჭირდება მეტი საშუალება კარიერული 
წინსვლის/თვითგანვითარებისთვის 26 13.0%

ვეძებდი ახალ სამუშაოს ახლანდელთან 
შედარებით მეტი / ნაკლები სამუშაო დროით 11 5.5%

არ მაწყობდა სამუშაო პირობები (ადგილი, 
სამუშაო საათები) 11 5.5%

ძირითადი სამუშაო არის დროებითი, სეზონური 8 4.0%

არ ვმუშაობდი პროფესიით 7 3.5%

მოსალოდნელი შემცირების (გათავისუფლების) 
გამო 4 2.0%

სამუშაო გარემო დისკრიმინაციული იყო 4 2.0%

სამუშაო გარემო ჰომოფობიური იყო 3 1.5%

ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო 2 1.0%

44 აქედან, 39 უმუშევარია, 19 სტუდენტის სტატუსის მქონე მაძიებელი, 2 სექს-მუშაკია, 
რომელთაც პირველ ჯერზე მიუთითეს, რომ თვითდასაქმებულები არიან, მაგრამ სამუშაოს ძიების 
მიზეზებში, ერთ-ერთი „უმუშევრობა~ მიუთითეს, 1 – რესპოდენტი ამჟამად საოჯახო საქმეებითაა 
დაკავებული, ერთს კი სტატუსად „ვუვლი ბავშვს, ავადმყოფს/ხანდაზმულს~ ჰქონდა მითითებული.

45 რესპონდენტს შეეძლო მოენიშნა 1-ზე მეტი პასუხი.
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რესპონდენტები სხვადასხვა გზას იყენებენ სამუშაოს მოსაძებნად. 
ყველაზე გავრცელებული მეთოდი ვაკანსიების ინტერნეტისა (89.4%) და 
ნაცნობების (83.7%) მეშვეობით ძებნაა, ყველაზე იშვიათად კი დასაქმების 
სამსახურებს მიმართავენ (7.8%). 

ცხრილი # 5 
რესპონდენტთა პასუხების განაწილება სამუშაოს ძიების გზების მიხედვით (N=141)

N %
ეცნობოდით განცხადებებს ინტერნეტის და სხვა საშუალებით 62 31.0%

აგროვებდით ინფორმაციას ნაცნობების საშუალებით 62 31.0%

გაიარეთ ტესტირება, გასაუბრება ან გამოცდა 26 13.0%

აქვეყნებდით განცხადებებს ინტერნეტის და სხვა საშუალებით 11 5.5%

მიმართეთ დასაქმების სამსახურს 11 5.5%

ეკონომიკური მდგომარეობის თვითშეფასება
ეკონომიკური მდგომარეობის თვითშეფასების დინამიკა პანდემიის 

ჭრილში აჩვენებს, რომ რესპონდენტთა მდგომარეობა მკვეთრად შეიცვა-
ლა კარანტინის პერიოდში: თითქმის სამჯერ გაიზარდა რესპონდენტთა 
წილი, ვინც საკუთარ ეკონომიკურ მდგომარეობას აფასებდა როგორც 
„ძალიან ცუდს~ (17.1%-დან 50.7%-მდე). 5.6%-ით გაიზარდა პასუხების 
რაოდენობა „ცუდი~. კრიტიკულად შემცირდა რესპონდენტების რიცხვი, 
ვინც საკუთარ ეკონომიკურ მდგომარეობას ახასიათებდა როგორც `სა-
შუალოს~ (41.7%-დან 15.2%-მდე). მათი რიცხვი კი, ვისაც პასუხად „კა-
რგი~ ან „ძალიან კარგი~ ჰქონდა მონიშნული, თითქმის სამჯერ შემცირდა 
(20.4%-იდან 7.6%-მდე). მკვეთრად გაიზარდა უთანასწორობა ჯგუფის 
შიგნით. კარანტინის შემდეგ მდგომარეობა მცირედით გაუმჯობესდა, 
თუმცა ეკონომიკური მდგომარეობის თვითშეფასების მიხედვით ჯგუფის 
წევრებს შორის გაზრდილი სხვაობის ტენდენცია უცვლელი დარჩა. 
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თვიდან თვემდე ძლივს გამაქვს თავი ფული მყოფნის ტექნიკის საყიდლად, 
მაგრამ ვერ ვიყიდი ახალ ავტომობილს

პანდემიამდე კარანტინის დროს კარანტინიდან 
მოყოლებული

საკვებზე მყოფნის, მაგრამ ტანსაცმლის 
ყიდვა დიდ პრობლემას წარმოადგენს ჩემი შემოსავლით შემიძლია ყველაფრის 

ყიდვა, გარდა აგარაკისა ან ბინისამიჭირს საკუთარი სახსრებით ან კრედიტით 
ტელევიზორის, მაცივრის ყიდვა

დიაგრამა #15 
პანდემიის გავლენა რესპონდენტთა ეკონომიკური მდგომარეობის თვითშეფასებაზე (N=211)

17%
21%

42%

51%

27%

15%

5%

41%

28%

21%

8%

2%2%

14%

6%

პანდემიამდე, რესპონდენტთა თვითშეფასებით, თბილისში მცხოვრებ 
რესპონდენტებში სიღარიბის მაჩვენებელი გაცილებით დაბალი იყო, ვი-
დრე სოფლებსა და სხვა ქალაქებში. იმ რესპონდენტების პროცენტული 
თანაფარდობა ვინც საკუთარ ეკონომიკურ მდგომარეობას უკიდურესად 
მძიმედ აფასებდა („არ აქვს ფული საკვებისთვისაც კი~), ორჯერ ნაკლები 
იყო თბილისში რეგიონებთან შედარებით (შესაბამისად, თბილისში მცხო-
ვრები რესპონდენტების 12.1% და რეგიონებში მცხოვრებთა 24.1%). თბი-
ლისი/რეგიონების ჭრილში არაპროპორციულად იყო გადანაწილებული იმ 
რესპონდენტების რიცხვიც, ვინც საშუალოზე უკეთესად აფასებდა საკუ-
თარ ეკონომიკურ მდგომარეობას (თბილისი 26.6%, რეგიონები 11.4%). 

კარანტინის პერიოდში განსხვავება რეგიონსა და თბილისს შორის მინი-
მუმამდე შემცირდა – კარანტინის დროს იმ რესპონდენტების წილი, ვინც 
უკიდურესად მძიმედ აფასებდა თავის მდგომარეობას თბილისში 75.8%-ს 
შეადგენდა, რეგიონებში კი 79.3%-ს. კარანტინიდან მოყოლებული, ეკო-
ნომიკური მდგომარეობის თვითშეფასების თვალსაზრისით, თბილისსა 
და რეგიონებს შორის თანაფარდობა ისევ შეიცვალა – მიუხედავად იმი-
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სა, რომ ორივეგან გაუარესებულია მდგომარეობა, პანდემიამდელ მდგო-
მარეობასთან შედარებით, თბილისში მაცხოვრებელი რესპონდენტების 
მდგომარეობა უფრო მეტად გაუმჯობესდა, ვიდრე რეგიონებში.

საერთოდ 
არ მაქვს 

შემოსავალი

500 ლარზე 
ნაკლები

500-დან 
1000 ლარამდე

1000-დან 
1500 ლარამდე

1500-დან 
2000 ლარამდე

2000 ლარი 
და მეტი

დიაგრამა #16 
პანდემიის გავლენა რესპონდენტთა ყოველთვიურ შემოსავლებზე 
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პანდემიამდე კარანტინის შემდეგ კარანტინის დროს

4%2%
8%

19%

პანდემია და მასთან დაკავშირებული შეზღუდვები მძიმედ აისახა კომე-
რციულ სექს-სამუშაოში ჩართულ რესპონდენტებზე. პანდემიამდე 23 
რესპონდენტიდან 7 საკუთარ ეკონომიკურ მდგომარეობას ახასიათებდა 
როგორც კარგს ან ძალიან კარგს, 8 როგორც საშუალოს, ამდენივე რეს-
პონდენტი უთითებდა, რომ მძიმე ან ძალიან მძიმე ეკონომიკურ პირო-
ბებში უწევდა ცხოვრება. კარანტინის დროს, მონაწილეთა ეკონომიკური 
მდგომარეობა დრამატულად შეიცვალა – 23-დან 17-მა მონიშნა პასუხი 
„ძალიან მძიმე~, ოთხმა „მძიმე~, ორმა კი `საშუალო~. კარანტინის შემდეგ, 
პასუხების განაწილება იგივე დარჩა – მხოლოდ ერთმა მონაწილემ მიუ-
თითა მდგომარეობის შეცვლაზე და `ძალიან მძიმეს~ ნაცვლად, პასუხი 
`მძიმე~ შემოხაზა.
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შემოსავლების ოდენობა
კვლევის მონაწილეთა ყოველთვიური შემოსავლების მედიანური მაჩ-

ვენებელი (900 ლარი), კარანტინის დროს სამჯერ შემცირდა (300 ლარი) 
ამჟამად კი, რესპონდენტთა საშუალო ყოველთვიური შემოსავლების მე-
დიანა პანდემიამდე არსებული მაჩვენებელზე 45%-ით ნაკლებია და 500 
ლარს შეადგენს.

პანდემიამდე რესპონდენტთა თითქმის ნახევრის (46.4%) საშუალო თვი-
ური შემოსავალი 1000 ლარზე მეტი იყო. კარანტინის პერიოდში, მათი 
რიცხვი 15.2%-მდე შემცირდა, კარანტინიდამ მოყოლებული კი 24.6%-ია. 
კარანტინის პერიოდში, მონაწილეთა 12.8% საერთოდ შემოსავლების გა-
რეშე დარჩა, 52.6%-მა შემოსავლების კი რაოდენობაში 500 ლარზე ნა-
კლები მიუთითა. 

შემოსავლის ძირითადი წყაროები
კვლევის მონაწილეთა უმეტესობას შემოსავლის ერთზე მეტი წყარო 

აქვს (დამატებითი სამუშაოსა და მშობლების/ინტიმური პარტნიორების/
მეგობრებისგან მიღებული დახმარებების ჩათვლით). თუმცა, პანდემიამ 
გავლენა მოახდინა შემოსავლების წყაროების დივერსიფიკაციაზეც. 

პანდემიამდე შემოსავლების წყაროების 58% მოდიოდა დაქირავებულ 
შრომაზე, თვითდასაქმებასა და ქონების გაქირავებით/ანაბრების მეშვე-
ობით მიღებულ სარგებელზე (კომერციული სექს-სამუშაოს ჩათვლით), 
33%-ს შეადგენდა დახმარებები ოჯახის წევრების, პარტნიორების ან მე-
გობრებისაგან, დარჩენილი 9% გადანაწილებული იყო სახელმწიფო დახ-
მარებაზე, პენსიებსა და სხვა წყაროებზე.
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ცხრილი #6 
პანდემიის გავლენა რესპონდენტთა შემოსავლის ძირითადი წყაროების 
დივერსიფიკაციაზე (ნაწილი 1)

დასახელება
პანდემიამდე კარანტინის 

დროს
კარანტინიდან 
მოყოლებული

N % N % N %
ანაზღაურებადი შრომიდან 
მიღებული შემოსავალი 338 54.30% 123 29.40% 214 43.00%

დახმარება ოჯახის 
წევრებისაგან/პარტნიორისგან 
(მათ შორის, უცხოეთიდან 
მიღებული გზავნილები)

153 24.60% 165 39.38% 153 30.72%

დახმარება მეგობრების, კერძო 
პირების, ორგანიზაციების 
მხრიდან

52 8.40% 71 16.90% 69 13.90%

ფულის სესხება, დანაზოგები 39 6.30% 13 3.10% 17 3.40%

ქონების გაქირავებიდან, 
პროცენტი ანაბრიდან 20 3.20% 9 2.10% 14 2.80%

პენსიები, სტიპენდიები, 
სოციალური პაკეტები 11 1.80% 11 2.60% 10 2.00%

სახელმწიფო დახმარება 
(საარსებო შემწეობა, 
უმუშევრობის სუბსიდია და სხვ)

6 1.00% 27 6.20% 14 2.80%

ქონების გაყიდვიდან მიღებული 
შემოსავალი 2 0.30% 1 0.20% 5 1.00%

სოფლის მეურნეობიდან 
მიღებული შემოსავალი 1 0.20% 0 0.00% 2 0.40%

  622 100% 419 100,0% 498 100%

კარანტინის დროს, სიტუაცია მკვეთრად შეიცვალა: კვლევის მონაწილეთა 
მხოლოდ 31.7%-მა დაასახელა დაქირავებით შრომა და თვითდასაქმება, რო-
გორც შემოსავლის წყარო. ოჯახის წევრების, ინტიმური პარტნიორისა თუ 
მეგობრების მიერ გაწეული ფინანსური დახმარების წილი მთლიან შემოსა-
ვლებში კი 33%-იდან 56.3%-მდე გაიზარდა. სახელმწიფოს მიერ დაწესებუ-
ლი შეზღუდვების გამო დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების ხარჯზე, 
1%-დან 6.2%-მდე გაიზარდა სახელმწიფო დახმარებების წილიც.

კარანტინის შემდგომ პერიოდში, რესპონდენტთა ნაწილმა შეძლო მუშა-
ობის გაგრძელება, თუმცა, მათ უმეტესობას ისევ სჭირდება მატერიალუ-
რი დახმარება (შემოსავლების წყაროებში მთლიანად ოჯახის წევრების/
მეგობრების დახმარებასა (46.6%) და ანაზღაურებადი შრომიდან და ქო-
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ნების გაქირავებიდან მიღებულ შემოსავლებს (47.2%) თითქმის ერთნაირი 
წილი აქვთ. 

მათ შორის, ვისაც ანაზღაურებადი სამუშაო ჰქონდა, ყველაზე მეტად 
დაუცველები აღმოჩნდნენ ის რესპონდენტები, ვინც კონტრაქტის გარეშე 
იყო დასაქმებული. იმ 44 რესპონდენტიდან, ვინც რეგულარულ შემოსავა-
ლს სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე იღებდა, 31-ისთვის, ეს შემოსა-
ვლების სხვადასხვა წყაროს შორის, ანაზღაურებადი საქმიანობის ერთა-
დერთი წყარო იყო და არა დამატებითი შემოსავალი. ისევე, როგორც იმ 
16 რესპონდენტისთვის 56-იდან, ვინც შემოსავლის წყაროდ საქმიანობი-
დან სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე მიღებული არარეგულარული 
შემოსავალი დაასახელა.

ცხრილი #7
პანდემიის გავლენა რესპონდენტთა შემოსავლების წყაროების დივერსიფიცირებაზე 
(ნაწილი 2)

დასახელება
პანდემიამდე კარანტინის 

დროს
კარანტინიდან 
მოყოლებული

N % N % N %
საქმიანობიდან მიღებული 
რეგულარული შემოსავალი 
- ყოველთვიური ხელფასი 
(დაქირავებული წერილობითი 
კონტრაქტის საფუძველზე)

119 19.10% 56 13.40% 87 17.50%

საქმიანობიდან მიღებული 
არარეგულარული შემოსავალი - 
(ჰონორარი და სხვ.) წერილობითი 
კონტრაქტის საფუძველზე

22 3.50% 10 2.40% 27 5.40%

 საქმიანობიდან მიღებული 
არარეგულარული შემოსავალი - 
(ჰონორარი და სხვ.) სიტყვიერი 
შეთანხმების საფუძველზე

56 9.00% 13 3.10% 27 5.40%

საქმიანობიდან მიღებული 
რეგულარული შემოსავალი 
(დაქირავებული სიტყვიერი 
შეთანხმების საფუძველზე)

44 7.10% 9 2.10% 23 4.60%

საქმიანობიდან მიღებული 
რეგულარული დამატებითი 
შემოსავალი (მაგ. „ჩაი“ )

44 7.10% 1 0.20% 10 2.00%

თვითდასაქმებული 
(არარეგისტრირებული) 23 3.70% 13 3.10% 19 3.80%

თვითდასაქმებული 
(რეგისტრირებული) 13 2.10% 7 1.70% 8 1.60%

სექს-სამუშაო 17 2.70% 14 3.30% 13 2.60%
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რომ პანდემიამდე, დასაქმების ადგილად რესპონდენტები ყველაზე 
ხშირად ასახელებდნენ ბიზნესის იმ სექტორს, რომელზედაც შეზღუდვე-
ბი ყველაზე მძიმედ აისახა – კვების/გართობის ობიექტებს (რესტორანი, 
კლუბი, კაფე), რამაც, თავის მხრივ, ჯგუფის წევრთა ეკონომიკურ მდგო-
მარეობაზე მნიშნელოვანი ნეგატიური გავლენა მოახდინა.

ცხრილი #8
პანდემიის გავლენა რესპონდენტთა განაწილებაზე დასაქმების ადგილის მიხედვით

დასახელება
პანდემიამდე კარანტინის 

დროს
კარანტინიდან 
მოყოლებული

N % N % N %
რესტორანში/კაფეში/კლუბში/
სასტუმროში 75 30% 2 2% 27 15%

ოფისში 51 21% 12 10% 42 23%

საკუთარ ბინაში / საცხოვრისში 36 15% 56 47% 48 26%

სუპერმარკეტში/მაღაზიაში/ჯიხურში/ 19 8% 15 13% 18 10%

სხვადასხვა ადგილზე (მობილური) 17 7% 9 8% 16 9%

კლიენტის სახლში 12 5% 6 5% 7 4%

ფაბრიკაში/ ქარხანაში/ ატელიეში/ 
სახელოსნოში 8 3% 3 3% 7 4%

სამედიცინო დაწესებულებაში 5 2% 1 1% 1 1%

კაზინოში 5 2% 0 0% 0 0%

ფიქსირებულ ადგილზე ქუჩაში (სექს-
სამუშაო) 4 2% 5 4% 5 3%

საგანმანათლებლო/აღმზრდელობით 
დაწესებულებაში 4 2% 1 1% 1 1%

ფიქსირებულ ქუჩის ან ბაზრის დახლზე 2 1% 1 1% 3 2%

კარდაკარ მოსიარულე (გამყიდველი) 2 1% 0 0% 1 1%

მიწის ნაკვეთზე/ბაღში/მინდორში/
ფერმაში 2 1% 2 2% 2 1%

სპორტული კომპლექსი 2 1% 2 2% 2 1%

სამშენებლო მოედანზე 1 0% 2 2% 2 1%

ტრანსპორტში (დღიური სამუშაოს 
გარდა) 1 0% 0 0% 1 1%

მედია 1 0% 1 1% 1 1%

  247 100% 118 100% 184 100%
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იმ რესპონდენტების 68.1% (N=113) ვინც პანდემიასთან ბრძოლის მიზ-
ნით გატარებული ღონისძიებების გამო სამსახური დაკარგა ან დამქი-
რავებელმა დროებით ვეღარ შეძლო ხელფასის გადახდა, ამბობს, რომ 
დამსაქმებელმა არ უშუამდგომლა სახელმწიფოსთან კომპენსაციის/დახ-
მარების ასაღებად. მთლიანობაში, დახმარების მიღება მხოლოდ მესამედ-
მა შეძლო – 31.9% (N36). (აქედან სამმა რესპონდენტმა ერთჯერადი დახ-
მარება მიიღო). დამსაქმებელთა გულგრილი დამოკიდებულების გარდა, 
რესპონდენტთა მნიშვნელოვანი ნაწილის დარჩენა სახელმწიფო დახმა-
რების პროგრამების მიღმა იმანაც განაპირობა, რომ მათი უმრავლესობა 
არაოფიციალურად/სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე იყო დასაქმე-
ბული.

არ მიმიღია კომპენსაცია/დახმარება

მივიღე 200 ლარიანი დახმარება

მივიღე ერთჯერადი კომპენსაცია

დიაგრამა #17 
სახელმწიფო დახმარების/კომპენსაციის მიმღებთა პროცენტული განაწილება 
რესპონდენტებს შორის (N=149)

3%

68%

29%

სწავლა/მუშაობა ონლაინ რეჟიმში
პანდემიის დაწყებამდე რესპონდენტთა მხოლოდ 19% უწევდა სრულად 

ან ნაწილობრივ მუშაობა/სწავლა ონლაინ რეჟიმში. კარანტინის დროს და 
მას მერე, რესპონდენტთა ნახევარზე მეტი დისტანციურ რეჟიმში აგრძე-
ლებს სწავლასა და მუშაობას.



64

COVID-19-ის გავლენა ლგბტ(ქ)ი თემზერაოდენობრივი კვლევის შედეგები

დიაგრამა #18 
პანდემიის გავლენა რესპონდენტთა ხელმისაწვდომობაზე ონლაინ მუშაობაზე/სწავლზე 
რეჟიმზე (N=211)

კარანტინიდან მოყოლებული

კარანტინის დროს

პანდემიამდე

52%

19%

50%

ამასთან, ონლაინ რეჟიმში სწავლასა და მუშაობას თავისი გამოწვევები 
აქვს – ტექნიკური უზრუნველყოფიდან დაწყებული პროგრამების ცოდ-
ნითა და გაზრდილი საკომუნიკაციო ხარჯებით დამთავრებული.

ცხრილი #9 
პანდემიის გავლენა ონლაინ მუშაობის/სწავლისთვის საჭირო სამუშაო პირობებზე

დასახელება
პანდემიამდე კარანტინის 

დროს
კარანტინიდან 
მოყოლებული

N % N % N %
სამუშაო დღის რეჟიმის შენარჩუნება 
(რამდენად გადანაწილებული იყო 
სახლის საქმე

141 66.8% 116 55.0% 128 60.7%

ფიზიკური განმარტოების საშუალება/
პერსონალური სივრცე 137 64.9% 114 54.0% 138 65.4%

ტექნიკური საშუალება – კომპიუტერი 144 68.2% 140 66.4% 138 65.4%

ტექნიკური საშუალება (პროგრამული 
უზრუნველყოფა) 141 66.8% 142 67.3% 145 68.7%

პროგრამებთან მუშაობისთვის საჭირო 
ცოდნა 157 74.4% 165 78.2% 165 78.2%

მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი 169 80.1% 159 75.4% 164 77.7%

საკომუნიკაციო ხარჯი 183 86.7% 159 75.4% 171 81.0%
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ამ კუთხით, პანდემიას დიდად არ მოუხდენია გავლენა რესპონდენტთა 
მდგომარეობის ცვლილებაზე, თუმცა, სამომავლო პერსპექტივის გათ-
ვალისწინებით, მნიშვნელოვანია, რომ დღეს არსებული მდგომარეობით, 
გამოკითხულთა 20%-ს საკომუნიკაციო ხარჯის პრობლემა აქვს, მაღალ-
სიჩქარიან ინტერნეტზე ხელი არ მიუწვდება 22.3%-ს, 21.8%-ს კი არ აქვს 
ონლაინ რეჟიმში მუშაობისათვის საჭირო პროგრამების ცოდნა. 35%-ს არ 
აქვს ტექნიკური საშუალება და ფიზიკური განმარტოებისთვის საჭირო სი-
ვრცე, 39.3%-ისთვის კი პრობლემური აღმოჩნდა სამუშაო დღის რეჟიმის 
შენარჩუნება სახლის საქმის არათანაბარი გადანაწილების გამო.

რაც შეეხება სახლის საქმის გადანაწილებას, ამ პრობლემას ქალი რეს-
პონდენტები უფრო ხშირად ასახელებენ (44.3%), ვიდრე კაცები (34.3%)46. 
ეს ტენდენცია რეგიონში უფრო მკვეთრადაა გამოხატული: რეგიონში 
მცხოვრები ქალების 62.2 % (ორჯერ მეტი, ვიდრე თბილისში – 31.1%) 
ამბობს, რომ საოჯახო საქმის არათანაბარი გადანაწილება ხელს უშლის 
ონლაინ მუშაობასა და სწავლაში. 

თბილისი/რეგიონის ჭრილში დანარჩენი მონაცემებიც განსხვავდება, 
მაღალსიჩქარიან ინტერნეტსა და ტექნიკურ აღჭურვილობაზე ხელმისა-
წვდომობის ჩათვლით. დღევანდელ დღეს, მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი, 
საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობა და პროგრამებთან მუშაობის უნარები 
სწავლაზე, დასაქმებასა და სერვისებზე ხელმისაწვდომობისთვის მნიშ-
ვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს. შესაბამისად, ეს პრობლემა რეაგირე-
ბის გარეშე მომავალში კიდევ უფრო გააღრმავებს თბილისსა და რეგიონს 
შორის არსებულ უთანასწორობას. 

აღნიშნული თავისებურებების გათვალისწინება მნიშვნელოვანია საკო-
ნსულტაციო სერვისების გაწევის თვალსაზრისითაც. მთლიანობაში, რო-
გორც ონლაინ სწავლასა და მუშაობაზე, ისე ონლაინ კონსულტაციებზე, 
რეგიონში მცხოვრებ რესპონდენტებს უფრო ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი 
თბილისთან შედარებით47.

46 კარანტინის დროს და მის შემდეგაც, ძალიან მიჭირდა სახლის საქმეები, ბავშვის მოვლა და 
მუშაობა ერთად (q.32, მდედრი, ბისექსუალი, 36 წლის, ბათუმი).

47 კარანტინის დროს გამიფუჭდა ტელეფონი და ახლის ყიდვის შესაძლებლობა არ მქონდა. 
ვსარგებლობდი დედაჩემის ტელეფონით. ინტერნეტის პრობლემის გამო ვერ ვახერხებდი ონლაინ 
გაკვეთილებზე დასწრებას (q.160).
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დიაგრამა #19
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება ონლაინ მუშაობის/სწავლისთვის საჭირო 
პირობების მიხედვით თბილისი/რეგიონის ჭრილში (N=211)

წვდომა მაღალსიჩქარიან 
ინტერნეტზე

პროგრამებთან მუშაობისთვის 
საჭირო ცოდნა 

სამუშაო დღის რეჟიმის 
შენარჩუნება

ტექნიკური საშუალება - 
კომპიუტერი

ფიზიკური განმარტოების 
საშუალება/პერსონალური სივრცე

თბილისი რეგიონები

85%

83%

71%

73%

44%

72%

65%

72%

56%

68%

4.2.3 COVID-19 -ის გამო შექმნილი საჭიროებები და მათზე რეაგირება 
სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული ანტიკრიზისული გეგმა რამდენიმე 

ეტაპად დაიგეგმა და მოიცავდა სამ ძირითად კომპონენტს: მოქალაქეებ-
ზე ზრუნვა და მათი სოციალური მხარდაჭერა, ეკონომიკაზე ზრუნვა და 
ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა, და ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება და 
პანდემიასთან ბრძოლა. თავის მხრივ, მოქალაქეთა სოციალური მხარდა-
ჭერა გულისხმობდა ისეთ ღონისძიებებს, როგორიცაა:

ა) კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება (მარტი-მაისის ჩათ-
ვლით)48, პროგრამის პირობებში ხელისუფლება აფინანსებდა 200 კვტ.სთ 
მოხმარებულ ელექტროენერგიას და 200 მ3 მოხმარების ბუნებრივ აირს. 
დახმარების კრიტერიუმად განისაზღვრა სწორედ მოხმარებული ენერგი-
ის მოცემული ზღვრის ქვემოთ ხარჯვა. 

ბ) მიზნობრივი სოციალური დახმარება ოფიციალურად დასაქმებულ პი-
რთათვის, ვინც დაკარგეს სამსახური ან იმყოფებოდნენ არაანაზღაურებად 
შვებულებაში კორონავირუსის პანდემიის გავრცელების შემდგომ პერიოდ-

48 კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების მეორე ეტაპი მოიცავდა 2020 წლის დეკემბერ-
თებერვლის თვეებს. რადგან კვლევის საველე პერიოდი დეკემბრამდე გრძელდებოდა, შეფასება 
ეხება მხოლოდ სუბსიდირების პირველ ეტაპს. 
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ში. დახმარების სახით გათვალისწინებული იყო ყოველთვიურად 200 ლარის 
გაცემა 6 თვის განმავლობაში49.

გ) ხელშეკრულებით დასაქმებული იმ თანამშრომლების გათავისუფლე-
ბა საშემოსავლო გადასახადისგან, ვინც შეინარჩუნეს სამუშაო და ხელ-
ფასები (750 ლარამდე ხელფასი მთლიანად თავისუფლდებოდა საშემოსა-
ვლო გადასახადისგან, 1500 ლარამდე ხელფასზე იქნებოდა შეღავათი 750 
ლარზე, ხოლო დანარჩენი დაიბეგრებოდა ჩვეულებრივ. ასეთი შეღავათე-
ბი არ ეხებოდა იმათ, ვისი ხელფასიც აჭარბებდა 1500 ლარს) 50.

დ) თვითდასაქმებულთა დასახმარებლად გათვალისწინებული იყო ერთ-
ჯერადი დახმარება 300 ლარის ოდენობით (93 აშშ დოლარი) იმ შემთხვე-
ვაში, თუ დაამტკიცებდნენ, რომ დაკარგეს შემოსავალი51. 

სახელმწიფო დახმარების პროგრამები ასევე ითვალისწინებდა სპეცი-
ალურ ზომებს იმ ჯგუფების დასახმარებლად, რომლებიც ისედაც ხვდე-
ბოდნენ პენსიების, შემწეობისა და სხვადასხვა დახმარების მიმღებთა კა-
ტეგორიებში.

სახელმწიფო დახმარების პროგრამების გარდა, მოქალაქეები სპონტა-
ნურად ქმნიდნენ ურთიერთდახმარების ჯგუფებს სოციალური ქსელების 
მეშვეობით. ზოგიერთი მათგანი ფოკუსირებული იყო სპეციფიური ჯგუ-
ფების დახმარებაზე. ერთ-ერთი ასეთი ჯგუფი სექს-სამუშაოში ჩართული 
ტრანს თემის დასახმარებლადაც შეიქმნა. შემოწირულობებით მოგროვი-
ლი თანხა სხვადასხვა საჭიროებაზე დაიხარჯა და ნაწილობრივ ბინის ქი-
რას, ნაწილობრივ კი საკვები პროდუქტების შეძენას მოხმარდა. 

სათემო ორგანიზაციებმა პროაქტიულ რეჟიმში დაიწყეს თემის საჭი-
როებების შესწავლა თებერვლის თვიდან და მარტის პირველ რიცხვებში 
უკვე დაიწყეს რესურსების მობილიზაციაზე კომუნიკაცია სახელმწიფოსა 
და ფონდებთან. ორგანიზაციებმა ერთობლივად შეიმუშავეს კრიტერიუ-
მები, რომლითაც განსაზღვრავდნენ მდგომარეობის სიმწვავეს. უშუალო 
ფინანსური დახმარების გარდა, სათემო ორგანიზაციები ფარავდნენ ყვე-
ლა სხვა საჭიროებას არსებული შეზღუდული რესურსების ფარგლებში, 

49 დახმარების მისაღებად შესაბამის ბაზაში რეგისტრაციას დამსაქმებელი ახდენდა ყოველთვიურ 
რეჟიმში, შესაბამისად, კომპენსაციის მიღების საკითხი დიდწილად დამსაქმებლის კეთილ ნებაზე 
დამოკიდებული აღმოჩნდა.

50 გადასახადები დამსაქმებლებს უბრუნდებოდა, ამიტომ, კონკრეტული დამსაქმებელი თავად 
იღებდა გადაწყვეტილებას როგორ გამოიყენებდა დაბრუნებულ თანხას.

51 პირობებში არ იყო დაზუსტებული, თუ როგორ უნდა დაემტკიცებინა თვითდასაქმებულთა იმ 
ნაწილს, ვინც არ იყო რეგისტრირებული, შემოსავლის დაკარგვა. 
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კოორდინირებას უწევდნენ სახელმწიფოსა და ევროკავშირის ერთობლივი 
პროგრამის ფარგლებში გაწეული დახმარებების გაცემას52.

სათემო ორგანიზაციებისგან განსხვავებით, რომელთაც ფონდების 
მიერ დაწესებული რეგულაციების გამო, ვერ მოახერხეს ბოლომდე მოქ-
ნილი ყოფილიყვნენ და ზუსტად მორგებოდნენ თემის წევრთა ყველა სპე-
ციფიკურ საჭიროებას, თვითდახმარების ჯგუფებს მეტი თავისუფლება 
ჰქონდათ დაეფარათ თემის წევრთა ისეთი საჭიროებებიც, რომლის დაკ-
მაყოფილებასაც ორგანიზაციები და სახელმწიფო ვერ ახერხებდნენ.

რესპონდენტთა ეკონომიკური მდგომარეობის თვითშეფასებამ, დასაქმე-
ბისა და შემოსავლების ანალიზმა პანდემიამდე, კარანტინის პერიოდში და 
კარანტინიდან მოყოლებული 2020 წლის ნოემბრის ჩათვლით (საველე სამუ-
შაოების ჩატარება), აჩვენა, რომ კვლევის მონაწილეთა ეკონომიკური მდგო-
მარეობა დრამატულად შეიცვალა უარესობისკენ. შესაბამისად, გასაკვირი 
არაა, რომ პანდემიასთან დაკავშირებული შეზღუდვების შედეგად წარმოქ-
მნილი სხვადასხვა საჭიროების რანჟირებისას, ხუთიდან ოთხმა რესპონდენ-
ტმა ფინანსური დახმარება დაასახელა (80.4%). კვლევის მონაწილეთა ნახე-
ვარს (49.8%) საკვები პროდუქტების დეფიციტი შეექმნა, თითქმის ამდენივემ 
მიუთითა, რომ პრობლემა ჰქონდა კომუნალურ გადასახადებთან დაკავში-
რებით (49.3%). კვლევის მონაწილეთა მესამედზე მეტმა (34.6%) მიუთითა, 
რომ გაუჭირდა ბინის ქირის გადახდა და სჭირდებოდა დახმარება. პანდემიის 
გავრცელების პირველ ეტაპზე ასევე პრობლემური იყო ხელმისაწვდომობა 
ვირუსისგან თავდაცვის საშუალებებზეც (33.2%). ამდენივე რესპონდენტის 
შემოსავალი არ იყო საკმარისი საკომუნიკაციო ხარჯებისთვის, რომელიც 
მნიშნელოვნად გაიზარდა და განსაკუთრებული ღირებულება შეიძინა კარა-
ნტინის პერიოდში და სოციალური იზოლაციის მოთხოვნის პირობებში, რო-
დესაც, ერთი მხრივ, გარემოსთან ურთიერთობის ერთადერთ საშუალებად 
იქცა და, მეორე მხრივ, გამართული ონლაინ კავშირი და მაღალსიჩქარიან 
ინტერნეტზე შეუფერხებელი ხელმისაწვდომობა ონლაინ მუშაობის/სწავლის 
აუცილებელ საჭიროებას წარმოადგენდა. 27%-ს მედიკამენტებზე წვდომის 
პრობლემა შეექმნა. პანდემიის გავრცელების პრევენციის მიზნით სახელ-
მწიფოს მიერ გატარებული ზომები ასევე ითვალისწინებდა საზოგადოებრი-
ვი ტრანსპორტის გადაადგილების შეზღუდვას და გაუქმებასაც გარკვეულ 
პერიოდში. მათთვის, ვისაც საკუთარი მანქანა არ ჰყავდა, გადაადგილების 

52 დაწვრილებით ეს მონაცემები შეგიძლიათ იხილოთ ორგანიზაციების ანგარიშებში.
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ერთადერთი საშუალება ტაქსი აღმოჩნდა, რომელიც არათუ პანდემიის თან-
მხლები ეკონომიკური კრიზისის გათვალისწინებით, არამედ პანდემიამდელი 
პერიოდისთვისაც კი ხელმიუწვდომელ ფუფუნებას წარმოადგენდა თემის წე-
ვრთათვის53. ზემოთქმულის გათვალისწინებით, ტრასნპორტირების ხარჯის 
საჭიროება – ყოველი მეხუთე (22.8%), უთითებდა, რომ შეექმნა ამის საჭირო-
ება – სწორედ ამით უნდა აიხსნას. დაახლოებით ყოველ მეათე რესპონდენტს 
საცხოვრისთან დაკავშირებით შეექმნა პრობლემები (12.8%). 

პასუხების ანალიზმა აჩვენა, რომ 211-დან მხოლოდ 12 (5.7%) რესპო-
ნდენტი აღმოჩნდა, რომელსაც არც დასჭირვებია და არც აუღია რაიმე 
სახის დახმარება. 75-მა რესპონდენტმა (35.5%) ერთი წყარო მიუთითა, 
დანარჩენმა 124-მა (58.8%) კი დახმარება რამდენიმე წყაროდან მიიღო, 
რაც იმაზე მიუთითებს, რომ უმეტეს შემთხვევაში ერთი რომელიმე წყა-
როდან მიღებული დახმარება არ იყო საკმარისი რესპონდენტის საჭიროე-
ბის სრულად დასაკმაყოფილებლად. 

დახმარების წყაროს დასახელების გარდა, რესპონდენტებს ასევე ვთხო-
ვეთ 1-დან 5-მდე ქულით შეეფასებინათ მიღებული დახმარების შესაბა-
მისობა საჭიროებებთან. მთლიანობაში, სახელმწიფოსგან მიღებული 
საკვები პროდუქტებისა და ფინანსური დახმარების გარდა, რომელიც 
უარყოფითი შეფასების ველში მოხვდა, კვლევის მონაწილეებმა მიღებუ-
ლი დახმარების შესაბამისობა საჭიროებებთან საშუალო და საშუალოზე 
მაღალი ქულებით შეაფასეს. მონაწილეთა შეფასებები აჩვენებს, რომ 
ყველაზე ნაკლებ ეფექტიანად სახელმწიფოს მიერ გაცემული ფინანსური 
დახმარებებს აფასებენ (N=34, Mean=2.00). სახელმწიფოსგან მიღებუ-
ლი ფინანსური დახმარების არაეფექტურობაზე მიუთითებს წყაროების 
გადანაწილების სიხშირეც – კრიზისულ სიტუაციაში მყოფი რესპონდე-
ნტებისთვის, ფინანსური დახმარების ძირითადი წყარო ოჯახის წევრები 
(N=74) და მეგობრები (48) აღმოჩნდნენ.

53 თემის წევრთა 38% საკუთარ ეკონომიკურ მდგომარეობას პანდემიამდე ახასიათებდა როგორც 
უკიდურესად მძიმეს ან მძიმეს (ფული საკვებზე ძლივს გვყოფნის – 17.1% და ფული საკვებზე 
გვყოფნის, მაგრამ საკმარისი არაა ტანსაცმლის საყიდლად – 20.9%).



70

COVID-19-ის გავლენა ლგბტ(ქ)ი თემზერაოდენობრივი კვლევის შედეგები

ცხრილი #10 
მიღებული დახმარებების შეფასება წყაროების მიხედვით

შეაფასეთ. რამდენად 
ადექვატური იყო დახმარება. 
რომელიც მიიღეთ (1 
სრულიად არ იყო საკმარისი. 
5 - სავსებით საკმარისი იყო) სა
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ბინის ქირა 4.26 4.55 5 3.67 4 4

საკვები პროდუქტები 2.83 4.19 4.06 4 3.5 3

კომუნალური ხარჯები 3.66 3.78 5 4 4

ჰიგიენის ნივთები 3 4.03 4.64 4 4.8 4.27

ფინანსური დახმარება 2 4.38 3.68 3.75 3.79 3.67

მედიკამენტები 3.86 4.2 3.92 5 5 3

ტრანსპორტირების ხარჯი 4.5 3.91 3.56 4.4

საკომუნიკაციო ხარჯი 4.15 4.12 4.43

საცხოვრისით უზრუნველყოფა 4.33 4.23 4.23

სხვადასხვა აქტორების ჩართულობის მიუხედავად, იმ რესპონდენტთა 
პასუხების გადანაწილებამ, ვისაც დახმარება სჭირდებოდა, აჩვენა, 
რომ მათი ნაწილი დახმარების პროგრამების მიღმა დარჩა ან მათი ყველა 
საჭიროება არ დაკმაყოფილდა. 
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ცხრილი #11 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება კრიზისით გამოწვეული საჭიროებებისა და 
მიღებული დახმარების მიხედვით

მჭირდებოდა 
/ არ მიმიღია

მჭირდებოდა/ 
მივიღე

არ 
მჭირდებოდა / 

მივიღე

არ 
დამჭირვებია / 

არ მიმიღია
N % N % N % N %

ფინანსური დახმარება 48 22.75% 122 57.82% 0 0.0% 41 19.4%

საკვები პროდუქტები 24 11.4% 81 38.4% 12 5.7% 94 44.5%

კომუნალური ხარჯები 10 4.7% 94 44.5% 54 25.6% 53 25.1%

საკომუნიკაციო ხარჯი 33 15.6% 43 20.4% 0 0.0% 135 64.0%

ბინის ქირა 27 12.8% 46 21.8% 0 0.0% 138 65.4%

ვირუსისგან 
თავდაცვის 
საშუალებები

30 14.2% 40 19.0% 21 10.0% 120 56.9%

მედიკამენტები 20 9.5% 37 17.5% 0 0.0% 154 73.0%

ტრანსპორტირების 
ხარჯი 18 8.5% 30 14.2% 8 3.8% 155 73.5%

საცხოვრისით 
უზრუნველყოფა 6 2.8% 21 10.0% 0 0.0% 184 87.2%

საჭიროებებისა და მიღებული დახმარების ერთიანი ცხრილი აჩვე-
ნებს, რომ ზოგ შემთხვევაში, რესპონდენტს არ ჰქონია კონკრეტული 
საჭიროება, მაგრამ მაინც მიიღო დახმარება. რაც, მთლიანობაში, აჩვე-
ნებს იმ ხარვეზებს, რომელიც პანდემიის პირობებში დახმარებისთვის 
გამოყოფილი რესურსების საჭიროებების შესაბამის არაეფექტიან გა-
დანაწილებას უკავშირდება. 

9 რესპონდენტმა მიუთითა, რომ ოჯახის წევრები დაეხმარნენ საკვე-
ბი პროდუქტებით, თითო-თითო რესპონდენტმა კი „არასაჭირო~ დახ-
მარების წყაროდ სახელმწიფო, სათემო ორგანიზაცია და მეგობარი 
დაასახელა. 

იმ 134 რესპონდენტიდან ვინც სახელმწიფოს სუბსიდირების პროგრამა-
ში მოხვდა, 54-მა რესპონდენტმა მიუთითა, რომ არ სჭირდებოდა კომუნა-
ლური ხარჯების დაფარვას, მაშინ როცა, 10-მა, ვისაც სჭირდებოდა, ვერ 
მიიღო, 14-მა რესპონდენტმა კი ვერ დააკმაყოფილა პროგრამის პირობე-
ბი და სხვა წყაროებს მიმართა დახმარებისთვის (ორგანიზაციები და მე-
გობრები). 
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იმ 21-დან, ვისაც არ სჭირდებოდა, მაგრამ მიიღო ვირუსისგან თავდა-
ცვის საშუალებები, თითო-თითომ წყაროდ დამსაქმებელი და სახელმწი-
ფო დაასახელეს, 5-მა ოჯახის წევრები, 14-მა კი სათემო ორგანიზაცია.

8 რესპონდენტმა მიუთითა, რომ არ სჭირდებოდა, მაგრამ მიიღო დახმა-
რება სატრანსპორტო ხარჯებისთვის. აქედან 3-მა წყაროდ დამსაქმებელი 
დაასახელა, 5-მა კი ოჯახის წევრები.

თუ არ გავითვალისწინებთ ოჯახის წევრებისა და მეგობრების მიერ გა-
წეულ დახმარებებს, მნიშვნელოვანი აცდენა საჭიროებებსა და დახმარე-
ბებს შორის ყველაზე მკაფიოდ ჩანს კომუნალური ხარჯების სუბსიდირე-
ბასთან დაკავშირებით54.

თითქმის ყოველმა მეორე რესპონდენტმა (55%, N=117) მიუთითა, რომ 
ბოლო ორი წლის განმავლობაში, პანდემიის დაწყებამდე დატვირთული 
იყო რაიმე სახის ფინანსური ვალდებულებით. მათ შორის, 35-ს მხოლოდ 
უპროცენტო ვალი ჰქონდა აღებული კერძო პირისგან, 29 რესპონდენტს 
პროცენტიანი ვალიც ჰქონდა და უპროცენტოც, 53-ს კი პროცენტიანი 
ვალი ჰქონდა კერძო პირისგან ან საფინანსო ორგანიზაციისგან. 

 კარანტინის დროს ვალის აღება კიდევ 72 რესპონდენტს მოუწია (53 
– უპროცენტო სესხი კერძო პირისგან, 11 – პროცენტიანი ვალი, 8 რეს-
პონდენტი კი იძულებული გახდა უპროცენტოსთან ერთად, პროცენტიანი 
ვალიც აეღო). 

 

54 რაც შეეხება სათემო ორგანიზაციების მიერ გაწეულ დახმარებებს, საწყის ეტაპზე, დახმარებები 
გაიცემოდა დაფასოებული პაკეტების ფორმით, რომელიც ერთნაირი დასახელების, მოცულობისა 
და ღირებულების პროდუქტებსა და თავდაცვის საშუალებებს მოიცავდა. მოგვიანებით, 
ორგანიზაციებმა მაღაზიებთან ხელშეკრულების საფუძველზე დაიწყეს გარკვეული ღირებულების 
მქონე ვაუჩერების გაცემა ბენეფიციარებზე, რომელიც მათ საშუალებას აძლევდა პერსონალური 
საჭიროებებიდან გამომდინარე შეეძინათ პროდუქცია გარკვეული თანხის ფარგლებში.
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ცხრილი #12
პანდემიის გავლენა რესპონდენტთა ფინანსურ ვალდებულებებზე

ფინანსური ვალდებულებები
პანდემიამდე კარანტინის 

დროს
კარანტინიდან 
მოყოლებული

N % N % N %
უპროცენტო სესხი კერძო პირისგან 64 30% 61 29% 56 27%

პროცენტიანი სესხი კერძო პირისგან 5 2% 2 1% 4 2%

პროცენტიანი სესხი მიკროსაფინანსო 
ორგანიზაციისგან 20 9% 6 3% 3 1%

პროცენტიანი სესხი ბანკისგან 71 34% 12 6% 22 10%

რესპონდენტების ერთ ნაწილს, პანდემიის პერიოდში შეექმნა პრობლე-
მები საბანკო ვალების რესტრუქტურიზაციასა და პროცენტების გადახ-
დასთან დაკავშირებით. თერთმეტმა მონაწილემ დააზუსტა, რომ „ბანკმა 
გადაავადა სესხი, მაგრამ გაუზარდა გადასახდელი თანხის ოდენობა~ (იხ.
ცხრილი #14).

ცხრილი #13
პანდემიის გავლენა საბანკო ვალების გადახდის პირობებზე (N=71)

დიახ
N %

შეგექმნათ თუ არა პრობლემები გადახდასთან დაკავშირებით 30 42.3%

შეგექმნათ თუ არა პრობლემები გადავადებასთან დაკავშირებით 17 23.9%

მიმართეთ თუ არა ბანკს გადავადების/პროცენტის გაყინვასთან 
დაკავშირებით 29 40.8%

დააკმაყოფილა თუ არა ბანკმა თქვენი მოთხოვნები 23 39.7%

რესპონდენტთა საჭიროებებისა და ხელმისაწვდომობის ანალიზმა 
აჩვენა, რომ COVID-19 ეპიდემიასთან და შეზღუდვებით გამოწვეული 
შფოთვების ფონზე, სხვა სერვისებთან შედარებით, ფსიქოლოგის სერვი-
სი ყველაზე უფრო მოთხოვნადი აღმოჩნდა. COVID-19-თან დაკავშირებუ-
ლი პრობლემების გამო, რესპონდენტთა თითქმის ნახევარს (N=100, 47,5%) 
სჭირდებოდა ფსიქოლოგის სერვისი. აქედან, 57-ს სერვისი არ მიუღია (38-ს 
არ მიუმართავს, 4-მა არ იცოდა სად მიეღო სერვისი, 13-მა კი აღნიშნა, 
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რომ სერვისი ხელმისაწვდომი არ იყო). 43 რესპონდენტიდან 31-მა სათემო 
ორგანიზაციის სერვისით ისარგებლა, 12-მა კი სხვა წყაროს მიმართა. 51 
რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ დასჭირდა სოცმუშაკის მომსახურება. აქე-
დან, 34 მიიღო სერვისი, 10-ს არ მიუმართავს, 4-მა კი არ იცოდა სერვისის 
შესახებ.

ცხრილი #14 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება სერვისების საჭიროებისა და მიღების მიხედვით 
პანდემიის დროს შექმნილი კრიზისის პირობებში (N=211)

სერვისის დასახელება
მჭირდებოდა, 

მაგრამ არ მიმიღია
მჭირდებოდა 
და მივიღე არ დამჭირვებია

N % N % N %
ადვოკატის მომსახურება 10 4.7% 7 3.3% 194 91.9%

ფსიქოლოგის დახმარება 57 27.0% 43 20.4% 111 52.6%

სოცმუშაკის დახმარება 14 6.6% 37 17.5% 160 75.8%

ტესტირება COVID-19-ზე 15 7.1% 75 35.5% 121 57.3%

გადაყვანა ცხელების 
ცენტრში 2 0.9% 20 9.5% 189 89.6%

4.3 გარემო და სოციალიზაცია

4.3.1 ქამინგაუთი
კვლევის მონაწილეებს ვეკითხებოდით, მათი გარემოცვის რა ნაწილმა 

იცოდა რესპონდენტის სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდე-
ნტობის შესახებ.

კვლევის მონაწილეთა უმეტესობა უთითებს, რომ მათი იდენტობის შესა-
ხებ იცის გარემოცვის დიდმა ნაწილმა (39.3%), ხოლო დაახლოებით 28.4% 
ამბობს, რომ მათთვის მნიშვნელოვანი ადამიანებიდან, ყველამ ან თით-
ქმის ყველამ იცის. მესამედმა (31.4%) მიუთითა, რომ მისი გარემოცვის 
მხოლოდ მცირე ნაწილმა იცის მისი იდენტობის შესახებ. კვლევაში მო-
ნაწილე 211 რესპონდენტიდან მხოლოდ ერთი აღმოჩნდა ისეთი, რომლის 
ორიენტაციის/იდენტობის შესახებ არავინ იცის. კიდევ ერთს გაუჭირდა 
კითხვაზე პასუხის გაცემა.
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არავინ იცის

მხოლოდ მცირე ნაწილმა იცის

უმეტესობამ იცის

ყველამ ან თითქმის ყველამ იცის

მიჭირს პ/გ

დიაგრამა #20 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება ქამინგაუთის მიხედვით (N=211)

31%

39%

28%

1% 1%

კვლევის მონაწილეთა პასუხები განსხვავდება თბილისი/რეგიონის ჭრი-
ლში: თბილისში მცხოვრები რესპონდენტების ორიენტაციისა და იდენტო-
ბის შესახებ უფრო მეტმა ადამიანმა იცის გარემოცვიდან, ვიდრე რეგიო-
ნებში. თბილისში მცხოვრები რესპონდენტების 76.45% ამბობს, რომ მათ 
შესახებ მათი ნაცნობების დიდმა ნაწილმა ან თითქმის ყველამ იცის, მა-
შინ, როცა რეგიონის მცხოვრებთა შორის ასეთი რესპონდენტების წილი 
ნახევარზე ცოტა მეტია 56.3%.

იდენტობის გაცნობიერება და ქამინგაუთის ასაკი
ქამინგაუთის ბლოკში მომდევნო სამი შეკითხვა ეხებოდა ქამინგაუთის 

ასაკს: ა) პირველად რა ასაკში აღიქვეს, რომ ლგბტ(ქ)ი ჯგუფს მიეკუთვნე-
ბიან ბ) რომელ ასაკში დარწმუნდნენ საკუთარ სექსუალურ იდენტობაში 
და გ) რა ასაკის იყვნენ, როდესაც პირველად გაუმხილეს ვინმეს ინფორ-
მაცია საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის/გენდერული იდენტობის შე-
სახებ. შესაბამისი მედიანური ასაკი შემდეგნაირად გადანაწილდა: ასაკი, 
როცა იგრძენით, რომ ხართ გეი/ლესბოსელი/ბისექსუალი ან ტრანსი 13 
წელი; ასაკი, როცა დარწმუნდით თქვენს იდენტობაში 16 წელი და პირვე-
ლი ქამინგაუთის ასაკი 17 წელი.

კითხვაზე, თუ რა ასაკში გააცნობიერეს რესპონდენტებმა მათი სექსუა-
ლური ორიენტაცია/გენდერული იდენტობა, რესპონდენტთა პასუხები გა-
ნსხვავებულად გადანაწილდა ჯგუფებში: ლესბოსელი და გეი რესპონდე-
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ნტების დაახლოებით მესამედი (შესაბამისად 33.3% და 34.8%) ამბობს, 
რომ მათი ასაკი 10 წელზე ქვემოთ იყო, როდესაც იგრძნეს საკუთარი 
„განსხვავებულობა~, მაშინ, როდესაც ბისექსუალი რესპონდენტების მხო-
ლოდ 14.3% ამბობს იგივეს. 

კვლევის მონაწილეთა პასუხების მიხედვით, საკუთარ თავში დარწმუ-
ნების პროცესი საშუალოდ სამ წელს გრძელდება (რესპონდენტთა პასუ-
ხების მიხედვით, ტრანსი ადამიანებისთვის ეს შუალედი გაცილებით მცი-
რეა). საკუთარი სექსუალობის გაცნობიერებისა და აღიარების შემდეგი 
ნაბიჯი გარემოცვასთან ქამინგაუთია.

რესპონდენტების თითქმის მესამედის (30.8%) ორიენტაციის შესახებ 
ოჯახის წევრებმა არაფერი იციან. კვლევის მონაწილეთა თითქმის ნახე-
ვარი (46.4%) ამბობს, რომ ოჯახის ერთმა წევრმა მაინც იცის მისი ორიე-
ნტაციის შესახებ, 22.7%-ის შესახებ კი ოჯახის ყველა წევრმა იცის. 

არავინ იცის

ერთმა მაინც იცის

ყველამ იცის

დიაგრამა #21 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება ოჯახის წევრებთან ქამინგაუთის მიხედვით 
(N=211)

23%
31%

46%

ის რესპონდენტები, ვინც საკუთარ გენდერულ გამოხატვას ახასიათებს, 
როგორც გენდერულად არაკონფორმულს, აჩვენებენ უფრო მეტი ღიაო-
ბის ტენდენციას ოჯახის წევრებთან 37.5%, ვიდრე სისგენდერი (15.1%) 
და გენდერულად ნეიტრალური რესპონდენტები (18%).
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დიაგრამა #22 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება ქამინგაუთის მიხედვით გენდერული გამოხატვის 
ჭრილში (N=211)

ლგბტ(ქ)ი სულ

გენდერულად 
არაკონფორმული

გენდერულად 
ნეიტრალური

სისგენდერი

არავინ იცის ერთმა მაინც იცის ყველამ იცის

15%49%36%

30% 52% 18%

38%34%29%

31% 46% 23%

ლგბ რესპონდენტებს შორის, ბისექსუალები ყველაზე დაფარული ჯგუ-
ფია. ლესბოსელები და გეი რესპონდენტების მეოთხედი (შესაბამისად 
25.95% და 24.6%) ამბობს, რომ მათი ორიენტაციის შესახებ არავინ იცის 
ოჯახის წევრებიდან, მაშინ, როცა ბისექსუალებს შორის ასეთი რესპო-
ნდენტების რაოდენობა 42.9%. 10-დან მხოლოდ ერთი ბისექსუალია ყვე-
ლა ოჯახის წევრთან გახსნილი, მაშინ, როცა ლესბოსელებსა და გეებს 
შორის ასეთი რესპონდენტების წილი, შესაბამისად, 27.8% და 23.2% -ია. 

დიაგრამა #23 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება ქამინგაუთის მიხედვით სექსუალური 
ორიენტაციის ჭრილში (N=211)

ლგბ (სულ)

გეი

ლესბოსელი

ბისექსუალი

არავინ იცის ერთმა მაინც იცის ყველამ იცის

25%

26%

43% 48% 10%

46% 28%

52% 23%

31% 49% 20%
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რესპონდენტთა 63.6% ამბობს, რომ და/ძმამ იცის მისი იდენტობის შე-
სახებ. თითქმის ნახევარი უთითებს, რომ დედამ იცის მისი იდენტობის შე-
სახებ (48.3%). გამოკითხულთა მესამედი ღიაა ოჯახის სხვა წევრებთან და 
ახლო ნათესავებთან (33.3% და 34.3%). ოჯახის წევრებს შორის ყველაზე 
იშვიათად რესპონდენტები მამას ასახელებენ (28.6%).

დიაგრამა #24 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება ოჯახის წევრებთან ქამინგაუთის მიხედვით 
(N=211)

მამამ

ახლო ნათესავებმა

ოჯახის სხვა წევრებმა

არ იცის/არ იცოდა იცის/იცოდა მიჭირს პ/გ

დედამ

დამ/ძმამ

61%

54%

54%

42%

32% 64% 4%

48% 10%

33% 13%

34% 11%

29% 11%

გარე სოციალური ქსელებიდან, მეგობრები გამოკვეთილი ლიდერები 
არიან – რესპონდენტების 97.1% ამბობს, რომ მეგობრებმა იციან მათ 
შესახებ. თანაკლასელები/ჯგუფელებთან დაახლოებით იმდენივეა ღია, 
რამდენიც თანამშრომლებთან და კოლეგებთან (შესაბამისად, 62.1% და 
66.3%). თანამშრომლებთან შედარებით, უფრო მცირე ნაწილი (41.4%) ამ-
ბობს, რომ დამსაქმებელმა იცის მისი ორიენტაციის/იდენტობის შესახებ. 
კვლევის მონაწილეები ყველაზე ნაკლებად მეზობლებთან და ბინის მეპა-
ტრონესთან არიან ღია (შესაბამისად, 18.7% და 14.7%).
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დიაგრამა #25 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება ქამინგაუთის მიხედვით გარე სოციალურ 
ქსელის წევრებთან (N=211)

ბინის მეპატრონემ

მეზობელმა

დამსაქმებელმა

არ იცის/არ იცოდა იცის/იცოდა მიჭირს პ/გ

თანაკლასელმა/ 
ჯგუფელმა

თანამშრომელმა

ახლო მეგობრებმა

68% 15% 17%

15%19%66%

51%

32%

25%

2% 1%97%

66% 8%

62% 6%

41% 8%

მთლიანობაში, მეგობრების გამოკლებით, ბისექსუალი და სისგენდერი 
ადამიანები, ჯგუფის სხვა წევრებთან შედარებით, გარე სოციალური ქსე-
ლების სხვა წევრებთანაც იმავე ტენდენციას ამჟღავნებენ, როგორც ოჯა-
ხის წევრებთან და უფრო ნაკლებ ადამიანთან არიან „აუთ~. ეს ტენდენცია 
შესაძლოა აიხსნას ბიფობიის უფრო მაღალი დონით საზოგადოებაში (გან-
წყობების კვლევა აჩვენებს, რომ საზოგადოება ბისექსუალების მიმართ 
უფრო ნეგატიურადაა განწყობილი, ვიდრე ჰომოსექსუალების მიმართ). 
რაც შეეხება გენდერულ გამოხატვას, გავრცელებული სტერეოტიპების 
გამო, საზოგადოების დიდი ნაწილი ჰომოსექსუალურ ორიენტაციას (გა-
ნსაკუთრებით კაცების შემთხვევაში) პირდაპირ უკავშირებს გენდერულ 
არაკონფორმულობას. ასეთ ადამიანებს, სისგენდერი ან იმ რესპონდე-
ნტებისგან განსხვავებით, ვინც საკუთარ გამოხატვას ახასიათებს, რო-
გორც გენდერულად ნეიტრალურს, სურვილის შემთხვევაშიც კი უჭირთ 
„დამალონ~ საკუთარი ორიენტაცია/იდენტობა.

ფაქტი, რომ ლგბტ(ქ)ი ადამიანების ორიენტაციის/იდენტობის შესახებ 
ვინმემ იცის მათი გარემოცვიდან, არ ნიშნავს, რომ ჯგუფის წევრები თა-
ვად იყვნენ ქამინგაუთის ინიციატორები. ცალკეულ შემთხვევაში, ინფო-
რმაცია მათი იდენტობის შესახებ ეყრდნობა საზოგადოების სტერეოტი-
პულ შეფასებებს და მათი სურვილის წინააღმდეგ შეიძლება გავრცელდეს. 
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როგორც ქვემოთ მოყვანილი დიაგრამა აჩვენებს, ლგბტ(ქ)ი ადამიანები 
შედარებით იშვიათად არიან თავად ინფორმაციის წყარო მეზობლების, 
მამის, ნათესავებისა და ოჯახის სხვა წევრების შემთხვევაში. მაშინ, როცა 
გარე სოციალური ქსელებთან, როგორიცაა მეგობრები და კოლეგები, და-
მსაქმებელი და თანაკლასელები, რესპონდენტები თავად იჩენენ ინიცია-
ტივას. 

და/ძმა 24% 76%

თანაკლასელი/
ჯგუფელი

24% 76%

ახლო მეგობრებმა 95%5%

ბინის მეპატრონე 100%

დიაგრამა #26 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება ქამინგაუთის წყაროს მიხედვით 

სხვისგან გაიგო თავად ვუთხარი

მეზობელი 74% 26%

მამა 48%52%

ახლო ნათესავები 46% 54%

ოჯახის სხვა 
წევრები 57%43%

დედა 30% 70%

დამსაქმებელი 75%25%

თანამშრომელი 91%9%

ლგბ ჯგუფის შიგნით, მშობლებთან და და/ძმასთან ქამინგაუთის ინიცი-
ატორები ბისექსუალები უფრო არიან, ვიდრე გეები ან ლესბოსელები, რაც 
ბისექსუალობის „უხილაობით~ შეიძლება აიხსნას. სავარაუდოა, რომ ლეს-
ბოსელი/გეი რესპონდენტებისგან განსხვავებით, ბისექსუალების ქცევა 
სურვილის შემთხვევაში უფრო ადვილად შეიძლება „დაიმალოს~ ოჯახის 
წევრებისგან. იგივე ითქმის სისგენდერი რესპონდენტების შემთხვევაში – 
სტერეოტიპის წყალობით, მათში ნაკლებად „შეაქვთ ეჭვი~ ოჯახის წევრე-
ბს და მათი სურვილის გარეშე, უახლოეს გარემოცვას ნაკლებად შეუძლია 
მათში ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრთა „იდენტიფიცირება~. 
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მეგობრებთან ქამინგაუთი განსხვავდება ოჯახის წევრებთან ან ნათე-
სავებთან ქამინგაუთისგან. მათ შეუძლიათ აირჩიონ მეგობრები, ან გა-
წყვიტონ მათთან ურთიერთობა, მაგრამ მათ არ აქვთ ასეთი არჩევანის 
შესაძლებლობა ოჯახის წევრებთან ურთიერთობისას (Cain, 1991, p. 349).

კვლევის მონაწილეთა 48% ერთ-ერთ მშობელთან მაინც არის ღია. მათი 
მესამედი ამბობს, რომ ქამინგაუთმა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა 
მათ ურთიერთობებზე მშობლებთან. გამოკითხულთა თითქმის ნახევა-
რი 46.8% ამბობს, რომ ქამინგაუთმა გააუარესა მისი ურთიერთობა დე-
დასთან, მესამედმა (34%) შეძლო არსებული ურთიერთობის შენარჩუნე-
ბა, 19.1%-მა კი მიუთითა, რომ ქამინგაუთის შემდეგ მისი ურთიერთობა 
დედასთან უფრო მჭიდრო გახდა. მამასთან ურთიერთობა უპირატესად 
გაუარესების ტენდენციას აჩვენებს (56.5%) ან არ შეცვლილა (41.3%) და 
მხოლოდ ერთი რესპონდენტი (2.2%) ამბობს, რომ ურთიერთობა გაუმ-
ჯობესდა. როგორც პასუხების გადანაწილება აჩვენებს, შიდა სოციალურ 
წრიდან და-ძმასთან ურთიერთობაზე ყველაზე ნაკლებ იმოქმედა ქამინგა-
უთმა (53.7%) და რესპონდენტებმა შეძლეს შეენარჩუნებინათ არსებული 
ურთიერთობები. დარჩენილი 46.2%-დან 23.1% ურთიერთობის ნეგატიუ-
რისკენ შეცვლაზე უთითებს, 23.1% კი – პირიქით, ამბობს რომ ქამინგაუ-
თის შემდეგ მათი ურთიერთობა გაუმჯობესდა.

დიაგრამა #27 
ქამინგაუთის გავლენა ოჯახის წევრებთან ურთიერთობაზე

მამასთან

დედასთან

ახლო ნათესავებთან

გაუარესდა გაუმჯობესდა არ შეცვლილა

ოჯახის სხვა წევრებთან

დასთან/ძმასთან

57% 22% 22%

34%19%47%

41% 19% 41%

48%17%35%

23% 23% 54%
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ამასთან, კვლევის მონაცემები აჩვენებს, რომ მშობლების რეაქციაზე და 
ურთიერთობებზე გავლენას ახდენს ისიც, თუ ვინაა ქამინგაუთის წყარო: 
მშობლების რეაქცია შედარებით უფრო პოზიტიურია, როდესაც ქამინგა-
უთი ნებაყოფლობითია და ისინი თავად რესპონდენტისგან იგებენ ამ ინ-
ფორმაციას და არა სხვებისგან. 

რაც შეეხება გარე სოციალურ წრეს, 205-დან მხოლოდ 5-მა რესპონდენ-
ტმა (2.6%) მიუთითა, რომ მეგობრებთან ქამინგაუთს ნეგატიური რეაქცია 
მოჰყვა. გამოკითხულთა 2/3 (63.6%) უთითებს, რომ ქამინგაუთს გავლენა 
არ მოუხდენია მეგობრებთან ურთიერთობის ხასიათზე, 33.8% კი ამბობს, 
რომ მათი ურთიერთობა უფრო მჭიდრო გახდა. 

თანაკლასელების რეაქცია უფრო დიფერენცირებულია – ისევე, როგო-
რც მეგობრების შემთხვევაში, გამოკითხულთა 2/3 უთითებს, რომ ქამი-
ნგაუთს გავლენა არ მოუხდენია მათ ურთიერთობაზე თანაკლასელებთან/
ჯგუფელებთან. თუმცა, მეგობრებისგან განსხვავებით, თითქმის 8-ჯერ 
მეტ რესპონდენტს აქვს ნეგატიური რეაქციის გამოცდილება თანაკლასე-
ლების/ჯგუფელების მხრიდან. თანამშრომლებისა და დამსაქმებელის რე-
აქცია უფრო თავშეკავებულია – რესპონდენტების 3/4 (74.8% და 74.2%) 
უთითებს, რომ მათი ურთიერთობა არ შეცვლილა ქამინგაუთის შემდეგ. 
მეტიც – თანამშრომელთა 22.4% და დამსაქმებლების 18.2%-თან ურთიე-
რთობა უფრო მჭიდრო გახდა (უფრო მეტი, ვიდრე თანაკლასელების/ჯგუ-
ფელების შემთხვევაში).

გარე სოციალური ქსელებიდან, მეზობლები ყველაზე ნეგატიურად გან-
წყობილი ჯგუფია. რესპონდენტთა 44.1% უთითებს, რომ მათი ურთიე-
რთობა მეზობლებთან გაუარესდა მას შემდეგ, რაც მათთვის ცნობილი 
გახდა რესპონდენტის ორიენტაციის/იდენტობის შესახებ. თითქმის ამდე-
ნივეს არ შეუცვლია ურთიერთობა (41.2%), კვლევის მონაწილეთა 14.7% 
კი უთითებს, რომ ურთიერთობა გაუმჯობესდა. საინტერესოა, რომ ბი-
ნის დაქირავების შემთხვევაში, კვლევის 116 მონაწილიდან, მხოლოდ 17 
(14.7%) არის ღია ბინის მეპატრონესთან და 17-ვე რესპონდენტმა თავად 
გაუმხილა ინფორმაცია საკუთარი ორიენტაციის/იდენტობის შესახებ. სა-
გულისმოა, რომ არცერთი მათგანი არ უთითებს, რომ ამის შედეგად მათი 
ურთიერთობა გაუარესდა. 17 შემთხვევიდან, 11 უთითებს, რომ ამას არ 
მოუხდენია გავლენა მათ ურთიერთობაზე, 6-მა კი აღნიშნა, რომ ქამინგა-
უთმა უფრო გააუმჯობესა მათი ურთიერთობის ხარისხი. აღსანიშნავია, 
რომ ამ რესპონდენტების უმეტესობა ტრანსია.
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დიაგრამა #28 
ქამინგაუთის გავლენა გარე სოციალურ წრესთან ურთიერთობებზე

მეზობელთან

თანაკლასელთან/
ჯგუფელთან

დამსაქმებელთან

გაუარესდა გაუმჯობესდა არ შეცვლილა

თანამშრომელთან

ახლო მეგობრებთან

ბინის მეპატრონესთან

44% 15% 41%

64%15%22%

8% 18% 74%

75%22%3%

3% 34% 64%

65%35%

ქამინგაუთის ნეგატიური/პოზიტიური გამოცდილების მიუხედავად, გა-
მოკითხულთა 2/3 (64.5%) ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ქამინგაუთი ხელს 
უწყობს ჰომოფობიის შემცირებას საზოგადოებაში, 14.7%-ს უჭირს პასუ-
ხის გაცემა, ყოველი მეხუთე (20.9%) კი არ იზიარებს ამ მოსაზრებას.

15%

21%
64%

არა

დიახ

მიჭირს პ/გ

დიაგრამა #29 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება ქამინგაუთის ჰომოფობიაზე გავლენის 
შეფასების მიხედვით (N=211)
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4.3.2 გარემოს შეფასება
კვლევის მონაწილეებს ვთხოვდით, შეეფასებინათ საზოგადოების გან-

წყობები ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრების, უფლებადამცველებისა და სათემო 
ორგანიზაციების მიმართ. მთლიანობაში, კვლევის მონაწილეები მიიჩნე-
ვენ, რომ გარემო მტრულადაა განწყობილი როგორც ლგბტ(ქ)ი თემის წე-
ვრების, ისე უფლებადამცველებისა და სათემო ორგანიზაციების მიმართ 
– ყველა ცვლადი უარყოფითი შეფასების ველში აღმოჩნდა55. 

დიაგრამა #30 
რესპონდენტთა პასუხების განაწილება საზოგადოებრივი დამოკიდებულებების შეფასების 
მიხედვით ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრების მიმართ (N=211)

ტრანს ქალების მიმართ

გეების მიმართ

ტრანს კაცების მიმართ

ლგბტ(ქ)ი 
უფლებადამცველების მიმართ

ლგბტ(ქ)ი ორგანიზაციების 
მიმართ

ბისექსუალი კაცების მიმართ

ლესბოსელების მიმართ

ბისექსუალი ქალების მიმართ

1.1

1.2

1.3

1.5

1.5

1.6

2.0

2.2

გამოკითხულთა წარმოდგენით, საზოგადოება ყველაზე ნაკლებ მიმღებ-
ლობას ტრანს ქალებისა (Mean=1.08) და გეების მიმართ (Mean=1.20) იჩენს. 
კვლევის მონაწილეები თვლიან, რომ ჯგუფის სხვა წევრებთან შედარებით, 
ლბ ქალების მიმართ ნეგატიური განწყობები უფრო ნაკლებია (Mean=2.01 
და 2.24). საინტერესოა, რომ საზოგადოებრივი განწყობების კვლევის მი-
ხედვით, საქართველოში, სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, ლესბოსელე-
ბის მიმართ ნეგატიური განწყობები ისეთივე მძლავრია, როგორც გეების 
მიმართ, ბისექსუალების მიმართ დამოკიდებულება კი უფრო ნეგატიურია, 

55 პასუხები ფასდებოდა 5 ქულიანი ლიკერტის სკალის მეშვეობით (min 1 ქულა, max 5 ქულა). 
მონაცემები დათვლილია 5–ბალიან სკალაზე, სადაც 5 ნიშნავს „ძალზე დადებითად~, ხოლო 1 – 
„ძალზე უარყოფითად~. სკალის ნეიტრალური პუნქტია 3; მონაცემები 3–ზე ზევით შეესაბამება 
დადებითი შეფასების ველს, ხოლო მონაცემები 3–ზე ქვევით – უარყოფითი შეფასების ველს. 
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ვიდრე ჰომოსექსუალების მიმართ56. ამის გათვალისწინებით, კვლევის მო-
ნაწილეთა შეფასება, რომელიც აცდენილია საზოგადოებაში არსებულ რე-
ალურ განწყობებს, შესაძლოა განპირობებული იყოს ლესბოსელებისა და 
ბისექსუალი ადამიანების მიმართ ძალადობის უხილავობით ან იმით რომ 
საზოგადოებაში არსებული ნეგატიური განწყობები ლესბოსელებისა და 
ბისექსუალების მიმართ ნაკლებად დეკლარირდება ქცევაში ან დისკრიმი-
ნაციულ დამოკიდებულებებში. 

კვლევაში მონაწილე ქალები უფრო ნეგატიურად აფასებენ საზოგადო-
ების დამოკიდებულებებს ჯგუფის ცალკეული წევრების მიმართ, ვიდრე 
კაცები.

უსაფრთხო გარემო და თავდაცვითი სტრატეგიები
იმისთვის, რომ თავიდან აიცილონ საზოგადოების მხრიდან ნეგატიური 

რეაქცია, დისკრიმინაცია ან ძალადობა ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრებს ხში-
რად უწევთ უარი თქვან მათთვის სასურველ თვითგამოხატვაზე, აკონტ-
როლონ ქცევა და გარეგნობა საჯარო სივრცეში ან სულაც იძულებულნი 
ხდებიან, მოძალადეებისგან თავის არიდების მიზნით შეიცვალონ საცხო-
ვრებელი ადგილიც კი. 

ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ხუთიდან ოთხი რესპონდენტი ერთხელ 
მაინც აღმოჩენილა ისეთ სიტუაციაში, როცა მოუწია საკუთარი სექსუ-
ალური ორიენტაციის დამალვა (81.5%). გამოკითხულთა მიახლოებით 
77.7% ერიდება საჯარო ადგილებში პარტნიორთან ხელჩაკიდებულ სია-
რულს, 68.7% კი თავს არიდებს გარკვეულ ადგილებს. მესამედზე მეტი 
(35.1%), თავდასხმის შიშით, საერთოდ ერიდება ღამით გარეთ გასვლას. 
27.5% ამბობს, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ერთხელ მაინც აღმო-
ჩნდა გარეგნობის შეცვლის საჭიროების წინაშე ძალადობისგან თავის 
ასარიდებლად. ოთხიდან ერთი რესპონდენტი (24.6%) საერთოდ ერიდება 
თემის სხვა წევრებთან ღიად ურთიერთობას. თითქმის ამდენივე ამბობს, 
რომ თავდაცვის მიზნით მუდმივად დააქვს თან გაზის ბალონი ან ელექტ-
როშოკი (23.7%).

56 „წინასწარგანწყობიდან თანასწორობამდე: საზოგადოების ცოდნის, ინფორმირებულობისა 
და დამოკიდებულების კვლევა ლგბტ ჯგუფისა და მათი უფლებრივი თანასწორობის მიმართ 
საქართველოში”~. WISG, 2016.
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2018 წლის შემდეგ, გამოკითხულთა მეხუთედი (19.4%) იძულებული 
გახდა შეეცვალა საცხოვრებელი ადგილი, 18%-ს მოუწია გაეუქმებინა 
ანგარიშები ფეისბუქსა და სოციალურ ქსელებში ან შეეცვალა მობილუ-
რის ნომერი (16.1%), 24 რესპონდენტს კი (11.4%) არათუ ბინის, ქალაქის 
დატოვებაც მოუწია.

დიაგრამა #31 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება ძალადობის თავიდან არიდების სტრატეგიების 
მიხედვით (N=211)

ვმალავ ჩემს სექსუალურ ორიენტაციას

თავს ვარიდებ გარკვეულ ადგილებში 
სიარულს

ვერიდები ღამით გარეთ გასვლას

შევიცვალე გარეგნობა, ჩაცმის სტილი...

თან დამაქვს თავდაცვის საშუალებები

შევიცვალე საცხოვრებელი ადგილი (ბინა, 
სახლი)

გამოვცვალე მობილურის ნომერი

გავაუმჯობესე უსაფრთხოების ზომები სახლში

გავაუქმე ჩემი ანგარიში სოციალურ ქსელებში

შევიცვალე საცხოვრებელი ადგილი 

ვერიდები ქომუნითის წევრებთან ღიად 
ურთიერთობას

ვერიდები საჯარო ადგილებში პარტნიორთან 
ხელჩაკიდებულ სიარულს, კოცნას

82%

78%

69%

35%

28%

25%

24%

19%

18%

16%

15%

11%

აღნიშნული სურათი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს უსაფრთხო სივრცეე-
ბის მნიშვნელობასა და საჭიროებას ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრთათვის.

4.3.3 ჰომო/ბი/ტრანსფობიური გარემოს გავლენა ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრთა გარემოცვაზე
გავრცელებული მოსაზრების მიხედვით, საზოგადოებაში არსებული ნე-

გატიური განწყობები, რომელიც ხშირად დეკლარირდება ბულინგში, და-
ცინვაში, ფსიქოლოგიურ თუ ფიზიკურ ძალადობაში, მხოლოდ ლგბტ(ქ)ი 
ჯგუფის წინააღმდეგაა მიმართული. გამოცდილება აჩვენებს, რომ მათი 
მეგობრები, ოჯახის წევრები და მხარდამჭერები ხშირად ხდებიან მესამე 
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პირის მხრიდან ბულინგის, შევიწროების, დაცინვის ან ფსიქოლოგიური 
ძალადობის მსხვერპლი. სათემო ორგანიზაციებს დაფიქსირებული აქვთ 
ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც თემის წევრის საჯარო გამოსვლის ან 
მედიაში მისი იდენტიფიცირების გამო მისი ოჯახის წევრები (მათ შორის 
არასრულწლოვნები) ოსტრაკიზმის მსხვერპლი ხდებიან გარშემომყოფთა 
მხრიდან. ცხადია, ეს დამატებით ბარიერს წარმოადგენს თემის წევრთა 
სათემო აქტივობაში ჩართვის ან საჯარო პოზიციონირების თვალსაზრი-
სით. გამოკითხულთა 45.8% ამბობს, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში 
მისი მეგობარი/მეგობრები ერთხელ მაინც გამხდარა მესამე პირის მხრი-
დან ბულინგისა და შევიწროების მსხვერპლი რესპონდენტის სექსუალური 
ორიენტაციის/გენდერული იდენტობის გამო. თითქმის მესამედი ამბობს, 
რომ დედა ან მისი ინტიმური პარტნიორი გამხდარან ფსიქოლოგიური ზე-
წოლისა და შეურაცხყოფის მსხვერპლი (შესაბამისად 33.3% და 28.9%). 
ყოველი მეხუთე რესპონდენტი (22.9%) უთითებს, რომ მისი და/ძმა გამ-
ხდარა ჰომოფობების სამიზნე, ყოველი მეათე კი საუბრობს თანამშრომ-
ლის (10.4%), მამისა (10.4%) და ოჯახის სხვა წევრების (11.9%) შევიწროე-
ბის გამოცდილებაზე.

დიაგრამა #32 
ჰომო/ბი/ტრანსფობიური გარემოს გავლენა ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრთა გარემოცვაზე (N=211)

მეგობარი

დედა

ინტიმური პარტნიორი

და/ძმა

ოჯახის სხვა წევრი

თანამშრომელი

მამა

46%

33%

29%

23%

12%

10%

10%

უნდა აღინიშნოს, რომ ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრებისგან განსხვავებით, 
მათი ოჯახის წევრები, ნათესავები ან თანამშრომლები, თავად რესპონდე-
ნტის მიმართ დამოკიდებულების მიუხედავად, ნაკლებად არიან აღჭურვი-
ლი შესაბამისი ცოდნით სექსუალური ორიენტაციის/გენდერული იდენტო-
ბის შესახებ, რაც დაეხმარებოდა მათ ოპონენტებთან სწორ კომუნიკაციაში. 
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საკუთარი ორიენტაციის/გენდერული იდენტობის გაცნობიერების ასაკი-
დან გამომდინარე, თემის წევრებს მეტი საშუალება აქვთ საკუთარი გარე-
მოცვა მეტ-ნაკლები მიმღებლობის პრინციპით შეარჩიონ. უფროსი თაობის 
წარმომადგენლები, რომელთაც მრავალი წლის განმავლობაში ჩამოყალი-
ბებული სოციალური ქსელის წევრებთან უწევთ ინტენსიური ურთიერთო-
ბა, და უკვე აქვთ გარკვეული პოზიცია და სოციალური სტატუსი, უფრო 
მოწყვლადები არიან მათივე სოციალური გარემოს მხრიდან თავდასხმების 
მიმართ. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ჰომო/ბი/ტრანსფობიურად გან-
წყობილი საზოგადოების სიძულვილის სამიზნე, თემის წევრების გარდა, 
მათი ოჯახის წევრები, მეგობრები და მხარდამჭერებიც არიან. 

4.3.4 ინსტიტუციების მიმართ ნდობა
საქართველოში ბოლო წლებში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის 

კვლევები აჩვენებს, რომ საზოგადოების ნდობა არასამთავრობო ორგა-
ნიზაციების მიმართ საკმაოდ დაბალია. მიზეზებს შორის ექსპერტები 
ასახელებენ მოქალაქეთა ნაკლებ ჩართულობას არასამთავრობო ორგა-
ნიზაციების საქმიანობაში, განსვლას საზოგადოებისთვის პრიორიტე-
ტულ საკითხებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების დღის წესრიგს 
შორის, რომელიც, თავის მხრივ, ხშირად დონორი ორგანიზაციების 
პრიორიტეტებზეა მორგებული და არა ადგილობრივ საჭიროებებ-
ზე, ხილვადობისა და საზოგადოებასთან კომუნიკაციის არაეფექტიან 
სტრატეგიაზე. სიტუაციას კიდევ უფრო ამძიმებს ქვეყანაში არსებული 
არაჯანსაღი, პოლარიზებული პოლიტიკური გარემო, ანტიდასავლური 
რიტორიკის გაძლიერება და ხელისუფლების მხრიდან არასამთავრობო 
ორგანიზაციების საქმიანობის ინტენსიური კრიტიკა. 

საინტერესოა, რომ ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრთა შეფასებები საპირისპი-
რო სურათს აჩვენებს – სხვადასხვა ინსტიტუციებსა და ჯგუფებთან შედა-
რებით, ლგბტ(ქ)ი საკითხებზე მომუშავე სათემო ორგანიზაციებს ნდობის 
ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვთ – 7.8857.

57 შეფასება ხდებოდა ლიკერტის 10 ქულიან სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავდა „საერთოდ არ ვენდობი, 
10 – „სრულიად ვენდობი~.
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დიაგრამა #33 
ნდობა ინსტიტუციების მიმართ

ლგბტი ორგანიზაციები

სხვა NGO-ები (ლგბტი ორგანიზაციის გარდა)

ჟურნალისტები

ჯანდაცვის სისტემა

განათლების სისტემა

სასამართლო

ბანკები

პოლიტიკური პარტიები

პოლიცია

ხელისუფლება

პარლამენტი

მართლმადიდებელი ეკლესია

პრეზიდენტი

ჯარი

ომბუდსმენი
7.9

6.3

6.3

4.4

4.3

4

3.9

3.3

3.3

3.2

2.6

2.3

2.3

2

1.9

სათემო ორგანიზაციების გარდა, დადებითი შეფასების ველში აღმოჩნ-
დნენ ომბუდსმენის ინსტიტუტი და სხვა უფლებადაცვითი ორგანიზაციები 
(6,33-6,33 ქულით). კვლევის მონაწილეებმა საშუალოსთან მიახლოებული 
ქულით შეაფასეს ჟურნალისტების მიმართ ნდობა (4.45). ყველა დანარჩე-
ნი ინსტიტუცია (მათ შორის პოლიცია და სასამართლო, რაც თავის მხრივ 
ნეგატიურად აისახება სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და 
ინციდენტების, დისკრიმინაციის შემთხვევებზე მიმართვიანობის მაჩვე-
ნებელზეც) უარყოფითი შეფასების ველში მოხვდა58. კიდევ უფრო ნაკლე-
ბი რესპონდენტი უცხადებს ნდობას ხელისუფლებას, პარლამენტსა და 
პრეზიდენტს.

თემის წევრთა მხრიდან სათემო ორგანიზაციების მიმართ გაცხადებუ-
ლი ნდობის მაღალი მაჩვენებელი გამყარებულია მის მიმართ არსებული 

58 კვლევის შედეგები ინსტიტუციებისა და ჯგუფების მიმართ ნდობის გამოხატვის თვალსაზრისით, 
მეტ-ნაკლები სიზუსტით იმეორებს სოციალური სამართლიანობის ცენტრის (ყოფილი EMC-ის) 
მიერ 2019 წელს ჩატარებული კვლევის შედეგებს.
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მოლოდინებითაც. ნდობის ასეთი მაღალი მაჩვენებელი მნიშვნელოვანი 
სოციალური კაპიტალია ორგანიზაციისთვის, თუმცა, ეს საკითხი განხი-
ლული უნდა იქნეს ქვეყანაში არსებული ჰომოფობიის მაღალი დონისა 
და აფირმაციული ქსელების ნაკლებობის, ლგბტ(ქ)ი საკითხების ინსტი-
ტუციურ დონეზე ექსკლუზიისა და ორგანიზაციების საქმიანობაში თე-
მის წევრთა დაბალი ჩართულობის ფონზე. „შემაერთებელი~ (bonding) და 
„დამაკავშირებელი~ (bridging) სოციალური კაპიტალის თავისებურებების 
სიღრმისეული შესწავლა ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრთა შორის, შესაძლოა, 
დაეხმაროს სათემო ორგანიზაციებს უფრო გრძელვადიანი და ეფექტური 
სტრატეგიების ჩამოყალიბებაში როგორც თემის წევრებთან კომუნიკაცი-
ის, ისე საკითხების სრულფასოვან ინტეგრაციაში სამოქალაქო საზოგა-
დოებისა და სახელისუფლებო ინსტიტუციების დღის წესრიგში.

თემის წევრთა ჩართულობა კრიზისის დროს
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ რესპონდენტთა ერთი ნაწილი თავა-

დაც აქტიურად იყო ჩართული ურთიერთდახმარების ჯგუფებში: გამოკი-
თხულთა 29.9% აქტიურად იყო ჩართული ინფორმაციის გავრცელება/მი-
წოდების პროცესში; თითქმის ყოველი მეხუთე (24.2%) მოხალისეობრივად 
იყო ჩართული და ფიზიკურად ეხმარებოდა საქველმოქმედო ფონდებსა 
და სათემო ორგანიზაციებს დახმარებების გაცემის საწყის ეტაპზე პრო-
დუქტებისა და სხვა დახმარების პაკეტების დარიგებაში როგორც თემის 
წევრების59, ისე სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის. თითქმის ამდენივემ 
(24.6%) მიუთითა, რომ ფინანსურად ეხმარებოდა კონკრეტულ პირებს, 
ვისაც პრობლემები შეექმნათ; ყოველი მეათე (10.5%) უთითებს, რომ თა-
ნხა გადარიცხა სპონტანურად შექმნილ ურთიერთდახმარების ჯგუფების 
ანგარიშზე; ორმა რესპონდენტმა თანხა ჩარიცხა COVID-19-თან ბრძოლის 
სახელმწიფო ფონდის ანგარიშზეც60.

59 დახმარების მიღებისას ჯგუფის წევრთა შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალობის 
საჭიროების გათვალისწინებით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო თავად თემის წევრთა 
ჩართულობა პაკეტების გაცემის/დარიგების პროცესში.

60 პასუხში „სხვა~, ორმა რესპონდენტმა მიუთითა, რომ კარანტინის პერიოდში მიუსაფარ 
ცხოველებს აჭმევდა ქუჩაში.
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დიაგრამა #34 
რესპონდენტთა ჩართულობა COVID-19-თან ბრძოლის არაფორმალურ აქტივობებში 
(N=211)

ორგანიზაციული დახმარება (მაგ. 
ინფორმაციის გავრცელება/მიწოდება)

ფინანსური დახმარება (უშუალოდ 
დაეხმარეთ კონკრეტულ პირს/პირებს)

ფინანსური დახმარება (გადარიცხეთ 
თანხა საქველმოქმედო ფონდში)

ფინანსური დახმარება (გადარიცხეთ 
თანხა სახელმწიფო ფონდში)

ფიზიკური დახმარება (მაგ. საკვები 
პროდუქტების დარიგება)

30%

24%

25%

11%

1%

4.3.5 ემოციური და მატერიალური მხარდაჭერის რესურსები
ქამინგაუთის გამოცდილება, ოჯახის წევრებისა და ახლო სოციალური 

წრის წევრთა რეაქცია მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ძალადობისა და 
დისკრიმინაციის შემთხვევებში საკუთარი უფლებების დაცვის, არამედ 
COVID-19 პანდემიის კონტექსტშიც, როდესაც განსაკუთრებით მნიშვნე-
ლოვანი ხდება ახლო სოციალური წრის მორალური თუ მატერიალური მხა-
რდაჭერა. პანდემიასთან დაკავშირებული შეზღუდვების, დასაქმებასა და 
ეკონომიკურ მდგომარეობაზე გავლენის გამო, ახალგაზრდების ნაწილს, 
ვინც მშობლებისგან დამოუკიდებლად ცხოვრობდა, იძულების წესით, 
დროებით მოუწიათ მშობლების ოჯახში დაბრუნება. მცირე აღმოჩნდა იმ 
რესპონდენტების პროცენტული წილი, ვისაც სჭირდებოდა ეკონომიის ან 
უსაფრთხოების მიზნით მშობლების ოჯახში დაბრუნება და ვერ შეძლო 
(სხვა საკითხია ურთიერთობების ხარისხი თანაცხოვრების პერიოდში).

არსებული მდგომარეობისა და ურთიერთობის ხარისხის გათვალისწინე-
ბით, რესპონდენტთა 65%-ს შეუძლია მიიღოს მატერიალური მხარდაჭერა 
დედის მხრიდან, 37.6%-ს მამის მხრიდან, და-ძმის მხრიდან კი 43.7%-ს 
(სავარაუდოდ, ეს მაჩვენებელი უფრო მაღალი იქნებოდა, მაგრამ ხშირ 
შემთხვევაში, რესპონდენტები უთითებდნენ, რომ მათი ოჯახის წევრების 
მატერიალური მდგომარეობა არ აძლევდათ ამის საშუალებას).
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დიაგრამა #35 
მატერიალური მხარდაჭერის რესურსები (N=211)

დედა

და/ძმა

მამა

არა (ცუდი ურთიერთობა მაქვს) არა (არ აქვთ შესაძლებლობა) მიჭირს პ/გდიახ

ოჯახის სხვა წევრები

ახლო ნათესავები

21% 10%

34% 12%

21%

24% 23%

47%16% 24%

41% 12%

48%

51%

67% 3%

3%

4%

Q5. ქვემოთ ჩამოთვლილ ადამიანებთან დღეს არსებული ურთიერთობის/დამოკიდებულების 
ხარისხიდან და მათი ეკონომიკური/ფინანსური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე შეგიძლიათ 
თუ არა საჭიროების/კრიზისული სიტუაციის შემთხვევაში, ისარგებლოთ მათი მხარდაჭერით?

13%

28%

პასუხების გადანაწილებამ აჩვენა, რომ თუ არ ჩავთვლით დედას (63.5%), 
რომელიც გამონაკლისს წარმოადგენს ოჯახური/ნათესაური წრიდან და 
რომლის პოზიციასაც გბ ჯგუფში დედის მიმართ არსებული მაღალი მო-
ლოდინი განაპირობებს, რესპონდენტთა ნახევარზე მეტს პირველ რიგ-
ში მეგობრების (78.7%), სათემო ორგანიზაციებისა (62.1%) და ლგბტ(ქ)ი 
ჯგუფის წევრების (54.5%) დახმარების იმედი აქვს. 
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დიაგრამა #36 
მატერიალური მხარდაჭერის რესურსები (N=211)

ახლო მეგობრები

დედა

სათემო ორგანიზაცია

არა დიახ მიჭირს პ/გ

ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის 
წევრები

ინტიმური პარტნიორი

და/ძმა

თანამშრომელი

ოჯახის სხვა წევრები

დამსაქმებელი

ახლო ნათესავები

ბინის მეპატრონე

თანაკლასელი/
ჯგუფელი

მეზობელი

მამა

Q5. ქვემოთ ჩამოთვლილ ადამიანებთან დღეს არსებული ურთიერთობის/დამოკიდებულების 
ხარისხიდან და მათი ეკონომიკური/ფინანსური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე შეგიძლიათ 
თუ არა საჭიროების/კრიზისული სიტუაციის შემთხვევაში, ისარგებლოთ მათი მხარდაჭერით?

21%9%70%

70% 11% 19%

12%12%76%

65% 23% 13%

22%24%54%

59% 31% 10%

3%37%61%

50% 42% 9%

2%43%55%

48% 47% 5%

12%55%33%

14% 62% 24%

2%

1%

64%34%

21% 79%

რიგითობა იცვლება, როდესაც რესპონდენტები მორალურ მხარდაჭე-
რაზე საუბრობენ კრიზისის პირობებში. დედა მხოლოდ მერვე პოზიციას 
იკავებს (61.7%), მაშინ როცა მორალური მხარდაჭერის თვალსაზრისით, 
და-ძმა (65.5%) და შვილები (68.8%), რომელთაც შეზღუდული მატერია-
ლური რესურსი აქვთ, ემოციური თვალსაზრისით რესურსულად უფრო 
მნიშვნელოვანი ხდებიან. 
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დიაგრამა #37 
მორალური მხარდაჭერის რესურსები (N=211)

ახლო მეგობრები

ინტიმური პარტნიორი

ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის 
წევრები

არა დიახ მიჭირს პ/გ

სათემო ორგანიზაცია

შვილი/შვილები

და/ძმა

თანამშრომელი

ოჯახის სხვა წევრები

მამა

დამსაქმებელი

თანაკლასელი/
ჯგუფელი

ახლო ნათესავები

ბინის მეპატრონე

მეზობელი

დედა

Q5.A ქვემოთ ჩამოთვლილ ადამიანებთან დღეს არსებული ურთიერთობის/დამოკიდებულების 
ხარისხიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ თუ არა საჭიროების/კრიზისული სიტუაციის 
შემთხვევაში, ისარგებლოთ მათი მორალური მხარდაჭერით?

17%8%76%

69% 16% 14%

12%23%65%

60% 23% 17%

17%32%51%

58% 35% 7%

9%41%50%

34% 62% 4%

9%65%26%

30% 67% 4%

4%

4%

1%

88%8%

4% 92%

94%5%

31%69%

82%12% 7%

მეზობლების, თანაკლასელების, ახლო ნათესავების მხრიდან შეუძლი-
ათ მატერიალური მხარდაჭერით სარგებლობა. მეგობრები (80.2%), ინტი-
მური პარტნიორი (72.3%), დედა (66.7%), სათემო ორგანიზაცია (63.9%), 
თანამშრომლები (59,5%) და ლგბტ(ქ)ი თემის წევრები წარმოადგენენ იმ 
ჯგუფებს, ვისგანაც რესპონდენტები ყველაზე მეტად ელოდებიან საჭი-
როების შემთხვევაში მხარდაჭერას. თუმცა, ამავდროულად, გარე სოცია-
ლური ქსელების მატერიალურ შესაძლებლობებში უფრო ნაკლებად არიან 
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გარკვეულნი და არ იციან, თავად აგენტებს თუ ექნებათ მატერიალური 
რესურსები მათ მხარდასაჭერად.

რაც შეეხება მორალურ მხარდაჭერას, ყველაზე მაღალი მოლოდინი მე-
გობრების, ინტიმური პარტნიორის, ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრებისა და სა-
თემო ორგანიზაციების მიმართაა. 

მონაცემების ანალიზი ორიენტაციისა და იდენტობების ჭრილში აჩვე-
ნებს, რომ არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავებები მოლოდინებს შორის.

ტრანსგენდერების ჯგუფს, სხვა გამოკითხულებთან შედარებით, ყვე-
ლაზე ნაკლები მოლოდინი აქვს, რომ ოჯახის წევრებისგან მატერიალურ 
დახმარებას მიიღებს საჭიროების შემთხვევაში. პასუხები აჩვენებს, რომ 
სხვებთან შედარებით, ამ ჯგუფის წევრთა მოლოდინები პირველ რიგში 
სათემო ორგანიზაციებს უკავშირდება (მეგობრებსა და ლგბტ(ქ)ი თემის 
სხვა წევრებზე მეტადაც კი).

ლბ ჯგუფსა და დანარჩენ მონაწილეებს შორის მნიშნელოვანი განსვლაა 
ინტიმური პარტნიორის მიმართ მოლოდინების თვალსაზრისითაც: ლბ 
ქალების 68.7% ამბობს, რომ საჭიროების შემთხვევაში, მისი ინტიმური 
პარტნიორი მხარს დაუჭერს მატერიალურად, მაშინ როცა გბ ჯგუფის წე-
ვრთა მხოლოდ 40.2% ამბობს იმავეს. 

ლბ გბ გენდერქვიარი ტრანს

ინტიმური პარტნიორი სათემო ორგანიზაცია დედა

დიაგრამა #38 
მატერიალური მხარდაჭერის რესურსები ორიენტაციისა და იდენტობის ჭრილში 
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საინტერესოა, რომ აღნიშნული ტენდენცია შენარჩუნებულია მორალუ-
რი მხარდაჭერის მოლოდინის შემთხვევაშიც – ლბ ქალების 68.7% შეუძ-
ლია პარტნიორის მორალური და ემოციური მხარდაჭერით ისარგებლოს, 
მაშინ როცა, გბ ჯგუფში ასეთი რესპონდენტების რიცხვი 52.4%. უნდა 
აღინიშნოს, რომ გბ ჯგუფის 70.8%-ისთვის დედა მნიშვნელოვანი ემოცი-
ური დასაყრდენია კრიზისის შემთხვევაში, მაშინ, როცა ლბ ქალებში ასე-
თი რესპონდენტები მხოლოდ 48.2%-ია.

ლბ გბ გენდერქვიარი ტრანს

ინტიმური პარტნიორი სათემო ორგანიზაცია დედა

დიაგრამა #39 
მატერიალური მხარდაჭერის რესურსები ორიენტაციისა და იდენტობის ჭრილში 
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კვლევაში მონაწილეთაგან, ლბ ჯგუფში უფრო შეინიშნება მორალურ და 
მატერიალურ პასუხისმგებლობაზე დამყარებული ურთიერთობები ინტი-
მურ პარტნიორებს შორის, ვიდრე კვლევის დანარჩენ მონაწილეებთან. 
გბ ჯგუფში კი ასეთი მოლოდინები დედის მიმართ დასტურდება. პასუხე-
ბის რანჟირება ჯგუფების მიხედვით აჩვენებს, რომ როგორც ემოციური, 
ისე მატერიალური მხარდაჭერის თვალსაზრისით, რიგითობის მიხედვით, 
გბ ჯგუფისთვის დედა იკავებს იმავე პოზიციას, რასაც ლბ ჯგუფისთვის 
ინტიმური პარტნიორი და პირიქით.

რაც შეეხება სათემო ორგანიზაციისგან მატერიალური მხარდაჭერის 
მოლოდინს, აქაც მნიშვნელოვანი სხვაობაა თემის წევრებს შორის. ტრა-
ნსგენდერ და გენდერქვიარ რესპონდენტებს, სხვა სოციალურ ქსელებთან 
შედარებით, ყველაზე მეტად სათემო ორგანიზაციისგან აქვთ მორალური 
და მატერიალური დახმარების მოლოდინი.



97

COVID-19-ის გავლენა ლგბტ(ქ)ი თემზერაოდენობრივი კვლევის შედეგები

მთლიანობაში, პასუხების ანალიზი აჩვენებს, რომ როგორც მატერი-
ალური, ისე ემოციური დახმარების თვალსაზრისით, მოლოდინები გა-
ცილებით მაღალია „გარე~ სოციალური ქსელებიდან (მეგობრები, თემის 
წევრები, სათემო ორგანიზაციები) და ინტიმური პარტნიორისგან, ვიდრე 
ოჯახის წევრებისა და ნათესავებისგან.

4.3.6 სოციალიზაციის სივრცეები
საქართველოში არსებული ჰომოფობიური განწყობებისა და შიდა სო-

ციალური ქსელებთან ჯგუფის გახსნილობის დაბალი მაჩვენებლის გათ-
ვალისწინებით განსაკუთრებული დატვირთვა ეძლევა გარე სოციალურ 
ქსელებთან კავშირს. 

ვირტუალურის გარდა, სოციალიზაციის სივრცეები ძირითადად მოი-
ცავს მეგობრულ კაფეებს, ბარებს, კლუბებს, ერთმანეთის სახლებსა და 
სათემო ორგანიზაციებს.

პანდემიამდე, თუ ინტერნეტ სივრცეს არ გავითვალისწინებთ, რომელიც 
ყველაზე პოპულარული სივრცეა ურთიერთობებისთვის, ყველაზე ხშირად 
რესპონდენტები ასახელებენ მეგობრებთან სახლში ვიზიტსა და ლგბტ(ქ)ი 
მეგობრულ ბარებსა და კლუბებს, რომელთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად 
გაიზარდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. გამოკითხულთა 51.7% 
კვირაში ერთხელ მაინც სტუმრობს მეგობარს (39% თავისთან იწვევს მე-
გობრებს სახლში61), თითქმის ამდენივე (50.7%) ლგბტ(ქ)ი მეგობრულ კაფე-
ებსა და ბარებში ხვდება თემის სხვა წევრებს. ამ ფონზე, დაბალია თემის 
იმ წევრთა რიცხვი, ვინც ყოველკვირეულად ესწრება სათემო ორგანიზა-
ციების მიერ გამართულ შეხვედრებს (17.6%) და სპეციალურ ღონისძიე-
ბებს 15.6%62. რაც შეეხება „პლეშკებს~, რომელიც თავისი დატვირთვით, 
საკმაოდ სპეციფიკური ადგილია, რესპონდენტთა მხოლოდ მცირე ნაწილი 
სტუმრობს.

61 აღსანიშნავია, რომ კომენტარებში რესპონდენტების ნაწილმა მიუთითა ბარიერებზე, რომელიც 
ხელს უშლით თავად მოიწვიონ მეგობრები სახლში. ძირითადი მიზეზები ოჯახის სხვა წევრებთან 
ქამინგაუთი ან მათი ნეგატიური დამოკიდებულებაა.

62 ამ მაჩვენებელზე გავლენას ახდენს თავად სათემო ორგანიზაციების პოლიტიკაც – ორგანიზაციის 
გარეთ მეგობრული სივრცეების გაფართოების პარალელურად, ორგანიზაციები აღარ მიიჩნევენ 
საჭიროდ იმავე ინტენსივობით გააგრძელონ სათემო შეხვედრებისა და ღონისძიებების 
ორგანიზება, როგორც ამას წლების წინ აკეთებდნენ, როცა სათემო ორგანიზაციების ოფისები 
თითქმის ერთადერთ უსაფრთხო სივრცეს წარმოადგენდა თემის წევრებისთვის.
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დიაგრამა #40
სოციალიზაციის სივრცეების რანჟირება ვიზიტების სიხშირის მიხედვით (N=211)

მეგობრებთან სახლში

მეგობრულ ბარებსა და კლუბებში

ინტერნეტ ფორუმებზე

ჩემთან სახლში

სოციალურ ღონისძიებებზე

ორგანიზაციაში (სათემო 
შეხვედრებზე)

„პლეშკაზე“

სულ ცოტა, კვირაში ერთხელ სულ ცოტა, თვეში ერთხელ წელიწადში რამდენჯერმე

26%26%52%

51% 16% 28%

9%12%58%
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15%31%16%
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მიზეზებს შორის, რის გამოც რესპონდენტები ნაკლებად იყენებენ რო-
მელიმე ზემოთ ჩამოთვლილ სივრცეს თემის წევრებთან ურთიერთო-
ბისთვის, სჭარბობს საკმაოდ ბუნდოვანი „სურვილი არ მაქვს~. იშვიათ 
შემთხვევებში, რესპონდენტები ბარიერად ასახელებენ ფინანსების არქო-
ნას ან გეოგრაფიულ ხელმიუწვდომლობას. 

სოციალიზაციისა და შეხვედრის ადგილების პოპულარობა ლგბტ(ქ)ი 
თემიში ვარირებს სოციო-დემოგრაფიული ცვლადების ჭრილში.

პასუხების ანალიზი თბილისი/რეგიონის ჭრილში აჩვენებს, რომ არსე-
ბობს მნიშვნელოვანი განსხვავება ლგბტ(ქ)ი მეგობრულ კლუბებში ვიზი-
ტისა და ინტერნეტ სივრცეების გამოყენების სიხშირეებს შორის. თბილის-
ში მცხოვრებ რესპონდენტთა შორის, უფრო მაღალია იმ რესპონდენტთა 
პროცენტული მაჩვენებელი, ვინც ყოველკვირეულად სტუმრობს ლგბტ(ქ)ი 
მეგობრულ კაფეებსა და ბარებს (54%), ვიდრე რეგიონებში მცხოვრები რეს-
პონდენტების (46%). ინტერნეტ გვერდებითა და ფორუმებით სარგებლობის 
თვალსაზრისითაც, თბილისში უფრო ხშირად იყენებენ კომუნიკაციის ამ 
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ფორმას (65.3%), ვიდრე რეგიონში (48.3%). აღნიშნული შეიძლება აიხსნას 
რეგიონებში სათანადო ინფრასტრუქტურის არარსებობითა და მაღალსიჩ-
ქარიან ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის პრობლემებით.

პასუხების ანალიზი სქესისა და ორიენტაციის ჭრილში აჩვენებს, რომ 
ლბ ქალები უფრო ნაკლებად სარგებლობენ თემის წევრთა სოციალიზაცი-
ის „ტრადიციული~ ადგილებით, ვიდრე გბ კაცების ჯგუფი. 

ცხრილი #15 
სოციალიზაციის სივრცეებით სარგებლობის სიხშირე ლბ/გბ ჯგუფებში

არასოდეს
წელიწადში 
ერთხელ ან 

ორჯერ
სულ ცოტა, 

თვეში ერთხელ
სულ ცოტა, 

კვირაში 
ერთხელ

ლბ გბ ლბ გბ ლბ გბ ლბ გბ
მეგობრულ ბარებსა 
და კლუბებში 22.9% 9.8% 16.9% 15.9% 18.1% 13.4% 42.2% 61.0%

ორგანიზაციაში 
(სათემო 
შეხვედრებზე)

39.2% 23.8% 25.3% 28.8% 20.3% 33.8% 15.2% 13.8%

სოციალურ 
ღონისძიებებზე/
დახურულ ფართიზე

32.1% 21.0% 34.6% 18.5% 20.5% 43.2% 12.8% 17.3%

ჩემთან სახლში 20.8% 23.8% 19.5% 13.8% 18.2% 17.5% 41.6% 45.0%
მეგობრებთან 
სახლში 8.4% 6.2% 10.8% 13.6% 25.3% 29.6% 55.4% 50.6%

ინტერნეტ 
ფორუმებზე 31.3% 18.3% 7.2% 6.1% 13.3% 11.0% 48.2% 64.6%

„პლეშკაზე“ 86.8% 80.3% 7.9% 10.5% 2.6% 2.6% 2.6% 6.6%

ლბ ქალებს შორის იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, ვინც არასოდეს 
სტუმრობს ლგბტ(ქ)ი მეგობრულ ბარებსა და კაფეებს (22.9%), თითქმის 
ორჯერ მეტია, ვიდრე გბ ჯგუფში (9.8%). გბ ჯგუფთან შედარებით, ნაკლე-
ბი აქტივობით გამოირჩევიან ქალები ინტერნეტ სივრცეშიც. გამოკითხუ-
ლი ლბ ქალების თითქმის მესამედი (31.3%) ამბობს, რომ არასოდეს უსა-
რგებლია კომუნიკაციის ამ საშუალებით, მაშინ, როცა გბ კაცებს შორის 
ასეთი რეპონდენტების რიცხვი მხოლოდ 18.3%-ია. ლბ ქალებთან შედა-
რებით თითქმის ორჯერ ნაკლებია გბ კაცებს შორის იმ რესპონდენტების 
პროცენტული თანაფარდობა, ვინც არასოდეს ესწრება სოციალურ ღო-
ნისძიებებს (შესაბამისად 32.1% და 21%). რაც შეეხება სახლში ვიზიტებს, 
აქ არ ჩანს მნიშნელოვანი განსხვავება ქალ/კაც რესპონდენტებს შორის. 
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„კულტურული მეხსიერების~ გარდა (სოციალიზაციის გენდერირებუ-
ლი კულტურა ზოგადად საზოგადოებაში), ამის მიზეზი, შესაძლოა, ისიც 
იყოს, რომ ერთიანი ქვიარ სივრცეები ნაკლებადაა მორგებული ქალების 
საჭიროებებზე. ვფიქრობთ, აღნიშნული საკითხი, რომელსაც ტენდენციის 
ხასიათი აქვს, ცალკე ჩაღრმავებულ კვლევას საჭიროებს63.

პანდემიასა და მასთან ბრძოლის სტრატეგიის მნიშვნელოვან მდგენელს 
წარმოადგენს სოციალიზაციის ჩვეული ადგილების დახურვა, ფიზიკური 
დისტანციის დაცვისა და თვითიზოლაციის მკაცრი მოთხოვნები, რამაც 
შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ლგბტ(ქ)ი ადამიანების თემის სხვა წე-
ვრებთან კომუნიკაციის სიხშირესა და ხარისხზე. სოციალური მხარდა-
ჭერის შესუსტებამ ასევე შესაძლოა იქონიოს გავლენა ერთი მხრივ მათ 
ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე [McConnell et al., 2015; Snapp et al., 2015], 
მეორე მხრივ კი საჭირო სერვისების ხელმისაწვდომობაზე. როგორც ზე-
მოთ ვნახეთ, საცხოვრისი პირობები (ტექნიკური პირობები, საკომუნიკა-
ციო ხარჯი, მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი და განმარტოებისათვის საჭი-
რო სივრცე) ყოველთვის არ იძლევა საშუალებას თუნდაც ონლაინ შეძლოს 
უსაფრთხო ურთიერთობის შენარჩუნება თემის სხვა წევრებთან 64. 

კვლევის ინსტრუმენტი მოიცავდა შეკითხვებს სოციალიზაციის ადგი-
ლებთან დაკავშირებით როგორც პანდემიამდე, ისე პანდემიიდან მოყოლე-
ბული. მონაცემების შედარებამ აჩვენა, რომ პანდემიის გავრცელებასთან 
ბრძოლის ღონისძიებებმა მნიშვნელოვნად შეამცირა თემის სოციალიზა-
ციის ისედაც მწირი შესაძლებლობები. 

63 მოსაზრებას ამყარებს ისიც, რომ გენდერულად სეგრეგირებულია მონაცემებიც, რომელიც 
ქსელის სიდიდეს შეესება – მთლიანობაში, ლბ ქალები თემის უფრო ნაკლებ წევრს იცნობენ 
პირადად, ვიდრე გბ კაცები.

64 ჩაღრმავებული ინტერვიუ WISG-ის სოციალურ მუშაკთან, 18 დეკემბერი, 2020.
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სოციალურ 
ღონისძიებებზე

ორგანიზაციაში 
(სათემო 

შეხვედრებზე)

მეგობრულ 
ბარებსა და 
კლუბებში

ჩემთან
სახლში

მეგობრებთან
სახლში

პანდემიის დაწყებიდან მოყოლებული პანდემიამდე

დიაგრამა #41
სოციალიზაციის ადგილებით სარგებლობის სიხშირე (პასუხი „არ მისარგებლია“) – 
განაწილება
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იმის გათვალისწინებით, რომ კარანტინის მოხსნის შემდეგ, აკრძალვე-
ბის ხელახალ ტალღამდე, რომელიც ოქტომბრის ბოლოდან დაიწყო, რეს-
პონდენტების ხვედრითი წილი, ვინც პანდემიის გამოცხადების შემდეგ, 
2020 წლის ნოემბრის ჩათვლით, არცერთხელ აღარ მისულა კლუბში, 
18.5%-დან 54.5%-მდე გაიზარდა. რესპონდენტების თითქმის 70% პა-
ნდემიის დაწყების შემდეგ, მარტის თვიდანმოყოლებული არ დასწრებია 
არცერთ სათემო შეხვედრას ან სოციალურ ღონისძიებას. 18.1%-ით შე-
მცირდა სახლში ვიზიტების რიცხვიც.

სახლებში თვითიზოლაციის აუცილებლობა და მეგობრებისგან, პარტ-
ნიორისგან და სოციალიზაციის უსფრთხო სივრცეებიდან დისტანცირება 
ასევე შესაძლოა გახდეს დამატებითი დისტრესის მიზეზიც ჯგუფის წე-
ვრებისთვის. 
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4.4 ძალადობისა და დისკრიმინაციის გამოცდილება

4.4.1 ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობა
ბოლო ორი წლის განმავლობაში ინტიმური პარტნიორი არ ჰყოლია გა-

მოკითხულთა 4.7% (N=10), 201-მა რესპონდენტმა 211-დან მიუთითა, რომ 
2018 წლის მერე ჰყოლია/ჰყავს ინტიმური პარტნიორი. 

მათ შორის, ვისაც ბოლო ორი წლის მანძილზე ჰყოლია/ჰყავს ინტიმუ-
რი პარტნიორი, 22.4% (N=45) არც თავად გამხდარა ძალადობის მსხვერ-
პლი პარტნიორისგან და არც თავად უძალადია მასზე. თითქმის მესამედი 
(N=63, 31.3%) ერთხელ მაინც გამხდარა ძალადობის მსხვერპლი, რესპო-
ნდენტთა დანარჩენი ნაწილი (N=92, 45.8%) კი იმყოფება ურთიერთობაში, 
რომელსაც ორმხრივი ძალადობა ახასიათებს. 

არ ყოფილა მსხვერპლი ან მოძალადე

ერთხელ მაინც გამხდარა ძალადობის 
მსხვერპლი, მაგრამ თავად არ 
უძალადია პარტნიორზე
ერთხელ მაინც უძალადია პარტნიორზე, 
მაგრამ თავად არ გამხდარა ძალადობის 
მსხვერპლი

ერთხელ მაინც გამხდარა ძალადობის 
მსხვერპლი, მაგრამ თავადაც ძალადობს 
პარტნიორზე

არ ჰყოლია პარტნიორი ბოლო 2 წლის 
მანძილზე

დიაგრამა #42 
რესპონდენტების პროცენტული განაწილება ძალადობრივი ურთიერთობის 
გამოცდილების მიხედვით (N=201)

21.3%

29.9%

43.6%

4.7%

0.5%

გამოკითხულთა 36.8%-ს (N=74) თავადაც უძალადია პარტნიორზე ფსი-
ქოლოგიურად, თითქმის ყოველ მეხუთეს (19.9%, N=40) კი ერთხელ მაინც 
უძალადია პარტნიორზე ფიზიკურად; ყოველ მეათეს სექსუალურად უძა-
ლადია ან შეუვიწროვებია პარტნიორი (N=20, 10%), 5% (N=10) აკონტრო-
ლებს პარტნიორის შემოსავლებს, 13% (N=26) კი მიმართავს სოციალური 
იზოლაციის სხვადასხვა პრაქტიკას. 
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დიაგრამა #43
რესპონდენტების პროცენტული განაწილება ძალადობრივი ურთიერთობის გამოცდილებისა 
და ფორმების მიხედვით (N=201)

ფსიქოლოგიური

სოციალური

სექსუალური 

ფიზიკური 

ეკონომიკური

ძალადობა პარტნიორის მხრიდან ძალადობა რესპონდენტის მხრიდან

72%

37%

45%

13%

41%

10%

33%

20%

20%

5%

ძალადობის ყველაზე გავრცელებული ფორმაა ფსიქოლოგიური ძალადობა 
(72.1%, N=145); რესპონდენტთა თითქმის ნახევარი (44.8%, N=90) ამბობს, რომ 
პარტნიორი ამა თუ იმ ფორმით აკონტროლებს მის სოციალურ კონტაქტებს 
და ზღუდავს მის გამოხატვას; 41.3%-მა (N=83) განაცხადა, რომ ერთხელ მაი-
ნც გამხდარა სექსუალური ძალადობის/შევიწროების მსხვერპლი პარტნიორის 
მხრიდან, ყოველი მესამე რესპონდენტი (33.3%, N=67) ფიზიკური ძალადობის 
მსხვერპლია, ყოველი მეხუთე (20.4%, N=41) კი ეკონომიკურის.

რაც შეეხება ქამინგაუთის მუქარასა და შანტაჟს, როგორც ძალადობის 
სპეციფიკურ ფორმას მსხვერპლზე კონტროლის შესანარჩუნებლად, 35 
რესპონდენტმა (17.4%) აღნიშნა, რომ ერთხელ მაინც გამხდარა ამგვარი 
მანიპულაციის მსხვერპლი (მათ შორის, 14 რესპონდენტი მუდმივი შანტა-
ჟის ქვეშ იმყოფება); 19 რესპონდენტს პარტნიორი დამუქრებია პირადი 
მიმოწერის/ფოტოების გასაჯაროებითაც.

ინტიმურ პარტნიორებს შორის ძალადობის სხვადასხვა ფორმების სიხ-
შირე და გავრცელებულობა განსხვავდება გენდერულ ჭრილშიც. გბქ 
ჯგუფში თითქმის ორჯერ მეტია რესპონდენტების რიცხვი, ვისაც გა-
მოუცდია სექსუალური ძალადობა/შევიწროება ინტიმური პარტნიორის 
მხრიდან (55.3%), ვიდრე ლბქ ჯგუფში (25.5%). ლბქ ჯგუფთან შედარებით, 
გბქ ჯგუფში ასევე მაღალია ეკონომიკური ძალადობისა და სოციალური 
იზოლაციის გამოცდილების მქონე რესპონდენტების რიცხვიც.
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დიაგრამა #44
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის 
გამოცდილებისა და ფორმის მიხედვით ლბქ და გბქ ჯგუფებში

ფსიქოლოგიური

სოციალური

ფიზიკური 

სექსუალური 

ეკონომიკური

ლბქ გბქ

68% 71%

49%36%

33% 32%

55%26%

14% 23%

ლბქ ქალები
კვლევაში მონაწილე ლბქ ქალებიდან (N=98), სამმა რესპონდენტმა უპა-

სუხა, რომ ბოლო 2 წლის მანძილზე არ ჰყოლია ინტიმური პარტნიორი, 
მეოთხედს (N=25, 25.5%) პარტნიორი ჰყავს, მაგრამ არ ყოფილა ძალადო-
ბის მსხვერპლი, ერთი რესპონდენტი თავადაა მოძალადე, 28.6% (N=28) 
ერთხელ მაინც გამოუცდია რაიმე ფორმის ძალადობა პარტნიორის მხრი-
დან; 41.8% (N=41) კი პარტნიორისგანაც განიცდის და თავადაც მიმართა-
ვს ძალადობრივ პრაქტიკას.
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25%

29%

42%

1%

3%

არ ყოფილა მსხვერპლი ან მოძალადე

ერთხელ მაინც გამხდარა ძალადობის 
მსხვერპლი, მაგრამ თავად არ 
უძალადია პარტნიორზე
ერთხელ მაინც უძალადია პარტნიორზე, 
მაგრამ თავად არ გამხდარა ძალადობის 
მსხვერპლი

ერთხელ მაინც გამხდარა ძალადობის 
მსხვერპლი, მაგრამ თავადაც ძალადობს 
პარტნიორზე

არ ჰყოლია პარტნიორი ბოლო 2 წლის 
მანძილზე

დიაგრამა #45 
ძალადობრივი ურთიერთობების გამოცდილება ინტიმურ პარტნიორებს შორის ლბქ 
ჯგუფში (N=98)

ლბქ ქალების მესამედს 32.7%-ს (N=32) ბოლო ორი წლის მანძილზე 
ერთხელ მაინც გამოუცდია ფიზიკური ძალადობა ინტიმური პარტნიორის 
მხრიდან, მათ შორის, 16-ს მხოლოდ ერთხელ გამოუცდია, 3-ს ორჯერ, 11 
კი პერმანენტული ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლია. 6 რესპონდენტი 
ამბობს, რომ ფიზიკური ძალადობა იარაღის გამოყენებით მოხდა. 

ყოველი მეოთხე (25.5%, N=25) ამბობს, რომ სექსუალური ძალადობის 
ან შევიწროების მსხვერპლი გამხდარა პარტნიორის მხრიდან. მათ შორის, 
11 რესპონდენტი ამბობს, რომ პარტნიორმა „აიძულა ისეთი სექსუალური 
პრაქტიკა, რაც თავს შეურაცხყოფილად აგრძნობინებდა~, 8 მონაწილეს 
უარი უთხრეს უსაფრთხო სექსზე, ერთი დაინფიცირდა სგგი-თ, 17-ს კი 
პარტნიორმა აიძულა სექსუალური კავშირი მაშინ, როდესაც რესპონდე-
ნტს არ სურდა. ამათგან, 5 რესპონდენტი ამბობს, რომ ამგვარ პრაქტიკას 
პერმანენტული ხასიათი აქვს.

კვლევაში მონაწილე ლბქ ქალების 14.3% (N=14) განუცდია ეკონომიკუ-
რი ძალადობა. 6 მონაწილე ამბობს, რომ პარტნიორი დაემუქრა სახლიდან 
გაგდებით, ამდენივეს პარტნიორი მუშაობას, ან შემოსავლის მომტან საქ-
მიანობას უკრძალავდა/უკრძალავს, 5 კი ამბობს, რომ პარტნიორი მუდმი-
ვად ართმევს შემოსავალს მისი ნების წინააღმდეგ.

სოციალური იზოლაციის გამოცდილება აქვს 35.7% (N=35). თითქმის 
ყოველი მეხუთე რესპონდენტი (N=23, 23.5%) ამბობს, რომ პარტნიორი 
უკონტროლებს გარეგნობას/ჩაცმულობას (მათგან 16 უთითებს, რომ 
ასეთ ქცევას რეგულარული ხასიათი აქვს. თითქმის ამდენივე მონა-
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წილეს (N=22, 22.4%) პარტნიორი უზღუდავს თემის სხვა წევრებთან 
კონტაქტს (აქედან 19 ამბობს, რომ ამგვარ შეზღუდვას პერმანენტუ-
ლი ხასიათი აქვს), 13 მონაწილეს პარტნიორი უზღუდავს მეგობრებთან 
კონტაქტსაც.

დიაგრამა #46
ძალადობრივი ურთიერთობების გამოცდილება ინტიმურ პარტნიორის მხრიდან ლბქ 
ჯგუფში (N=98)

ფსიქოლოგიური

სოციალური

ფიზიკური 

სექსუალური 

ეკონომიკური 14%

26%

33%

36%

68%

ძალადობის ყველაზე გავრცელებული ფორმა ფსიქოლოგიური/
ემოციური ძალადობაა. ყველა რესპონდენტი, რომელსაც ფიზიკური, 
სექსუალური, ეკონომიკური ძალადობის, ან სოციალური იზოლაციის 
გამოცდილება აქვს, ამავდროულად ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვე-
რპლიცაა გამონაკლისის გარეშე. კვლევაში მონაწილე ლბქ ქალებიდან 
10-იდან 7 (68.4%, N=67) ერთხელ მაინც გამხდარა ფსიქოლოგიური 
ძალადობის მსხვერპლი პარტნიორის მხრიდან. ნახევარზე მეტი (52%, 
N=51) ამბობს, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში, პარტნიორს ერთხელ 
მაინც მიუყენებია მისთვის შეურაცხყოფა, ან იმგვარად მოქცეულა, 
რომ რესპონდენტს საკუთარ თავზე ცუდი წარმოდგენა შექმნია. ფსიქო-
ლოგიური ძალადობის სხვა გავრცელებული ფორმებია „სხვების წინაშე 
დამცირება და შეურაცხყოფის მიყენება~ – (N=38, 38.8%) და „მანიპუ-
ლაციის მიზნით ურთიერთობაზე უარის თქმა~ (N=36, 36.7%). 12 რეს-
პონდენტს პარტნიორი დამუქრებია ქამინგაუთით, 11 დაუშანტაჟებიათ 
პირადი მიმოწერის/ურთიერთობის ამსახველი ფოტოების გასაჯაროე-
ბით. თითქმის ყოველ მეოთხეს 24-ს (24.5%) მიუღია მუქარის შემცველი 
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წერილები, ყოველ მეხუთეს კი პარტნიორი აიძულებს სხვებისგან დამა-
ლოს საკუთარი ორიენტაცია (N=20, 20.4%). გამოკითხულთაგან ერთი 
რესპონდენტი უთითებს, რომ პარტნიორისგან ძალადობის მსხვერპლი 
არასოდეს გამხდარა, თუმცა, თავად ხშირად მიმართავს მანიპულაციის 
მიზნით ურთიერთობაზე უარის თქმის პარაქტიკას.

ცხრილი #16
ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის გამოცდილება და სიხშირე ლბქ ჯგუფში 
(N=98)

 
ერთხელ ორჯერ სამჯერ და 

მეტჯერ
N % N % N %

ფიზიკური ძალადობა

იძალადა ფიზიკურად 16 16.3% 3 3.1% 11 11.2%

დაგემუქრათ ან გამოიყენა თქვენს 
წინააღმდეგ ცეცხლსასროლი/ცივი იარაღი 2 2.0% 1 1.0% 3 3.1%

სექსუალური ძალადობა/შევიწროება

გაიძულათ ისეთი სექსუალური 
პრაქტიკა, რაც თავს შეურაცხყოფილად 
გაგრძნობინებთ

4 4.1% 6 6.1% 1 1.0%

მოთხოვნის მიუხედავად, უარი გითხრათ 
უსაფრთხო სექსის საშუალების 
გამოყენებაზე

2 2.0% 4 4.1% 2 2.0%

დაგაინფიცირდათ სგგ-ით / აივ-შიდსით 1 1.0% 0 0.0% 0 0,0%

გაიძულათ ჰქონოდა სქესობრივი 
კავშირი როდესაც თქვენ არ გინდოდათ 3 3.1% 9 9.2% 5 5.1%

ფსიქოლოგიური ძალადობა

შეურაცხყოფა მოგაყენათ ან ისე მოიქცა, 
რომ საკუთარ თავზე ცუდი წარმოდგენა 
შეგექმნათ

8 8.2% 5 5.1% 38 38.8%

შეურაცხყოფა მოგაყენათ ან დაგამცირათ 
სხვების წინაშე 7 7.1% 6 6.1% 25 25.5%

მანიპულაციის მიზნით, უარს ამბობდა 
ურთიერთობაზე, უგულებელგყოფდათ 5 5.1% 11 11.2% 20 20.4%

გაანადგურა ან დააზიანა თქვენთვის 
მნიშვნელოვანი ნივთები 5 5.1% 3 3.1% 3 3.1%

დაგემუქრათ თქვენთვის ძვირფასი 
ადამიანისთვის ზიანის მიყენებით 4 4.1% 1 1.0% 3 3.1%

გაშანტაჟებდათ იძულებითი 
„ქამინგაუთით“ 4 4.1% 3 3.1% 5 5.1%
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დაგემუქრათ ინტიმური ხასიათის 
მიმოწერის/ფოტოების გასაჯაროებით 4 4.1% 3 3.1% 3 3.1%

გიგზავნიდათ მუქარის, სიძულვილის 
გამომხატველი წერილებს/მეილებს 5 5.1% 3 3.1% 16 16.3%

ინტერნეტით აკეთებდა შეურაცხმყოფელ 
კომენტარებს თქვენ შესახებ 0 0.0% 0 0.0% 4 4.1%

გაიძულებდათ დაგემალათ თქვენი 
ორიენტაცია/იდენტობა სხვებისგან 1 1.0% 2 2.0% 17 17.3%

ეკონომიკური ძალადობა

დაგემუქრათ ან გაიძულათ სახლიდან/
ბინიდან წასვლა 6 6.1% 0 0.0% 0 0.0%

გიკრძალავდათ მუშაობას, ან 
შემოსავლის მომტან საქმიანობაში 
მონაწილეობას

3 3.1% 2 2.0% 2 2.0%

გართმევდათ შემოსავალს თქვენი 
სურვილის წინააღმდეგ 2 2.0% 0 0.0% 4 4.1%

სოციალური იზოლაცია

გიკონტროლებდათ ჩაცმულობას/
გარეგნობას 3 3.1% 2 2.0% 18 18.4%

გიკრძალავდათ ოჯახის წევრებთან/
ნათესავებთან ურთიერთობას 0 0.0% 0 0.0% 1 1.0%

გიკრძალავდათ ლგბტი ქომუნითის სხვა 
წევრებთან ურთიერთობას 2 2.0% 1 1.0% 19 19.4%

გიკრძალავდათ მეგობრებთან 
ურთიერთობას 0 0.0% 2 2.0% 11 11.2%

ლბქ რესპონდენტების 41.8% (N=41) პარტნიორისგანაც განიცდის და 
თავადაც მიმართავს ძალადობრივ პრაქტიკას. განსაკუთრებით მაღალია 
იმ რეპონდენტთა ხვედრითი წილი, ვინც თავადაც ძალადობს ფიზიკურად 
პარტნიორზე 23.5% (N=23), მათ შორის 8 პერმანენტულად. 

გბქ კაცები
94 რესპონდენტიდან, ვინც თავს გბქ ჯგუფს მიაკუთვნებს, სამ რესპო-

ნდენტს ბოლო ორი წლის მანძილზე არ ჰყოლია ინტიმური პარტნიორი; 
16 რესპონდენტს (17%) ჰყავს/ჰყავდა პარტნიორი, მაგრამ არ გამხდარა 
ძალადობის მსხვერპლი, გამოკითხულთა მესამედზე მეტს (N=32, 34%) 
ერთხელ მაინც გამოუცდია რაიმე ფორმის ძალადობა პარტნიორის მხრი-
დან; 43 (45.7%) რესპონდენტი კი განიცდის ძალადობას პარტნიორის 
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მხრიდან და თავადაც მიმართავს ძალადობრივ პრაქტიკებს პარტნიო-
რთან ურთიერთობაში. 

არ ყოფილა მსხვერპლი ან მოძალადე

ერთხელ მაინც გამხდარა ძალადობის 
მსხვერპლი, მაგრამ თავად არ უძალადია 
პარტნიორზე
ერთხელ მაინც გამხდარა ძალადობის მსხვერპლი, 
მაგრამ თავადაც ძალადობს პარტნიორზე

არ ჰყოლია პარტნიორი ბოლო 2 წლის 
განმავლობაში

დიაგრამა #47 
ძალადობრივი ურთიერთობების გამოცდილება ინტიმურ პარტნიორებს შორის გბქ 
ჯგუფში (N=94)

34%
46%

3%

17%

გბქ ჯგუფის რესპონდენტთაგან თითქმის ყოველი მესამე (N=30, 31.9%) 
ერთხელ მაინც გამხდარა ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი ინტიმური 
პარტნიორის მხრიდან. მათ შორის 8 – სამი და მეტჯერ.

გამოკითხულებს შორის გბქ ჯგუფის წევრები, სხვებთან შედარებით, 
უფრო ხშირად ხდებიან სექსუალური ძალადობისა და შევიწროების მსხვე-
რპლი ინტიმური პარტნიორის მხრიდან – რესპონდენტთა ნახევარზე მეტი 
(55.3%, N=55) ერთხელ მაინც გამხდარა სექსუალური ძალადობის ან შევიწ-
როების მსხვერპლი პარტნიორის მხრიდან. მონაწილეთა მეოთხედი (26.6%, 
N=25) ამბობს, რომ ერთხელ მაინც ყოფილა ისეთი შემთხვევა, როდესაც პა-
რტნიორმა „აიძულა ისეთი სექსუალური პრაქტიკა, რაც თავს შეურაცხყო-
ფილად აგრძნობინებდა~, 28-ს (29.8%) პარტნიორმა უარი უთხრა უსაფრთხო 
სექსზე, 16 დაინფიცირდა სგგი-თ, მესამედზე მეტი (N=33, 35.1%) აღმოჩენი-
ლა სიტუაციაში, როდესაც პარტნიორმა აიძულა სექსუალური კავშირი მაშინ, 
როდესაც რესპონდენტს არ სურდა. ამათგან, 12 რესპონდენტი ამბობს, რომ 
ამგვარ პრაქტიკას პერმანენტული ხასიათი აქვს.

გბქ ჯგუფის წევრთაგან, სამიდან ორს ერთხელ მაინც განუცდია ფსიქო-
ლოგიური ძალადობა პარტნიორის მხრიდან (71.3%, N=67); ყოველი მეხუ-
თე (21.3%, N=20) შანტაჟის მსხვერპლია, მესამედზე მეტს (31.9%, N=31) 
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ერთხელ მაინც მიუღია მუქარის შემცველი წერილები, 20-ს კი პარტნიორი 
აიძულებს სხვებისგან დამალოს საკუთარი ორიენტაცია.

კვლევაში მონაწილე გბქ კაცების 23.4%-ს (N=22) განუცდია ეკონომიკუ-
რი ძალადობა. 8 მონაწილე ამბობს, რომ პარტნიორი დაემუქრა სახლიდან 
გაგდებით ან აიძულა წასვლა; ლბქ ჯგუფთან შედარებით, ორჯერ მეტი 
მონაწილე (N=14) ამბობს, რომ პარტნიორი მუშაობას ან შემოსავლის მო-
მტან საქმიანობას უკრძალავდა/უკრძალავს, 5 კი ამბობს, რომ პარტნიო-
რი მუდმივად ართმევს შემოსავალს მისი ნების წინააღმდეგ.

პრაქტიკები, რომელიც პარტნიორის სოციალურ იზოლაციას უკავშირ-
დება, უფრო გავრცელებულია გბქ ჯგუფში, ვიდრე ლბქ ქალებში – ამგვარი 
გამოცდილება გბქ რესპონდენტთა 48.9% (N=46) აქვს. 26 რესპონდენტი 
(27.7%) ამბობს, რომ პარტნიორი უკონტროლებს გარეგნობას/ჩაცმულო-
ბას (მათგან 15 უთითებს, რომ ასეთ ქცევას რეგულარული ხასიათი აქვს. 
37 მონაწილეს (39.4%) პარტნიორი უზღუდავს თემის სხვა წევრებთან, 
17-ს კი მეგობრებთან კონტაქტს. 

დიაგრამა #48
ძალადობრივი ურთიერთობების გამოცდილება ინტიმურ პარტნიორის მხრიდან გბქ ჯგუფში 
(N=94)

ფსიქოლოგიური

სექსუალური 

სოციალური

ფიზიკური 

ეკონომიკური 23%

32%

49%

55%

71%
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ცხრილი #17
ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის გამოცდილება და სიხშირე გბქ ჯგუფში 
(N=94)

 
ერთხელ ორჯერ სამჯერ და 

მეტჯერ
N % N % N %

ფიზიკური ძალადობა

იძალადა ფიზიკურად 11 11.7% 4 4.3% 8 8.5%

დაგემუქრათ ან გამოიყენა თქვენს 
წინააღმდეგ ცეცხლსასროლი/ცივი იარაღი 5 5.3% 3 3.2% 1 1.1%

სექსუალური ძალადობა/შევიწროება

გაიძულათ ისეთი სექსუალური 
პრაქტიკა, რაც თავს შეურაცხყოფილად 
გაგრძნობინებთ

13 13.8% 7 7.4% 5 5.3%

მოთხოვნის მიუხედავად, უარი გითხრათ 
უსაფრთხო სექსის საშუალების 
გამოყენებაზე

12 12.8% 5 5.3% 11 11.7%

დაგაინფიცირდათ სგგ-ით / აივ-შიდსით 15 16.0% 0 0.0% 1 1.1%

გაიძულათ ჰქონოდა სქესობრივი 
კავშირი როდესაც თქვენ არ გინდოდათ 16 17.0% 5 5.3% 12 12.8%

ფსიქოლოგიური ძალადობა

შეურაცხყოფა მოგაყენათ ან ისე მოიქცა, 
რომ საკუთარ თავზე ცუდი წარმოდგენა 
შეგექმნათ

19 20.2% 11 11.7% 17 18.1%

შეურაცხყოფა მოგაყენათ ან დაგამცირათ 
სხვების წინაშე 16 17.0% 1 1.1% 8 8.5%

მანიპულაციის მიზნით, უარს ამბობდა 
ურთიერთობაზე, უგულებელგყოფდათ 4 4.3% 8 8.5% 19 20.2%

გაანადგურა ან დააზიანა თქვენთვის 
მნიშვნელოვანი ნივთები 9 9.6% 4 4.3% 7 7.4%

დაგემუქრათ თქვენთვის ძვირფასი 
ადამიანისთვის ზიანის მიყენებით 5 5.3% 2 2.1% 3 3,2%

გაშანტაჟებდათ იძულებითი 
„ქამინგაუთით“ 9 9.6% 4 4.3% 7 7.4%

დაგემუქრათ ინტიმური ხასიათის 
მიმოწერის/ფოტოების გასაჯაროებით 8 8.5% 0 0.0% 7 7.4%

გიგზავნიდათ მუქარის, სიძულვილის 
გამომხატველი წერილებს/მეილებს 7 7.4% 7 7.4% 16 17.0%

ინტერნეტით აკეთებდა შეურაცხმყოფელ 
კომენტარებს თქვენ შესახებ 5 5.3% 2 2.1% 5 5.3%

გაიძულებდათ დაგემალათ თქვენი 
ორიენტაცია/იდენტობა სხვებისგან 3 3.2% 4 4.3% 13 13.8%
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ეკონომიკური ძალადობა

დაგემუქრათ ან გაიძულათ სახლიდან/
ბინიდან წასვლა 5 5.3% 2 2.1% 1 1.1%

გიკრძალავდათ მუშაობას, ან 
შემოსავლის მომტან საქმიანობაში 
მონაწილეობას

5 5.3% 3 3.2% 6 6.4%

გართმევდათ შემოსავალს თქვენი 
სურვილის წინააღმდეგ? 1 1.1% 2 2.1% 2 2.1%

სოციალური იზოლაცია

გიკონტროლებდათ ჩაცმულობას/
გარეგნობას 6 6.4% 3 3.2% 17 18.1%

გიკრძალავდათ ოჯახის წევრებთან/
ნათესავებთან ურთიერთობას 0 0.0% 1 1.1% 0 0.0%

გიკრძალავდათ ლგბტი ქომუნითის სხვა 
წევრებთან ურთიერთობას 8 8.5% 7 7.4% 22 23.4%

გიკრძალავდათ მეგობრებთან 
ურთიერთობას 3 3.2% 7 7.4% 7 7.4%

გბქ ჯგუფის რესპონდენტთა 17%, (N=16) ამბობს, რომ თავადაც უძა-
ლადია პარტნიორზე ფიზიკურად; 36.2%-ს – ფსიქოლოგიურად, 13.8%-ს 
(N=13) კი სექსუალურად უძალადია ან შეუვიწროვებია პარტნიორი. 

ტრანს რესპონდენტები
კვლევაში მონაწილე 19 ტრანს რესპონდენტიდან, ოთხს არ ჰყოლია 

ინტიმური პარტნიორი ბოლო ორი წლის მანძილზე, 4 არ გამხდარა ძალა-
დობის მსხვერპლი, სამ რესპონდენტს ერთხელ მაინც გამოუცდია ძალა-
დობა, რვა მონაწილემ კი მიუთითა, რომ თავადაც მიმართავდა ძალადობ-
რივ პრაქტიკებს.

ხუთმა მონაწილემ აღნიშნა, რომ გამოუცდია ფიზიკური ძალადობა, 11-ს 
ფსიქოლოგიური, 6 ერთხელ მაინც გამხდარა სექსუალური ძალადობის ან 
შევიწროების მსხვერპლი; ხუთი კი – ეკონომიკურის; 9 რესპონდენტმა აღ-
ნიშნა, რომ პარტნიორი ერთხელ მაინც ეცადა მის სოციალურ იზოლაციას 
მეგობრების, ქომუნითის ან ოჯახის წევრებისგან.
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კოვიდის გავლენა ინტიმურ პარტნიორთან ურთიერთობაზე
COVID-19 პანდემიამ და მასთან დაკავშირებულმა ანტიკრიზისულმა 

ღონისძიებებმა მთლიანობაში, ნეგატიური გავლენა იქონია ინტიმურ პა-
რტნიორებს შორის ურთიერთობის ხარისხზე. იმ 10 რესპონდენტის გა-
რდა, ვისაც არ ჰყოლია პარტნიორი ბოლო 2 წლის მანძილზე, დამატებით 
24-მა მიუთითა, რომ პანდემიის შემდეგ არ ჰყოლია პარტნიორი. დარჩე-
ნილი 177 რესპონდენტიდან, ექვსს გაუჭირდა შეეფასებინა COVID-19 პა-
ნდემიის გავლენა ინტიმურ პარტნიორთან ურთიერთობაზე. 78 მონაწილე 
(45.3%) ამბობს, რომ პანდემიასა და ანტიკრიზისულ ღონისძიებებს არ მო-
უხდენია გავლენა პარტნიორებს შორის ურთიერთობაზე, 68 რესპონდე-
ნტი (39.5%) ამბობს რომ ურთიერთობა მკვეთრად ან შესამჩნევად გაუა-
რესდა. დადებითი შეფასების ველში მხოლოდ პასუხების 15.1% მოხვდა. 

დიაგრამა #49
პანდემიის გავლენა ინტიმურ პარტნიორთან ურთიერთობაზე (N=177)

50%

მკვეთრად 
გაუარესდა

გაუარესდა თითქმის არ 
შეცვლილა

გაუმჯობესდა მკვეთრად 
გაუმჯობესდა

0%

10%

20%

30%

40%

10%

29%

45%

9%
6%

ურთიერთობის ხარისხის ცვლილება კავშირშია ძალადობის გამოცდი-
ლებასთან: დადებითი შეფასების ველში ძირითადად ის რესპონდენტები 
მოხვდნენ, ვისაც პარტნიორი ჰყავს, მაგრამ არ გამხდარა ძალადობის 
მსხვერპლი (Mean=3.24). ურთიერთობა ყველაზე მეტად კი იმ ჯგუფში გა-
უარესდა, სადაც ორივე მხარეა ჩართული ძალადობრივ ურთიერთობებში 
(Mean=2.48). შეიძლება ითქვას, რომ პარტნიორთან ურთიერთობებზე ზე-
გავლენის თვალსაზრისით, პანდემიამ ერთგვარად გაამკვეთრა არსებული 
სურათი – იმ რესპონდენტთა ურთიერთობა, ვინც უკონფლიქტო, ჰარმო-
ნიულ ურთიერთობებში იყო პარტნიორთან, გაუმჯობესდა, ხოლო მათი, 
ვინც ძალადობრივ ურთიერთობებში იყო, პანდემიასთან დაკავშირებულ-
მა შეზღუდვებმა კიდევ უფრო დაამძიმა.
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დიაგრამა #50 
პანდემიის გავლენა ინტიმურ პარტნიორთან ურთიერთობაზე ძალადობის გამოცდილების 
ჭრილში (N=177)

მსხვერპლიცაა და 
მოძალადეც

მხოლოდ მსხვერპლი

არ ყოფილა მსხვერპლი

მკვეთრად ან ნაწილობრივ გაუარესდა
მკვეთრად ან ნაწილობრივ გაუმჯობესდა

თითქმის არ შეცვლილა

45%8%47%

44% 13% 42%

50%31%19%

4.4.2 ძალადობა ოჯახის წევრთა მხრიდან
პრობლემებიდან თავის დასაღწევად (როგორც ღია კონფლიქტური და-

მოკიდებულების, ისე პირად სივრცესა და ქცევაზე მუდმივი კონტროლის 
თავიდან ასაცილებლად), თემის წევრთა ერთი ნაწილისთვის სასიცო-
ცხლოდ მნიშვნელოვანი ხდება ოჯახის წევრებისგან ცალკე, დამოუკი-
დებლად ცხოვრება65. გამოკითხულთა 14.2%-ს თავად ოჯახის წევრები 
ემუქრებიან სახლიდან გაგდებით ან აიძულებენ წასვლას. 30 რესპონდე-
ნტიდან, რომელსაც პანდემიამდე ჰქონია ასეთი გამოცდილება, მესამედ-
მა აღნიშნა, რომ ამ იძულებას პერმანენტული ხასიათი აქვს.

ძალადობრივი გამოცდილების მიუხედავად, რესპონდენტთა მესამედი 
(33%, N=77) პანდემიამდე და კარანტინის დროსაც მშობლებთან და ოჯახის 
სხვა წევრებთან ერთად ცხოვრობდა და კარანტინის დასრულების შემდეგაც 
ოჯახში აგრძელებდა ცხოვრებას. 25 რესპონდენტი, რომელიც პანდემიის 
დაწყებამდე მეგობრებთან ან მარტო ცხოვრობდა, იძულებული გახდა შეე-
ცვალა საცხოვრისი და დაბრუნებულიყო ოჯახში66. მათგან 10-მა კარანტი-
ნის დასრულებისთანავე დატოვა ოჯახი, სხვები კი დარჩნენ. 3 რესპონდენტი 

65 აღნიშნულის გათვალისწინებით, ორგანიზაციის წარმომადგენელთა ინტერვიუები აჩვენებს, 
რომ პანდემიის პერიოდში, თემის წევრთა საჭიროებებზე დახარჯული თანხის მნიშვნელოვანი 
ნაწილი სწორედ ბინის ქირის უზრუნველყოფას მოხმარდა. 

66 მათგან ერთი ტრანსი იყო, რომელიც პანდემიამდე კომერციულ სექსში იყო ჩართული, 3 
თვითდასაქმებული იყო და არარეგულარული შემოსავალი ჰქონდა, 21-ს კი რეგულარულად 
ანაზღაურებადი სამუშაო ჰქონდა. კარანტინის პერიოდში 25-დან მხოლოდ 4-მა რესპონდენტმა 
მიუთითა, რომ შემოსავალი შეინარჩუნა. 
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პირიქით – კარანტინის პერიოდში იყო წასული სახლიდან. წარსულში ოჯახის 
წევრების მხრიდან ძალადობის გამოცდილების ფონზე იმ რესპონდენტთა 
შემოსავლები და დასაქმების სტატუსის ცვლილება კარანტინის პერიოდში, 
პანდემიიდან მოყოლებული, ვინც დაბრუნდა და კარანტინის შემდეგაც და-
რჩა მშობლებთან, დასაშვებს ხდის ვარაუდს, რომ ეკონომიკურმა ფაქტორმა 
თავისი როლი ითამაშა მათ გადაწყვეტილებაში. 

კარანტინის დროს, რესპონდენტების 7.6%-ს მოუწია მშობლებთან და 
ოჯახის სხვა წევრებთან საცხოვრებლად გადასვლა. ცვლილება ძირითა-
დად იმ რესპონდენტების ხარჯზე მოხდა, ვინც პანდემიამდე მარტო ან 
მეგობრებთან ერთად ცხოვრობდა. კარანტინის დასრულების შემდეგ, 
სურათი ისევ შეიცვალა. გამოკითხვის პროცესში კვლევის მონაწილეთა 
43.3% ცხოვრობდა მშობლებთან და ოჯახის სხვა წევრებთან. 

ძალადობის გამოცდილება
გამოკითხულთა 59% (N=120) ბოლო ორი წლის მანძლზე ერთხელ მაინც 

გამხდარა რაიმე ფორმის ძალადობის მსხვერპლი ოჯახის წევრთა მხრიდან.

დიაგრამა #51
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება ოჯახის წევრთა მხრიდან ძალადობის 
გამოცდილებისა და ფორმების მიხედვით (N=211)

ფსიქოლოგიური 
ძალადობა

სოციალური 
იზოლაცია

ფიზიკური 
ძალადობა

ქორწინების 
იძულება

ეკონომიკური 
ძალადობა

სექსუალური 
ძალადობა/შევიწროება

ფსიქოლოგთან/ექიმთან 
ვიზიტის იძულება 18%

14%

1%

20%

21%

45%

54%
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ფსიქოლოგიური ძალადობა ყველაზე მეტმა რესპონდენტმა დაასახელა, 
როგორც ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა (53.6%, N=113). გამოკითხული თე-
მის წევრების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის გამოწვევას წარმოადგენს ოჯა-
ხის წევრთა მხრიდან მათი სოციალური კონტაქტების კონტროლის მცდე-
ლობაც – (45%, N=95). თითქმის ყოველი მეხუთე (21.3%, N=45) ბოლო ერთი 
წლის მანძილზე ერთხელ მაინც გამხდარა ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი 
ოჯახის წევრთა მხრიდან. დაახლოებით ამდენივე რესპონდენტს (19.9%, 
N=42) აიძულებენ ქორწინებას „გამოსწორების მიზნით~, 38 რესპონდენტს 
(18%) კი – ექიმთან/ფსიქოლოგთან ვიზიტს „განკურნების~ მიზნით67.

ძალადობის გამოცდილება და ფორმები განსხვავდება ასაკის ჭრილში68. 
კვლევის მონაწილეებში, რომლებიც 24 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფს მიე-
კუთვნებიან, ძალადობის გამოცდილების მქონე რესპონდენტების პროცე-
ნტული რაოდენობა, ისევე, როგორც ძალადობის გამოცდილების სიხში-
რე, უფრო მაღალია, ვიდრე 25-29 და >30 ჯგუფის რესპონდენტებში. 

დიაგრამა #52
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება ოჯახის წევრთა მხრიდან ძალადობის 
გამოცდილებისა და ფორმების მიხედვით ასაკობრივ ჯგუფებში (N=211)

ფსიქოლოგიური ძალადობა

სოციალური იზოლაცია

ფიზიკური ძალადობა

მკურნალობის იძულება

ქორწინების იძულება

ეკონომიკური ძალადობა

სექსუალური ძალადობა/შევიწროება

24 ან უფრო ნაკლები ასაკის  25-29 30 ან უფროსი ასაკის

59% 49% 42%

31%33%55%

26% 18% 11%

16%25%

22% 21% 11%

11%7%18%

3%

67 ყველაზე ხშირად „მკურნალობას~ გენდერულად არაკონფორმულ რესპონდენტს აიძულებენ – 
ყოველ მეოთხეს (25%, N=14) აქვს ამგვარი იძულებითი მკურნალობის გამოცდილება.

68 ძალადობის ფორმებისა და გამოცდილების სიხშირის თვალსაზრისით არ არის სტატისტიკურად 
მნიშვნელოვანი განსხვავებები რეგიონის ჭრილში და არც ლბქ და გბქ ჯგუფებს შორის. 
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ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის შემთხვევაში, ძალადობის 
სხვა ფორმებთან შედარებით ფსიქოლოგიური ძალადობის გამოცდილე-
ბის მქონე რესპონდენტების პროცენტული წილი უფრო მაღალია სამივე 
ასაკობრივ ჯგუფში (შესაბამისად, <24 – 59.3%, N=70, 25-29 წლამდე ასა-
კობრივ ჯგუფში, თითქმის ნახევარს აქვს ამგვარი გამოცდილება – 49.1% 
(N+28), იმ რესპონდენტებს შორის, ვინც 30 წელზე უფროსია, ფსიქოლო-
გიური ძალადობა ბოლო ორი წლის მანძილზე გამოუცდია რესპონდენტე-
ბის 41.7%-ს (N=15). 

თუკი ძალადობის ცალკეული ფორმების გამოცდილების მქონე რესპო-
ნდენტთა პროცენტული წილი კლებულობს ასაკის მატებასთან ერთად 
(მაგ. ფიზიკური ძალადობა, ქორწინების იძულება „გამოსწორების მიზ-
ნით~ ან ექიმთან ვიზიტის იძულება „განკურნების მიზნით~), სოციალური 
კონტროლი ოჯახის წევრების მხრიდან, სამივე ასაკობრივ ჯგუფში ძალა-
დობის სხვადასხვა ფორმების გამოცდილებების რანჟირებაში, მნიშვნე-
ლობით მეორეა. 24 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში, ამგვარი გამოცდილება 
აქვს რესპონდენტთა ნახევარზე მეტს – (55.1%, N=65), 25-29 და >30 ჯგუ-
ფებში კი თითქმის ყოველ მესამეს (შესაბამისად – 33.3%, N=19 და 30.6%, 
N=11).

ასაკის გარდა, ოჯახის წევრთა მხრიდან ძალადობის ამ ორი ფორმის 
(ფსიქოლოგიური ძალადობა და სოციალური კონტაქტების კონტროლი) 
გამოცდილებასა და სიხშირეზე მნიშვნელოვან გავლენას არც ის ახდენს, 
ცხოვრობს თუ არა რესპონდენტი ოჯახის წევრებთან.

ძალადობის გამოცდილების მქონე რესპონდენტთა ანალიზი გენდერუ-
ლი კონფორმულობის ჭრილში აჩვენებს, რომ კვლევის სისგენდერი მო-
ნაწილეები უფრო ნაკლებად ხდებიან ოჯახის წევრთა მხრიდან ფსიქო-
ლოგიური და ეკონომიკური ძალადობის მსხვერპლი, ვიდრე გენდერულად 
არაკონფორმული რესპონდენტები ან ისინი, ვინც საკუთარ თავს აღწერს 
როგორც „გენდერულად ნეიტრალურს~69. იგივე სურათია სოციალური 
იზოლაციის პრაქტიკების თვალსაზრისითაც – სისგენდერული რესპონდე-
ნტების გარეგნულ იერს და კონტაქტებს თემის წევრებთან და მეგობრებ-

69 შესაბამისად: სისგენდერი რესპონდენტების მხოლოდ 45.3%ს (N=24) აქვს ფსიქოლოგიური 
ძალადობის გამოცდილება, მაშინ როცა გენდერულად არაკონფორმული რესპონდენტების 
58.9% (N=33) და „გენდერულად ნეიტრალური~ გამოხატვის მქონე ჯგუფის წევრთა 56%-ს (N=56) 
ერთხელ მაინც გამოუცდია ფსიქოლოგიური ძალადობისა და ზეწოლის რამე ფორმა ოჯახის 
წევრთა მხრიდან. 
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თან უფრო ნაკლებ აკონტროლებენ ოჯახის წევრები, ვიდრე „გენდერუ-
ლად ნეიტრალური~ ან გენდერულად არაკონფორმული რესპონდენტების 
შემთხვევაში70. 

დიაგრამა #53
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება ოჯახის წევრთა მხრიდან ძალადობის 
გამოცდილებისა და ფორმების მიხედვით გენდერული გამოხატვის ჭრილში (N=211)

ფსიქოლოგიური ძალადობა

სოციალური იზოლაცია

ფიზიკური ძალადობა

მკურნალობის იძულება

ქორწინების იძულება

ეკონომიკური ძალადობა

სექსუალური ძალადობა/შევიწროება

გენდერულად არაკონფორმული გენდერულად ნეიტრალური სისგენდერი

59% 54% 46%

37%45%54%

27% 18% 22%

15%16%25%

21% 17% 24%

11%11%21%

1%

გბ ჯგუფთან შედარებით, ლბ ქალები უფრო ხშირად ექვემდებარები-
ან ძალადობის სპეციფიურ ფორმებს, რომელიც სოციალურ კონტროლს 
უკავშირდება და პერმანენტული ხასიათი აქვს: ლბ რესპონდენტებიდან 
ყოველი მესამე (33.7%) ამბობს, რომ ოჯახის წევრები უკონტროლებენ 
გარეგნობასა და ჩაცმულობას, ყოველი მეხუთე (21.7%) კი ამბობს, რომ 
ოჯახის წევრები ერევიან/უკრძალავენ მათთვის სასურველ ადამიანებთან 
მეგობრობას (არა თემის წევრებთან).

ჩვენი მოლოდინების საწინააღმდეგოდ, გამოკითხულთა ნახევარზე 
მეტი 55% (N=116) ამბობს, რომ პანდემიას გავლენა არ მოუხდენია ურთი-
ერთობაზე ოჯახის წევრებთან, 27% (N=43) აღნიშნავს, რომ ურთიერთობა 

70 შესაბამისად: სისგენდერი რესპონდენტების 35.8%-ს (N=19) აქვს ასეთი გამოცდილება, მაშინ, 
როცა გენდერულად არაკონფორმული რესპონდენტების ნახევარზე მეტი – 53.6% (N=30), და 
გენდერულად ნეიტრალური რესპონდენტების 46% (N=46) აღნიშნავს იმავეს. 
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ნაწილობრივ (N=43, 20.4%) ან მკვეთრად (N=14, 6.6%) გაუარესდა, მო-
ნაწილეთა მხოლოდ 18% მიიჩნევს, რომ სიტუაცია ნაწილობრივ (N=35, 
16.6%) ან მკვეთრად გაუმჯობესდა (N=3, 1.4%). 

დიაგრამა #54
კოვიდ პანდემიასთან დაკავშირებული შეზღუდვებისა და ღონისძიებების გავლენა ოჯახის 
წევრებთან ურთიერთობაზე (N=211)

50%
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მკვეთრად 
გაუარესდა

გაუარესდა თითქმის არ 
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გაუმჯობესდა მკვეთრად 
გაუმჯობესდა
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პანდემიის გავლენას ოჯახის წევრებთან ურთიერთობებზე საშუალო-
სთან მიახლოებული ქულებით ძირითადად ის რესპონდენტები აფასებენ, 
ვინც არც პანდემიამდე და არც პანდემიის შემდეგ არ გამხდარა ძალადო-
ბის მსხვერპლი ოჯახის წევრთა მხრიდან. ყველაზე ოპტიმისტურად გან-
წყობილები, ვინც ურთიერთობის უკეთესობისკენ შეცვლაზე საუბრობენ, 
ისინი არიან, ვისაც ბოლო ორი წლის მანძილზე არ გამოუცდია ფსიქო-
ლოგიური ზეწოლა ოჯახის წევრების მხრიდან. ისევე, როგორც ინტიმუ-
რი პარტნიორის მხრიდან ძალადობის შემთხვევაში, პანდემიამ გაამძა-
ფრა არსებული განსხვავება – მათი მდგომარეობა, ვისაც ძალადობრივი 
ურთიერთიერთობების გამოცდილება ჰქონდა, პანდემიის შემდგომ უფრო 
დამძიმდა, ხოლო ისინი, ვისაც არც პანდემიამდე ჰქონდა ოჯახის წევრ-
თა მხრიდან ძალადობისა და ზეწოლის გამოცდილება ან ასეთი შემთხვე-
ვები იზოლირებული ინცდიდენტის სახით აღწერა (როდესაც პასუხობ-
დნენ, რომ კონკრეტული ფორმის ძალადობას მხოლოდ ერთხელ ჰქონდა 
ადგილი), უფრო მიდრეკილები არიან, რომ პანდემიის გავლენის დინამიკა 
ურთიერთობებზე შეაფასონ საშუალოსთან მიახლოებული ან უფრო მაღა-
ლი ქულით.
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ურთიერთობაზე გავლენის შეფასებისას მნიშვნელობა აქვს არა მხო-
ლოდ ძალადობის გამოცდილების სიხშირეს, არამედ ფორმასაც – იქნება 
ეს ფსიქოლოგიური ძალადობა თუ სოციალურ კონტროლი ოჯახის წევრ-
თა მხრიდან.

ძალადობის გამოცდილების მქონე რესპონდენტების რაოდენობის შე-
დარება პანდემიის დაწყებამდე და პანდემიიდან მოყოლებული, ასევე აჩ-
ვენებს, რომ მთლიანობაში, იმ რესპონდენტთა რაოდენობამ, ვინც ოჯახის 
წევრთა მხრიდან ძალადობას განიცდიდა, მოლოდინის საწინააღმდეგოდ, 
არათუ არ მოიმატა, არამედ იკლო. 

დიაგრამა #55
ოჯახში ძალადობის გამოცდილების მქონე რესპონდენტთა თანაფარდობა პანდემიამდე 
და პანდემიის შემდეგ

ფსიქოლოგიური 
ძალადობა

სოციალური 
იზოლაცია

ეკონომიკური 
ძალადობა

ქორწინების 
იძულება

ფიზიკური 
ძალადობა

მკურნალობის 
იძულება

სექსუალური 
ძალადობა/შევიწროება

პანდემიამდე პანდემიიდან მოყოლებული

51%

35%

37%

32%

5%

10%

19%

9%

19%

8%

17%

5%

1%
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ცხრილი #18
ოჯახის წევრთა მხრიდან ძალადობის გამოცდილება და სიხშირე პანდემის დაწყებამდე 
(N=211)

  ერთხელ ორჯერ სამჯერ და 
მეტჯერ არასოდეს

  N % N % N % N %
ფიზიკური ძალადობა

იძალადა ფიზიკურად 17 8.1% 7 3.3% 14 6.6% 173 82.0%
დაგემუქრათ ან გამოიყენა 
თქვენს წინააღმდეგ 
ცეცხლსასროლი/ცივი 
იარაღი

5 2.4% 2 0.9% 5 2.4% 199 94.3%

სექსუალური ძალადობა/შევიწროება
შეგეხოთ თქვენი სურვილის 
წინააღმდეგ სხეულის 
ინტიმურ ნაწილებზე

1 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 210 99.5%

გაიძულათ შეხებოდით მისი 
სხეულის ინტიმურ ნაწილებს 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 211 100.0%

გაიძულათ (ან შეეცადა 
ჰქონოდა) სქესობრივი 
კავშირი

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 211 100.0%

ფსიქოლოგიური ძალადობა
შეურაცხყოფა მოგაყენათ ან 
ისე მოიქცა, რომ საკუთარ 
თავზე ცუდი წარმოდგენა 
შეგექმნათ

14 6.6% 7 3.3% 53 25.1% 137 64.9%

შეურაცხყოფა მოგაყენათ ან 
დაგამცირათ სხვების წინაშე 7 3.3% 10 4.7% 44 20.9% 150 71.1%

მანიპულაციის მიზნით, უარს 
ამბობდა ურთიერთობაზე, 
უგულვებელგყოფდათ

4 1.9% 6 2.8% 34 16.1% 167 79.1%

გაანადგურა ან დააზიანა 
თქვენთვის მნიშვნელოვანი 
ნივთები

13 6.2% 5 2.4% 12 5.7% 181 85.8%

დაგემუქრათ თქვენთვის 
ძვირფასი ადამიანისთვის 
ზიანის მიყენებით

6 2.8% 6 2.8% 5 2.4% 194 91.9%

გაშანტაჟებდათ იძულებითი 
„ქამინგაუთით“ 5 2.4% 2 0.9% 4 1.9% 200 94.8%
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გიგზავნიდათ მუქარის, 
სიძულვილის გამომხატველი 
წერილებს/მეილებს

10 4.7% 3 1.4% 13 6.2% 185 87.7%

ინტერნეტით აკეთებდა 
შეურაცხმყოფელ 
კომენტარებს თქვენ შესახებ

2 0.9% 0 0.0% 1 0.5% 208 98.6%

გაიძულებდათ დაგემალათ 
თქვენი ორიენტაცია/
იდენტობა სხვებისგან

9 4.3% 5 2.4% 40 19.0% 157 74.4%

ეკონომიკური ძალადობა
დაგემუქრათ ან გაიძულათ 
სახლიდან/ბინიდან წასვლა 16 7.6% 4 1.9% 10 4.7% 181 85.8%

გიკრძალავდათ მუშაობას, 
ან შემოსავლის მომტან 
საქმიანობაში მონაწილეობას

8 3.8% 3 1.4% 10 4.7% 190 90.0%

გართმევდათ შემოსავალს 
თქვენი სურვილის 
წინააღმდეგ

0 0.0% 1 0.5% 5 2.4% 205 97.2%

სოციალური იზოლაცია
გიკონტროლებდათ 
ჩაცმულობას/გარეგნობას 2 0.9% 6 2.8% 66 31.3% 137 64.9%

გიკრძალავდათ ოჯახის 
წევრებთან/ნათესავებთან 
ურთიერთობას

4 1.9% 1 0.5% 13 6.2% 193 91.5%

გიკრძალავდათ ლგბტი 
ქომუნითის სხვა წევრებთან 
ურთიერთობას

6 2.8% 3 1.4% 55 26.1% 147 69.7%

გიკრძალავდათ 
მეგობრებთან ურთიერთობას 4 1.9% 2 0.9% 33 15.6% 172 81.5%

გაიძულებდათ ქორწინებას 
„გამოსწორების მიზნით“ 11 5.2% 3 1.4% 26 12.3% 171 81.0%

გაიძულებდათ 
ფსიქოლოგთან/ექიმთან 
სიარულს „ორიენტაციისგან 
განკურნების მიზნით“

14 6.6% 2 0.9% 20 9.5% 175 82.9%
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ცხრილი #19
ოჯახის წევრთა მხრიდან ძალადობის გამოცდილება და სიხშირე პანდემიიდან 
მოყოლებული (N=211)

  ერთხელ ორჯერ სამჯერ და 
მეტჯერ არასოდეს

  N % N % N % N %
ფიზიკური ძალადობა

იძალადა ფიზიკურად 4 1.9% 1 0.5% 6 2.8% 200 94.8%
დაგემუქრათ ან გამოიყენა 
თქვენს წინააღმდეგ 
ცეცხლსასროლი/ცივი 
იარაღი

1 0.5% 2 0.9% 3 1.4% 205 97.2%

სექსუალური ძალადობა/შევიწროება
შეგეხოთ თქვენი სურვილის 
წინააღმდეგ სხეულის 
ინტიმურ ნაწილებზე

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 211 100.0%

გაიძულათ შეხებოდით მისი 
სხეულის ინტიმურ ნაწილებს 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 211 100.0%

გაიძულათ (ან შეეცადა 
ჰქონოდა) სქესობრივი 
კავშირი

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 211 100.0%

ფსიქოლოგიური ძალადობა
შეურაცხყოფა მოგაყენათ ან 
ისე მოიქცა, რომ საკუთარ 
თავზე ცუდი წარმოდგენა 
შეგექმნათ

7 3.3% 5 2.4% 32 15.2% 167 79.1%

შეურაცხყოფა მოგაყენათ ან 
დაგამცირათ სხვების წინაშე 8 3.8% 7 3.3% 23 10.9% 173 82.0%

მანიპულაციის მიზნით, უარს 
ამბობდა ურთიერთობაზე, 
უგულებელგყოფდათ

7 3.3% 4 1.9% 15 7.1% 185 87.7%

გაანადგურა ან დააზიანა 
თქვენთვის მნიშვნელოვანი 
ნივთები

5 2.4% 3 1.4% 5 2.4% 198 93.8%

დაგემუქრათ თქვენთვის 
ძვირფასი ადამიანისთვის 
ზიანის მიყენებით

3 1.4% 2 0.9% 2 0.9% 204 96.7%

გაშანტაჟებდათ იძულებითი 
„ქამინგაუთით“ 4 1.9% 0 0.0% 3 1.4% 204 96.7%
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გიგზავნიდათ მუქარის, 
სიძულვილის გამომხატველი 
წერილებს/მეილებს

3 1.4% 3 1.4% 5 2.4% 200 94.8%

ინტერნეტით აკეთებდა 
შეურაცხმყოფელ 
კომენტარებს თქვენ შესახებ

1 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 210 99.5%

გაიძულებდათ დაგემალათ 
თქვენი ორიენტაცია/
იდენტობა სხვებისგან

3 1.4% 5 2.4% 29 13.7% 174 82.5%

ეკონომიკური ძალადობა
დაგემუქრათ ან გაიძულათ 
სახლიდან/ბინიდან წასვლა 3 1.4% 0 0.0% 9 4.3% 199 94.3%

გიკრძალავდათ მუშაობას, 
ან შემოსავლის მომტან 
საქმიანობაში მონაწილეობას

3 1.4% 0 0.0% 7 3.3% 201 95.3%

გართმევდათ შემოსავალს 
თქვენი სურვილის 
წინააღმდეგ

2 0.9% 1 0.5% 3 1.4% 205 97.2%

სოციალური იზოლაცია
გიკონტროლებდათ 
ჩაცმულობას/გარეგნობას 6 2.8% 6 2.8% 41 19.4% 158 74.9%

გიკრძალავდათ ოჯახის 
წევრებთან/ნათესავებთან 
ურთიერთობას

0 0.0% 1 0.5% 8 3.8% 202 95.7%

გიკრძალავდათ ლგბტი 
ქომუნითის სხვა წევრებთან 
ურთიერთობას

2 0.9% 6 2.8% 38 18.0% 165 78.2%

გიკრძალავდათ 
მეგობრებთან ურთიერთობას 1 0.5% 3 1.4% 12 5.7% 195 92.4%

გაიძულებდათ ქორწინებას 
„გამოსწორების მიზნით“ 1 0.5% 3 1.4% 15 7.1% 192 91.0%

გაიძულებდათ 
ფსიქოლოგთან/ექიმთან 
სიარულს „ორიენტაციისგან 
განკურნების მიზნით“

2 0.9% 1 0.5% 8 3.8% 200 94.8%
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მთლიანი ჯგუფის გამოცდილების თვალსაზრისით, ყველაზე ნაკლებად 
ეს ცვლილება სოციალური იზოლაციის პრაქტიკებზე აისახა. ამგვარ დი-
ნამიკას, ძირითადად, ლბქ და გბქ ჯგუფის წევრთა გამოცდილება განაპი-
რობებს. რაც შეეხება კვლევაში მონაწილე ტრანს ადამიანებს, ძალადო-
ბრივი გამოცდილების მქონე რესპონდენტების მდგომარეობა პანდემიის 
შემდეგაც არ შეცვლილა და ყველა მათგანი ისევ ისე განიცდის ოჯახის 
წევრთა მხრიდან, ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ თუ სხვა სახის ძალადობას, 
როგორც მანამდე. 

4.4.3 სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული
გამოკითხულთაგან, ათიდან შვიდი რესპონდენტი ერთხელ მაინც გა-

მხდარა სიძლვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლი ბოლო 2 
წლის განმავლობაში (N=155, 73.5%). მათ შორის, ფიზიკური და სექსუ-
ალური ძალადობის ან შევიწროების მსხვერპლი გამხდარა ყოველი მე-
სამე (N=147, 30.3%), 68.7% (N=145) კი – ფსიქოლოგიური ძალადობის 
მსხვერპლი.

დიაგრამა #56 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება სიძულვილით მოტივირებული ძალადობის 
გამოცდილებისა და ფორმის მიხედვით (N=155)

ფსიქოლოგიური ძალადობა

სექსუალური ძალადობა/
შევიწროება

ფიზიკური ძალადობა

69%

30%

30%

მამრობითი სქესის რესპონდენტები უფრო ხშირად ხდებიან ფიზიკური 
ძალადობის მსხვერპლი, ვიდრე ისინი, ვინც დაბადების სქესად მდედრო-
ბითი მიუთითა.

გბქ და ტრანსგენდერ რესპონდენტებს შორის ფიზიკური ძალადობის 
გამოცდილების მქონე რესპონდენტების პროცენტული წილი (შესაბამი-
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სად, 42.6% და 42.1%) ორნახევარჯერ აღემატება იგივე გამოცდილების 
მქონე ლბქ რესპონდენტებს (16.3%). 

100%

80%

ფიზიკური
ძალადობა

სექსუალური ძალადობა/
შევიწროება

ფსიქოლოგიური 
ძალადობა

ლბქ გბქ ტრანს

დიაგრამა #57 
რესპონდენტთა პროცენტული გამოცდილება სიძუვილით მოტივირებული დანაშაულის/
ინციდენტის გამოცდილებისა და ფორმების მიხედვით ლბქ/გბქ და ტრანს 
რესპონდენტებში (N=155)

0%

20%

40%

60%

16%

43% 42%

14%

44%
47%

56%

80% 79%

სექსუალური ძალადობის გამოცდილების მქონე რესპონდენტების წილი 
მამრობითი სქესის რესპონდენტებს შორის სამჯერ აღემატება იგივე 
გამოცდილების მქონე რესპონდენტებს ქალების ჯგუფში. ამასთან, სექ-
სუალური ძალადობის/შევიწროების გამოცდილების მქონე რესპონდენ-
ტთა პროცენტული წილი კლებულობს ასაკობრივი ჯგუფის მატებასთან 
ერთად.

იგივე სურათია ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევაშიც. ლბქ ქა-
ლებში 55.6%-ს გამოუცდია ფსიქოლოგიური ძალადობა მესამე პირის 
მხრიდან, მაშინ, როდესაც გბქ და ტრანს ჯგუფში კი 10-დან 8-ს აქვს ასე-
თი გამოცდილება71.

71 ლბქ ქალებს შორის ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის გამოცდილების მქონე 
რესპონდენტები წილი უფრო მეტია, ვიდრე მესამე პირებისგან. გბქ და ტრანს ჯგუფში კი 
პირიქითაა – ისინი მესამე პირების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი უფრო ხშირად ხდებიან, 
ვიდრე ინტიმური პარტნიორის მხრიდან.
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ცხრილი #20
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის/
ინციდენტის გამოცდილებისა და ფორმების მიხედვით ლბქ/გბქ და ტრანს ჯგუფებში

  ლბქ გბქ ტრანს
  N % N % N %
ფიზიკური ძალადობა

იძალადა ფიზიკურად 13 13% 37 39.40% 8 42%
დაგემუქრათ ან გამოიყენა თქვენს 
წინააღმდეგ ცეცხლსასროლი/ცივი იარაღი 7 7% 19 20.20% 6 32%

სექსუალური ძალადობა/შევიწროება
შეგეხოთ თქვენი სურვილის წინააღმდეგ 
სხეულის ინტიმურ ნაწილებზე 13 13% 33 35.10% 9 47%

გაიძულათ შეხებოდით მისი სხეულის 
ინტიმურ ნაწილებს 3 3% 19 20.20% 4 21%

დაგაინფიცირდათ სგგი-თ / აივ-შიდსით 0 0% 4 4.30% 1 5%
შეეცადა ჰქონოდა სქესობრივი კავშირი 
მუქარით ან დაშინებით 8 8% 21 22.30% 5 26%

დაამყარა თქვენთან სქესობრივი კავშირი, 
როდესაც თქვენ ნასვამ მდგომარეობაში 
იყავით

1 1% 14 14.90% 3 16%

ფსიქოლოგიური ძალადობა
აკეთებდა თქვენთვის დამამცირებელ ან 
შეურაცხმყოფელ ხასიათის კომენტარებს 45 46% 63 67.00% 11 58%

გისვავდათ მომაბეზრებელი კითხვებს თქვენს 
პირად ცხოვრებაზე 41 42% 56 59.60% 12 63%

გაანადგურა ან დააზიანა თქვენი კუთვნილი 
ნივთი/ნივთები 2 2% 15 16.00% 5 26%

დაგემუქრათ თქვენთვის ძვირფასი 
ადამიანისთვის ზიანის მიყენებით 9 9% 11 11.70% 1 5%

გაშანტაჟებდათ იძულებითი „ქამინგაუთით“ 
(ან გაასაჯაროვა ინფორმაცია) 13 13% 21 22.30% 6 32%

გიგზავნიდათ მუქარის, სიძულვილის 
გამომხატველი წერილებს/მეილებს 8 8% 28 29.80% 10 53%

ინტერნეტით აკეთებდა შეურაცხმყოფელ 
კომენტარებს თქვენ შესახებ 7 7% 26 27.70% 11 58%

კომერციულ სექს-სამუშაოში ჩართული 23 რესპონდენტიდან 16 
ერთხელ მაინც გამხდარა ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი მესამე პირის 
მხრიდან, 14 – სექსუალური შევიწროებისა და ძალადობის მსხვერპლი, 21 
კი – ფსიქოლოგიურის. 
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ძალადობის ადგილი
ძალადობის განხორციელების ადგილად რესპონდენტები ყველაზე ხშირად 

ასახელებდნენ ქუჩას, პარკს ან სხვა საზოგადოებრივ ადგილს (21%, N=49). 
თითქმის თანაბარი სიხშირით ასახელებდნენ – ინტერნეტს/სოციალურ ქსე-
ლებს, დასაქმების ადგილს/საგანმანათლებლო დაწესებულებებს და საკუ-
თარ საცხოვრებელს ან მის სიახლოვეს (შესაბამისად, N=37, 15.9%; N=32, 
13.7% და N=28, 12%). 

ცხრილი #21 
სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის განხორციელების ადგილების რანჟირება

N %
ქუჩა/პარკი ან სხვა საზოგადოებრივი ადგილი 49 21.0%

ინტერნეტი/სოციალური ქსელები/ 37 15.9%

 სასწავლებლში/ სამუშაო ადგილზე ან მის სიახლოვეს 32 13.7%

თქვენს საცხოვრებელში ან მის სიახლოვეს 28 12.0%

ლგბტი ბარში/კლუბში ან მის სიახლოვეს 21 9.0%

სხვისი საცხოვრებელი ბინა/სახლი 18 7.7%

რესტორანი/კლუბი/მაღაზია/კლინიკა/ბანკი.. 14 6.0%

სხვა 12 5.2%

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 8 3.4%

„პლეშკა“ 8 3.4%

ლგბტი ორგანიზაციის ოფისში ან მის სიახლოვეს 6 2.6%

ძალადობისგან თავის არიდების სტრატეგიები
განსხვავებული გამოცდილებები აისახება ძალადობისგან თავდაცვის 

სტრატეგიებზეც. ტრანსგენდერი და გბქ რესპონდენტების 24% და 26% 
უთითებს, რომ მოუწიათ სოციალურ ქსელებში ანგარიშის გაუქმება ან 
შეცვლა; პასუხს „გავაუმჯობესე უსაფრთხოების ზომები სახლში~ ტრა-
ნსგენდერი რესპონდენტების პროცენტულად უფრო დიდი წილი ირჩევს 
(26%), ვიდრე გბქ (16%) ან ლბქ (11%) რესპონდენტები. პოტენციური 
თავდამსხმელისგან თავის დასაცავადაც ტრანს რესპონდენტების 42% 
თან ატარებს თავდაცვის საშუალებებს (შდრ. გბქ – 19%, ლბქ – 24%).

გბქ და ტრანსგენდერი რესპონდენტები ლბქ ქალებთან შედარებით, ძა-
ლადობისაგან თავის არიდების სტრატეგიად უფრო ხშირად ასახელებენ 
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„გარკვეულ ადგილებში სიარულისგან თავის არიდებას~ (შესაბამისად გბქ 
– 76%, ტრანს რესპონდენტები – 84% და ლბქ – 59%). გბქ ჯგუფში ლბქ 
ქალებთან შედარებით ორჯერ მეტია იმ რესპონდენტების % წილი, ვინც 
იძულებულია შეიცვალოს ჩაცმის სტილი ან ვარცხნილობა უსაფრთხოე-
ბის გამო (ლბქ – 18%, გბქ – 37%). 

ცხრილი #22
ძალადობის თავიდან არიდების სტრატეგიების გამოცდილება ლბქ/გბქ/ტრანს რესპონდენტებში

  ლბქ გბქ ტრანს
  N % N % N %
თავი ამირიდებია გარკვეულ ადგილებში 
სიარულისთვის 58 59.2% 71 75.5% 16 84.2%

ვერიდები ღამით გარეთ გასვლას 38 38.8% 29 30.9% 7 36.8%

გავაუმჯობესე უსაფრთხოების ზომები სახლში 11 11.2% 15 16.0% 5 26.3%
თან დამაქვს თავდაცვის საშუალებები (მაგ. 
გაზის ბალონი, ელექტროშოკი) 24 24.5% 18 19.1% 8 42.1%

შევიცვალე გარეგნობა, ჩაცმის სტილი, 
ვარცხნილობა 18 18.4% 35 37.2% 5 26.3%

გამოვცვალე მობილურის ნომერი 16 16.3% 15 16.0% 3 15.8%
გავაუქმე ჩემი ანგარიში ფეისბუქზე ან სხვა 
სოც.ქსელში 10 10.2% 23 24.5% 5 26.3%

დამიმალავს/ვმალავ ჩემს სექსუალურ 
ორიენტაციას 78 79.6% 82 87.2% 12 63.2%

ვერიდები საჯარო ადგილებში პარტნიორთან 
ხელჩაკიდებულ სიარულს, კოცნას 68 69.4% 81 86.2% 15 78.9%

ვერიდები ლგბტი ქომუნითის წევრებთან 
ღიად ურთიერთობას 17 17.3% 28 29.8% 7 36.8%

შევიცვალე საცხოვრებელი ადგილი (ბინა, 
სახლი) 16 16.3% 19 20.2% 6 31.6%

შევიცვალე საცხოვრებელი ადგილი 
(ქალაქი, სოფელი) 9 9.2% 11 11.7% 4 21.1%

რესპონდენტები მოძალადეებს შორის ყველაზე ხშირად მათთვის უცნობ 
პირებს ასახელებენ – ფიზიკური ძალადობის, ნივთების დაზიანების, მუქა-
რის, შანტაჟისა და ინტერნეტში თავდასხმების შემთხვევების ნახევარზე 
მეტი, სწორედ უცნობი პირების მიერაა ჩადენილი. შემთხვევათა სიხშირის 
თვალსაზრისით, მეორე ადგილზეა თემის წევრები (მაღალია სექსუალური 
შევიწროებისა და ძალადობის გამოცდილება თემის სხვა წევრების მხრიდან). 
ძალადობის ფორმებს შორის, ყველაზე ხშირად ასახელებდნენ „დამამცირე-
ბელ, შეურაცხმყოფელ კომენტარებსა~ და „მომაბეზრებელ კითხვებს პირად 
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ცხოვრებაზე, რაც თავს შეურაცხყოფილად აგრძნობინებდათ~ – მეზობლე-
ბის, თანამშრომლების, კლასელების/ჯგუფელების მხრიდან. ეს ფსიქოლო-
გიური ძალადობის ყველაზე უფრო გავრცელებული ფორმებია. 

ცხრილი #23 
რესპონდენტთა პროცენტული განაწილება სიძუვილით მოტივირებული დანაშაულის/
ინციდენტის გამოცდილებისა და მოძალადის ვინაობის მიხედვით

თქვენს მიმართ ძალადობის 
შემთხვევაში ვინ იყო/იყვნენ 
მოძალადეები?
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იძალადა ფიზიკურად 8.5% 4.2% 5.6% 4.2% 2.8% 5.6%
დაგემუქრათ ან გამოიყენა თქვენს 
წინააღმდეგ ცეცხლსასროლი/ცივი 
იარაღი

3.3% 10.0% 3.3%

შეგეხოთ თქვენი  სურვილის 
წინააღმდეგ სხეულის ინტიმურ 
ნაწილებზე

3.3% 5.0% 3.3% 5.0%

გაიძულათ შეხებოდით მისი სხეულის 
ინტიმურ ნაწილებს 3.8% 7.7%

დაგაინფიცირდათ სგგით / აივ-
შიდსით
შეეცადა ჰქონოდა სქესობრივი 
კავშირი მუქარით ან დაშინებით 3.1% 6.3% 6.3%

ჰქონდა თქვენთან სქესობრივი 
კავშირი. როდესაც თქვენ ნასვამ ან 
ისეთ მდგომარეობაში იყავით. რომ 
წინააღმდეგობის გაწევა არ შეგეძლოთ

4.8% 4.8% 4.8%

აკეთებდა თქვენთვის დამამცირებელი 
ხასიათის კომენტარებს 8.5% 5.7% 7.4% 4.0% 4.0% 12.5%

გისვავდათ მომაბეზრებელი კითხვებს 
თქვენს პირად ცხოვრებაზე. რაც თავს 
შეურაცხყოფილად გაგრძნობინებთ

11.3% 13.8% 11.9% 3.8% 1.3% 7.5%

გაანადგურა ან დააზიანა თქვენი 
კუთვნილი ნივთ(ებ)ი 5.0% 5.0% 5.0%

დაგემუქრათ თქვენთვის ძვირფასი 
ადამიანისთვის ზიანის მიყენებით 11.1% 5.6% 5.6%

გაშანტაჟებდათ იძულებითი „ქამინგ 
აუთით“ (ან გაასაჯაროვა ინფორმაცია) 13.3% 10.0% 3.3% 3.3%

გიგზავნიდათ მუქარის. სიძულვილის 
გამომხატველი წერილებს/მეილებს 2.0% 6.0% 2.0% 8.0% 4.0%

ინტერნეტით აკეთებდა 
შეურაცხმყოფელ კომენტარებს თქვენ 
შესახებ

8.6% 1.7% 8.6% 3.4%
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თქვენს მიმართ ძალადობის შემთხვევაში 
ვინ იყო/იყვნენ მოძალადეები?
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იძალადა ფიზიკურად 4.2% 1.4% 4.2% 47.9% 11.3%
დაგემუქრათ ან გამოიყენა თქვენს 
წინააღმდეგ ცეცხლსასროლი/ცივი იარაღი 6.7% 66.7% 10.0%

შეგეხოთ თქვენი  სურვილის წინააღმდეგ 
სხეულის ინტიმურ ნაწილებზე; 5.0% 46.7% 31.7%

გაიძულათ შეხებოდით მისი სხეულის ინტიმურ 
ნაწილებს 3.8% 50.0% 34.6%

დაგაინფიცირდათ სგგი-თ / აივ-შიდსით 20.0% 80.0%
შეეცადა ჰქონოდა სქესობრივი კავშირი 
მუქარით ან დაშინებით 3.1% 3.1% 56.3% 21.9%

ჰქონდა თქვენთან სქესობრივი კავშირი. 
როდესაც თქვენ ნასვამ ან ისეთ 
მდგომარეობაში იყავით. რომ წინააღმდეგობის 
გაწევა არ შეგეძლოთ

28.6% 57.1%

აკეთებდა თქვენთვის დამამცირებელი 
ხასიათის კომენტარებს 6.3% 2.8% 5.1% 35.8% 8.0%

გისვავდათ მომაბეზრებელი კითხვებს 
თქვენს პირად ცხოვრებაზე. რაც თავს 
შეურაცხყოფილად გაგრძნობინებთ

5.6% 1.9% 3.1% 29.4% 10.6%

გაანადგურა ან დააზიანა თქვენი კუთვნილი 
ნივთ(ებ)ი 55.0% 30.0%

დაგემუქრათ თქვენთვის ძვირფასი 
ადამიანისთვის ზიანის მიყენებით 5.6% 55.6% 16.7%

გაშანტაჟებდათ იძულებითი „ქამინგ აუთით“ 
(ან გაასაჯაროვა ინფორმაცია) 50.0% 20.0%

გიგზავნიდათ მუქარის. სიძულვილის 
გამომხატველი წერილებს/მეილებს 4.0% 50.0% 24.0%

ინტერნეტით აკეთებდა შეურაცხმყოფელ 
კომენტარებს თქვენ შესახებ 1.7% 1.7% 50.0% 24.1%
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თბილისში მცხოვრებთა შორის უფრო მეტია მათი პროცენტული წილი, 
ვისაც ფიზიკური ძალადობის (31.5% და 28.7%) ან სექსუალური შევიწ-
როების გამოცდილება აქვს (თბილისში მცხოვრებ რესპონდენტთაგან, 
თითქმის ყოველი მესამე – 33.9% ამბობს, რომ ასეთი გამოცდილება ჰქო-
ნია ბოლო 2 წლის განმავლობაში, რეგიონში მცხოვრებთაგან კი ყოველ 
მეოთხეს ჰქონია ასეთი გამოცდილება – 25.4%). თუმცა, ფსიქოლოგიური 
ძალადობის თვალსაზრისით, თბილისსა და რეგიონში მცხოვრებ რესპო-
ნდენტებს შორის განსხვავება არაა (შესაბამისად, 68.5% და 69%).

4.4.4 ძალადობის მსხვერპლთა საჭიროებები და მიმართვიანობა

დიაგრამა #58 
ძალადობის მსხვერპლთა საჭიროებები

ფსიქოლოგის 
დახმარება

სოცმუშაკის 
დახმარება

ადვოკატის 
მომსახურება

ექიმის დახმარება

თავშესაფარი

ოჯახში ძალადობის 
ცხელი ხაზი

ადიქტოლოგის 
დახმარება

ძალადობის 
მსხვერპლთა 

მხარდაჭერის ჯგუფები

58%

31%

29%

21%

18%

13%

11%

6%

ხუთიდან თითქმის სამი რესპონდენტი (58.3%, N=123) ამბობს, რომ 
ძალადობის შედეგებთან გასამკლავებლად სჭირდებოდა ფსიქოლოგის 
დახმარება. 123-იდან, 37-მა იცოდა სად მიეღო სერვისი, თუმცა, არ მი-
უმართავს დახმარებისთვის, 14-ისთვის არ იყო ხელმისაწვდომი, ოთხმა 
რესპონდენტმა არ იცოდა სერვისის შესახებ. საჭიროების მქონე რესპო-
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ნდენტთაგან ნახევარზე მეტმა მიიღო სერვისი (55%, N=68), აქედან, 52-მა 
სათემო ორგანიზაციაში.

სერვისებზე მოთხოვნის თვალსაზრისით, მეორე-მესამე ადგილზე 
სოცმუშაკისა და ადვოკატის სერვისებია. დაზარალებულთა თითქმის 
მესამედი (შესაბამისად, 30.8% და 29.4%) ამბობს, რომ დასჭირვებია 
ადვოკატის ან სოცმუშაკის დახმარება, თუმცა, მიმართვიანობის თვა-
ლსაზრისით, მათი ქცევა მნიშვნელოვნად განსხვავებულია. 62 რეს-
პონდენტიდან, ვისაც ადვოკატის დახმარება სჭირდებოდა, მხოლოდ 
ხუთმა მიმართა სათემო ორგანიზაციას (25-მა უპასუხა, რომ იცოდა 
ვისთვის მიემართა, თუმცა, არ მიუმართავს, 28-მ თქვა, რომ მისთვის 
არ იყო ხელმისაწვდომი, ოთხმა არ იცოდა სერვისის შესახებ), მაშინ, 
როცა სოცმუშაკის სერვისი 65 რესპონდენტიდან 50-მა გამოიყენა (აქე-
დან, 47-მა სათემო ორგანიზაციის სერვისით ისარგებლა), 12-მა უპასუ-
ხა, რომ არ მიუმართავს, 2-ისთვის არ იყო ხელმისაწვდომი, ერთმა კი 
არ იცოდა სერვისის შესახებ. ამგვარი განსხვავებული ქცევის მიზეზი 
შესაძლოა რეგიონებში ცალკეულ სერვისებზე (მაგ. იურისტის მომსა-
ხურებაზე) ხელმისაწვდომობის პრობლემა იყოს. რეგიონში მოქმედ სა-
თემო ორგანიზაციებს მწირი დაფინანსების გამო, უჭირთ პროფესიული 
სერვისების შექმნა/შენარჩუნება და ხშირად დედაქალაქში მოქმედ არა-
სამთავრობო ორგანიზაციებს მიმართავენ დახმარებისთვის. 

ექიმის დახმარება დასჭირვებია ძალადობის მსხვერპლთა მეხუთედს 
(21.3%, N=45). ხუთიდან ოთხმა შეძლო საჭირო სერვისის მიღება (N=35) .

39-მა რესპონდენტმა განაცხადა, რომ გამოიყენებდა ძალადობის მსხვე-
რპლთა მხარდაჭერის ჯგუფების რესურსს, თუმცა, არ იცოდნენ ასეთი 
სერვისების არსებობის შესახებ. ძალადობრივი გამოცდილების გამო, 
თავშესაფარი დასჭირდა 27 რესპონდენტს. სამს სათემო ორგანიზაცია 
დაეხმარა, ხუთმა სხვა რესურსები მოიძია, ოთხს არ მიუმართავს, დანა-
რჩენებმა კი არ იცოდნენ სად შეიძლებოდა მსგავსი სერვისის მიღება. 
ოჯახში ძალადობის ცხელი ხაზი 24-იდან მხოლოდ ორმა რესპონდენტმა 
გამოიყენა. 7-მა იცოდა მის შესახებ, მაგრამ არ გამოუყენებია, 15 რესპო-
ნდენტმა კი განაცხადა, რომ არაფერი იცოდა მსგავსი სერვისის არსებო-
ბის შესახებ. ადიქტოლოგის დახმარება სჭირდებოდა 13 რესპონდენტს. 
აქედან ოთხმა მიიღო დახმარება (სამმა ორგანიზაციიდან რეფერირების 
გზით, ერთმა გარეთ მოიძია რესურსი). 
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რეაგირება ძალადობაზე
ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლთაგან 

(N=155) ყოველი მეხუთე დუმილს ამჯობინებს და არავის უყვება ამის შე-
სახებ (21.4%, N=34), 24.5% (N=38) კი მხოლოდ მეგობართან საუბრობს. 
უნდა აღინიშნოს, რომ კვლევის მონაწილეები უფრო ნაკლებ არიან გახსნი-
ლები თემის სხვა წევრებთან, ვიდრე მეგობრებთან – შესაბამისად, 74.8% 
და 46.5%. კვლევაში მონაწილე ლბქ ქალები გბქ ჯგუფთან შედარებით, 
უფრო ნაკლებად უყვებიან ამის შესახებ მეგობრებს ან თემის სხვა წევრე-
ბს72. აღნიშნულ ტენდენციაზე, სავარაუდოდ, ის ფაქტიც ახდენს გავლე-
ნას, რომ, ხშირ შემთხვევაში, მსხვერპლი და მოძალადე ერთ სოციალურ 
ჯგუფს მიეკუთვნებიან და, შესაბამისად, მსხვერპლს უპირობო მორალუ-
რი და ემოციური მხარდაჭერის ნაკლები მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეს.

რესპონდენტების რიცხვი ვისაც ოჯახის წევრებთან ან ნათესავებთან 
შეუძლია ამ საკითხებზე საუბარი, საკმაოდ მცირეა – ძალადობის მსხვერ-
პლთა მხოლოდ 12.3%-ს (N=19), უსაუბრია ამ საკითხებზე ოჯახის წევრებ-
თან. ჰეტეროსექსუალი წყვილებისაგან განსხვავებით, საზოგადოებაში 
არსებული ძლიერი ჰომოფობიური გარემოს გამო, ლგბტ(ქ)ი ადამიანე-
ბის შემთხვევაში, მათ მხოლოდ მცირე ნაწილს აქვს შანსი ემოციური ან 
სხვა სახის მხარდაჭერა მიიღოს ოჯახის წევრებისგან, ნათესავებისგან 
ან სოციალური მიკროგარემოსგან. კვლევამ აჩვენა, რომ რესპონდენტთა 
პასუხების მიხედვით, თითქმის მესამედის (30.8%) ორიენტაციის შესახებ 
ოჯახის წევრებმა არაფერი იციან. ამასთან, თუ გავითვალისწინებთ, რომ 
ქამინგაუთის შემდეგ, რესპონდენტთა დიდ ნაწილისთვის ურთიერთობა 
ოჯახის წევრებთან ხარისხობრივად უარესობისკენ შეიცვალა, ცალკე-
ულ შემთხვევებში, რესპონდენტთა დიდი ნაწილი თავად ოჯახის წევრთა 
მხრიდანაც განიცდის ძალადობას სწორედ მისი სექსუალური ორიენტა-
ციის/გენდერული გამოხატვის გამო. ამის გამო უკიდურესად მცირეა იმ 
რესპონდენტების რაოდენობა, ვისაც ოჯახის წევრებისგან ან ნათესავე-
ბისგან მხარდაჭერის იმედი შეიძლება ჰქონდეს. 

72 ლბქ ქალების მხოლოდ 38.6%-ს უსაუბრია ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის 
შესახებ ქომუნითის წევრებთან, მეგობრებთან კი – 70%-ს, მაშინ, როდესაც გბქ ჯგუფში, მსგავსი 
გამოცდილების შესახებ ქომუნითის სხვა წევრებთან უსაუბრია 48.6%, მეგობრებთან კი 79.7%-ს.
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ცხრილი #25 
რეაგირება ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობაზე ლბქ/გბქ და ტრანს 
რესპონდენტებში

  ლბქ გბქ ტრანს სულ
მეგობარს 70.0% 79.7% 72.7% 74.8%

ოჯახის სხვა წევრს ან ნათესავს 15.7% 8.1% 18.2% 12.3%

ლგბტი ქომუნითის სხვა წევრს 38.6% 48.6% 81.8% 46.5%

სათემო ორგანიზაციის წარმომადგენელს 18.6% 20.3% 45.5% 21.3%

ომბუდსმენს 1.4% 0.0% 0.0% 0.6%

პოლიციას 7.1% 5.4% 18.2% 7.1%

ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის შემთხვევებთან შედარე-
ბით, რესპონდენტებს უფრო უადვილდებათ ოჯახში ძალადობის გამოც-
დილებაზე საუბარი. ოჯახის წევრთა მხრიდან ძალადობის მსხვერპლთა 
89.9%-ს (N=107), ერთი ადამიანისთვის მაინც უთქვამს ძალადობის გა-
მოცდილების შესახებ. ყველაზე მაღალი ნდობით მეგობრები სარგებლო-
ბენ – ყოველი ხუთი მსხვერპლიდან ოთხს (77.9%) მეგობრისთვის უთქვამს 
ძალადობის გამოცდილების შესახებ. ნახევარზე მეტს (52.5%) ინტიმური 
პარტნიორისთვის გაუზიარებია ინფორმაცია, 44.3% კი პრობლემებზე 
თემის სხვა წევრებთანაც საუბრობს. ყოველ მესამეს მიუმართავს ოჯა-
ხის სხვა წევრის/ნათესავის და სათემო ორგანიზაციის წარმომადგენელ-
თათვის. პოლიციას მხოლოდ 9 რესპონდენტმა მიმართა რეაგირებისთვის 
(7.4%), ომბუდსმენს კი ერთმა.

ცხრილი #26 
რეაგირება ოჯახის წევრების მხრიდან ძალადობაზე ლბქ/გბქ და ტრანს 
რესპონდენტებში

  ლბქ გბქ ტრანს სულ
ინტიმურ პარტნიორს 67.9% 39.7% 45.5% 52.5%

მეგობარს 81.1% 74.1% 81.8% 77.9%

ოჯახის სხვა წევრს ან ნათესავს 37.7% 32.8% 18.2% 33.6%

ლგბტი ქომუნითის სხვა წევრს 41.5% 48.3% 36.4% 44.3%

სათემო ორგანიზაციის წარმომადგენელს 30.2% 32.8% 45.5% 32.8%

ომბუდსმენს 1.9% 0.0% 0.0% 0.8%

პოლიციას 11.3% 1.7% 18.2% 7.4%
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გბქ ჯგუფის წარმომადგენლები უფრო იშვიათად უყვებიან ძალადობის 
ნეგატიური გამოცდილების შესახებ სხვებს (პასუხი „არავისთვის მითქვა-
მს~ მონიშნა 21%-მა ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის შემ-
თხვევაში და 17.6%-მა – ოჯახის წევრთა მხრიდან ძალადობის ფაქტებზე), 
თუმცა მეტ-ნაკლებად ერთნაირია იმ რესპონდენტთა პროცენტული წილი, 
რომლებიც ვინმეს უყვებიან ან რეაგირებენ ძალადობის შემთხვევებზე. 
ლბქ ქალების შემთხვევაში კი განსხვავება თვალშისაცემია: ოჯახის წევრ-
თა მხრიდან ძალადობის შემთხვევაში, ლბქ ჯგუფის 52 რესპონდენტიდან, 
ვისაც ძალადობა განუცდია, მხოლოდ ერთია ისეთი, ვისაც არავისთვის 
უთქვამს ამის შესახებ, მაშინ, როცა ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძა-
ლადობის მსხვერპლთა 28.6% დუმილს ამჯობინებს. 

გბქ ჯგუფის წევრებს მეტ-ნაკლებად თანაბრად შეუძლიათ ამ ორი ტიპის 
ძალადობის გამოცდილებაზე საუბარი, მაშინ, როცა ლბქ ქალებისთვის 
ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობა ტაბუირებულ თემად რჩება.

ძალადობა ინტიმური პარტნიორის მხრიდან

ლბქ გბქ ტრანს სულ

ძალადობა ოჯახის წევრების მხრიდან

დიაგრამა #59
რეაგირება ინტიმური პარტნიორისა და ოჯახის წევრთა მხრიდან ძალადობის შემთხვევებზე 
(პასუხის „არავისთვის მითქვამს~ განაწილება ლბქ /გბქ და ტრანს რესპონდენტებში)
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მეორე მნიშვნელოვანი სხვაობა ინტიმურ პარტნიორთან გახსნილობას 
უკავშირდება გენდერულ ჭრილში: ლბქ ქალების 67.9% (N=36) გაუზი-
არებია ეს გამოცდილება ინტიმური პარტნიორისთვის, მაშინ როცა გბქ 
ჯგუფის მხოლოდ 39.7% (N=20) მოქცეულა ამგვარად. პოლიციასაც ლბქ 
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ჯგუფის წევრები და ტრანს ადამიანები უფრო ხშირად მიმართავენ ოჯა-
ხის წევრთა მხრიდან ძალადობის ფაქტებზე, ვიდრე გბქ ჯგუფის წევრები.

ინტიმურ 
პარტნიორს

ოჯახის სხვა 
წევრს ან 
ნათესავს

სათემო 
ორგანიზაციის 

წარმომადგენელს

პოლიციას

ლბქ გბქ ტრანს

დიაგრამა #60 
რეაგირება ოჯახის წევრთა მხრიდან ძალადობის შემთხვევებზე ლბქ/გბქ და ტრანს 
რესპონდენტებში
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ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობასთან შედარებით, თითქმის 
სამჯერ მეტია იმ რესპონდენტთა რიცხვი, ვისაც ოჯახში ძალადობის შე-
სახებ ოჯახის სხვა წევრებთან ან ნათესავებთან შეუძლია ამ საკითხებზე 
საუბარი (34.5%, N=41). ორგანიზაციასაც პროცენტულად უფრო მეტი 
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი მიმართავს, ვიდრე ინტიმური პარტნიო-
რის შემთხვევაში. 

ინტიმური ძალადობის მსხვერპლი 155 რესპონდენტიდან, დახმარე-
ბისთვის ორგანიზაციას მიმართა 33-მა რესპონდენტმა. 11-მა პოლიციას73, 
ერთმა კი ომბუდსმენს. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი 120 რესპონდე-
ნტიდან, დახმარებისთვის ორგანიზაციას მიმართა – 39-მა რესპონდენტ-
მა. ცხრამ პოლიციას74, ერთმა კი ომბუდსმენს. 

ისევე, როგორც ძალადობის სხვა ფორმების შემთხვევაში, მეგობრები 
ყველაზე მაღალი ნდობით სარგებლობენ. სიძულვილით მოტივირებუ-
ლი დანაშაულის მსხვერპლთა 87.2% ამბობს, რომ მეგობარს გაუზიარა 
ინფორმაცია ინციდენტის შესახებ. ნახევარზე ოდნავ მეტი ამბობს, რომ 

73 თერთმეტივე რესპონდენტი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლია.

74 ყველა რესპონდენტი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლია.
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ამაზე უსაუბრია ინტიმურ პარტნიორთან. თემის სხვა წევრებთან ამ გა-
მოცდილებაზე მხოლოდ 30.8% საუბრობს – მესამედით უფრო ნაკლები, 
ვიდრე ინტიმური პარტნიორის ან ოჯახის წევრთა მხრიდან ძალადობაზე. 
კვლევები აჩვენებს, რომ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, თავი-
სი შინაარსიდან გამომდინარე75, მძიმე ფსიქოლოგიურ ეფექტს ახდენს არა 
მხოლოდ მსხვერპლზე, არამედ ჯგუფის სხვა წევრებზე. შესაძლოა, თემის 
სხვა წევრებთან ამ ტიპის დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის გაზიარე-
ბის დაბალი მაჩვენებელი ჯგუფის სხვა წევრებისთვის მეორადი ტრავმის 
ეფექტის თავიდან აცილება წარმოადგენდეს. 

სრულიად შებრუნებული სურათი გვაქვს სათემო ორგანიზაციებისთვის 
მიმართვიანობის შემთხვევაში: ორგანიზაციას ყველაზე იშვიათად ინტი-
მური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის შემთხვევებზე მიმართავენ, ყვე-
ლაზე ხშირად კი – სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის შემთხვე-
ვაში.

ძალადობა ინტიმური პარტნიორის მხრიდან

მეგობარს  ინტიმურ 
პარტნიორს

ლგბტი 
ქომუნითის სხვა 

წევრს

პოლიციასსათემო 
ორგანიზაციის 

წარმომადგენელს

ოჯახის წევრის მხრიდან ძალადობა
მესამე პირის მხრიდან ძალადობა

დიაგრამა #61 
განსხვავება ინტიმური პარტნიორის, ოჯახის წევრის მხრიდან და სიძლვილით მოტივირებული 
დანაშაულის/ინციდენტის გამოცდილებაზე რეაგირებისას
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75 ამგვარი დანაშაული მიმართულია არა მხოლოდ მსხვერპლის, არამედ მთელი ჯგუფის 
წინააღმდეგ. 
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ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის შემთხვევაში არმიმართვი-
ანობის მიზეზებს შორის, ყველაზე უფრო ხშირად ასახელებენ „ინციდე-
ნტის არასერიოზულობას~ (56.7%). რიგით მეორე გავრცელებული პასუ-
ხია „არ მინდოდა ამის შესახებ ვინმეს სცოდნოდა~ – 25.3%. 

ისევე, როგორც ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის შემთხვე-
ვაში, ოჯახში ძალადობისას, არმიმართვიანობის მიზეზებს შორის, ყველა-
ზე უფრო ხშირად ასახელებენ „ინციდენტის არასერიოზულობას~ (41.7%). 
რიგით მეორე გავრცელებული პასუხია „არ მინდოდა ამის შესახებ ვინმეს 
სცოდნოდა~ – 20.5%. მიზეზებს შორის, სამჯერ მეტმა რესპონდენტმა 
დაასახელა პასუხი „სირცხვილი, უხერხულობა~ (12%), ვიდრე ინტიმური 
პარტნიორის მხრიდან ძალადობის შემთხვევაში. უფრო ხშირად გვხვდება 
პასუხიც „მათი მოქმედება არაეფექტურია~ – (11.2%).

სიძულვილით მოტივირებული ძალადობის დროს მიმართვაზე უარის 
თქმის ყველაზე გავრცელებულ მიზეზად ინციდენტის არასერიოზულობა 
სახელდება (49.5%), სიხშირის თვალსაზრისით მეორეა „არ მინდოდა ამის 
შესახებ ვინმეს სცოდნოდა~ – 17.7%, 8%-მა კი `სირცხვილის, უხერხულო-
ბის~ გამო შეიკავა თავი.

ცხრილი #27 
მიზეზების პროცენტული განაწილება, რის გამოც რესპონდენტები თავს იკავებენ 
მიმართვისგან ძალადობის შემთხვევებზე/ინციდენტების დროს

ოჯახის 
წევრთა 
მხრიდან 

ძალადობა

ინტიმური 
პარტნიორის 

მხრიდან 
ძალადობა

მესამე 
პირის 

მხრიდან 
ძალადობა

თავდამსხმელის ან ანგარიშსწორების შიში 1.0% 0.6% 1.3%

გადამაფიქრებინეს ვინმესთვის მიმართვა 3.3% 0.6% 1.3%

სირცხვილი. უხერხულობა 12.0% 4.0% 8.0%

ვიფიქრე. რომ ეს ჩემი ბრალი იყო 0.2% 1.2% 1.8%

არ მინდოდა ვინმეს სცოდნოდა 20.5% 25.3% 17.7%

არავინ დამიჯერებდა 1.2% 0.4% 1.1%

მათი მოქმედება არაეფექტურია 11.2% 3.6% 5.4%

შემეშინდა ჰომოფობიური რეაქციის 2.1% 1.6% 2.5%

არ მინდოდა ქამინგაუთი მათთან 2.7% 4.6% 5.9%

ინციდენტი სერიოზული არ იყო 41.7% 56.7% 49.5%

სხვა 4.1% 1.3% 5.7%
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წინა წლებთან შედარებით, პასუხი „არ მინდოდა ქამინგაუთი მათთან~ 
და „შემეშინდა მათი მხრიდან ჰომოფობიური რეაქციის~ ოჯახის წევრებ-
თან უფრო ხშირად გვხვდება (შესაბამისად N=26, 19.1% და N=7, 5.1%), 
ვიდრე ომბუდსმენის (შესაბამისად, N=1, 0.7% და N=2, 1.3%) ან პოლიცი-
ის (სამ-სამი რესპონდენტი – 1.3%) მისამართით. 

პოლიციისთვის არმიმართვიანობის ძირითად მიზეზებში ყველაზე გა-
ვრცელებული პასუხებია: „ინციდენტი არასერიოზული იყო~ – 41.1% 
(N=44), „მათი მოქმედება არაეფექტურია~ – 20.6% (N=22) და „არ მინდოდა 
ვინმეს სცოდნოდა~ – 12.1% (N=13). უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლებთან 
შედარებით, მნიშვნელოვნად შემცირდა პასუხების წილი, რომელიც ქამი-
ნგაუთის შიშსა და ჰომოფობიურ მოპყრობას უკავშირდება.

ომბუდსმენისთვის არმიმართვიანობის სამი ყველაზე ხშირად დასახე-
ლებული მიზეზი იგივეა, თუმცა, მათი პროცენტული წილი განსხვავებუ-
ლია: „ინციდენტი არასერიოზული იყო~  – 47.4% (N=54), 15-15% (N=17) 
– „მათი მოქმედება არაეფექტურია~ და „არ მინდოდა ვინმეს სცოდნოდა~ 
– 12.1% (N=13). 

სათემო ორგანიზაციისთვის არმიმართვიანობის მიზეზების პირველ სა-
მეულს შორის, „არაეფექტურობის~ ადგილს, „სირცხვილი და უხერხულო-
ბის განცდა~ იკავებს: „ინციდენტი არასერიოზული იყო~ – 46.1% (N=35), 
„არ მინდოდა ვინმეს სცოდნოდა~ – 22.4% (N=17) და „სირცხვილი, უხე-
რხულობა~ – 15.8% (N=12)76.

პასუხს – არ მინდოდა ვინმეს სცოდნოდა ამის შესახებ, ყველაზე ხშირად 
ნათესავებთან და ოჯახის წევრებთან მიმართებაში იყენებენ. „ინციდე-
ნტის არასერიოზულობით~ ყველაზე ხშირად ომბუდსმენთან არმიმართვი-
ანობას ხსნიან.

4.4.5 დისკრიმინაცია
კვლევაში მონაწილე 211 რესპონდენტიდან, ნახევარზე მეტი (N=115, 

54.5%) ერთხელ მაინც გამხდარა დისკრიმინაციის მსხვერპლი ბოლო ორი 
წლის განმავლობაში დასაქმების, განათლების, ჯანდაცვისა თუ მომსახუ-
რების სფეროში.

დისკრიმინაციის გამოცდილება კავშირშია რესპონდენტის სქესთან 
და გენდერულ გამოხატვასთან. მამრობითი სქესის რესპონდენტებში 

76 მიზეზების პირველი სამეულის რანჟირების თვალსაზრისით (სხვადასხვა პროცენტული წილით) 
ერთნაირია ინტიმური პარტნიორის, მეგობრის, ქომუნითის წევრებისა და სათემო ორგანიზაციის 
შემთხვევაში.
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უფრო მაღალია დისკრიმინაციის გამოცდილება, ვიდრე მდედრობითი 
სქესის რესპონდენტებს შორის. მამრობითი სქესის რესპონდენტებ-
ში 10-დან ექვსი 63.8% (N=67) გამხდარა დისკრიმინაციის მსხვერპლი 
ბოლო 2 წლის განმავლობაში, მაშინ როცა ამგვარი გამოცდილების 
მქონეთა რაოდენობა მდედრობით სქესის რესპონდენტებში 45.3%-ია 
(N=28). 

კიდევ უფრო მკაფიოდაა გამოხატული კავშირი დისკრიმინაციის გა-
მოცდილებასა და გენდერულ გამოხატვას შორის. რესპონდენტის სხვა 
სექსუალური მახასიათებლებიდან, გენდერული არაკონფორმულობა 
არის ის ნიშანი, რომელიც ჯგუფის წევრს მოწყვლადს ხდის დისკრი-
მინაციის მიმართ. გენდერულად არაკონფორმული 10 რესპონდენტი-
დან 7 ერთხელ მაინც გამხდარა დისკრიმინაციის მსხვერპლი ბოლო 
ორი წლის მანძილზე (73.2%), მაშინ, როცა სისგენდერ და გენდერულად 
ნეიტრალურ რესპონდენტებს შორის ამგვარი გამოცდილება 10-იდან 
თითქმის 5 რესპონდენტს აქვს (შესაბამისად 47% და 49.1%). განსა-
კუთრებულ ჯგუფს წარმოადგენენ ტრანსგენდერი რესპონდენტები – 
კვლევაში მონაწილე 19 ტრანსი რესპონდენტიდან, 16 მონაწილე დისკ-
რიმინაციის მსხვერპლია.

დიაგრამა #62 
დისკრიმინაციის გამოცდილება სქესისა და გენდერული გამოხატვის ჭრილში (N=211)

მამრობითი

მდედრობითი

გენდერულად 
არაკონფორმული

სისგენდერი

გენდერულად 
ნეიტრალური

45%

73%

47%

49%

64%
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გამოკითხულთა მესამედს (32.7%, N=69), ბოლო 2 წლის განმავლობა-
ში, ერთხელ მაინც გამოუცდია დისკრიმინაცია დასაქმების სფეროში. მათ 
შორის, 59 რესპონდენტისთვის (29.6%) ერთხელ მაინც უთქვამთ უარი 
იმის გამო, რომ ლგბტ(ქ)ი ჯგუფს მიეკუთვნებოდა ან დამსაქმებელს ჰქო-
ნდა ასეთი ეჭვი, 26 (13.1%) კი სამსახურიდან გაათავისუფლეს ამის გამო. 
18 რესპონდენტისთვის (8.7%) უარი უთქვამთ დაწინაურებაზე, 25 რესპო-
ნდენტს კი სხვა თანამშრომლებზე მეტ მოთხოვნებს უყენებდნენ (12.6%). 

დიაგრამა #63 
დისკრიმინაციის გამოცდილება დასაქმების სფეროში (N=211)

დასაქმებაზე
უარის თქმა

სამსახურიდან 
გათავისუფლება

მეტი მოთხოვნების წაყენება 
სხვა თანამშრომლებთან 

შედარებით

დაწინაურებაზე
უარის თქმა

30%

13%

13%

9%

დასაქმების სფერო ყველაზე „მტრული~ გენდერულად არაკონფორმული 
რესპონდენტებისთვისაა77. ამ რესპონდენტებში ყოველ მეორეს ერთხელ 
მაინც გამოუცდია დისკრიმინაცია დასაქმების სფეროში (N=29, 51.8%). 
იმ რესპონდენტებთან შედარებით, ვინც საკუთარ გენდერულ გამოხატვას 
ახასიათებს როგორც სისგენდერულს, ან გენდერულად ნეტრალურს, გე-
ნდერულად არაკონფორმულ რესპონდენტებს ორჯერ მეტი რისკი აქვთ, 
რომ უარი უთხრან სამსახურში აყვანაზე ან გაათავისუფლონ სამსახური-
დან. განსაკუთრებით მოწყვლადები არიან მამრობითი სქესის გენდერუ-
ლად არაკონფორმული, მათ შორის, ტრანს ჯგუფის წარმომადგენლები.

რესპონდენტები, რომლებიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში სწავლობ-
დნენ რომელიმე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (143 რესპონდე-
ნტი), ვთხოვდით, გაეზიარებინათ დისკრიმინაციის გამოცდილება გა-
ნათლების სფეროში. ბლოკში მითითებული იყო სამი კითხვა არსებული 

77 სქესი, ფორმალური განათლების დონე, ორიენტაცია და სხვა მახასიათებლები არ აჩვენებენ 
სტატისტიკურად სანდო კავშირს დისკრიმინაციის გამოცდილებასთან დასაქმების სფეროში.
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გამოცდილების შესაფასებლად: ლექციაზე/გაკვეთილზე არდაშვება; მეტი 
მოთხოვნების წაყენება სხვა სტუდენტებთან შედარებით და სასწავლებ-
ლის იძულებით დატოვება.

143 რესპონდენტიდან, 6-მა მიუთითა, რომ მას აიძულეს სასწავლებლის 
დატოვება, 11 რესპონდენტს აქვს გამოცდილება, როდესაც ის არ დაუ-
შვეს ლექციაზე ან გაკვეთილზე, 19 კი ამბობს, რომ მეტ მოთხოვნებს უყე-
ნებდნენ სხვა სტუდენტებთან/მოსწავლეებთან შედარებით.

დისკრიმინაციის გამოცდილების სიხშირის თვალსაზრისით, დისკრიმი-
ნაციული მოპყრობა სერვისის მიღებისას, ყველაზე უფრო ხშირი ფორმაა 
დასაქმების შემდეგ. თითქმის ყოველი მესამე (34.1%, N=72) ერთხელ მა-
ინც გამხდარა ამგვარი მოპყრობის მსხვერპლი. ისევე, როგორც დისკრი-
მინაციის სხვა ფორმების შემთხვევაში, გამოცდილების თვალსაზრისით, 
ამ შემთხვევაშიც, რესპონდენტის სქესი და გენდერული თვითგამოხატვა 
დისკრიმინაციული გამოცდილების მნიშვნელოვან პრედიქტორს წარმოა-
დგენს. 

დიაგრამა #64
დისკრიმინაციის გამოცდილება გენდერული გამოხატვის ჭრილში (N=211)

დისკრიმინაცია დასაქმების 
სფეროში

არასათანადო მოპყრობა სერვისის 
მიღებისას

დისკრიმინაცია სამედიცინო 
მომსახურების მიღებისას

კომერციულ მომსახურებაზე/
სერვისზე უარის თქმა

დისკრიმინაცია განათლების 
სფეროში

სამართალდამცავი 
ორგანოებისგან დაცვის მიღებაზე 

უარი

გენდერულად არაკონფორმული სისგენდერიგენდერულად ნეიტრალური

52%
24%

30%

43%
33%

28%

24%

14%
13%

20%
15%

11%

14%
13%

6%

23%
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დისკრიმინაციის ადგილი
კვლევის მონაწილეებს ვთხოვეთ, გაეხსენებინათ დისკრიმინაციის ყვე-

ლაზე სერიოზული შემთხვევები ბოლო ორი წლის განმავლობაში78 და, 
შესაბამისად, აღეწერათ ადგილი და სტრატეგიები, რომელიც დისკრი-
მინაციაზე საპასუხოდ აირჩიეს. კვლევამ აჩვენა, რომ ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის 
წევრები ყველაზე ხშირად დისკრიმინაციას განიცდიან მომსახურების მი-
ღებისას. შესაბამისად, ყველაზე უფრო ხშირად დასახელებული ადგილი 
აღმოჩნდა ისეთი დაწესებულებები, როგორიცაა კაფე, ბარი, რესტორანი, 
მაღაზია, კლინიკა, ბანკი და სხვა (მთლიანი შემთხვევების 38.2%). მეორე 
ადგილზეა სამუშაო ადგილი (26.7%), მესამეზე კი ქუჩა/პარკი, ან სხვა სა-
ზოგადოებრივი ადგილი (13.9%).

ცხრილი #28 
დისკრიმინაციის განხორციელების ადგილი

N %
კაფე/ბარი/რესტორანი/მაღაზია/კლინიკა, ბანკი... 63 38.2%

სამუშაო ადგილი 44 26.7%

ქუჩა/პარკი ან სხვა საზოგადოებრივი ადგილი 23 13.9%

სასწავლებელი 13 7.9%

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 10 6.1%

ინტერნეტი/სოციალური ქსელები/ 8 4.8%

პლეშკა 1 0.6%

პოლიცია 1 0.6%

ბინა/სახლი 1 0.6%

ეკლესია 1 0.6%

 სულ 165 100.0%

78 დასაშვები იყო ერთზე მეტი პასუხის გაცემა.
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მიმართვიანობა
უნდა აღინიშნოს, რომ დისკრიმინაციის ფაქტებზე მიმართვიანობა ძა-

ლიან დაბალია არა მხოლოდ სასამართლოსა და ომბუდსმენისათვის, 
არამედ უფლებადაცვითი ორგანიზაციებისთვისაც. დისკრიმინაციის 
მსხვერპლთაგან, საშუალოდ ხუთიდან ერთი რესპონდენტი (19.1%, N=22) 
აჩვენებს მზაობას, გააგრძელოს ბრძოლა უფლებების აღსადგენად. 

აღნიშნული 22 რესპონდენტიდან, 19-მა ლგბტ(ქ)ი ორგანიზაციას მიმა-
რთა სამართლებრივი კონსულტაციისათვის. თუმცა, ეს ავტომატურად 
არ ნიშნავს, რომ დაზარალებულები მზად არიან ქეისის დოკუმენტირე-
ბის შემდეგ გააგრძელონ ბრძოლა უფლებების აღსადგენად. ამ 19-დან, 
ორგანიზაციებმა მხოლოდ 3 შემთხვევაში შეძლეს, დაზარალებულის თა-
ნხმობით, ქეისის ომბუდსმენამდე ან სასამართლომდე მიტანა, და მათი 
დახმარებით დარღვეული უფლებების აღდგენა. სასამართლოსა და ომ-
ბუდსმენს, ჯამში, მხოლოდ სამმა რესპონდენტმა მიმართა. აქედან, ერ-
თმა ყველა ინსტრუმენტი გამოიყენა საკუთარი უფლებების დასაცავად 
– მიმართა ომბუდსმენსაც, სასამართლოსაც და არასამთავრობო ორ-
განიზაციების რესურსებიც გამოიყენა ამისთვის, თითო-თითო რესპო-
ნდენტმა, ვინც მიუთითა, რომ დისკრიმინაციის ფაქტზე სასამართლოს 
ან ომბუდსმენს მიმართა, ორივე შეთხვევაში ლგბტ(ქ)ი ორგანიზაციის 
ადვოკატის მომსახურებით ისარგებლა. 3 რესპონდენტის შემთხვევაში, 
ქეისის მართვაში ლგბტ(ქ)ი ორგანიზაციების გარდა სხვა არასამთავრო-
ბო ორგანიზაციაც იყო ჩართული, რაც ჩვეული პრაქტიკაა უფლებადა-
ცვით საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებს შორის. ერთმა რესპონდე-
ნტმა პირდაპირ მიმართა პოლიციას დისკრიმინაციის ფაქტზე, 2-მა სხვა 
უფლებადაცვითი ორგანიზაციის მეშვეობით სცადა უფლებების აღდგე-
ნა. ქეისების, მიმართვიანობის დაბალი მაჩვენებლისა და ომბუდსმენის 
ინსტიტუტის მიმართ ნდობის მიუხედავად, აქაც გამოკვეთილად ჩანს სა-
თემო ორგანიზაციების, როგორც უფლებებისთვის ბრძოლაში მხარდამ-
ჭერის განსაკუთრებული საჭიროება. 
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სერვისების საჭიროება
დისკრიმინაციის შედეგები და გავლენა მრავალგვარია და დაზარალე-

ბულს, სამართლებრივი მხარდაჭერის გარდა, შესაძლოა შეექმნას ისეთი 
ტიპის პრობლემები, რომელიც სოცმუშაკის ჩართულობასაც, ან ფსიქო-
ლოგის კონსულტაციას საჭიროებს.

იმ 115 რესპონდენტიდან, ვინც დისკრიმინაციის მსხვერლი გამხდარა, 
მხოლოდ 2 ამბობს, რომ არ დასჭირვებია ადვოკატის მომსახურება. სა-
ჭიროების გაცნობიერების მიუხედავად, მათი მხოლოდ 18.3% მიმართავს 
ადვოკატს, რაც ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. იმ 92 რესპონდენტიდან, 
ვისაც სჭირდებოდა და არ მიუმართავს, უმრავლესობამ (N=80) იცოდა, 
სად მიეღო სერვისი, თუმცა არ ისურვა ადვოკატის ჩარევა. 8 რესპონდე-
ნტმა თქვა, რომ არ იცოდა მსგავსი სერვისის შესახებ, 4-ს კი ხელი არ 
მიუწვდებოდა გარკვეული მიზეზების გამო (ყველა მათგანი რეგიონის 
მკვიდრია). ექიმის დახმარება დასჭირდა 11 რესპონდენტს, მათგან სამს 
არ მიუმართავს, ოთხმა კი მიიღო საჭირო სერვისი.

ისევე, როგორც ძალადობის გამოცდილების შემთხვევაში, ყველაზე 
დიდი მოთხოვნა, ფსიქოლოგის სერვისზეა. დისკრიმინაციის მსხვერპლთა 
თითქმის ნახევარი ამბობს, რომ დისკრიმინაციული მოპყრობის გამოც-
დილების გამო, ბოლო 2 წლის განმავლობაში, დასჭირვებია ფსიქოლოგის 
დახმარება (46.9%). მათგან ნახევარმა მიმართა სერვისის მისაღებად ორ-
განიზაციას ან სხვა წყაროდან მიიღო დახმარება (22.6%), მეორე ნახევარს 
კი არ/ვერ უსარგებლია ამ სერვისით (23.5%). იმ 27 რესპონდენტიდან, ვი-
საც არ მიუღია სერვისი, უმეტესობამ იცოდა, სად უნდა მიეღო, მაგრამ არ 
მიუმართავს, დანარჩენებს კი ხელი არ მიუწვდებოდათ ამ სერვისზე რაიმე 
მიზეზის გამო.

საჭიროების თვალსაზრისით მეორე ადგილზეა სოცმუშაკის სერვისები 
– დისკრიმინაციის მსხვერპლთა 27%-ს დასჭირვებია სოცმუშაკის დახმა-
რება (N=31). სხვა სერვისებისგან განსხვავებით, სოცმუშაკის კონსულტა-
ციებს უფრო თამამად იყენებენ – 31-დან 20-მა მიიღო მისთვის საჭირო 
სერვისი, 9 მათგანმა იცოდა, სად შეეძლო მიღება, მაგრამ არ მიუმართავს, 
ორმა კი არ იცოდა ასეთი სერვისის შესახებ.
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ცხრილი #29 
დისკრიმინაციის მსხვერპლთა საჭიროებები და მიმართვიანობა სერვისის ფორმების 
მიხედვით (N=115)

მჭირდებოდა, 
მაგრამ არ მიმიღია

მჭირდებოდა 
და მივიღე არ დამჭირვებია

N % N % N %
ადვოკატის მომსახურება 92 80.0% 21 18.3% 2 1.7%

ექიმის დახმარება 4 3.5% 7 6.1% 104 90.4%

ფსიქოლოგის დახმარება 27 23.5% 26 22.6% 62 53.9%

სოცმუშაკის დახმარება 11 9.6% 20 17.4% 84 73.0%

თავშესაფარი 6 5.2% 2 1.7% 107 93.0%

გამოკითხვის შედეგები აჩვენებს, რომ მათ, ვინც ისარგებლეს საჭირო 
სერვისებით, მეტწილად სათემო ორგანიზაციაში არსებული რესურსე-
ბით ისარგებლეს (ექიმისა და თავშესაფრის გამოკლებით, რისი უზრუნ-
ველყოფის რესურსებიც დღესდღეობით ორგანიზაციებს არ გააჩნიათ). 
რაც შეეხება ფსიქოლოგს, 26-დან 6-მა გამოიყენა ორგანიზაციის გარეთ 
არსებული სერვისები, დარჩენებმა კი ორგანიზაციის მომსახურებით ისა-
რგებლეს.

უნდა აღინიშნოს, რომ დისკრიმინაციის შემთხვევებში მიმართვიანობა 
ლგბტ(ქ)ი ან სხვა უფლებადაცვით ორგანიზაციებთან არ აღმოჩნდა კავ-
შირში ნდობის ნაკლებობასთან ორგანიზაციების ან ომბუდსმენის ინსტი-
ტუტის მიმართ (ამას აძლიერებს ის ფაქტიც, რომ 22 შემთხვევიდან, როცა 
დაზარალებულმა უფლებების აღდგენა გადაწყვიტა, 19 შემთხვევაში, 
სათემო ორგანიზაციას მიმართა). პოლიციისა და სასამართლოს მიმართ 
ნდობაც ერთნაირად დაბალია მათ შორის, ვინც მიმართა/არ მიმართა ან 
საერთოდ არ ყოფილა დისკრიმინაციის მსხვერპლი.

ამგვარად, დისკრიმინაციის ქეისებზე დაბალი მომართვიანობის მიზეზი 
დამატებითი კვლევის საგანი უნდა იყოს სათემო ორგანიზაციებისთვის. 
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4.5 ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა

4.5.1 ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის თვითშეფასება
კვლევის მინაწილეებს ვთხოვდით შეეფასებინათ, საკუთარი ფიზიკური 

და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა COVID-19 პანდემიის და-
წყებამდე და დაწყების შემდეგ.

ჯგუფის წევრთა უმრავლესობის შეფასებით, მათი ფსიქიკური, ფიზიკუ-
რი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ისევე როგორც ცხოვრებით კმაყოფი-
ლება, მნიშვნელოვნად გაუარესდა პანდემიიდან მოყოლებული. 

პანდემიამდე გამოკითხულთა წილი, ვინც ნეგატიურად აფასებდა საკუ-
თარ ფიზიკურ მდგომარეობას, მხოლოდ 7.1% იყო. პანდემიის დაწყები-
დან ასეთი რესპონდენტების წილი თითქმის 2.5-ჯერ გაიზარდა და 17.1% 
გახდა. იგივე სიტუაციაა ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან მიმართებაშიც: 
პანდემიის დაწყებიდან თითქმის სამჯერ გაიზარდა იმ რესპონდენტთა 
წილი, ვინც საკუთარ ფსიქიკურ მდგომარეობას ნეგატიურად აფასებს (შე-
საბამისად, პანდემიამდე 13.7% და 35.1%). კიდევ უფრო დრამატულად გა-
იზარდა იმ რესპონდენტთა წილი, ვისი ცხოვრებით კმაყოფილების ინდექ-
სიც უარყოფით ველში იყო 18%-იდან 46%-მდე.

სავსებით 
უკმაყოფილო 

ვარ

უკმაყოფილო 
ვარ

არც უკმაყოფილო 
ვარ, არც 

კმაყოფილი

სრულიად 
კმაყოფილი 

ვარ

კმაყოფილი
ვარ

პანდემიამდე პანდემიის შემდეგ

დიაგრამა #65 
პანდემიის გავლენა რესპონდენტთა ფიზიკური მდგომარეობის თვითშეფასებაზე (N=211)
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ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ ფიზიკური ჯანმრთელობის კუთხით, ლბ 
ჯგუფის წევრები უფრო ნეგატიურად აფასებენ მდგომარეობის ცვლილე-
ბას, ვიდრე გბ კაცები ან ტრანსგენდერი/გენდერქვიარი მონაწილეები. 
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ლბ გბ ტრანს და 
გენდერქვიარი

ლგბტ(ქ)ი

პანდემიამდე პანდემიის შემდეგ

დიაგრამა #66 
პანდემიის გავლენა რესპონდენტთა ფიზიკური ჯანმრთელობის თვითშეფასებაზე 
ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ჭრილში (N=211)
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მონაწილეთა თითქმის მესამედმა (N=63, 30.3%) მიუთითა, რომ ქრონი-
კული დაავადება აქვს. მათგან ყოველ მეოთხეს (N=16, 25%), ხელი არ მი-
უწვდება საჭირო მედიკამენტებსა და მკურნალობაზე. 

რაც შეეხება ფსიქიკურ ჯანმრთელობას და ცხოვრებით კმაყოფილებას, 
პანდემიის გავლენა ყველაზე ძლიერად გბ ჯგუფის მდგომარეობის თვით-
შეფასებაზე აისახა.

ლბ გბ ტრანს და 
გენდერქვიარი

ლგბტ(ქ)ი

პანდემიამდე პანდემიის შემდეგ

დიაგრამა #67 
პანდემიის გავლენა რესპონდენტთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის თვითშეფასებაზე 
ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ჭრილში (N=211)
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ლბ გბ ტრანს და 
გენდერქვიარი

ლგბტ(ქ)ი

პანდემიამდე პანდემიის შემდეგ

დიაგრამა #68 
პანდემიის გავლენა რესპონდენტთა ცხოვრებით კმაყოფილების თვითშეფასებაზე 
ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ჭრილში (N=211)
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მდგომარეობის თვითშეფასებამ ყველაზე უფრო ძლიერი კავშირი აჩვენა 
პანდემიის გავლენასთან სოციალიზაციის შესაძლებლობებზე. გბ ჯგუფი, 
ლბ და ტქ ჯგუფთან შედარებით, პანდემიამდე სოციალიზაციის უფრო მა-
ღალი ხარისხით გამოირჩეოდა. შესაბამისად, სოციალიზაციის სპეციფი-
კური ადგილების შეზღუდვა ყველაზე მძაფრად სწორედ ამ ჯგუფზე აისა-
ხა. სავარაუდოდ, მდგომარეობის თვითშეფასების გაუარესება გბ ჯგუფში 
სწორედ ამით უნდა აიხსნას. 

გამოკითხულთა მხოლოდ მცირე ნაწილი ამბობს, რომ მათი მდგომარე-
ობა გაუმჯობესდა პანდემიიდან მოყოლებული და უფრო ჯანმრთელად 
გრძნობენ თავს და ცხოვრებითაც მეტად არიან კმაყოფილი, ვიდრე პა-
ნდემიამდე იყვნენ. კვლევის მონაწილეთა 6.6% ამბობს, რომ ისინი ფი-
ზიკურად უფრო ჯანმრთელად გრძნობენ თავს, ვიდრე პანდემიამდე; ყო-
ველი მეათე უფრო მეტადაა კმაყოფილი ცხოვრებით (10.4%), თითქმის 
ამდენივე ამბობს, რომ ფსიქოლოგიურად უკეთესად გრძნობს თავს (9%)79.

მთლიანობაში, მონაწილეთა 36% ამბობს, რომ პანდემიის დაწყებიდან 
მოყოლებული, მისი ფიზიკური ჯანმრთელობის მგომარეობა გაუარესდა, 

79 ცხოვრებით კმაყოფილება კავშირშია შემოსავლების ცვლილებასთან პანდემიამდელ და 
კარანტინის შემდგომ პერიოდში. რაც უფრო მაღალია სხვაობა პანდემიამდელ და კარანტინის 
შემდგომ შემოსავლებს შორის (რაც უფრო მეტ შემოსავალს იღებს რესპონდენტი), მით მეტ 
ცხოვრებით კმაყოფილებას გამოხატავს რესპონდენტი.
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10-იდან 6 რესპონდენტი (61.1%) კი ამბობს, რომ მისი ფსიქიკური მდგომა-
რეობა დამძიმდა პანდემიის დაწყების შემდეგ. პანდემია და პანდემიასთან 
ბრძოლის შედეგები აისახა მონაწილეთა ცხოვრებით კმაყოფილებაზე – 
ნახევარზე მეტი (55.5%) უფრო ნაკლებადაა კმაყოფილი ცხოვრებით, ვი-
დრე პანდემიის დაწყებამდე იყო. 

ცხრილი #30 
პანდემიის გავლენა ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და 
ცხოვრებით კმაყოფილების თვითშეფასებაზე (N=211)

გაუარესდა არ შეცვლილა გაუმჯობესდა
N  % N  % N  %

ფიზიკური 
ჯანმრთელობა 76 36.0% 121 57.3% 14 6.6%

ფსიქიკური 
ჯანმრთელობა 129 61.1% 63 29.9% 19 9.0%

ცხოვრებით 
კმაყოფილება 117 55.5% 72 34.1% 22 10.4%

ტრანს და გენდერქვიარი რესპონდენტები უფრო ნაკლებად იყვნენ და 
არიან კმაყოფილები ცხოვრებითა და საკუთარი ფიზიკური და ფსიქიკური 
ჯანმრთელობით, ვიდრე ლბ ქალები და გბ კაცები, თუმცა, პანდემიის შე-
მდეგ ეს სხვაობა აღარაა სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი.

ოჯახის წევრებთან ურთიერთობის ხარისხი კავშირშია როგორც ცხო-
ვრებით კმაყოფილებასთან, ისე ფიზიკური და ფსიქიკური მდგომარეო-
ბის თვითშეფასებასთან. ისინი, ვინც მიუთითა, რომ ოჯახის წევრებთან 
ურთიერთობა უკეთესობისკენ შეიცვალა, უფრო მეტად კმაყოფილები 
არიან საკუთარი ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობით, ისევე, რო-
გორც ცხოვრებით  (განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ გარე სოციალი-
ზაციის შესაძლებლობები შეიზღუდა).

ფსიქიკური ჯანმრთელობით კმაყოფილება ერთნაირად უკავშირდება 
ოჯახის წევრებთან და ინტიმურ პარტნიორთან პანდემიის პირობებში გა-
უმჯობესებულ ურთიერთობას. 

4.5.2 თვითდესტრუქციული და სარისკო სქესობრივი ქცევა 
გარემოში არსებული განწყობები ხშირად ინტერნალიზდება და გამო-

იხატება საკუთარი თავის მიუღებლობასა და სიძულვილში, რაც თავის 
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მხრივ, გავლენას ახდენს ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრთა თვითდესტრუქციულ 
და სარისკო სქესობრივ ქცევაზე80. 

არარეპრეზენტატიულობის მიუხედავად, საქართველოში ლგბტ(ქ)ი ჯგუ-
ფის წევრებს შორის სხვადასხვა წლებში ჩატარებული კვლევებში მკაფიო-
დაა გამოხატული თვითდესტრუქციული და სარისკო ქცევების გავრცელე-
ბის მაღალი მაჩვენებლის ტენდენცია.

პანდემიამდე რესპონდენტთა 80.1% სხვადასხვა სიხშირით მოიხმარდა 
თამბაქოს81. მათ შორის 12.8% დროდადრო ან გამონაკლის შემთხვევებში 
ეწეოდა, 67,3% კი თამბაქოს რეგულარული მომხმარებელი იყო (51.2% – 
ერთ კოლოფამდე დღეში, 16.1% – ერთ კოლოფზე მეტს). თამბაქოს მოხ-
მარებასთან დაკავშირებული პასუხების შედარებამ პანდემიამდე და პა-
ნდემიის შემდეგ აჩვენა, რომ სიტუაცია მცირედით შეიცვალა – თამბაქოს 
რეგულარულ მომხმარებელთა პროცენტული წილი 63%-მდე შემცირდა, 
თუმცა, არ გაზრდილა არამწეველთა რაოდენობა82.

ცხრილი #31 
თამბაქოს მოხმარების სიხშირე სქესის ჭრილში (N=211)

მდედრ. მამრ.
N % N %

არ ვეწევი 21 19.8% 21 20.0%

იშვიათად/დროდადრო ვეწევი 17 16.0% 19 18.1%

რეგულარულად ვეწევი (დღეში ერთ 
კოლოფს ან მეტს) 68 64.2% 65 61.9%

სულ 106 100% 105 100%

80 საერთაშორისო კვლევების თანახმად, COVID-19-თან მიმართებაში ჯგუფის მოწყვლადობაზე 
გავლენას ახდენს HIV-ის გავრცელების მაღალი სტატისტიკა და ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული 
საშუალებების მოხმარებას მსმ ჯგუფისა და სექს სამუშაოში ჩართული გეი კაცებისა და 
ტრანსგენდერი ქალების ჯგუფის შიგნით [Rodriguez-Seijas at al., 2020]. საქართველოში წინა წლებში 
ჩატარებული კვლევები აჩვენებს, რომ თვითდესტრუქციული ქცევები საკმაოდ გავრცელებულია 
ჯგუფში, თუმცა, აღნიშნული კვლევა არ იძლეოდა საშუალებას გადაგვემოწმებინა არსებული 
ჰიპოთეზა COVID-19-ით დაინფიცირების რისკებთან დაკავშირებით. 

81 თამბაქოს მოხმარების ეროვნული კვლევის თანახმად (TNS, 2019), თამბაქოს ამჟამად მოიხმარს 
სულ 30.7%. კაცების 55.5%, ხოლო ქალების 7.8%.

82 აღსანიშნავია, რომ მთლიან პოპულაციაში კაც და ქალ მწეველებს შორის თანაფარდობა 
არის დაახლოებით 7:1 (თამბაქოს მომხმარებელია კაცების 55.5% და ქალების 7.8%). მაშინ, 
როცა რესპონდენტთა პასუხების მიხედვით, გამოკითხულთა შორის, სქესის ჭრილში თამბაქოს 
მომხმარებელთა პროცენტული წილი თითქმის ერთნაირია (შესაბამისად, 81.2% და 80%).
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პანდემიამდე ალკოჰოლს სხვადასხვა სიხშირით მოიხმარდა რესპონდე-
ნტთა 84.4%83. პანდემიის შემდეგ მათი რიცხვი 76.9%-მდე შემცირდა. 
ცვლილება ძირითადად იმ რესპონდენტების ხარჯზე მოხდა, ვინც ყოვე-
ლდღიურად ან კვირაში რამდენჯერმე იღებდა ალკოჰოლს. 

ცხრილი #32 
პანდემიის გავლენა ალკოჰოლის მოხმარების სიხშირეზე (N=211)

პანდემიამდე პანდემიიდან 
მოყოლებული

N % N %
საერთოდ არ მოვიხმარდი/მოვიხმარ 33 15.6% 53 25.1%

ძალზე იშვიათად, მხოლოდ მცირე 
ოდენობით (თვეში ერთხელ ან ორჯერ) 80 37.9% 92 43.6%

ყოველკვირეულად 53 25.1% 32 15.2%

ყოველდღე 45 21.3% 34 16.1%

სულ 211 100.0% 211 100.0%

რესპონდენტთა პასუხების მიხედვით, პანდემიამდე სხვა ნარკოტიკულ 
და ფსიქოტროპულ საშალებებთან შედარებით, მარიხუანას ყველაზე 
უფრო ხშირად მოიხმარდნენ. 

83 ისევე, როგორც თამბაქოს მოხმარების შემთხვევაში, ალკოჰოლის მომხმარებელთა 
პროცენტული თანაფარდობა ლგბტ(ქ)ი ჯგუფში სქესის ჭრილში, მნიშვნელოვნად განსხვავდება 
პოპულაციაში არსებული სურათისგან. მდედრობითი სქესის რესპონდენტთა 84.7% და გბქ 
კაცების 84.7% მოიხმარდა ალკოჰოლს პანდემიამდე.
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ცხრილი #33 
პანდემიის გავლენა ნარკოტიკებისა და ფსიქოტროპული საშუალებების მოხმარების 
სიხშირეზე (N=211)

მარიხუანა კლუბური 
ნარკოტიკები

მძიმე 
ნარკოტიკები

ფსიქოტროპული 
საშუალებები

N % N % N % N %
არასოდეს 
მოვიხმარდი 59 28.0 141 66.8 190 90.5 177 84.3

მოვიხმარდი მაგრამ 
თავი დავანებე 15 7.1 9 4.3 5 2.4 11 5.2

იშვიათად 
(გამონაკლის 
შემთხვევებში) 
მოვიხმარ

66 31.3 42 19.9 11 5.2 11 5.2

დროდადრო 
მოვიხმარ 44 20.9 13 6.2 3 1.4 6 2.9

რეგულარულად 
მოვიხმარ 27 12.8 6 2.8 1 0.5 5 2.4

სულ 211 100 211 100 210 100 210 100,0

მარიხუანას პანდემიამდე სხვადასხვა სიხშირით მოიხმარდა გამოკი-
თხულთა 64.9%. თითქმის მესამედმა (28%) უპასუხა, რომ არასოდეს მო-
უხმარია, 7.1%-მა კი აღნიშნა, რომ მოიხმარდა და თავი დაანება.

პანდემიის შემდეგ, მარიხუანის მოხმარების სიხშირემ მოიკლო (მხო-
ლოდ 53.5% მოიხმარს მარიხუანას სხვადასხვა სიხშირით) იმ რესპონდე-
ნტების ხარჯზე, ვინც იშვიათად, გამონაკლის შემთხვევებში, მიმართავდა 
ამ პრაქტიკას. უმნიშვნელოდ (1.4%-ით) შემცირდა მათი რიცხვიც, ვინც 
დროდადრო ან რეგულარულად მოიხმარდა მარიხუანას. 

პანდემიასთან დაკავშირებული აკრძალვების გავლენის ანალიზმა მარი-
ხუანას მოხმარების პრაქტიკაზე აჩვენა, რომ ცვლილება ძირითადად იმ 
ჯგუფში მოხდა, ვინც მშობლებთან ერთად ცხოვრობს და, სავარაუდოდ, 
მარიხუანას, სხვა ნარკოტიკების მსგავსად, საცხოვრისის გარეთ, სოცია-
ლიზაციის სხვადასხვა ადგილებში, მათ შორის მეგობრებთან ვიზიტისას 
მოიხმარდა.

კლუბურ ნარკოტიკს პანდემიამდე თითქმის რესპონდენტთა მესამედი 
მოიხმარდა სხვადასხვა სიხშირით (28.9%). 
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პანდემიამდეც და პანდემიის შემდეგაც, იმ რესპონდენტებში, ვინც მშო-
ბლებთან ერთად ცხოვრობს, კორელაცია კლუბებსა და წვეულებებზე ვი-
ზიტების სიხშირესა და მარიხუანასა და კლუბური ნარკოტიკების მოხმა-
რებას შორის უფრო მაღალია, ვიდრე იმათი, ვინც მარტო, პარტნიორთან 
ან მეგობრებთან ერთად ცხოვრობს.

რაოდენობრივ კვლევაში ჩართული ტრანსგენდერი ადამიანები, კვლე-
ვის სხვა მონაწილეებთან შედარებით, ყველაზე იშვიათად მოიხმარენ 
ალკოჰოლს, ნარკოტიკებსა და ფსიქოტროპულ საშუალებებს. პანდემიას 
გავლენა არ მოუხდენია ამ ტენდენციაზე – კვლევაში მონაწილე ტრანს-
გენდერები ყველაზე ნაკლებად მოიხმარენ ალკოჰოლსა და ნარკოტიკებს, 
ყველაზე ინტენსიურ მომხმარებლებად კი ის რესპონდენტები რჩებიან, 
ვინც გენდერულ იდენტობად „არ ვარ ჩამოყალიბებული~, „მიჭირს პასუ-
ხის გაცემა~ ან გენდერული იდენტობის სხვა ვარიაციები მიუთითა.

რესპონდენტთა თითქმის ნახევარი (48.8%) ამბობს, რომ ჰქონია სქესო-
ბრივი კონტაქტის გამოცდილება შემთხვევით პარტნიორთან ალკოჰოლის 
ზემოქმედების ქვეშ, 37.9%-ს კი ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ. 

დიაგრამა #69 
სქესობრივი კავშირის სიხშირე შემთხვევით პარტნიორთან ალკოჰოლის ზემოქმედების 
ქვეშ (N=211)

ლგბტ(ქ)ი

ტრანს და 
გენდერქვიარი

გბ

არასოდეს იშვიათად თითქმის ყოველთვისარცთუ იშვიათად

ლბ

51% 30% 8% 11%

10% 26% 13% 11%

41% 39% 11% 9%

61% 23% 13%2%
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დიაგრამა #70 
სქესობრივი კავშირის სიხშირე შემთხვევით პარტნიორთან ნარკოტიკის ზემოქმედების 
ქვეშ (N=211)

ლგბტ(ქ)ი

ტრანს და 
გენდერქვიარი

გბ

არასოდეს იშვიათად თითქმის ყოველთვისარცთუ იშვიათად

ლბ

62% 22% 13% 3%

59% 30% 11%

52% 26% 20% 2%

73% 13% 8% 5%

ლბქ ქალები უფრო მეტ სიფრთხილეს იჩენენ შემთხვევით პარტნიორებ-
თან ურთიერთობაში, ვიდრე გბქ კაცები. ლბქ ქალების 58.2%-ს არასდროს 
ჰქონია სექსი შემთხვევით პარტნიორთან ალკოჰოლის, 70.4%-ს ნარკო-
ტიკების ზემოქმედების ქვეშ (შდრ., გბქ კაცების 41.5% არ ჰქონია სექსი 
ალკოჰოლის, 51.1%-ს კი ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ). კვლევის მო-
ნაცემები არ იძლევა საშუალებას, არსებული შედეგები განვაზოგადოთ, 
თუმცა სექსუალური ძალადობის/შევიწროების მაღალი მაჩვენებელი გბქ 
თემში ლბქ ჯგუფთან შედარებით, კავშირშია შემთხვევით პარტნიორთან 
არაფხიზელ მდგომარეობაში შემთხვევით სქესობრივ კავშირებთან.

თვითდესტრუქციული ქცევების უმეტესობა (გარდა მძიმე ნარკოტიკე-
ბის და ფსიქოტროპული ნარკოტიკების მოხმარებისა, რომელიც ძალიან 
ცოტა ადამიანმა მიუთითა), კავშირში იყო „ფრენდლი კლუბებში~ საირუ-
ლის სიხშირესთან. რაც უფრო ხშირად სტუმრობს რესპონდენტი სოცია-
ლიზაციის ასეთ ადგილებს, მით უფრო მაღალია ალკოჰოლის, თამბაქოს, 
მარიხუანის, კლუბური ნარკოტიკების მოხმარების სიხშირე. 

რესპონდენტთა 44.5%-ს (N=94) უფიქრია თვითდაზიანებაზე, 28%-ს 
(N=59) კი ბოლო ორი წლის მანძლზე ერთხელ მაინც მიუმართავს ამგვა-
რი პრაქტიკისთვის. მონაწილეთა თითქმის 2/3-ს (63%, N=133) ერთხელ 
მაინც უფიქრია თვითმკვლელობაზე, ყოველ მეხუთეს (20.4%, N=43) კი 
ერთხელ მაინც უცდია თვითმკვლელობა. 
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დიაგრამა #71 
თვითდაზიანებისა და სუიციდური ქცევის გავრცელების სიხშირე (N=211)

გიფიქრიათ თუ არა 
თვითდაზიანებაზე?

მიგიყენებიათ თუ არა 
თვითდაზიანება

გიფიქრიათ თუ არა 
თვითმკვლელობაზე

გითქვამთ თუ არა 
ვინმესთვის ამის 

თაობაზე

გიცდიათ თუ არა 
თვითმკვლელობა

44.5%

28%

63%

42.2%

20.4%

ლბ და გბ ჯგუფის წევრთა თითქმის თანაბარმა რაოდენობამ მიუთითა, 
რომ ფიქრობდა თვითმკვლელობაზე (შესაბამისად, 59% და 57.3%), თუ-
მცა, რაც შეეხება მცდელობას, გბ ჯგუფში პროცენტულად თითქმის ერ-
თნახევარჯერ მეტმა ადამიანმა სცადა თვითმკვლელობა (შდრ., ლბ ქალე-
ბის 14.5% და გბ ჯგუფის 23.2%). გამოკითხულთა შორის, ტრანსგენდერი 
და გენდერქვიარი რესპონდენტები უფრო მოწყვლადები აღმოჩნდნენ და 
უფრო ხშირად ფიქრობენ თვითდაზიანებასა და სუიციდზე, ვიდრე ლბ და 
გბ ჯგუფის წევრები (იხ. ცხრილი # 35). რესპონდენტებში, ვინც თავს ტრა-
ნს და გენდერქვიარ ჯგუფს მიაკუთვნებს, ხუთიდან ოთხს ერთხელ მაინც 
უფიქრია თვითმკვლელობაზე, ყოველ მეოთხეს კი ერთხელ მაინც ჰქონია 
მცდელობა ბოლო ორი წლის განმავლობაში.
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ცხრილი #34 
თვითდაზიანებისა და სუიციდის მცდელობების პროცენტული მაჩვენებელი ორიენტაციისა 
და გენდერული იდენტობის ჭრილში (N=211)

ლბ (N=83) გბ (N=82)
ტრანს და 

გენდერქუიარი 
(N=46)

ლგბტ(ქ)ი 
(N=211)

გიფიქრიათ თუ არა 
თვითდაზიანებაზე? 38 45.8% 29 35.4% 27 58.7% 94 44.5%

მიგიყენებიათ თუ არა 
თვითდაზიანება? 30 36.1% 11 13.4% 18 39.1% 59 28.0%

გიფიქრიათ თუ არა 
თვითმკვლელობაზე? 49 59.0% 47 57.3% 37 80.4% 133 63.0%

გითქვამთ თუ არა 
ვინმესთვის ამის 
თაობაზე?

29 34.9% 34 41.5% 26 56.5% 89 42.2%

გიცდიათ თუ არა 
თვითმკვლელობა? 12 14.5% 19 23.2% 12 26.1% 43 20.4%

დეპრესიისა და შფოთვის შესაფასებლად გამოყენებული იქნა გენე-
რალიზებული შფოთვითი აშლილობისა (GAD-7) და დეპრესიის სკრინი-
ნგის (PHQ-9) სკალები. ცალკეული კვლევები აჩვენებს, რომ ცალკეუ-
ლი მკვლევარების აზრით, აღნიშნული სკალების გამოყენება ლგბტ(ქ)ი 
ჯგუფში წინასწარ ვალიდაციას საჭიროებს, რადგან, ჯგუფში არსებული 
„უმცირესობის სტრესისა~ და გენდერული დისფორიის (ტრანსგენდერ 
და გენდერულად არაკონფორმულ წევრებში) წყალობით, მაჩვენებლები 
უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე გენერალურ ერთობლიობაში (Borgodna et 
al., 2018; 2021).  კვლევის არარეპრეზენტატულობის გამო, ჩვენი მიზანი 
არ ყოფილა მონაცემების შედარება გენერალურ ერთობლიობასთან, თუ-
მცა მონაცემები იმდენად დიფერენცირებული აღმოჩნდა თავად ჯგუფის 
შიგნით სექსუალური იდენტობისა და გენდერული თვითაღქმის  ჭრილ-
ში84, რომ ინდექსებზე პანდემიით გამოწვეული ცვლილებების გავლენის 
გაზომვა პრობლემურად მივიჩნიეთ85. „მიზეზების~ მიუხედავად,  ამგვარი 

84 ტრანსგენდერ და გენდერქვიარ რესპონდენტებში (განსაკუთრებით იმ ჯგუფში, რომელმაც 
ქვიარი ან „ჯერ არ ვარ ჩამოყალიბებული~ მიუთითა) ბევრად მაღალია როგორც დეპრესიის, ისე 
შფოთვის ინდექსი, ვიდრე ლგბ ჯგუფში.

85 ცალკე ლგბ ჯგუფში, დეპრესიისა და შფოთვის მაჩვენებლები აჩვენებს გარკვეულ კორელაციას 
რესპონდენტთა ეკონომიკური მდგომარეობის თვითშეფასებასთან, ინტიმური პარტნიორთან 
ურთიერთობის ხარისხის ცვლილებასთან პანდემიის პირობებში, დისკრიმინაციისა და 
ძალადობის (როგორც ინტიმური პარტნიორის, ისე ოჯახის წევრთა მხრიდან) გამოცდილებასა და 
სოციალიზაციის სივრცეებში ვიზიტის სიხშირესთან.  



160

რაოდენობრივი კვლევის შედეგები

მაღალი მაჩვენებლები  მიუთითებს, რომ სამომავლოდ კიდევ უფრო გა-
იზრდება მოთხოვნა ფსიქოლოგის/ფსიქიატრის სერვისებზე და ამ გამო-
წვევასთან გამკლავება მხოლოდ სათემო ორგანიზაციების რესურსებით 
შეუძლებელია.

ცხრილი #35 
PHQ-9 ინდექსი გენდერული იდენტობის ჭრილში (N=211)

ლბ 
(N=83)

გბ 
(N=82)

ტრანს და 
გენდერქვიარი (N=46)

ლგბტ(ქ)ი 
(N=211)

0-4 10.8% 15.9% 4.3% 11.4%

5 -9 21.7% 22.0% 23.9% 22.3%

10-14 31.3% 32.9% 21.7% 29.9%

15-19 24.1% 24.4% 19.6% 23.2%

>20 12.0% 4.9% 30.4% 13.3%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

ცხრილი #36 
GAD-7 ინდექსი გენდერული იდენტობის ჭრილში (N=211)

ლბ 
(N=83)

გბ 
(N=82)

ტრანს და 
გენდერქვიარი (N=46)

ლგბტ(ქ)ი 
(N=211)

0-4 6.0% 20.7% 13.0% 13.3%

5 -9 41.0% 37.8% 26.1% 36.5%

10-14 34.9% 25.6% 32.6% 30.8%

>15 18.1% 15.9% 28.3% 19.4%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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5. ჩაღრმავებული ინტერვიუები ექსპერტებთან 
თამარ ლაფერაძე

5.1.1 კვლევის მიზანი და ამოცანები
წინამდებარე კვლევის მიზანია ქვეყანაში ანტიპანდემიური შეზღუდვე-

ბისა და ანტიკრიზისული ღონისძიებების გავლენის შეფასება, ლგბტ(ქ)ი 
თემის წევრების სოციო-ეკონომიკურ მდგომარეობასა და ჯანმრთელობა-
ზე.

კვლევა ცდილობს იმ სპეციფიკური ბარიერების გამორკვევასა და იდე-
ნტიფიცირებას, რაც ლგბტ(ქ)ი თემის წევრებს ანტიპანდემიური და ანტიკ-
რიზისული ვითარების პარალელურად დაუდგათ.

კვლევა წარიმართა ვარაუდით, რომ საქართველოში მცხოვრები ლგბტ(ქ)ი 
ჯგუფის წევრებისთვის, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი და ჩაგრუ-
ლი ჯგუფისათვის, ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ნეგატიური უკუკავ-
შირები იქნებოდა საშუალოზე მძიმე და მრავალმხრივი.

კვლევა სვამს შემდეგ კვლევით კითხვებს:
•	 როგორ აისახა პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისი 

ლგბტ(ქ)ი თემის წევრთა ეკონომიკურ მდგომარეობაზე? 
•	 შრომის ბაზრის რომელი ძირითადი სექტორებიდან იღებდნენ 

ლგბტ(ქ)ი თემის წევრები შემოსავლებს და როგორ გაუმკლავდნენ 
ეს სექტორები პანდემიურ მდგომარეობას? გამოამჟღავნა თუ არა 
პანდემიამ თემში კიდევ უფრო ჩაგრული ჯგუფები და რა გამოწვე-
ვების წინაშე აღმოჩნდნენ ისინი? 

•	 რა გზებითა და მეთოდებით ახერხებენ ლგბტ(ქ)ი ადამიანები სიცო-
ცხლისთვის მნიშვნელოვან ინდიკატორებზე წვდომას ჰუმანიტარუ-
ლი კრიზისის პირობებში? დგებიან თუ არა თემის წევრები უსახ-
ლკარობის რისკის წინაშე?

•	 როგორ უპასუხა მთავრობის ანტიკრიზისულმა გეგმამ ლგბტ(ქ)ი თე-
მის სპეციფიკურ საჭიროებებს?

•	 რა რესურსებითა და ძალისხმევით ცდილობდნენ ლგბტ(ქ)ი სათემო 
ორგანიზაციები ჰუმანიტარულ კრიზისთან გამკლავებას?

•	 როგორი იყო ანტიკრიზისულ ღონისძიებათა გეოგრაფიული დაფარვა?
•	 როგორ შეიცვალა სერვისებზე მიმართვიანობა და რა მიზეზებმა გა-

ნაპირობეს ცვლილებები?
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•	 რა საფრთხეების წინაშე დადგა თემის წევრთა ფსიქიკური ჯანმრ-
თელობა? 

•	 როგორ აისახა ანტიპანდემიური და ანტიკრიზისული გარემო თვით-
დესტრუქციულ ქცევებზე? 

•	 რა საფრთხეებს შეიცავს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ონლაინ მა-
რთვა?

•	 როგორ აისახა ჯგუფის წევრებზე იზოლაცია? რა განაპირობა გა-
რიყულობამ?

•	 როგორ შეიცვალა ძალადობის სტატისტიკა, ფორმები და მასზე პა-
სუხის სტრატეგიები?

•	 რა კვალს დატოვებს COVID-19? როგორი იქნება მოქმედების ახალი 
სტრატეგიები? 

•	 რა რეკომენდაციები მიემართება საკითხზე მომუშავე ორგანიზაცი-
ებსა და პოლიტიკის შემქმნელებს?

5.1.2 შერჩევა
წარმოდგენილი კვლევა განხორციელებულია თვისებრივი სოციოლო-

გიური კვლევის მეთოდის – ექსპერტთა გამოკითხვის მიხედვით. ტრადი-
ციის შესაბამისად, ის დაეყრდნო არაალბათური, მიზნობრივ შერჩევის 
პრინციპს და რესპონდენტთა შერჩევა კვლევითი კითხვების საფუძველზე 
განხორციელდა.

კვლევის ექსპერტებად წარმოდგენილია ლგბტ(ქ)ი საკითხებზე მომუშა-
ვე სათემო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ამასთან, ორგანიზაციე-
ბისა, რომლებიც მუშაობენ ლგბტ(ქ)ი საკითხებზე ან მომიჯნავე დარგში 
– ადამიანის უფლებათა სფეროში და ინტერესდებიან ლგბტ(ქ)ი თემით, 
გამოხატავენ ორგანიზაციულ და პოლიტიკურ მგრძნობელობას აღნიშნუ-
ლი ჯგუფისადმი, უშუალოდ ადვოკატირებენ ან ასახავენ ლგბტ(ქ)ი თემის 
სპეციფიკურ საჭიროებებს საქმიანობის სტრატეგიაში. კვლევის მონაწი-
ლეების, როგორც შერჩეულ ორგანიზაციათა პოლიტიკის განმსაზღვრე-
ლი პირებისა და ველზე უშუალოდ მომუშავე აქტივისტების მოსაზრებები, 
წინამდებარე ნაშრომის ფარგლებში, მიჩნეულია ექსპერტულ მონაცემე-
ბად. 
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კვლევის მონაწილეთა ცხრილი:

სათემო 
ორგანიზაციები

სხვა დაინტერესებული 
ორგანიზაციები და 

მხარეები

Identoba Youth
(ქუთაისი)

საქართველოს 
სახალხო დამცველის 

აპარატი

Identoba Youth
(ბათუმი)

სოციალური 
სამართლიანობის 

ცენტრი (ყოფილი EMC)

თანასწორობის
მოძრაობა

გლობალური 
ინიციატივა 

ფსიქიატრიაში - 
თბილისი

თემიდა

WISG

საინფორმაციო 
სამედიცინო 

ფსიქოლოგიური 
ცენტრი „თანადგომა”

TBILISI PRIDE
საქართველოს 

სოციალურ მუშაკთა 
ასოციაცია/GASW

შენიშვნა: ექსპერტთა ვარაუდები, მოსაზრებები და გამონათქვამები შესაძლოა არ ასახა-
ვდეს მათ მიერ წარმოდგენილ ორგანიზაციათა ოფიციალურ პოზიციას. 
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5.1.3 კვლევის მეთოდოლოგია
წინამდებარე კვლევა განხორციელებულია ექსპერტთა გამოკითხვის მე-

თოდის გამოყენებით, რომელიც ჩაღრმავებული ინტერვიუების შედეგად 
განხორციელდა. ინტერვიუები ელექტრონულად იმართებოდა zoom-ის 
პლატფორმაზე და მისი საშუალო ხანგრძლივობა შეადგენდა 1.5 საათს. 
ინტერვიუს სახელმძღვანელო ინსტრუმენტს წარმოადგენდა კვლევის ნა-
ხევრად სტრუქტურირებული გზამკვლევი. 

მეორად მონაცემთა 
ანალიზი

გაიდლაინი

სიღრმისეული 
ინტევიუ

მონაცემთა 
კატეგორიზაცია

ძირითადი
მიგნებები

კვლევის 
კონცეპტუალური

ჩარჩო

შერჩევა

ტრანსკრიპტი

მონაცემთა
დაჯგუფება

ჰოლისტური
ინტეგრაცია
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ნახევრად სტრუქტურირებულ ინტერვიუს აქვს წინასწარ განსა-
ზღვრული თანმიმდევრობა, თუმცა მკაცრი ჩარჩოს გარეშე. შესაძ-
ლოა, ინტერვიუს მსვლელობისას მან განიცადოს ცვლილება: რეს-
პონდენტმა თავად განსაზღვროს სადისკუსიო თემის მოცულობა და 
ჰარმონია. 

კვლევის პირველ საფეხურზე განხორციელდა მეორადი მონაცემების 
ანალიზი, რომელიც პრობლემის კონცეპტუალური ჩარჩოს შექმნას დაე-
დო საფუძვლად. ამ ეტაპმა კვლევის საწყის საფეხურზე მისი ფაქტობრივი 
ცოდნით გამდიდრება უზრუნველყო. 

კვლევის მეორე საფეხურზე შეიქმნა ინტერვიუს სახელმძღვანელო გა-
იდლაინი (დანართი #1). საწყის ეტაპზე გამოიყო ფართო თემატური კატე-
გორიები/ბლოკები. საბოლოოდ, ყველა ბლოკი ფორმულირებული კითხვე-
ბით შეივსო. 

კვლევის განხორციელების მესამე საფეხურზე ჩაღრმავებული ელექტ-
რონული ინტერვიუების მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარდა. მოხდა 
რესპონდენტთა/ექსპერტთა შერჩევა და რეკრუტინგი. 

კვლევის მეოთხე საფეხური ელექტრონული ჩაღრმავებული ინტერვიუ-
ების განხორციელებას დაეთმო. საბოლოო ჯამში ჩატარდა 11 ჩაღრმავე-
ბული ინტერვიუ zoom პლატფორმაზე. 

მეხუთე საფეხურზე შეიქმნა ინტერვიუების ტრანსკრიპტები (დანართი 
#2 – #12) რომელიც საფუძვლად დაედო მონაცემთა კატეგორიზებასა და 
დაჯგუფებას. მოხდა ურთიერთმსგავსი ნარატივების გაერთიანება და 
კვლევის ძირითადი მიგნებების იდენტიფიცირება. ეს უკანასკნელი დო-
კუმენტების ანალიზის შედეგად მიღებულ მონაცემებთან ინტეგრირდა. 
მონაცემთა ჰოლისტურმა ინტეგრაციამ კვლევის განხორციელების გზები 
ერთმანეთთან დააკავშირა და წარმოადგინა კვლევის ანგარიში. 

5.1.4 კვლევის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა
კვლევა ცდილობს, მოახდინოს ანტიპანდემიური და ანტიკრიზისული 

ღონისძიებების გავლენის შეფასება ლგბტ(ქ)ი თემის სოციო-ეკონომიკურ 
მდგომარეობასა და ჯანმრთელობაზე. ის განიხილავს თემის ეკონომიკურ 
მოწყვლადობას, ჰუმანიტარულ კრიზისს და მასთან გამკლავების სტრა-
ტეგიებს, პანდემიურ ყოფაში პროვოცირებული ფსიქიკური ჯანმრთელო-
ბის პრობლემებს და სხვ. 
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კვლევა, შესაძლოა, გახდეს ინფორმაციის წყარო ლგბტ(ქ)ი თემის წევრე-
ბისთვის, მდგომარეობის თვითრეფლექსიისა და თვითგამორკვევისთვის.

კვლევამ შესაძლოა უზრუნველყოს მგრძნობელობის გაზრდა ლგბტ(ქ)ი 
ჯგუფის საჭიროებებისადმი საზოგადოებაში. 

კვლევა ხაზს უსვამს ლგბტ(ქ)ი ადამიანების უფლებათა და თავისუფლე-
ბათა მნიშვნელობას და ცდილობს, წაახალისოს მისი აღსრულება საზოგა-
დოებრივ და პოლიტიკის დონეებზე. 

კვლევა, შესაძლოა, გახდეს წამახალისებელი დაინტერესებული სხვა 
მკვლევრებისთვის, საკითხს შემატონ სხვა კვლევითი დოკუმენტები. დაი-
ნტერესებული დამწყები მკვლევრებისათვის წარმოდგენილი კვლევა, შე-
საძლოა, იქცეს დამატებით/შემავსებელ ინფორმაციად. 

კვლევა, შესაძლოა, საფუძვლად დაედოს ახალი სერვისების შექმნას 
ლგბტ(ქ)ი თემისთვის. 

კვლევა, შესაძლოა, გამოყენებული იყოს დაინტერესებული ორგანიზა-
ციების მოქმედების სტრატეგიის დაგეგმვისას.

კვლევა, შესაძლოა, მხარდამჭერი გახდეს სახელმწიფო სტრუქტურე-
ბისთვის, ანტიკრიზისულ ღონისძიებებში სპეციფიკური საჭიროებების 
ასახვისას.

კვლევა, შესაძლოა, განხილულ იქნეს, როგორც რეკომენდაცია პოლი-
ტიკის შემქმნელთათვის, საკითხზე მომუშავე პირთათვის, ასევე საკი-
თხზე მომუშავე ორგანიზაციებისთვის. 

5.1.5 კვლევის შეზღუდვები
ტრადიციის მიხედვით, ჩაღრმავებული ინტერვიუ წარმოადგენს პირის-

პირი დისკუსიის მეთოდს მკვლევარსა და რესპონდენტს შორის. პირისპი-
რი ინტერაქცია წარმატებული ინტერვიუს მნიშვნელოვანი ინდიკატორია. 
მასზე გავლენას ახდენს კვლევის განხორციელების გარემო, ვერბალური 
და არავერბალური კომუნიკაცია, ხმის ტემბრი, სხეულის ენა, ემოციური 
რეაქციები, შერცხვენა (დამორცხვება), თავის არიდება, აღტაცება და ა.შ. 

ახალი კორონავირუსის პირობებში, სიღრმისეულმა ინტერვიუებმა ონ-
ლაინ პლატფორმებზე გადაინაცვლა და ისინი ახალი გამოწვევის წინაშე 
დადგა. მნიშვნელოვანი გახდა „საუბრის სულის~ იმ სიმძაფრით შენარჩუ-
ნება, რაც, როგორც წესი, მსგავსი ტიპის ინტერვიუსთვისაა დამახასია-
თებელი. 
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წინამდებარე კვლევა განხორციელებულია არატრადიციული მეთო-
დით – ონლაინ (ZOOM) პლატფორმაზე და დასაშვებია, რომ კვლევამ ვერ 
უზრუნველყო გარკვეული ნედლი მონაცემების მოპოვება. ამასთან, აღ-
სანიშნავია, რომ ორი ინტერვიუს გარკვეული მონაკვეთები ტექნიკური 
გაუმართაობის გამო განხორციელდა ვიზუალური მხარდაჭერის გარეშე. 
დასაშვებია, რომ აღნიშნულმა გაუმართაობამ კვლევის მიღმა დატოვა 
რიგი არავერბალური კომუნიკაციის ელემენტები. 

მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, საბოლოოდ, რესპონდენტები გულ-
წრფელობის მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩეოდნენ და ცდილობდნენ 
თანამშრომლობას/ მნიშვნელოვნად უწყობდნენ ხელს მონაცემთა მოპო-
ვებას.

ძირითადი მიგნებები
ლგბტ(ქ)ი საკითხებზე მომუშავე სათემო ორგანიზაციები ახალი კორო-

ნავირუსით მიღებულ შედეგებს აფასებენ, როგორც კრიზისულსა და გა-
მოწვევებით სავსეს. გლობალური ჯანდაცვის საფრთხე, საქართველოში 
მცხოვრები ლგბტ(ქ)ი თემის წევრებისთვის უკიდურესი სიღარიბის გან-
მაპირობებელი აღმოჩნდა. მიუხედავად რიგი ცალსახა თუ ჩრდილოვანი 
უკუეფექტებისა, ლგბტ(ქ)ი საკითხების ექსპერტები თანხმდებიან, რომ 
თემისთვის მთავარ გამოწვევად შემოსავლების დაკარგვა რჩება. მართა-
ლია, საქართველოში სიღარიბის პრობლემა საყოველთაოა და მისი გავ-
რცელების მაჩვენებელი მთელს საზოგადოებაში კრიტიკულად მაღალია, 
თუმცა ლგბტ(ქ)ი ჯგუფში სიღარიბის რისკი კიდევ უფრო იმატებს, რაც 
დაკავშირებულია თემის ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ მო-
წყვლადობასთან. 

საქართველოში მცხოვრები ლგბტ(ქ)ი თემისთვის რთულია ისეთი სამუ-
შაო ადგილის პოვნა, რომელიც უზრუნველყოფს დასაქმებულის ღირსეულ 
ცხოვრებას, მედეგობას, დაცულობას, კვალიფიკაციასთან შესაბამისო-
ბას. თემის წევრები ძირითადად მომსახურების სფეროში, მწირი შემოსა-
ვლებით, ყოველგვარი გარანტიების გარეშე, არაფორმალურად შრომო-
ბენ. ანტიპანდემიური შეზღუდვები, რომლებმაც ტურიზმის, გართობისა 
და კულტურის ინდუსტრიები ტოტალურად დააზარალა, თემის წევრების 
ეკონომიკურ მდგომარეობაზე პირდაპირ აისახა. ისინი შემოსავლების 
წყაროს გარეშე, ყოველგვარი დანაზოგების არარსებობის პირობებში 
აღმოჩნდნენ. 
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შრომის ბაზარზე კიდევ უფრო მარგინალიზებულია ტრანსპოპულა-
ცია. შრომითი აქტორები არ აღიარებენ ტრანსგენდერი ქალების იდე-
ნტობას, ამიტომ მათი ნაწილი იძულებული ხდება სექსინდუსტრიას „შე-
აფაროს თავი~. ექსპერტები ამბობენ, რომ ტრანსგენდერი სექს-მუშაკი 
ქალები პანდემიის პირობებში განსაკუთრებით მოწყვლადები არიან. 
ეკონომიკურ სირთულეებს თან ერთვის გარიყულობა. ოჯახებიდან მო-
კვეთილი ქალები პანდემიურ კრიზისს სრულიად მარტონი უმკლავდე-
ბიან. 

COVID-19-მა თემს სიცოცხლისათვის აუცილებელ ინდიკატორებზე – სა-
კვებზე, საცხოვრისსა და მედიკამენტებზე შეუზღუდა წვდომა. განსაკუთ-
რებით მტკივნეული საცხოვრისის პრობლემა აღმოჩნდა. დამოუკიდებლად 
ცხოვრება, ლგბტ(ქ)ი ადამიანებისთვის, ხშირად არა ფუფუნება ან თავისუ-
ფალი არჩევანი, არამედ მოძალადე ოჯახის წევრებისგან თავის დაღწევის 
ერთადერთი ქმედითი საშუალებაა. ახალი კორონავირუსის პირობებში, თე-
მის წევრები იძულებულები გახდნენ, ძალადობრივ გარემოს დაბრუნებოდ-
ნენ. გარკვეულ ნაწილს შინ, თუნდაც ჩაგვრის რისკის ფასად, დაბრუნების 
შესაძლებლობაც კი არ მიეცა. ისინი კოლექტიური წესით, პატარა საერთო 
ოთახებში ცდილობენ თავის გატანას. 

COVID-19 პანდემიის საპასუხოდ, საქართველოს მთავრობის მიერ შედ-
გენილმა ანტიკრიზისულმა გეგმამ თემის საჭიროებებს ვერ უპასუხა. სა-
ხელმწიფო დროებით დაეხმარა პირებს, ვინც კრიზისის დროს ოფიციალუ-
რი სამსახური დაკარგა, ლგბტ(ქ)ი თემი კი ძირითადად არაფორმალურად, 
შრომითი ხელშეკრულების გარეშე იყო დასაქმებული. მათ ვერ შეძლეს 
დასაქმების ისტორიის დამტკიცება და უმუშევრობის შემწეობის მიღება. 
ტრანსფერის თანხა, რომელიც თვეში 200 ლარს მოიცავდა, რაოდენობრი-
ვად მცირე, თუმცა სასიცოცხლო მნიშვნელობის იქნებოდა ლგბტ(ქ)ი ადა-
მიანებისთვის. ექსპერტების მსჯელობის შედეგად ვასკვნით, რომ რეალუ-
რად მოწყვლადი ჯგუფები ყოველგვარი ბენეფიტების მიღმა დარჩნენ. 

აღსანიშნავია, რომ დადებითად ფასდება პრემიერ-მინისტრის თავმჯ-
დომარეობით შექმნილი „ადამიანის უფლებების უწყებათაშორისი საბ-
ჭოს~ გარკვეული რეაქტიული ქმედებები თემის საჭიროებებზე. საბჭოს 
ეგიდით, სათემო ორგანიზაციებთან კოორდინირებით, თემის წევრებს 
ერთჯერადი სასურსათო პაკეტები მიეწოდა. 

საბოლოოდ, ლგბტ(ქ)ი თემისთვის სახელმწიფოს ანტიკრიზისული გეგმა 
ეფექტიანი რეაგირების მექანიზმად არ ფასდება. ექსპერტები ვერ ხედა-
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ვენ თემის საჭიროებების რეპრეზენტატულ სოციალური დაცვის სტრატე-
გიას ან სამოქმედო გეგმას. 

კეთილდღეობის ინსტიტუტების არარსებობის პირობებში, სათემო ორ-
განიზაციებს ჰუმანიტარული კრიზისის დასაძლევად ქმედითი ნაბიჯები 
თავად უნდა გადაედგათ. შემოსავლების გარეშე დარჩენილი, უკიდურეს 
სიღარიბეში მყოფი ლგბტ(ქ)ი თემის ჰუმანიტარ კრიზისზე რეაგირება 
აუცილებელი გახდა. საგანგებო მდგომარეობის საწყისი პერიოდი ექსპე-
რტების მიერ ფასდება, როგორც ქაოსური. კრიტიკულად გაზრდილი მი-
მართვიანობა სისტემურ ორგანიზებას საჭიროებდა. გაიზარდა სათემო 
ორგანიზაციებს შორის რეფერირების მაჩვენებელი. კოორდინირებული 
თანამშრომლობა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა. 

ისედაც მწირი ორგანიზაციული რესურსების პირობებში, დღის წეს-
რიგში ქველმოქმედებითი და ჰუმანიტარული მისიების აღსრულებაც და-
დგა. რიგი გეგმური პროექტების ფინანსური და პროგრამული მხარეები 
მოდიფიცირდა და ყველა შესაძლო რესურსი თემის ჰუმანიტარულ მხა-
რდაჭერას მიემართა. ორგანიზაციებმა სწრაფი რეაგირების საპროექტო 
წინადადებებით თემის საკვებით, საცხოვრისით, მედიკამენტებით უზ-
რუნველყოფა შეძლეს. სწორედ სათემო ორგანიზაციები ჩაუდგნენ სათა-
ვეში საქველმოქმედო აქციებს, თემის ძირითად საარსებო საშუალებებზე 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად. 

ექსპერტები ხედავან მხარდაჭერის სერვისების გეოგრაფიული დაფარვის 
გაფართოების საჭიროებასაც. სათემო სერვისები ძირითადად კონცენტრირ-
დება თბილისში, გარკვეული მაჩვენებლით კი, ბათუმსა და ქუთაისში. 

ყველა გამოწვევის პარალელურად, ლგბტ(ქ)ი აქტივისტები სამუშაო 
გარემოს აფასებენ, როგორც მტრულად განწყობილსა და საფრთხის შე-
მცველს. გაცნობიერებული უნდა იყოს, რომ სისტემურ და მასშტაბურ 
პრობლემებთან დაპირისპირება მხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუციებს 
ხელეწიფება. ეს უკანასკნელი აგრძელებს ლგბტ(ქ)ი ადამიანების მიმართ 
პოლიტიკურ სიბრმავეს.

ჰუმანიტარულ კრიზისზე გადაუდებელი რეაგირების მოთხოვნის პარა-
ლელურად, უპრეცენდენტოდ გაიზარდა ფსიქიატრისა და ფსიქოლოგის 
სერვისებზე მიმართვიანობა. ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, 
რომლებსაც თან ახლავს საზოგადოებრივი სტიგმა, პოლიტიკურად უგუ-
ლებელყოფილია. ამ პირობებში, კვლავ სათემო ორგანიზაციებს უნდა 
ეტვირთათ სერვისების უწყვეტად მიწოდება თემისთვის.
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პანდემია მოსახლეობის ფსიქიკურ კეთილდღეობაზე კრიტიკულად აი-
სახა. ჯანმრთელობის კრიზისულ მდგომარეობასთან დაკავშირებულ შიშ-
სა და დაუცველობის განცდას თან ერთვის იზოლაცია, მარტოობა, შემო-
სავლების დაკარგვა. ამ მხრივ, ისედაც მოწყვლადი ლგბტ(ქ)ი თემი კიდევ 
უფრო დაზარალდა. 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებისას მიწოდებისას, დისტანციური 
წესით სარგებლობის წინაპირობა დამატებით ბარიერად იქცა: თემის ნა-
წილს კომუნიკაციებთან წვდომა შეზღუდული აქვს, ნაწილი კი, საცხოვრე-
ბელი პირობების გამო, ვერ ახერხებს განმარტოებას, რათა სრულფასო-
ვნად, უსაფრთხოდ შეძლოს რეაბილიტაციის კურსის გავლა. ყოველივეს 
თან ერთვის მედიკამენტოზური მკურნალობის ხარჯებთან გამკლავების 
პრობლემა. ჩნდება დაშვება, რომ კომბინირებული კრიზისი თემში თვით-
დესტრუქციული ქცევების მაპროვოცირებელი გახდება. ჯერჯერობით, 
ექსპერტები არაერთგვაროვნად აფასებენ გამოვლენილ ტენდენციებს. 
არსებობს ვარაუდი, რომ სუიციდური აზრები ან ალკოჰოლის მოხმარება 
გაიზარდა, კლუბური ნარკოტიკისა კი პირიქით, სოციალური სივრცეების 
შეზღუდვის პარალელურად, შემცირდა. 

ახალმა კორონავირუსმა სოციალური კავშირები გააღარიბა. ეკო-
ნომიკურ სიდუხჭირეში მყოფი ადამიანებისათვის, იზოლაცია იოგი-
სა და ახალი უცხო ენების დაუფლების შესაძლებლობა როდია, ბევ-
რისთვის ეს ძალადობრივ სივრცეში, კომუნიკაციებისა და საკვების 
გარეშე კარჩაკეტილი, უიმედო დღეების გამოცდილება იყო. ხშირად, 
თემის წევრები, სახლში გვიან დაბრუნებით, ძალადობრივ გარემოს 
უსხლტდებოდნენ, ჩაგვრის საფრთხეში მყოფნი, თავს მეგობრებსა და 
მხარდამჭერებს აფარებდნენ. სოციალური დისტანცირება, როგორც 
ჯანმრთელობის დაცვის მნიშვნელოვანი წინაპირობა, გონივრული სა-
ფუძველი აღმოჩნდა ჰიპოთეზისა, რომ თემში ძალადობის მაჩვენებე-
ლი გაიზარდა. 

თუმცა, ლგბტ(ქ)ი თემზე ძალადობის მაჩვენებელი პანდემიის გავრცე-
ლებამდეც კრიტიკული იყო. ექსპერტები გასულ ორ წელში საგულისხმო 
დადებით ტენდენციებს არ შენიშნავენ. სიძულვილით მოტივირებული 
პოლიტიკური დაჯგუფებები კვლავ განაგრძობენ ღია მუქარებს, კონტრ-
ქმედებებს. სოციალურ მედიაში ხშირად ვხვდებით სიძულვილის ენას. 
სამართალდამცავებისთვის კვლავ გამოწვევად რჩება ლგბტ(ქ)ი ნიშნით 
დისკრიმინაციისა და ოჯახში ძალადობის იდენტიფიცირება. სამართლი-
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ანი მხარდაჭერის ძიების გზაზე, ძალადობის მსხვერპლნი, ხშირად თავად 
ინსტიტუტების მიერ რჩებიან რეტრავმირებულნი. 

ერთი შეხედვით, COVID-19-ის მიერ წარმოებული გლობალური გრა-
ნდნარატივი, #დარჩისახლში, თუ მხოლოდ ვირუსის გავრცელების 
პრევენციაა, ლგბტ(ქ)ი თემისთვის ეს მოძალადე ოჯახთან ან ინტიმურ 
პარტნიორთან ერთად იზოლირებას ნიშნავს. ძალადობის რისკს არა-
ერთი გარემოება ზრდის. გარდა სიძულვილისა, მოძალადისთვის მაპ-
როვოცირებელია პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური და ემოციური 
კრიზისები.

ექსპერტებში ცირკულირებს მოსაზრება, რომ პანდემიამ ძალადობის 
მსხვერპლთა ემპათიისა და ძალადობრივი გარემოსადმი კომფორმულო-
ბის მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაზარდა. როგორც ცნობილია, მოძალა-
დეები, უმეტესად, ოჯახში მატერიალური დოვლათის შემომტანი კაცები 
არიან. COVID-19-მა მათი ეკონომიკური კონტრიბუციები ოჯახური მე-
ურნეობებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გახადა, რამაც, თავის 
მხრივ, ძალადობის მსხვერპლთა დუმილი განაპირობა. 

უნდა დავსვათ კითხვა, მუდმივი მეთვალყურეობის პირობებში, შეძლებს 
კი ძალადობის მსხვერპლი შესაბამის უწყებებთან მიმართვას? მაშინაც კი, 
თუ ეს უკანასკნელი შესაძლებელი გახდება, რამდენად ეფექტიანი იქნება 
უწყების პასუხი? ზოგიერთი ექსპერტული მოსაზრება აკრიტიკებს ძალა-
დობაზე რეაგირების მექანიზმებს. ისინი ამბობენ, რომ სამართალდამცავ 
ორგანოებს კონკრეტული პროტოკოლი არ ჰქონიათ, რომელიც, COVID-
19-ის პირობებში, ძალადობრივ შემთხვევებზე ეფექტიან უკუკავშირს უზ-
რუნველყოფდა.

საერთაშორისო გამოცდილებებზე დაფუძნებით, ექსპერტები იზო-
ლაციის პირობებში ძალადობის პრევენციის კრიტიკულ საჭიროებას 
ხედავენ. თუმცა, ამ დროისათვის, ქვეყანაში რაიმე ტიპის სპეციალური 
ღონისძიებები, რომელიც COVID-19 პანდემიით გამოწვეულ ლგბტ(ქ)ი 
პოპულაციის მიმართ ძალადობის იდენტიფიცირებას, მასზე სწრაფ და 
ეფექტიან რეაგირებას შეძლებს, არ არსებობს. ძალადობის მსხვერპლ-
ნი ინსტიტუციური მხარდაჭერის მიღმა, უკიდურეს სიღარიბეში რჩები-
ან. 
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5.2 კვლევის შედეგები
რთულია ქართულ საზოგადოებაში ადამიანთა ჯგუფის პოვნა, რომელ-

ზეც ახალი კორონავირუსის პანდემიამ ნეგატიური კვალი არ დატოვა, 
თუმცა, ჩაგრული და მოწყვლადი ჯგუფებისათვის, მთელ რიგ სოციალურ, 
პოლიტიკურ და ეკონომიკურ უფლებებზე შეზღუდული წვდომის პარალე-
ლურად, პანდემიურმა სტაგნაციამ მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძი-
მა. „სამწუხაროდ, ლგბტ(ქ)ი ჯგუფისთვის, დღის წესრიგში აღარ დგას 
უფლებრივი მდგომარეობა, ახლა ჩვენი გამოწვევაა, რომ გადავრჩეთ:  
მოვიპოვოთ საკვები, თავშესაფარი, ვირუსისგან თავდაცვის საშუალე-
ბები. ხვალ ვიყოთ ცოცხლები~. 

5.2.1 „ღარიბები უფრო გაღარიბდნენ“
მართალია საქართველოში სიღარიბის პრობლემა საყოველთაოა და მისი 

გავრცელების მაჩვენებელი, მთელ საზოგადოებაში, კრიტიკულად მაღა-
ლია, თუმცა ლგბტ(ქ)ი ჯგუფში სიღარიბის რისკი კიდევ უფრო იმატებს, 
რაც დაკავშირებულია თემის ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ 
მოწყვლადობასთან. ჯგუფები, რომლებიც უკვე ატარებდნენ ემოციური 
არასტაბილურობისა და სხვადასხვა ფსიქიკური პრობლემების ტვირთს, 
უწევთ მადისკრიმინირებელი გარემოს მოგერიება, არიან დაუცველნი 
შრომის ბაზარზე და უჩინარნი – სახელმწიფო პოლიტიკის დღის წესრი-
გისთვის, ორმაგად მოწყვლადები ხდებიან პანდემიის დროს.

ჯერ კიდევ ახალი კორონავირუსის ეპიდემიის დაწყებამდე, მაშინ, 
როდესაც ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრები არაფორმალურად, თუმცა მაინც 
შრომობდნენ და გარკვეული შემოსავლები ჰქონდათ, „სოციალური   სამა-
რთლიანობის   ცენტრის ~ (ყოფილი EMC) მიერ განხორციელებულ კვლე-
ვაზე დაყრდნობით, ორგანიზაციის წარმომადგენელი ექსპერტის თქმით, 
ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრების 60% საკუთარი შემოსავლებით მხოლოდ ძი-
რითადი საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და საკვების შეძენას ახერხებდა. 
რესპონდენტები დასაბუთებით ამბობენ, რომ დღეს, პანდემიის პირობებ-
ში, არსებული ნიშნულები საგანგაშოდ შემცირდა და ისედაც ჩაგრული, 
ღარიბი ჯგუფები, კიდევ უფრო გაღარიბდა. 



173

COVID-19-ის გავლენა ლგბტ(ქ)ი თემზეჩაღრმავებული ინტერვიუები ექსპერტებთან 

5.2.2 სიღარიბე „ღარიბთა ბრალია“
სიღარიბის მძიმე შედეგებთან გამკლავების პარალელურად, ჩაგრულ 

ჯგუფებს დამკვიდრებული ცრურწმენების მოგერიება უწევთ: ქართულ 
კულტურაში სიღარიბე ტაბუირებულია და მისი გამჟღავნება, შესაძლოა, 
შემარცხვენელი გახდეს სიღარიბის ობიექტისთვის. „ნეოლიბერალური 
იმპერატივი სიღარიბის სტიგმატირებას ახდენს, გეგონება სიღარიბე 
ღარიბების ბრალი იყოს. მარტო ეკონომიკური მოვლენა არ არის ნეო-
ლიბერალიზმი. ის სუბიექტების გარდაქმნასაც ახდენს~. 

ამრიგად, ქართულ დისკურსში, სიღარიბეს, რომელიც თავისთავად გა-
ნაპირობებს ცხოვრების ხარისხის დაქვეითებას, ნერგავს მომავლის შიშს, 
იწვევს ემოციურ დესტაბილიზაციას, წინ აღუდგება არა სოციალური კე-
თილდღეობის სერვისები და მხარდამჭერი საზოგადოება, არამედ, სირ-
ცხვილისა და დანაშაულის განცდა, რომ ღარიბი ხარ და „ვერ შეძელი~ წა-
რმატებული ცხოვრების უზრუნველყოფა. 

5.2.3 სიღარიბის მანკიერი წრე
ლგბტ(ქ)ი ჯგუფისთვის სიღარიბის დაძლევა და ეკონომიკური დამოუკი-

დებლობის მოპოვება კომპლექსურად მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. „სიღა-
რიბის დაძლევის პროპორციულად სასიკეთოდ იცვლება საზოგადოებისა 
და ოჯახის დამოკიდებულება, იწევს დამოუკიდებლობის ხარისხი და 
თემის წევრები იძულებულნი აღარ ხდებიან, წავიდნენ დამაზიანებელ 
კომპრომისებზე~.

სერვისის
სფერო ძალადობა

სიღარიბე

სახლიდან
გაქცევა
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ერთ-ერთი ექსპერტი ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის სიღარიბის მანკიერ წრეს წა-
რმოგვიდგენს:

აღნიშნული ცირკულაციის მიხედვით, ღარიბ ოჯახებში, ძალადობის 
მაჩვენებელი ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრებისადმი მნიშვნელოვნად მაღალია. 
ხშირად, ლგბტ(ქ)ი ადამიანები იძულებულნი ხდებიან დატოვონ საცხო-
ვრებელი სახლები და ეკონომიკური გამოწვევებისადმი კიდევ უფრო მო-
წყვლადები გახდნენ. სიღარიბის მანკიერ ციკლში, თემის წევრებს ეზღუ-
დებათ განათლების უფლება; შრომითი გარანტიების გარეშე, წლობით 
ხდებიან მომსახურების სფეროში დასაქმებული პირები და კვლავ სიღა-
რიბის წინააღმდეგ უწევთ ბრძოლა. 

5.2.4 არაფორმალური შრომა მომსახურების სექტორში
საქართველოში მცხოვრები ლგბტ(ქ)ი თემისთვის რთულია ისეთი სამუ-

შაო ადგილის პოვნა, რომელიც უზრუნველყოფს დასაქმებულის ღირსე-
ულ ცხოვრებას, მედეგობას, დაცულობას, კვალიფიკაციასთან შესაბამი-
სობას. თემის წევრები მწირი შემოსავლებით, ყოველგვარი გარანტიების 
გარეშე, არაფორმალურად შრომობენ. ისინი, როგორც დასაქმებული 
პირები, ძირითადად, მომსახურების სექტორში არიან წარმოდგენილნი. 
შეგვიძლია, ვივარაუდოთ, რომ თემის მკვეთრი კონცენტრაცია სერვისის 
სფეროში მხოლოდ დაბალი საკვალიფიკაციო კონკურენციით არ აიხსნე-
ბა და აღნიშნულ სივრცეებში მეტია ლგბტ(ქ)ი ჯგუფისადმი მიმღებლობის 
ხარისხიც, თუმცა, ამ დაშვების მიუხედავად, მხოლოდ ჰომოფობიური გა-
რემოსგან გათავისუფლება ღირსეული შრომის პირობებს ვერ უზრუნვე-
ლყოფს. ერთ-ერთი ექსპერტის თქმით, დისკრიმინაციის აღმოფხვრა შრო-
მით ურთიერთობებში, მნიშვნელოვნად ხსნის დასაქმებულთა სტრესს, 
მაგრამ ვერ აღმოფხვრის დამსაქმებლისა და დასაქმებულს შორის არსე-
ბულ აბსოლუტურად იერარქიულ ურთიერთობას. ექსპერტული მოსაზრე-
ბა გვაფიქრებინებს, რომ ერთი შეხედვით მეგობრული, არადისკრიმინა-
ციული გარემოს მიღმა, რომლითაც დღეს მომსახურების სფერო თავს 
იწონებს, მასში ლგბტ(ქ)ი ჯგუფი დამამცირებელ პირობებში, არაფორმა-
ლურად შრომობს. 

სამართლებრივი ბერკეტების გარეშე შრომა, ლგბტ(ქ)ი თემის დაუცვე-
ლი პოზიციონირებაა შრომის ბაზარზე. მდგომარეობა განსაკუთრებით 
დამაზიანებელი COVID-19-მა გახადა: ანტიპანდემიური შეზღუდვები, 
რომლებმაც ტურიზმის, გართობისა და კულტურის ინდუსტრიები ტო-
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ტალურად დააზარალა, თემის წევრების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე 
პირდაპირ აისახა. ისინი შემოსავლების წყაროს გარეშე, ყოველგვარი 
დანაზოგების არარსებობის პირობებში აღმოჩნდნენ; ამასთან, ზეპირი 
შეთანხმების საფუძველზე დასაქმებული ჯგუფები მთავრობის ანტიკრი-
ზისული ეკონომიკური გეგმის მიღმა დარჩა. მიუხედავად ამისა, შრომითი 
ურთიერთობების მდგრადობის შესანარჩუნებლად, თემის წევრები იძუ-
ლებულნი ხდებიან, „ზედმეტი არ მოითხოვონ~. კვლევის ექსპერტი ბათუ-
მში არაფორმალურად დასაქმებულთა კომპრომისებზე საუბრობს: „შრო-
მითი ხელშეკრულების მოთხოვნა ნიშნავს, დამსაქმებელი კანონთან 
წინააღმდეგობაში ჩააყენო, ურთიერთობები გაგიფუჭდეს. ამ ადამიანს 
ამ ქალაქში თუ უნდა ცხოვრება, სხვა დამსაქმებლებთან შეელახება 
რეპუტაცია და მიიჩნევენ რომ ინტრიგნობს, ამიტომ, ითმენენ. მედია-
ციასაც ვთავაზობთ, მაგრამ ვერ ვარწმუნებთ და ეს გასაგებიცაა~. 

5.2.5 ტრანსგენდერი ქალები: მოწყვლადები მოწყვლადებს შორის?
შრომის ბაზარზე კიდევ უფრო მარგინალიზებულია ტრანსპოპულაცია. 

შრომითი აქტორები არ აღიარებენ ტრანსგენდერი ქალების იდენტობას, 
ამიტომ მათი ნაწილი იძულებული ხდება სექსინდუსტრიას „შეაფაროს 
თავი~. ექსპერტები ამბობენ, რომ ტრანსგენდერი სექს-მუშაკი ქალები 
პანდემიის პირობებში განსაკუთრებით მოწყვლადები არიან. ეკონომი-
კურ სირთულეებს თან ერთვის გარიყულობა ოჯახებიდან მოკვეთილი 
ქალები პანდემიურ კრიზისს სრულიად მარტონი უმკლავდებიან. „თუ 
დანარჩენები ახერხებდნენ თუნდაც მოძალადე ოჯახისთვის შეეფა-
რებინათ თავი, ტრანსგენდერი ადამიანები ამოძირკვულები და გაგ-
დებულები იყვნენ სახლებიდან. თუ ვინმეს საჭიროებებზე უნდა ვილა-
პარაკოთ, არიან სექს-მუშაკი ტრანსგენდერები~, ამბობს ერთ-ერთი 
ექსპერტი და ტრანსპოპულაციას ახალი კორონავირუსის შედეგად, თემ-
ში ყველაზე მძიმედ დაზიანებულ ჯგუფად მიიჩნევს. თუმცა, ექსპერტთა 
ნაწილს მტკიცებით, იგივეს თქმა არ შეუძლია და კრიზისული ჯგუფის 
იდენტიფიცირებაში სხვა ცვლადები შემოაქვს: მაგალითად, ერთ-ერთი 
რესპონდენტის თქმით, სექს-სამუშაოში ჩართული ტრანსქალების შემო-
სავლები, მართალია, შემცირდა, თუმცა მომსახურების სფეროში დასაქმე-
ბულთა შემოსავლები სრულიად განულდა და არ შეგვიძლია ტრანსგენდერ 
ქალებს ლგბტ(ქ)ი ჯგუფში ყველაზე დაზარალებულები ვუწოდოთ. 
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სხვა ექსპერტული მოსაზრების თანახმად, მართალია, ტრანსგენდერი 
სექს-მუშაკები ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენენ თემში, მაგრამ 
ახალი კორონავირუსის გამოწვევები მათ მეტნაკლებად შეუმსუბუქა საქ-
ველმოქმედო ინიციატივებმა და სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭე-
რამ, ხოლო ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალები კვლავ უხილავნი დარჩნენ 
და ჯგუფმა მხარდამჭერი სერვისებით სრულიად ვერ ისარგებლა. 

კიდევ ერთი ექსპერტი, აღნიშნული დისკუსიის ფარგლებში, სისგენდე-
რი სექს-მუშაკი ქალების ჩაგვრის საკითხს წამოჭრის და კვლევას აღნიშ-
ნულით დაინტერესებისკენ უბიძგებს. ამიტომ, საქმიანობის სფეროსა და 
კომპეტენციის გათვალისწინებით, რელევანტურ რესპონდენტს სისგე-
ნდერი და ტრანსგენდერი სექს-მუშაკი ქალების პანდემიით განპირობებუ-
ლი მდგომარეობის ურთიერთშედარება ვთხოვეთ. 

ტრანსგენდერ და სისგენდერ სექს-მუშაკ ქალებს, ერთი მხრივ, განსხვა-
ვებული სპეციფიკური საჭიროებები, ხოლო, მეორე მხრივ, შესაძლებლო-
ბები აქვთ. ცხოვრების მანძილზე, ტრანსგენდერი ქალები დისკრიმინა-
ციისა და ძალადობის მსხვერპლნი უფრო ხშირად ხდებიან, თუმცა აქვთ 
გარკვეული შესაძლებლობები და მხარდაჭერის პროგრამები. ცხადია, ეს 
უკანასკნელი არ აბათილებს ტრანსგენდერ ქალთა მძიმე ყოფას, თუმცა 
აქვს კათარზისული დატვირთვა. ექსპერტი ამბობს, რომ ტრანსგენდერ 
ქალებს მეტი წვდომა აქვთ ცოდნებთან და სერვისებთან, რაც მიზანმი-
მართულ პროექტებსა და ლგბტ(ქ)ი სერვისპროვაიდერთა ძალისხმევა-
სთანაა დაკავშირებული. საკითხზე დაგროვილი ცოდნა და გამოცდილება 
გაზიარების შესაძლებლობასა და მასზე რეფლექსიის შესაძლებლობას 
იძლევა, რაც მნიშვნელოვნად განაპირობებს პრობლემებთან გამკლავე-
ბას. სისგენდერი სექს-მუშაკი ქალების შემთხვევაში, აღნიშნული ცოდნე-
ბი და ჯგუფთან მუშაობის ემპირიული პრაქტიკა დეფიციტურია. 

ექსპერტულ მოსაზრებაზე დაყრდნობით, საგანგებო მდგომარეობის 
დროს, ტრანსგენდერმა ქალებმა, სისგენდერებთან შედარებით, მეტად 
მოახერხეს გარკვეული სერვისების დისტანციურად მართვა და ონლა-
ინ პლატფორმების ათვისება. სისგენდერი სექს-მუშაკების ასაკობრივი 
სკალა გაცილებით ფართოა და ახალგაზრდებთან ერთად წარმოდგე-
ნილნი არიან 60-65 წლის, ხანდაზმული ასაკის ქალებიც, რომლებსაც 
ნაკლები წვდომა აქვთ ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან. შესაბამისად, 
ამ ექსპერტული პოზიციის მიხედვით, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ 
პანდემია ეკონომიკურად უფრო კრიზისული აღმოჩნდა სისგენდერი 
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სექს-მუშაკებისთვის, ვიდრე, სექსინდუსტრიაში ჩართული ტრანსპო-
პულაციისთვის. ამ მოსაზრების საპირისპიროდ, სხვა ექსპერტი განა-
ცხადებს, რომ ტრანსგენდერ ქალებს მეტი აქვთ შემოსავლები, თუმცა 
მათი დანახარჯებიც დიდია. თანამედროვე სამყაროს სილამაზის სტა-
ნდარტები და ქალურობის აღქმა ტრანსგენდერებისთვის დამატები-
თი გამოწვევა ხდება. თუმცა, არც სისგენდერი სექს-მუშაკი ქალების 
მდგომარეობაა მარტივი დანახარჯების თვალსაზრისით: „ხშირად, ეს 
სექს-მუშაკი ქალები საკუთარი შემოსავლით ინახავენ არა მარტო 
საკუთარ თავს, არამედ შვილს, მეუღლეს და შესაძლოა ნათესავებ-
საც~.

და ბოლოს, სისგენდერ სექს-მუშაკ ქალებს, ტრანსგენდერი ქალებისგან 
განსხვავებით, უჭირთ თემად/ჯგუფად ფორმირება, გარკვეული ერთია-
ნობის შექმნა, ზრუნვის ქსოვილები სისგენდერ სექს-მუშაკებში დარღვე-
ულია. ექსპერტთა ხედვით, განსაკუთრებით პანდემიურ ყოფაში, ურთი-
ერთმხარდაჭერაზე ფორმირებული ჯგუფები მნიშვნელოვანი ხდება და 
ხშირად მათ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ფუნქციების შეთავსება შე-
უძლიათ. 

5.2.6 უსახლკარობა და მისი კომპონენტები
ახალი კორონავირუსის დროს, ლგბტ(ქ)ი ჯგუფისთვის განსაკუთრე-

ბით მტკივნეული საცხოვრისის პრობლემა აღმოჩნდა. დამოუკიდებლად 
ცხოვრება, თემის წევრებისთვის, ხშირად არა ფუფუნება ან თავისუფა-
ლი არჩევანი, არამედ მოძალადე ოჯახის წევრებისგან თავის დაღწევის 
ერთადერთი ქმედითი საშუალებაა. 

„სოციალური   სამართლიანობის   ცენტრის~ (ყოფილი EMC) კვლევის 
ლგბტქ ჯგუფის სოციალური ექსკლუზიის კვლევა საქართველოში" (ჯა-
ლაღანია, ლ., 2020) მიხედვით, ლგბტ(ქ)ი თემის გამოკითხულთა 23%-ს 
სიცოცხლის გარკვეულ ეტაპზე მაინც, რაღაც ფორმის უსახლკარობა გა-
მოუცდია. აღნიშნული პროცენტი, კოლექტივისტური კულტურის მახა-
სიათებლებთან წინააღმდეგობრივია. თუ უსახლკარობის ფართო დეფი-
ნიციას გამოვიყენებთ, რომლის მიხედვითაც უსახლკარობად საკუთარი 
უძრავი ქონების არარსებობა მოიაზრება, ნიშნული მაქსიმალურ ზღვარ-
საც მიაღწევს. თუმცა, დღეს „საქართველოში უსახლკარობის დეფინი-
ციაც კი არ გვაქვს~. 
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ექსპერტი უსახლკარობის შესწავლის სამ განზომილებას გვთავაზობს: 
პირველი, გეკუთვნის თუ არა სახლი, სადაც ცხოვრობ, თავად შენ; მეო-
რე, სახლი, სადაც ცხოვრობ, გაძლევს თუ არა შესაძლებლობას, გქონდეს 
პრივატული სივრცე და გამოხატვის საშუალება; ხოლო მესამე განზომი-
ლებაა სახლის კეთილმოწყობა: „ამ სამი კომპონენტის ურთიერთქმედე-
ბა გვაძლევს საშუალებას, ვისაუბროთ უსახლკარობაზე. მათგან რო-
მელიმეს დაუცველობა ნიშნავს, რომ შენ ხარ უსახლკარობის რისკის 
წინაშე და დარღვეულია სათანადო საცხოვრისის პირობა~. 

თუ აღნიშნულ განზომილებებს ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის ემპირიული ცხოვრების 
პრაქტიკებს მივუსადაგებთ, აღმოვაჩენთ, რომ მაშინაც კი, როცა თემის წე-
ვრებისთვის „თავზე ჭერი~ მისაწვდომია, ისინი მაინც განიცდიან უსახლკა-
რობას: „ერთია უსახლკარობა, რომელსაც შენ განიცდი გარეთ და მეორეა 
ფორმა, რომელსაც შენ უკვე სახლში, შინვე იწყებ. ესაა სწორედ ისეთი 
შემთხვევა, როცა ადამიანები თავის ღირსეულ თვითგამოხატვას, თვით-
დამკვიდრებას, უსაფრთხო სივრცეში ვერ ახერხებენ~.

გეკუთვნის თუ არა 
სახლი, სადაც ცხოვრობ 

თავად შენ?

არის თუ არა სახლი, 
სადაც ცხოვრობ, 

კეთილმოწყობილი?

გაძლევს თუ არა 
შესაძლებლობას, 

სახლი, სადაც ცხოვრობ, 
გქონდეს პრივატული 

სივრცე და გამოხატვის 
საშუალება?

აღსანიშნავია, რომ Identoba Youth-ის (ქუთაისი) ექსპერტი ხედავს გა-
ნსხვავებას, პანდემიის დროს, უსახლკარობის პრობლემაზე ქუთაისს, 
ბათუმსა და თბილისს შორის, და ამბობს, რომ ქუთაისში საცხოვრისის 
პრობლემა შედარებით ნაკლებად დადგა. შესაძლოა, ეს აიხსნას კვლავ კო-
ლექტივისტური კულტურის ნიშანთვისებებით: პატარა ქალაქებში, სადაც 
უფრო მეტადაა შენარჩუნებული მჭიდრო სოციალური ურთიერთობები, 
ადამიანებს მეტი მხარდამჭერი სთავაზობს „ღამის გასათევს~. 
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5.2.7 საბინაო პოლიტიკა
საქართველოში, უსახლკარობისა და ღირსეული საცხოვრისის საკითხი 

პოლიტიკურად უგულებელყოფილი თემებია. კომიკურია, თუმცა პანდემი-
ის დროს, მაშინაც კი, როდესაც მსოფლიო გრანდნარატივად „დარჩი სა-
ხლში~ იქცა და მას განსაკუთრებული აქტუალობით სკანდირებდნენ პო-
ლიტიკის შემქმნელი და გადაწყვეტილების მიმღები პირები, არ დამდგარა 
საბინაო პოლიტიკის რეფორმის საკითხი. პანდემიით გამოწვეული ზიანის 
შემსუბუქების სახელმწიფო პროგრამას არ გაუთვალისწინებია უსახლკა-
რო ჯგუფთა საჭიროებები. 

ექსპერტთა შეფასებით, თუ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმში, ყველა 
გამოწვევის პარალელურად, დაუძლეველი დაბრკოლება აღმოჩნდა ახალი 
თავშესაფრების ორგანიზება, შესაძლებელი უნდა ყოფილიყო უკვე არსე-
ბული სერვისის გამარტივება მაინც და გარკვეული ბიუროკრატიული წე-
სების შემსუბუქება. კვლევის ექსპერტი გვიყვება ამბავს ბენეფიციარზე, 
რომელიც, უმუშევრად და სახელმწიფო კომპენსაციის მიღმა დარჩენილი, 
ღამეებს ქუთაისის აეროპორტში ათენებდა: „მოვიფიქრეთ, რომ შემაკა-
ვებელი ორდერი გამოგვეწერა, ეკონომიკურ ძალადობაზე, მშობლების 
წინააღმდეგ, რათა დაზარალებულის სტატუსის მიღების შემდეგ გადა-
სულიყო თავშესაფარში. იქ გაატარა ერთი თვე და თავშესაფარმა უარი 
უთხრა ვადის გაგრძელებაზე. დავწერეთ წერილები, ვთხოვეთ, მაგრამ 
არ გაითვალისწინეს. მერე ჩემთან იცხოვრა თვენახევარი. ორი ბენე-
ფიციარი ცხოვრობდა ჩემს სახლში ამ პანდემიის პირობებში. ან ქუჩა-
ში უნდა დაგეტოვებინა ადამიანი, ან წასულიყავი ამ, ერთი შეხედვით, 
არასწორ არჩევანზე~.

ველზე მომუშავე ექსპერტები თვლიან, რომ თავშესაფარი ლგბტ(ქ)ი 
თემისთვის ერთ-ერთი ბაზისურ საჭიროებას წარმოადგენს და ეს განსა-
კუთრებით გამოიკვეთა პანდემიის დროს, მაშინ, როდესაც ოჯახებისაგან 
გარიყულმა და ანაზღაურების გარეშე დარჩენილმა თემმა ვერც სახლში 
დაბრუნება შეძლო და ვერც ბინის ქირის გადახდა. 

ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ პანდემიის დროს, საცხოვრებლით უზრუნ-
ველყოფის სერვისები და პროგრამები, ნომერ პირველი გამოწვევა აღმო-
ჩნდა ტრანსგენდერი ადამიანებისათვის, რომლებიც განიცდიან მკაცრ და 
უკომპრომისო გარიყვას ოჯახებისაგან. 

იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრები დასაქმების ისტო-
რიას დაამტკიცებდნენ და ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმით გათვა-
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ლისწინებულ კომპენსაციას მიიღებდნენ, ფიქსირებული 200 ლარი საკმა-
რისი არ იქნებოდა კვებისა და საცხოვრისის უზრუნველსაყოფად. 

ერთ-ერთი ექსპერტი თავშესაფრის აუცილებლობაზე საუბრისას აღ-
ნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია, ის სპეციფიკურად იყოს მორგებული 
ლგბტ(ქ)ი ჯგუფზე, რათა თავიდან ავიცილოთ ჰომოფობიითა და სიძულ-
ვილით მოტივირებული დანაშაულები. მართალია, ასეთ შემთხვევაში 
დგას ჯგუფის სეგრეგაციის რისკი, მაგრამ ექსპერტის ხედვით, უმჯო-
ბესია, დაცული იყოს უსაფრთხო სივრცის სტანდარტები, თუნდაც და-
ყოფის ფასად. მეორე მხრივ, სხვა ექსპერტი სეგრეგაციის რისკს მნიშ-
ვნელოვან არგუმენტად მიიჩნევს და ფიქრობს, რომ თავშესაფრები 
აუცილებელია და ის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველასთვის, ვისაც ეს 
სჭირდება, მიუხედავად იდენტობისა. 

5.2.8 შინ დაბრუნება
ახალი კორონავირუსის პირობებში, თემის წევრები იძულებულები 

გახდნენ ძალადობრივ გარემოს დაბრუნებოდნენ. სახალხო დამცველის 
აპარატის წარმომადგენელი ვარაუდობს, რომ პანდემიის პერსპექტივის 
გათვალისწინებით, ლგბტ(ქ)ი ადამიანების ძალადობის გამოვლენის მაჩ-
ვენებელზე „შინ დაბრუნებას~ შემაკავებელი ეფექტი ჰქონდა: დაბრუნე-
ბამ გამოიწვია ძალადობის რისკების გაძლიერება, თუმცა მიმართვია-
ნობის შემცირება, რადგან გაცხადების შემთხვევაში ადამიანები კვლავ 
რჩებოდნენ თავშესაფრის გარეშე. 

ოჯახებში დაბრუნებამ მნიშვნელოვნად დაარღვია თემის წევრთა გამო-
ხატვისა და პირადი ცხოვრების თავისუფლება. სოციალური   სამართლია-
ნობის   ცენტრის  (ყოფილი EMC) ექსპერტის თქმით, ინტიმური სივრცის 
არარსებობა შესაძლოა გახდეს სხვადასხვა ძალადობის მიზეზი: „როცა 
ადამიანს არ აქვს სივრცე, უფრო მეტად ხდება მისი კონტროლი და კო-
ნტროლიც არის ერთ-ერთი ფორმა ფსიქოლოგიური ძალადობისა~.

თუმცა, გარკვეულ ნაწილს, შინ, თუნდაც ჩაგვრის რისკის ფასად, და-
ბრუნების შესაძლებლობაც კი არ მიეცა, და ისინი კოლექტიური წესით, 
პატარა საერთო ოთახებში ცდილობენ პანდემიასთან გამკლავებას: 
„რამდენიმე, ვისზეც გითხარით რომ ქუჩაში დარჩა, ვერაფრით დაბრუ-
ნდებოდნენ ოჯახებში. ვიღაცები დაბრუნდებიან. მშობლები შეცდომე-
ბს გადაიაზრებენ, ეგუებიან, საბოლოოდ, ასე ხელაღებით არ რიყავენ 
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შვილს. ხშირად კი გაწირვაა ადამიანისთვის, დააბრუნო ოჯახში, ისეთ 
ოჯახში სადაც ვერაფერი გამოსწორდება. აღმოჩნდა, რომ სახელმწი-
ფო აბსოლუტურად გულგრილია მათ მიმართ~.

5.2.9 მთავრობის ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმა
COVID-19 პანდემიის საპასუხოდ, საქართველოს მთავრობის მიერ შედ-

გენილმა ანტიკრიზისულმა ეკონომიკურმა გეგმამ თემის საჭიროებებს 
ვერ უპასუხა. სახელმწიფო დროებით დაეხმარა პირებს, ვინც კრიზისის 
დროს ოფიციალური სამსახური დაკარგა, ლგბტ(ქ)ი თემი კი ძირითადად 
არაფორმალურად, შრომითი ხელშეკრულების გარეშე იყო დასაქმებუ-
ლი. მათ ვერ შეძლეს დასაქმების ისტორიის დამტკიცება და უმუშევრო-
ბის შემწეობის მიღება. ტრანსფერის თანხა, რომელიც თვეში 200 ლარს 
მოიცავდა, რაოდენობრივად მცირე, თუმცა სასიცოცხლო მნიშვნელობის 
იქნებოდა ლგბტ(ქ)ი ადამიანებისთვის. ექსპერტების მსჯელობის შედეგად 
ვასკვნით, რომ რეალურად მოწყვლადი ჯგუფები ყოველგვარი ბენეფიტე-
ბის მიღმა დარჩნენ: 

„ანტიკრიზისული სახელმწიფო გეგმა იყო დაცლილი სპეციფიკური 
თემებისგან. ლგბტ(ქ)იადამიანების საჭიროებები ასე ცალსახად არ 
ასახულა, იყო ზოგადი საჭიროებები და, მე ვფიქრობ, როცა ვსაუბრო-
ბთ ანტიკრიზისული გეგმის დანერგვაზე, უნდა გავითვალისწინოთ მო-
წყვლადი ჯგუფის საჭიროებებიც~.

ექსპერტული მოსაზრებით ჰომოფობია არა მხოლოდ კულტურული 
აუღიარებლობის შედეგი, ამასთან, ეკონომიკური პრობლემაცაა, რა-
საც, მნიშვნელოვნად განაპირობებს სახელმწიფოს გულგრილი დამოკი-
დებულება მოწყვლადი ჯგუფებისადმი: „ანტიკრიზისულ გეგმა, კიდევ 
ერთხელ მიუთითებს, რომ სახელმწიფო და საზოგადოება ვერც კი ხე-
დავს ამ ჯგუფს, როგორც სიღარიბის რისკის ქვეშ მყოფს~.

კვლევაში წამოიჭრება პოლიტიკური სიბრმავის საკითხი: „ყველაზე 
მნიშვნელოვანია, მოწყვლადი ჯგუფები სახელმწიფომ დაინახოს, აღი-
აროს, ასახოს დღის წესრიგში და მუდმივად არ გრძნობდეს სხვადას-
ხვა ჯგუფი, რომ ჯერ მათი დრო არ მოსულა~ . 

კიდევ ერთი ექსპერტული პოზიცია ამყარებს სახელმწიფოს მიერ 
ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის აღიარების პრობლემას: „სოციალური ინსტიტუტები 
ჩამოშლილია და დაცვის მექანიზმები ქვეყანაში არაა დარჩენილი. ეს 
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ელიტებისთვის ყველა რესურსის ხელში ჩაგდებამ გამოიწვია. უნდა 
ვილაპარაკოთ სექსუალური და გენდერული იდენტობის თვალსაზრი-
სით რა პოლიტიკაც აქვს სახელმწიფოს, და ეს პოლიტიკა არის არ 
აღიარების, არ დანახვის, უგულებელყოფის პოლიტიკა, რომელიც 
იმეორებს, ამყარებს პატრიარქალურ შეხედულებებს~, – ის ასევე პო-
ლიტიკური ელიტებზე, როგორც პანდემიურ კრიზისთან გამკლავების 
მნიშვნელოვან წინაღობაზე, საუბრობს: „ეჭვი მეპარება სახელმწიფომ 
გაატაროს ხალხზე მორგებული პოლიტიკა. ესენი არიან პოლიტიკუ-
რი ელიტები. ჩვენ ვიცით, ეს ელიტები როგორი დისტანცირებულები 
არიან ადამიანებისგან და მათი რეალური საჭიროებებისგან. სახე-
ლმწიფოს იმედი ვერ გვექნება~. ექსპერტის თქმით ლგბტ(ქ)ი ჯგუფი 
იძულებულია, პოლიტიკური უფსკრულიდან იყვიროს რაც შეიძლება ხმა-
მაღლა, რათა მისი ხმა არ დარჩეს უხილავი, რადგან ყველა პრობლემა, 
რაზეც პანდემიის დროს ვსაუბრობთ, აქამდეც იდგა თემის წინაშე: „თუ 
აქამდე ხერხდებოდა, ნეოლიბერალურ დღის წესრიგს თავისი ხმაუ-
რით გადაეფარა რეალური ადამიანების პრობლემები, დღეს ეს უფრო 
ნაკლებად შეუძლია~.

აღსანიშნავია, რომ დადებითად ფასდება პრემიერ-მინისტრის თავმჯ-
დომარეობით შექმნილი „ადამიანის უფლებების უწყებათაშორისი საბ-
ჭოს~ გარკვეული რეაქტიული ქმედებები თემის საჭიროებებზე. საბჭოს 
ეგიდით, სათემო ორგანიზაციებთან კოორდინირებით, თემის წევრებს 
ერთჯერადი სასურსათო პაკეტები მიეწოდა. 

საბოლოოდ, ლგბტ(ქ)ი თემისთვის სახელმწიფოს ანტიკრიზისული გეგ-
მა ეფექტიანი რეაგირების მექანიზმად არ ფასდება. ექსპერტები კვლავ 
ვერ ხედავენ თემის საჭიროებების რეპრეზენტატულ სოციალური დაცვის 
სტრატეგიებს ან სამოქმედო გეგმას. 

5.2.10 ორგანიზაციების პასუხი ჰუმანიტარულ კრიზისზე
კეთილდღეობის ინსტიტუტების არარსებობის პირობებში, სათემო ორ-

განიზაციებს ჰუმანიტარული კრიზისის დასაძლევად ქმედითი ნაბიჯები 
თავად უნდა გადაედგათ. შემოსავლების გარეშე დარჩენილი, უკიდურეს 
სიღარიბეში მყოფი ლგბტ(ქ)ი თემის ჰუმანიტარ კრიზისზე რეაგირება 
აუცილებელი გახდა. COVID-19-მა თემს სიცოცხლისათვის აუცილებელ 
ინდიკატორებზე – საკვებზე, საცხოვრისსა და მედიკამენტებზე შეუზღუ-
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და წვდომა: „ადამიანებს არ აქვთ საკვები. საკვების გაზიარებაზე არი-
ან. ფიქრობენ, დღეს არ ვჭამო იმდენი, რომ ხვალინდელი არ მქონდე-
სო. რეალური ადამიანების ცხოვრებაზე გეუბნებით. პურის ნაჭრებს 
ითვლიან და იზოგავენ, ითვლიან დღეს რამდენი ჩაი უნდა დალიონ, 
რომ ხვალ იგივე პაკეტი ჰქონდეთ~.

საგანგებო მდგომარეობის საწყისი პერიოდი ექსპერტების მიერ ფა-
სდება, როგორც ქაოსური. დესტაბილიზაციას მნიშვნელოვნად უწყობდა 
ხელს ცოდნებისა და სახელმძღვანელო სტრატეგიების დეფიციტი. „საქა-
რთველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის~ წარმომადგენლის თქმით, 
პანდემიის ვითარებაში მუშაობის გამოცდილების არქონამ განაპირობა 
სოციალურ მუშაკთა შეზღუდული წვდომა ბენეფიციარებთან: „სოცია-
ლური მუშაკები ამბობდნენ, რომ სახელმწიფოს არ ჰქონდა კონკრე-
ტული გეგმა, რის ფარგლებშიც დახმარებას გაუწევდნენ ბენეფიცია-
რს. ასევე, შიდა მომსახურების გეგმა ან პროტოკოლი, გაწერილი წესი, 
რომლის მიხედვითაც ნებისმიერ ჯგუფთან მიმართებაში შეძლებდნენ 
პრაქტიკის მართვას~. 

სერვისპროვაიდერ ორგანიზაციებში მიმართვიანობა კრიტიკულად 
გაიზარდა. „თანასწორობის მოძრაობის~ წარმომადგენელი რთულად 
აფასებს პერიოდს, როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო შემუშავებული მხარდა-
ჭერის მიღების კრიტერიუმები და არ იცოდნენ, გამოწვევას რა ტიპის 
სახელმძღვანელო ინსტრუმენტით გამკლავებოდნენ. ექსპერტები თე-
მის მოლოდინებსა და მოთხოვნებზეც ამახვილებენ ყურადღებას: „ძა-
ლიან დიდი დატვირთვაა არასამთავრობო სექტორზე. უცბად, თემის 
წევრებმა აღიქვეს, რომ ჩვენ ვართ ჰუმანიტარული ორგანიზაცია 
და ჩვენი ვალდებულებაა, მათ დავეხმაროთ ფინანსურად. მე მრჩე-
ბა შთაბეჭდილება, სახელმწიფომ თავისი პასუხისმგებლობა სათემო 
ორგანიზაციებს გადმოგვაბარა და ჩვენზე მოვიდა ეს დატვირთვა~. 
გაცნობიერებული უნდა იყოს, რომ სისტემურ და მასშტაბურ პრობლე-
მებთან დაპირისპირება მხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუციებს ხელეწი-
ფება. სათემო ორგანიზაციებისათვის, ისედაც მწირი რესურსების პირო-
ბებში, დღის წესრიგში ქველმოქმედებითი და ჰუმანიტარული მისიების 
აღსრულებაც დადგა. რიგი გეგმური პროექტების ფინანსური და თვი-
სებრივი მხარეები მოდიფიცირდა და ყველა შესაძლო რესურსი თემის 
ჰუმანიტარულ მხარდაჭერას მიემართა. თუმცა ბარიერი ამ შესაძლებ-
ლობებშიც მრავლად იყო. დონორი ორგანიზაციების ნაწილი ბიუჯეტი-
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სა და საპროექტო წინადადებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების 
შეცვლას რთულად თანხმებოდა. „დონორი იკავებს თავს, რომ გასწიო 
ჰუმანიტარული დახმარება. ბოდიში, ტრენინგებით ან ცნობიერების 
ამაღლებით ვერ დავიცავთ ახლა ადამიანებს შიმშილისგან. ფიზიკუ-
რად ვართ გადასარჩენები. სრული კოლაფსის წინაშე ვართ~.

სათემო ორგანიზაციებმა სწრაფი რეაგირების საპროექტო წინადადე-
ბებით თემის საკვებით, საცხოვრისით, მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 
შეძლეს. „პირველი ლოქდაუნის დროს, კვების, ინტერნეტისა და სამედი-
ცინო ვაუჩერი, ჯამში 175 ადამიანს გადავეცით~, – აცხადებს „თემიდა~. 
სწორედ სათემო ორგანიზაციები ჩაუდგნენ სათავეში საქველმოქმედო აქ-
ციებს, თემის ძირითად საარსებო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის უზ-
რუნველსაყოფად. „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა~ კოვიდ 
გრანტებით მცირე თავშესაფრების ორგანიზება მოახერხეს. „ვიქირავეთ 
ბინები და მცირე თავშესაფრების მენეჯმენტსაც ვითავსებდით. ვინც 
ისედაც ნაქირავებში ცხოვრობდა და ვერ იხდიდა, ვცდილობდით სუბ-
სიდირებას~. 

ჰუმანიტარული სერვისების დანერგვის პარალელურად, რომელიც 
ახალი გამოწვევაა სათემო ორგანიზაციებისათვის, როგორც ფინანსური, 
ისე ადამიანური რესურსების თვალსაზრისით, ექსპერტთა მოსაზრებით, 
მნიშვნელოვანი ხდება პროცესის მონიტორინგი და საჭიროებათა კვლე-
ვის უწყვეტად განახლება. 

5.2.11 მტრული სამუშაო გარემო
ყველა გამოწვევის პარალელურად, ლგბტ(ქ)ი აქტივისტები სამუშაო გა-

რემოს აფასებენ, როგორც მტრულად განწყობილსა და საფრთხის შემ-
ცველს. „ჩვენს ოფისს კვერცხები და პომიდორი ესროლეს. გამუდმე-
ბით გვაქვს იმის შეგრძნება, რომ ვართ გამადიდებელი შუშის ქვეშ. 
ერთხელ ფეხი თუ წაგიცდა, სახელმწიფოც კი მზად არის ბოლო მო-
გიღოს~, ამბობს ექსპერტი, ლგბტ(ქ)ი სათემო ორგანიზაციებში შრომის 
სპეციფიკურობაზე საუბრისას. 

ერთ-ერთი სათემო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ინტერვიუს დროს 
ამბობს, რომ უფლებადაცვითი სფერო, განსაკუთრებით ლბტ საკითხებზე 
მუშაობა, სტრესული და ტურბულენტურია, დიდია გადაწვის რისკი და ფი-
ზიკური საფრთხე, მძიმეა ემოციური ფონი. გარდა ამისა, არ უნდა დაგვა-
ვიწყდეს, რომ სათემო ორგანიზაციების წარმომადგენლები თავად არიან 
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თემის წევრები და ქვიარ აქტივისტები. ისინი შრომობენ საზოგადოებრი-
ვი, პოლიტიკური და ბიუროკრატიული წნეხის კომბინირებულ სივრცეში. 

5.2.12 გეორგრაფიული დაფარვა
ექსპერტები ხედავან მხარდაჭერის სერვისების გეოგრაფიული დაფა-

რვის გაფართოების საჭიროებასაც. სათემო სერვისები ძირითადად კონ-
ცენტრირდება თბილისში, გარკვეული მაჩვენებლით რამდენიმე დიდ ქა-
ლაქში. Identoba Youth /ქუთაისი-ის წარმომადგენელი ექსპერტი ხედავს 
გეოგრაფიული დაფარვის გამოწვევას, თუმცა რესურსების დეფიციტი 
საშუალებას არ აძლევთ, ზედმიწევნით დაფარონ ახლომდებარე სოფლე-
ბი და პატარა ქალაქები: „მეტ-ნაკლებად ვახერხებთ წვდომას ახალგა-
ზრდებზე. ჩამოდიან ხოლმე, ხონიდან, ტყიბულიდან, წყალტუბოდან, 
სხვა ახლო ქალაქებიდან, სოფლებიდან, მაგრამ ესენი არიან ერთე-
ულები, ვინც გაიგო მეგობრისგან. უფრო საინტერესო იქნებოდა და 
მნიშვნელოვანი, ჩვენც მივსულიყავით მათთან~.

რესპონდენტი, სათემო ორგანიზაციიდან სათემო ორგანიზაციებთან 
ურთიერთობისა და მხარდაჭერის მიღების შესაძლებლობას პრივილეგი-
ად აღიქვამს. ახალი კორონავირუსის შედეგებმა სათემო ორგანიზაციე-
ბისათვის იდენტიფიცირებადი გახადა თემის აქამდე უცნობი წევრები და 
ხაზი გაუსვა არსებული სერვისების თვალსაზრისით ნაკლოვანებას: „ფუ-
ფუნების საგანი და რაღაცა ტიპის პრივილეგიაა, მიმართო ორგანიზა-
ციას. დავინახეთ, რომ თუკი მდგომარეობა კიდევ უფრო გამწვავდება, 
თემის მეტ წევრს დასჭირდება სერვისები, ის მწირიც, რაც გვაქვს. ნა-
წილი აქამდე სრულიად უცხო იყო. არ გვიცნობდნენ და ახლა გავიცა-
ნით. ჩვენს შესახებ რომ მეტს სცოდნოდა, შეიძლება ნაკლებ ადამიანს 
ეშფოთა და ენერვიულა, იმ დოზით როგორც შფოთავდნენ~. 

კიდევ ერთი ექსოერტი ყურადღებას ამახვილებს რეგიონებსა და სო-
ფლებში მცხოვრებ ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრებზე და ამბობს, რომ ისინი 
შფოთვის რისკის მატარებლები არიან, რაც განპირობებულია ცოდნისა 
და მხარდამჭერი სერვისების არარსებობით. ექსპერტი ვარაუდობს, რომ 
სოფელში მცხოვრები მოზარდებისათვის განსაკუთრებული გამოწვევაა 
ქამინგაუთი და მასთან დაკავშირებული სირთულეები, რადგან, ქამინგა-
უთის გაკეთება რთულია არა მარტო საზოგადოებრივ ან ოჯახის დონეზე, 
ამასთან, ინდივიდუალურადაც. რთული პიროვნული კონფლიქტების გა-
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დალახვა სოფლებსა და რეგიონებში მცხოვრებ ახალგაზრდებს, დაბნეუ-
ლებსა და შეშინებულებს, ხშირად, სრულიად მარტოებს უწევთ. 

რეგიონებში სოციალურ მუშაკები დეფიციტურად არიან წარმოდგენილ-
ნი, ხოლო თუ არიან, ხშირად, ნაკლები გავლენა აქვთ. ამასთან, შესაძლოა, 
წამოიჭრას თავად სოციალური მუშაკთა ღიაობის საკითხიც, და შეინიშ-
ნებოდეს ჰომოფობიური განწყობა. აქვე, აღსანიშნავია, რომ ექსპერტის 
დაკვირვებით, სამეგრელოსა და იმერეთში სოციალური მუშაკებისათვის 
ლგბტ(ქ)ი საკითხებისა და თემის მიმღებლობის ხარისხი გაცილებით მაღა-
ლია, ვიდრე აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა აღნიშნული ცვლადების 
კაუზალობის ახსნას ვერ გვთავაზობს და მას კვლევის საგნად მიიჩნევს. 

კვლევის შერჩეული ექსპერტი რეგიონებში ადგილობრივი თვითმმა-
რთველობების როლზე ამახვილებს ყურადღებას. რომ არ ვისაუბროთ 
ადგილობრივ თვითმმართველობებში ჰომოფობიური დამოკიდებულე-
ბებსა და ლგბტ(ქ)ი თემთან კომუნიკაციების არხების არარსებობაზე, 
ექსპერტის თქმით, პანდემიის დროს გამოვლენილი ძირითადი საჭირო-
ებები ადგილობრივი თვითმმართველობების კომპეტენციაა, თუმცა რა-
იმე ტიპის ბიუროკრატიულ კომპრომისებსა და საგამონაკლისო წესებს 
პანდემიასთან გამკლავების ადგილობრივ სტრატეგიებში არ გვხვდება. 
ამ პროცესში სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ცენტრალური ხე-
ლისუფლების ჩართულობას გადამწყვეტად მიიჩნევს: „ცხადია, ადგილო-
ბრივი თვითმმართველობები დამოუკიდებლად ახორციელებენ პროგ-
რამებს, მაგრამ მათ ნამდვილად სჭირდებათ მედიაცია~. 

5.2.13 ფსიქიკური დესტაბილიზაცია
„ახალმა კორონავირუსმა გამოიწვია ფსიქიკური დესტაბილიზაცია. 

გაურკვევლობით, მოულოდნელობითა და ღრმა სიურეალიზმით შვა 
კიდევ უფრო ღრმა დაბნეულობა, უძილობები, რა თქმა უნდა იმათში, 
ვისაც კარგი სოციალური მხარდაჭერა არ აქვს, რაც უპირველესი საყ-
რდენია ხოლმე ადამიანებისთვის. ლგბტ(ქ)ი ადამიანებს, სამწუხაროდ, 
კარგი სოციალური საყრდენი არ აქვთ~ . 

პანდემია მოსახლეობის ფსიქიკურ კეთილდღეობაზე კრიტიკულად აი-
სახა. მართალია, კვლევის ექსპერტი COVID პანდემიას ვერ აკავშირებს 
იდენტობის კრიზისთან, თუმცა ამბობს, რომ ლგბტ(ქ)ი თემი, როგორც 
ტრავმირებული, სენსიტიური, მარგინალური, არამეინსტრიმული საზოგა-
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დოება, მაღალი რისკების მატარებელია. ექსპერტის თქმით, სოციალური 
დეტერმინანტები, როგორებიცაა ბავშვობის ნეგატიური გამოცდილებები, 
ფსიქოლოგიური, ფიზიკური და სექსუალური შეურაცხყოფა, სირთულეე-
ბი ოჯახში, ბულინგი, ურთიერთობის გართულებები, ადგილის პოვნის 
გამოწვევა, იდენტურობის ჩამოყალიბების ღრმა კრიზისები, რეტრავმა-
ტიზაცია, დაცინვა, უგულებელყოფა და სხვა რისკ-ფაქტორები, რომლე-
ბიც უმეტესად თან სდევს ლგბტ(ქ)ი ადამიანთა ცხოვრებას, თავისთავად 
ამყარებს მოწყვლადობის ჰიპოთეზებს, სოციალურ და ეკონომიკურ კრი-
ზისებში: „როდესაც პროგნოზს ვაკეთებდით, პანდემიის დასაწყისში, 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტები ვვარაუდობდით, ვინ იქნე-
ბოდა ყველაზე მძიმე დღეში. ყველა ის ჯგუფი, რომელსაც უკვე აქვს 
დამღა, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ტვირთი. სრულებით დარწმუნებუ-
ლი ვარ, რომ ლგბტ(ქ)ი თემში გაცილებით მძიმედ მიდის გამკლავე-
ბის პროცესი, ვიდრე საშუალო სტატისტიკურ მოქალაქეებთან~. არა 
თუ პანდემიის დროს, სოციალური   სამართლიანობის   ცენტრის (ყოფილი 
EMC) ექსპერტი მანამდე არსებულ საგანგაშო ნიშნულებზეც ამახვილებს 
ყურადღებას. ცენტრის მიერ განხორციელებულმა კვლევამ86 აჩვენა, რომ 
ლგბტ(ქ)ი რესპონდენტთა 45% განიცდიდა რაიმე ტიპის ფსიქიკური ჯან-
მრთელობის პრობლემას და ის, უმეტესად, გამოწვეული იყო იდენტობა-
სთან დაკავშირებულ სტიგმით.

ჯანმრთელობის კრიზისულ მდგომარეობასთან დაკავშირებულ შიშსა 
და დაუცველობის განცდას ლგბტ(ქ)ი თემისთვის თან ერთვის იზოლაცია, 
მარტოობა, სიღარიბე: „ყველა ჭრილობა გახსნილია. თავი სად შევაფა-
რო, რა ვჭამო, ყოველი დღე გაურკვეველია. პრობლემები მწვავდება 
და მწვავდება. ჩვენი ვალები იზრდება. რესურსები იწურება და საშვე-
ლი არ ჩანს~. 

სერვისპროვაიდერი ორგანიზაციის წარმომადგენელი შფოთვითი სიმპტო-
მებითა და ბიპოლარული აშლილობით მომართვიანობის გაზრდაზე ამახვი-
ლებს ყურადღებას: „ამას მე ვაკავშირებ ტერორის განცდასთან. რომელ-
შიც ყველა ადამიანს უწევს დღეს ცხოვრება. მაგრამ თემის შემთხვევაში 
ეს ორმაგდება~.

86 ჯალაღანია, ლ. (2020).  ლგბტქ ჯგუფის სოციალური ექსკლუზიის კვლევა საქართველოში. თბილისი.
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პირველი ტალღა მეორე ტალღა

ძვირაფსი ადამიანის დაინფიცირება სიღარიბე იზოლაცია

საკითხის ექსპერტი, საჯარო ფსიქიკური ჯანმრთელობის ატიტუდებზე 
მსჯელობისას, განასხვავებს პირველი და მეორე ლოქდაუნის სტრესორთა 
სისტემებს: თუ კორონავირუსის დასაწყისში ძირითად სტრესორებს, რან-
ჟირების მიხედვით, წარმოადგენდა ძვირფასი ადამიანის დაინფიცირების 
შიში, იზოლაცია და ეკონომიური სიდუხჭირე, პანდემიის მეორე ტალღი-
სას პირველად სტრესორად გადაინაცვლა იზოლაციამ, ხოლო შემდეგი 
დომინირებადი ცვლადებია ეკონომიკური გაღარიბების საფრთხე და მო-
მავლის შიში.

საინტერესოა, რომ „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში – თბილი-
სის~ წარმომადგენელი გვაცნობს კვლევის მიგნებას, სადაც პანდემიის 
დროს ფსიქიკურ მოწყვლადობასა და ასაკობრივ ცვლადს შორის გარ-
კვეული კაუზალობები იკვეთება. ექსპერტის მიხედვით, მოზარდები და 
ახალგაზრდები რთულად უმკლავდებიან ეპიდვითარებას, „ეს ის ასაკია, 
სადაც ჯგუფთან მიკუთვნებულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ემოციუ-
რი ინტელექტისა და სოციალური კომპეტენციების განვითარება სხვა 
ადამიანებთან ერთად ხდება~, ხოლო 50-დან 69 წლის ადამიანები ყვე-
ლაზე კარგად ახერხებენ გამკლავების სტრატეგიების მობილიზებას. ეს 
უკანასკნელი, ექსპერტის აზრით, დაკავშირებულია წარსულში იზოლაცი-
ის გამოცდილებებთან, 90-იანი წლების კრიზისის დროს ჩამოყალიბებულ 
მრავალფეროვან გამკლავების ხერხებთან. 

5.2.14 თვითდესტრუქციული ქცევა 
ჩნდება დაშვება, რომ კომბინირებული კრიზისი საზოგადოებაში 

თვითდესტრუქციული ქცევების მაპროვოცირებელი გახდება. „გლო-
ბალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში – თბილისის~ მიერ განხორციელე-
ბულ კვლევაში იკვეთება ნეგატიური კორელაცია სტრესთან გამკლა-
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ვების სტრატეგიებთან. რესპონდენტის თქმით, მოსახლეობის საკმაო 
ნაწილი პანდემიის დროს, არაადაპტურ ხერხებს იყენებს, რასაც, თავის 
მხრივ, თვითდამაზიანებელი ეფექტი აქვს. ექსპერტები არაერთგვარო-
ვნად აფასებენ ლგბტ(ქ)ი თემში გამოვლენილ ტენდენციებს: „ყველას 
ვერ მოვთხოვთ, ხომ ვარჯიშით და იოგათი გაუმკლავდეს სტრესს. 
მე ვვარაუდობ, იქნება გაზრდილი მონაცემი~, – ამბობს ექსპერტი 
„თანასწორობის მოძრაობიდან~. იგივე მოსაზრებას იზიარებს სხვა ექ-
სპერტი, რომელიც თვითმოვლის რუტინის დაუცველობას დესტრუქცი-
ულ ქცევად მიიჩნევს, რომელიც, თავის მხრივ, სხვა დესტრუქციულო-
ბის კატალიზატორიც შეიძლება გახდეს: „ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე 
ზრუნვას სჭირდება მენტალური განწყობები. ჩემი ცხოვრება მნიშ-
ვნელოვანი უნდა მეგონოს. ამ პერიოდში, როდესაც ადამიანად ვე-
ღარ ვგრძნობთ თავს, ყველაფერს მოკლებულები ვართ, სასოწარ-
კვეთის პირას ვართ, ძალიან რთულია იფიქრო 7 წლის შემდეგ რამემ 
არ მოგკლას. დღეს ვარ ცუდად, დღეს ვვარდები ამის გამო დეპრესი-
აში, მაქვს შფოთვები, ვაწყდები კედელს, მჭირდება ნივთიერებებით 
თავის შემაგრება. სიდუხჭირეს რომ გავუმკლავდე. ფხიზლად უჭირთ 
ადამიანებს ამ ჯოჯოხეთის ყურება~. 

„სასოწარკვეთილი აქტები თვითდესტრუქციისა, იმისთვის, რომ სა-
ხელმწიფომ შეგამჩნიოს~, – ასე უწოდებს ტრანსგენდერი ქალის თვით-
დაწვის მცდელობას WISG-ის წარმომადგენელი და სიმძიმის ღერძი ნეგა-
ტიური ქმედების პოზიტიური აფირმაციის რისკებზე გადააქვს: „ძალიან 
საშიშია, რომ ეს ეპატაჟი და ასეთი თვითდესტრუქცია გახდეს რაღაცის 
მიღწევის ხერხი და ჩვენ შიში გვქონდა, სხვებსაც არ გაემეორებინათ. 
სამწუხაროდ, სხვანაირად ეს საკითხები უხილავი ხდება. ეპატაჟს, რო-
გორც კულტურასა და სტილს არ უნდა დავეჩვიოთ. სამწუხაროა, რომ 
სახელმწიფოც ამ ენაზე გველაპარაკება~. 

ერთ-ერთი ექსპერტი, რომელიც ანტიპანდემიური შეზღუდვებისა და 
ფინანსების შემცირების ფონზე, თემში ნარკოტიკების მოხმარების შემცი-
რებასა და ალკოჰოლის მოხმარების გაზრდას ვარაუდობს. ამასთან, ექსპე-
რტის თქმით, კონტაქტების შემცირებამ და მსოფლიო აქცენტებმა ჯან-
მრთელობის საკითხებზე, მეტწილად განაპირობა დაუცველი სქესობრივი 
კონტაქტების შემცირება. „ბენეფიციარებს ვამისამართებ დერმატო-ვე-
ნეროლოგებთან. ჩვეულებრივ დროს თუ ვაგზავნი თვეში თხუთმეტს, 
ახლა ვაგზავნი თვეში ხუთს~. 
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გარკვეულწილად, ქუთაისში ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარების 
შემცირების სურათს ხედავს კვლევის ექსპერტი და მას გართობის სივრცეე-
ბის გაქრობასთან აკავშირებს. ექსპერტის საკმაოდ პრობლემურად აფასებს 
ჯგუფში თვითდესტრუქციული ქცევის საკითხს: „მანამდე თითქმის ყველა 
ან სვამდა, ან ეწეოდა ყოველდღე~. არსებული მოსაზრებები გვაფიქრებინე-
ბს, რომ გარკვეულწილად, თემში ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარება 
მიბმულია გართობის ინდუსტრიასთან. ჩნდება კითხვა, კლუბური ცხოვრება 
და სხვა ქვიარ ღონისძიებები ხომ არ უწევს პროვოცირებას თემის სოციალუ-
რი ენერგიის მიმართებას დესტრუქციული ქცევებისადმი. თუმცა ამ ეჭვის 
გაქარწყლებას კვლავ ექსპერტები ცდილობენ. მაგალითად, კვლევის რესპო-
ნდენტი კლუბურ ცხოვრებასა და სარისკო ქცევებს შორის წამახალისებელ 
ურთიერთობაზე ცალსახად მსჯელობას ერიდება: „შეიძლება ვივარაუდოთ, 
რომ კლუბურ სივრცეებში გარკვეულ თვითდესტრუქციულ ქცევებზე მი-
საწვდომობა უფრო მაღალია, მაგრამ მთლად ასე ცალსახად ვერ ვიტყვით. 
თემის წევრებს, მიუხედავად იმისა, რომ კლუბები აღარ არსებობს, მაინც 
აქვთ ხელმისაწვდომობა გარკვეულ ნივთიერებებზე~.

„გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში – თბილისის~ წარმომადგე-
ნელი ეყრდნობა სხვა ქვეყნების მაგალითებს, სადაც იმატა სუიციდმა 
თუ ნარკოტიკების მოხმარებამ და საქართველოში ახალი კორონავირუ-
სის შედეგად თვითდესტრუქციული ქცევების შემცირებას „საშიშ ვა-
რაუდს~ უწოდებს. ექსპერტის თქმით, სანამ გადაჭრით დავეყრდნობით 
ციფრულ მონაცემებს, უნდა ვცადოთ ახალი ლოგიკური გზების ძიება 
აღნიშნულის ასახსნელად: შეიძლება უკეთესი ვარიანტი იყოს ის, რომ 
თვითონ ფსიქიკას ძალიან დიდი თვითგადარჩენის იმპულსი აქვს. ხომ 
იცით, „ომსა შიგან გამაგრება~. ჩვენ ვიცით ომის შემდგომი ნევრო-
ზები. როცა ძალიან მძიმე მდგომარეობაა, მედგრად ხარ. შეიძლება 
ახლა ადამიანები მობილიზდნენ და ადაპტურ სტრატეგიებს იყენებენ, 
მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ასე გაგრძელდება~. ამ პოზიციაზე დაყრ-
დნობით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ შეიძლება ახალი კორონავირუ-
სის პერიოდის ჩავლამ, „ომის დამთავრებამ~, მოიტანოს სხვა ფსიქიკური 
კრიზისები და თვითდესტრუქციული ქცევის გაზრდილი მაჩვენებლები. 
ამის საპირისპიროდ, ექსპერტს სწორი პრევენციულ-ინტერვენციური 
ღონისძიებების დაგეგმვა ესახება.
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5.2.15 ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები და დისტანციური მართვა
ჰუმანიტარულ კრიზისზე გადაუდებელი რეაგირების მოთხოვნის 

პარალელურად, უპრეცენდენტოდ გაიზარდა ფსიქიატრისა და ფსი-
ქოლოგის სერვისებზე მიმართვიანობა. ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
პრობლემები, რომლებსაც თან ახლავს საზოგადოებრივი სტიგმა, პო-
ლიტიკურად უგულებელყოფილია. ამ პირობებში, კვლავ სათემო ორგა-
ნიზაციებს უნდა ეტვირთათ სერვისების უწყვეტად მიწოდება თემისათ-
ვის: „ყველანი ვგრძნობთ შიშს, საფრთხეს, გვეშინია ხვალინდელი 
დღის. მენტალური ჯანმრთელობის სერვისები აქამდეც არ იყო ხე-
ლმისაწვდომი და ახლა ხომ საერთოდ არ არის საშველი~ (Identoba 
Youth (ბათუმი)).

სერვისპროვაიდერთა გამოწვევებზე გვიყვება WISG-ის ექსპერტი: 
„პროაქტიულად დავიწყეთ ბენეფიციარებთან ჩამორეკვა და საჭი-
როებების კვლევა გავაკეთეთ. დავწერეთ ჰუმანიტარული გრანტები 
და, მიუხედავად იმისა, სწრაფი რეაგირების იყო, მაინც დაგვიანდა. 
მოთხოვნა სერვისებზე, განსაკუთრებით ფსიქოლოგის სერვისზე, ძა-
ლიან გაიზარდა. ჰუმანიტარული დახმარება რომ დავიწყეთ, ისეთი 
მომართვიანობა იყო, ძლივს გავწვდით~. ფსიქიატრის სერვისზე მნიშ-
ვნელოვნად გაიზარდა მიმართვიანობა ქუთაისშიც. Identoba Youth-ის 
ექსპერტი ამ მაჩვენებელს მხოლოდ პანდემიურ კრიზისს არ უკავშირებს 
და რამდენიმე ახსნას მიუსადაგებს: (1) ქუთაისში ფსიქიატრის სერვი-
სის უფასოდ სარგებლობის შესაძლებლობა გაჩნდა. (2) ორგანიზაციაში 
დასაქმებული ფსიქიატრის პროფესიონალიზმი დადებითად ფასდება 
საზოგადოებაში, მისი კომპეტენცია ეჭვქვეშ არ დგება. (3) ფსიქიატრი 
ამჟღავნებს ლგბტ(ქ)ი საკითხებისადმი მგრძნობელობას. (4) თემში ფსი-
ქოგანათლების დონე გაიზარდა, შედეგად, დაიგეგმა რაციონალური მა-
რთვის პრაქტიკები. (5) შემცირდა ფსიქოსერვისების მიღების სტიგმა: 
„დღეს ჩვეულებრივი მოვლენა გახდა, ამ სერვისით ისარგებლო ისე, 
თავი არ გეგონოს არანორმალური~.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებისას მიწოდებისას, დისტანციუ-
რი წესით სარგებლობის წინაპირობა დამატებით ბარიერად იქცა: თემის 
ნაწილს კომუნიკაციებთან წვდომა შეზღუდული აქვს, ნაწილი კი, საცხო-
ვრებელი პირობების გამო, ვერ ახერხებს განმარტოებას, რათა სრულფა-
სოვნად, უსაფრთხოდ შეძლოს რეაბილიტაციის კურსის გავლა: „ფსიქო-
ლოგთან და ფსიქიატრთან კონსულტაციები რაც უფრო მისაწვდომი 



192

COVID-19-ის გავლენა ლგბტ(ქ)ი თემზეჩაღრმავებული ინტერვიუები ექსპერტებთან 

გახდება, მით უკეთესი, მაგრამ ბარიერია ის, რომ ადამიანებს პირადი 
სივრცე არ აქვთ, რომ ილაპარაკონ ამაზე. ხშირად იმის გამო, რომ მო-
ძალადეებთან არიან ვიწრო სივრცეში. ამ სერვისებისთვის განსაკუთ-
რებით საჭიროა ინტიმური სივრცე~ (Identoba Youth (ბათუმი)). „პირადი 
ოთახი არავის აღარ აქვს. ბევრ თემის წევრს აშკარად სჭირდება მხა-
რდაჭერა, მაგრამ ვერ იღებს, იმიტომ, რომ სახლში 20 ადამიანია და 
ვერ ილაპარაკებს~ (`თემიდა~). 

აღსანიშნავია, რომ დისტანციური მართვა გამოწვევად სახელდება სო-
ციალური მუშაკებისთვისაც. „ჩვენი მუშაობა პირდაპირ კომუნიკაცი-
ას გულისხმობს. 1-2 საათიან ინტერვიუს ან თერაპიას. შეზღუდვების 
პირობებში მნიშვნელოვანი იყო წესი, რომელიც დაარეგულირებდა, 
თუ არა პირისპირ, მაშ როგორ გვაქვს მისაწვდომობა ბენეფიციარებ-
თან. სოციალური მუშაკები ამბობდნენ, რომ არ იციან როგორ მართონ 
ადამიანის მდგომარეობა დისტანციურად და ამის არც ტექნიკური სა-
შუალებები ჰქონდათ~ (საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია/
GASW).

5.2.16 ფსიქიკური ჯანმრთელობა, როგორც „ბრმა ლაქა“ სახელმწიფოსთვის
COVID პანდემიის მართვა, სახელმწიფოს მხრიდან, ერთი მხრივ, ჯანდა-

ცვის სისტემის ოპტიმიზაციას, მეორე მხრივ კი ფსიქო-სოციალური პოლი-
ტიკის ინკლუზიურ გატარებას მოითხოვდა. კვლევის ექსპერტი ინტერვიუს 
დროს იხსენებს კოლუმბიისა და ევროპის უნივერსიტეტების მოწოდებებს 
სახელმწიფო პოლიტიკის შემქმნელებისათვის, რომ შეეტანათ ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის დაცვა პრიორიტეტებში, თუმცა, საქართველოში ამ მიმა-
რთულებით რაიმე ტიპის პოზიტიური ნაბიჯები არ გვქონია. ექსპერტი, ამ 
მიმართულებით, მთავრობის არაადეკვატური პასუხის ასახსნელად იყენებს 
ისეთ სიტყვათშეთანხმებებს, როგორებიცაა: „ვერ ხედავენ~, „თავად არ გა-
მოუცდიათ~, „პრიორიტეტად არ თვლიან~, „ბრმა ლაქასავითაა~. ფსიქიკური 
კეთილდღეობის სერვისების დეფიციტი შეგვიძლია დავუკავშიროთ რესურ-
სების სიმწირეს: ერთი მხრივ, ქვეყნის ფინანსური წყაროები მთლიანად მიე-
მართება მძიმე ფსიქიური აშლილობის სამკურნალოდ, ხოლო, მეორე მხრივ, 
დეფიციტურია ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტები, რომლებიც 
შეძლებდნენ კორონავირუსით გამოწვეული მდგომარეობის მართვას. ექსპე-
რტს გამოსავლად ესახება პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერება: „ოჯახის 
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ექიმებმა უნდა იცოდნენ რა არის დეპრესია, რა არის შფოთვა და პოსტ 
ტრავმატული შფოთვითი აშლილობა~.

ჯანმრთელობის საკითხებში, ლგბტ(ქ)ი თემისათვის ფსიქიკური კეთილ-
დღეობა ერთადერთი გამოწვევა როდია – გარდა იმისა, რომ „დაბალი 
ხელფასებისთვის განწირული ჯგუფისათვის~ ჯანმრთელობის ფასიანი 
სერვისის მიღება განსაკუთრებული ფუფუნებაა, რთული მოსაძებნია სა-
ნდო, კვალიფიციური, დისკრიმინაციული ცრურწმენებისაგან თავისუფა-
ლი ჯანდაცვის მუშაკი, რომელიც შესაბამის, მხარდამჭერ, არადამამცი-
რებელ მომსახურებას გაუწევს თემის წევრებს.

5.2.17 სოციალური დისტანცია
ახალმა კორონავირუსმა სოციალური კავშირები გააღარიბა. ეკონომიკურ 

სიდუხჭირეში მყოფი ადამიანებისათვის, იზოლაცია იოგისა და ახალი უცხო 
ენების დაუფლების შესაძლებლობა როდია, ბევრისთვის ეს ძალადობრივ სი-
ვრცეში, კომუნიკაციებისა და საკვების გარეშე კარჩაკეტილი, უიმედო დღეე-
ბის გამოცდილება იყო. ხშირად, თემის წევრები, სახლში გვიან დაბრუნებით, 
ძალადობრივ გარემოს უსხლტდებოდნენ, ჩაგვრის საფრთხეში მყოფნი, თავს 
მეგობრებსა და მხარდამჭერებს აფარებდნენ: „უსაფრთხო სივრცე აღარ 
არსებობს. ადრე იმის საშუალება ჰქონდათ ადამიანებს, ყველა ასეთი 
ადგილი ახლა დაკეტილი და შემჭიდროებულია~ (WISG). ექსპერტს მუდმი-
ვად ერთ სივრცეში მყოფი ღარიბი ოჯახები მოჰყავს მაგალითად, სადაც თე-
მის წევრები უმეტესად შიშსა და ჩაგვრას განიცდიან. ლგბტ(ქ)ი ადამიანებს 
მხოლოდ უსაფრთხო სივრცეებში ხელეწიფებათ თვითგამოხატვა, საკუთარი 
სექსუალობისა და იდენტობის განხორციელება. 

„თბილისი პრაიდის~ წარმომადგენელი სოციალურ იზოლაციაში მხო-
ლოდ ინდივიდუალურ გამოწვევებს არ ხედავს და მიიჩნევს, რომ თავ-
შეყრის სივრცეები მნიშვნელოვნად განსაზღვრავენ თემის, როგორც 
ერთიანი ქსოვილის ფორმირებას: „როცა ერთმანეთისგან იზოლირებუ-
ლი ვართ, შესუსტებული ვართ, როგორც თემი~. პოზიციას იზიარებს 
“თანადგომის~ ექსპერტი, რომელიც თვითგამოხატვის სივრცეებს თემის 
ფსიქიკური კეთილდღეობის ინდიკატორად მიიჩნევს: „სხვა ადამიანები 
შეიძლება თვითგამოხატვას ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ადგილას 
ახერხებდნენ. მაგრამ „კიკი~ და სხვა ქვიარ ივენთები, თემისთვის იქცა 
თავისუფლების ადგილად~. 
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განსხვავებულია სხვა ექსპერტის მოსაზრება. მართალია, ის იზიარებს 
„დიდი საკლუბო სცენის~ მნიშვნელობას, თუმცა ვერ ხედავს ლგბტ(ქ)ი თემის 
სპეციფიკურ ჩაგვრას სოციალური დისტანცირების პოლიტიკაში და ამბობს, 
რომ ის მთელი, ფართო საზოგადოების სტრესია და ყველასთვის საერთოა. 

5.2.18 ძალადობა
სოციალური დისტანცირება, როგორც ჯანმრთელობის დაცვის 

მნიშვნელოვანი წინაპირობა, გონივრული საფუძველი აღმოჩნდა ჰი-
პოთეზისა, რომ თემში ძალადობის მაჩვენებელი გაიზარდა. თუმცა, 
ლგბტ(ქ)ი თემზე ძალადობის მაჩვენებელი პანდემიის გავრცელება-
მდეც კრიტიკული იყო. ექსპერტებს გასულ ორ წელში საგულისხმო 
დადებითი ტენდენციები არ შეუნიშნავთ. ზოგიერთი მათგანი ხედავს 
პოზიტიურ, თუმცა მინიმალურ ცვლილებებს საზოგადოებაში: „ისევ 
არ უნდათ გეები მეზობლებად. თუმცა რაღაცა უბნები ჩნდება, 
რომლებიც შეიძლება მეტ-ნაკლებად უფრო მეგობრულები იყვნენ~ 
(„თემიდა~). Identoba Youth – ის წარმომადგენელი ქუთაისში, ოჯახუ-
რი ძალადობის შემცირების ტენდენციაზე საუბრობს და ამას ინფო-
რმაციის მეტ მისაწვდომობას, სექსუალობის საკითხებისადმი ტაბუს 
მოხსნასა და ზოგადი მიმღებლობის გაზრდას მიაწერს. 

„ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის~ წარმომადგენელი 2019 
წელს აფასებს, როგორც საკმაოდ ძალადობრივს, სოციალურ და პოლი-
ტიკურ პლატფორმებზე: „2019 წელი იყო სოციალური კონფლიქტების 
გაღვივების წელი~. სიძულვილით მოტივირებული ფაშისტური და რადი-
კალური დაჯგუფებები განაგრძობენ ღია მუქარებსა და კონტრქმედებებს 
ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრებისადმი. სოციალურ მედიაში ხშირად ვხვდებით 
სიძულვილის ენას. 

ძალადობრივად ფასდება პოლიტიკური დღის წესრიგიც თემის წევრე-
ბის მიმართ. სამოქალაქო პარტნიორობაზე დაფუძნებული პრივილეგიები 
ლგბტ(ქ)ი ადამიანისთვის მიუწვდომელია. პანდემიამ კიდევ უფრო გააძ-
ლიერა შფოთვა სისტემის მიერ არაღიარებულ ოჯახებზე: „პანდემიის 
პერიოდში გამიჩნდა შიში, რომ არანაირი გარანტიები არ მაქვს და კო-
ვიდით გამოწვეული ცუდად ყოფნის შემთხვევაში გადაწყვეტილებას 
არ მიიღებს ჩემი დედ-მამა, რომელთანაც ურთიერთობა არ მაქვს და 
არც მინდა, რომ მქონდეს. ახლა განსაკუთრებულად მივხვდი, რისთვის 
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მჭირდება ის ფარატინა ქაღალდი, რომელიც შეიძლება ჰეტეროწყვი-
ლებისთვის არაფერს ნიშნავდეს. ხშირად, სახელმწიფო, მათ ურთიე-
რთობებს ქორწინების გარეშედაც აღიარებს. მაგრამ მე, რომელიც არ 
ვჯდები ჰეტერონორმატიულობაში, ამ უფლებებით ვერ ვსარგებლობ~.

ერთი შეხედვით, COVID-19-ის მიერ წარმოებული გლობალური გრანდნა-
რატივი, – #დარჩისახლში, თუ მხოლოდ ვირუსის გავრცელების პრევენცი-
აა, ლგბტ(ქ)ი თემისთვის ეს მოძალადე ოჯახთან ან ინტიმურ პარტნიორთან 
ერთად იზოლირებას ნიშნავს: „თუ შეურაცხყოფის მიყენების სივრცე იქ-
მნებოდა კვირაში ერთხელ, ახლა შეიძლება ყოველდღიურად და ყოვე-
ლწამიერად ვიყოთ ამის მსხვერპლი. იმიტომ, რომ ერთ სივრცეში უწევთ 
მოძალადესა და მსხვერპლს ყოფნა~. ძალადობის რისკს არაერთი გარე-
მოება ზრდის. გარდა სიძულვილისა, მოძალადისთვის მაპროვოცირებელია 
პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური და ემოციური კრიზისები: „ურთი-
ერთობები კიდევ უფრო იძაბება, ვიდრე პანდემიამდე. დათრგუნული 
ცხოვრება ჩვეულებრივ დღეებს აღარ ჰგავს. როცა გაღიზიანებადობის 
დონე იწევს, იწევს ძალადობის სიხშირე და მასშტაბიც~.

„შფოთვა, ნერვიულობა, გაღიზიანებადობა როცა იმატებს, ინტერპე-
რსონალური ურთიერთობები მწვავდება. გაღიზიანებული როცა ხარ, 
ის, რაც გუშინ შეიძლება არ გწყენოდა ან ადვილად გადაგეტანა, დღეს 
უფრო მეტად გვაზარალებს~.

ექსპერტებში ცირკულირებს მოსაზრება, რომ პანდემიამ ძალადობის 
მსხვერპლთა ემპათიისა და ძალადობრივი გარემოსადმი კონფორმულო-
ბის მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაზარდა. როგორც ცნობილია, მოძალა-
დეები, უმეტესად, ოჯახში მატერიალური დოვლათის შემომტანი კაცები 
არიან. COVID-19-მა მათი ეკონომიკური კონტრიბუციები ოჯახური მე-
ურნეობებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გახადა, რამაც, თავის 
მხრივ, ძალადობის მსხვერპლთა დუმილი განაპირობა. 

ძალადობაზე მიმართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი ასევე განპირობე-
ბულია ლგბტ(ქ)ი თემის უნდობლობით, სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი: 
„ადამიანებს არანაირი რწმენა სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი არ 
გააჩნიათ და მოწინავე ამაში, რა თქმა უნდა, არის საქართველოს სა-
პარტრიარქო და შემდეგ საქართველოს მთავრობა, პარლამენტი, პო-
ლიცია და პროკურატურა. ამ შემთხვევაში, უნდობლობის ხარისხი იყო 
65%, ამიტომ, მიმართვიანობა, ძალადობაზე ეჭვის შემთხვევაში, არის 
უკიდურესად დაბალი~.
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ფიზიკური ძალადობისგან განსხვავებით, გამოწვევაა ფსიქოლოგიუ-
რი ძალადობის იდენტიფიცირების საკითხიც თავად მსხვერპლის მიერ, 
„ხშირად ადამიანს ეს ნორმალური ყოფის ნაწილი ჰგონია~. ექსპერტის 
დაკვირვებით ძალადობის იდენტიფიცირება განსაკუთრებით უჭირთ სის-
გენდერ სექსმუშაკ ქალებს. მეორე მხრივ, ხშირად, ფსიქოლოგიური ძალა-
დობა „ნაკლებად სერიოზულ ფაქტად ითვლება~ ან მსხვერპლი ფიქრობს, 
რომ მსგავსი ტიპის სირთულეს თავად უნდა გაუმკლავდეს, ამასთან, პრო-
ბლემურია ფსიქოლოგიური ძალადობის დადასტურება სამართალდამცა-
ვი უწყებებისათვის, რადგან მას არ ახლავს მტკიცებულება ფიზიკური 
დაზიანების სახით. 

მაშინაც კი, თუ მსხვერპლი შეძლებს ძალადობის ამოცნობას, უნდა და-
ვსვათ კითხვა, პანდემიის დროს, მუდმივი მეთვალყურეობის პირობებ-
ში, შეძლებს კი ძალადობის მსხვერპლი შესაბამის უწყებებთან მიმართ-
ვას? მაშინაც კი, თუ ეს უკანასკნელი შესაძლებელი გახდება, რამდენად 
ეფექტური იქნება უწყების პასუხი? ექსპერტები ამბობენ, რომ ძალადო-
ბაზე მიმართვიანობამ დაიკლო, ხოლო ძალადობა გაიზარდა: „ქვეყნებში, 
სადაც ძალადობის შეტყობინების პროცედურები არის დანერგილი, 
30%-50% გაიზარდა პანდემიის დროს ძალადობის გამოვლენის მაჩ-
ვენებელი. საქართველოში, სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ეს ზრდა 
არ ფიქსირდება. ოფიციალური მონაცემები კიდევ უფრო არ პასუხობს 
რეალურ სურათს~. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის წა-
რმომადგენელი, ძალადობის მსხვერპლთა მიერ დანაშაულის არგაცხადე-
ბის რამდენიმე მიზეზს გვთავაზობს: 

1. დაცული შეტყობინების ა არსებობა – მოძალადესთან ერთად იზო-
ლაციაში მყოფი მსხვერპლისათვის რთულია შესაბამისი მომენტის 
მოხელთება, უსაფრთხო შეტყობინებისათვის. 

2. სამომავლო პერსპექტივების არქონა – ძალადობის მსხვერპლს არ 
აქვს საკუთარი ქონება ან დანაზოგი. ქვეყანაში არსებული თავ-
შესაფრები, ლგბტ(ქ)ი ადამიანების საჭიროებებს ვერ ფარავს, და 
არც კომპენსაციის სისტემაა დანერგილი, რომელიც ადამიანე-
ბს შესაძლებლობას მისცემდა, დამოუკიდებელი ცხოვრება დაე-
წყოთ. 

3. ბიუროკრატიული პრობლემები – ქირითა და თავშესაფრით უზრუნ-
ველყოფისათვის საჭიროა რეგისტრაცია იმ მუნიციპალიტეტში, სა-
დაც გსურს სერვისის მიღება. 
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საბოლოოდ, ექსპერტი, ძალადობის მსხვერპლთა მიმართვიანობის დაბალ 
მაჩვენებელს ეკონომიკური დამოუკიდებლობის არქონას უკავშირებს, საქა-
რთველოში მცხოვრებ ქალებსა და ლგბტ(ქ)ი თემში. უმეტესად, მოძალადის 
ხელშია საცხოვრებელი რესურსები და მანიპულაციის იარაღები. „დროე-
ბით წამოსვლით შეიძლება უფრო მეტად არ გააღიზიანონ მოძალადე. 
ძალიან ბევრი შემთხვევა, სასამართლოს ეტაპზე მისული, შეწყვეტილა 
სწორედ იმ მიზეზით, რომ მოძალადე არის ოჯახის ფინანსური უზრუნ-
ველმყოფი ან მსხვერპლი ცხოვრობს მოძალადის მშობლების სახლში 
და,ცხადია, მას აქვს მოლოდინი, რომ თუ მათი შვილის შესახებ განა-
ცხადებს, მოუწევს ამ საცხოვრებლის დატოვება. საზოგადოება მსხვერ-
პლის მხარეს იშვიათ დგას, მათ შორის ბიოლოგიური ოჯახებიც~.

ექსპერტები იხსენებენ, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს კონკრეტული 
პროტოკოლი არ ჰქონიათ, რომელიც, COVID-19-ის პირობებში, ძალადობრივ 
შემთხვევებზე ეფექტიან უკუკავშირს უზრუნველყოფდა. „დღეს პოლიციამ 
არ იცის როგორი პროტოკოლით იმოქმედოს ძალადობის მსხვერპლთან, 
ან მოძალადესთან, რომელსაც კორონავირუსი აქვს და, სანამ ვირუსი არ 
გაუქრებათ, იქამდე ტოვებენ ყურადღების მიღმა~.

 “თუ პოლიცია ადგილზე მიდიოდა, ოჯახში ძალადობის შემთხვე-
ვაში, არ შედიოდა ბინაში, ვერ ახდენდა ეფექტურ რეაგირებას. სად 
უნდა გადაეყვანათ ეს ადამიანები არ იცოდნენ, თვითონ სახელმწიფოც 
აღიარებდა ამას. იყო ლიმიტირებული ადგილები. განსაკუთრებით რე-
გიონებში”, ამბობს კვლევის რესპონდენტი და აქვე უსვამს ხაზს ახალი 
კორონავირუსის დროს ძალადობის შემთხვევათა მართვის რეგიონალურ 
განსხვავებებს. მისი თქმით, რეგიონებში პოლიცია არის გაცილებით აგრე-
სიული და არასენსიტიური, ვიდრე თბილისში. ამას თან ერთვის თბილისში 
მცხოვრებ თემის წევრთა უფრო მაღალი ცნობიერება საკუთარი უფლებე-
ბისა და გამკლავების გზების შესახებ. აღნიშვნას იმსახურებს, რომ ერთ-ე-
რთი სათემო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხედავს თბილისის ცალკეულ 
განყოფილებებში პოზიტიურ ცვლილებებს: „ვიცი თბილისში 5 განყოფილე-
ბა, გადამზადებული პოლიციელების, გამომძიებლების კონცენტრირება ამ 5 
განყოფილებაში. თანამედროვე გამოძიების ტექნიკები, ა.შ. ამ 5 განყოფილე-
ბაში ხდება~. თუმცა სამართალდამცავებისათვის კვლავ გამოწვევად რჩება 
ლგბტ(ქ)ი ნიშნით დისკრიმინაციისა და ოჯახში ძალადობის იდენტიფიცირე-
ბა. სამართლიანი მხარდაჭერის ძიების გზაზე, ძალადობის მსხვერპლნი, ხში-
რად თავად ინსტიტუტების მიერ რჩებიან რეტრავმირებულნი. 
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ზოგიერთი ექსპერტული მოსაზრება აკრიტიკებს ძალადობაზე რეა-
გირების მექანიზმებს, რადგან ის თავადაა ძალადობრივი მოწყვლადი 
ადამიანებისადმი, დაფუძნებულია დასჯასა და მუქარაზე, ნაცვლად მო-
რიგებისა და ცნობიერების ამაღლებისა: „ეშინიათ, რომ მათი ოჯახის 
წევრები აღმოჩნდებიან ციხეში. დასჯა არ არის მსხვერპლის პოზიცი-
იდან სასურველი გამოსავალი. მშვიდობიანი ფორმით გავუწიოთ მო-
ნიტორინგი, სახელმწიფო ამოწმებდეს ყოველდღე, გადალახა თუ არა 
მოძალადემ ძალადობრივი მიდრეკილებები, განწყობები~. „არ უნდა 
იყოს დასჯა ერთადერთი ბერკეტი, რომლითაც სახელმწიფო შეძლებდა 
მსხვერპლის დაცვას ძალადობისგან~. 

საერთაშორისო გამოცდილებებზე დაფუძნებით, ექსპერტები იზოლაცი-
ის პირობებში ძალადობის პრევენციის კრიტიკულ საჭიროებას ხედავენ. 
თუმცა, ამ დროისათვის, ქვეყანაში რაიმე ტიპის სპეციალური ღონისძიე-
ბები, რომელიც COVID-19 პანდემიით გამოწვეულ ლგბტ(ქ)ი პოპულაციის 
მიმართ ძალადობის იდენტიფიცირებას, მასზე სწრაფ და ეფექტიან რეა-
გირებას შეძლებს, არ არსებობს. ძალადობის მსხვერპლნი ინსტიტუციური 
მხარდაჭერის მიღმა, უკიდურეს სიღარიბეში რჩებიან. 

5.3 COVID-19-ის კვალი
„რა იქნება ის კვალი, რომელსაც ახალი კორონავირუსი შემდგომ ცხოვრე-

ბაში დატოვებს?~ – ამ კითხვას ვუსვამდით რესპონდენტებს, ინტერვიუს და-
სასრულს. COVID-19 შეფასდა, როგორც გარდამტეხი ცვლილება მომავლის 
წესრიგისა. ანგარიშის შემდეგი თავი გაჯერებულია ექსპერტთა ჰიპოთეზე-
ბითა და წინასწარგანწყობებით, მოქმედების ახალი გზებითა და სტრატეგიე-
ბით, მომავლის ხედვითა და სარეკომენდაციო სახის რეფლექსიით.

5.3.1 საზოგადოებრივი შეჭიდულობის მნიშვნელობა
ახალი კორონავირუსი, ერთი მხრივ, საზოგადოების მანკიერ მხარეთა 

გარდაქმნის ინსპირატორი ხდება. ხაზი ესმება ადამიანთა ურთიერთმ-
ხარდაჭერისა და სოლიდარობის მნიშვნელობას. აქამდე, ჰიპოთეტური, 
თეორიული ცვლადები, ემპირიულ თვისებებს იძენს. ადამიანები რეალუ-
რი მტრის წინაშე აღმოჩნდებიან. პოლიტიკური მხარდაჭერისა და მყარი 
საყრდენების მიღმა დარჩენილი მოწყვლადი ჯგუფები ერთმანეთისათვის 
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ფუნქციურ მნიშვნელობებს იძენენ. „სინამდვილეში, ჩვენ თუ არ დავუ-
დგებით ერთმანეთს გვერდით, სხვისი იმედი ვერ გვექნება. მგონია, 
რომ შეჭიდულობა გაიზრდება. ერთად რომ ვაშენოთ უკეთესი საზო-
გადოება, ამის საჭიროებას გამოკვეთს~, განაცხადებს კვლევის რესპო-
ნდენტი და აქვე წამოჭრის ოჯახის, როგორც, ერთი მხრივ, „ძალადობრივი 
და პატრიარქალური მოვლენის~, თუმცა, მეორე მხრივ, „საზოგადოებრივი 
ატომის~ ახალ ხედვას, პერსპექტივას: „ოჯახს აქვს რაღაცა ტიპის შე-
საძლებლობაც. აწი უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ მოხდება ოჯახის 
ინსტიტუტის გადააზრება, გარდაქმნა, ისე, რომ გაფართოვდეს. ოჯახი 
არის უფრო მეტი, ვიდრე სისხლით ნათესაობაა. მაგალითად, ოჯახი 
ქვიარ ადამიანებისთვის არის მეგობრების წრე~.

5.3.2 ახალი გამოწვევები
ახალი კორონავირუსი ამჟღავნებს გამართული, ინდივიდზე ორიე-

ნტირებული კეთილდღეობის სერვისების მნიშვნელობას. „იმედი მაქვს, 
ცოტა უფრო მეტს მოუსმენენ სოციალურ მუშაკებს. პოლიტიკების 
დაგეგმვისას და ადვოკატირებისას, სოციალური საკითხები გახდება 
მნიშვნელოვანი~, – ამბობს ექსპერტი, რომელიც პოსტპანდემიურ ვითა-
რებაში რესურსების მობილიზების განსაკუთრებულ საჭიროებას ხედავს, 
თუმცა, აქვს მოლოდინი, რომ განსხვავებით პანდემიური ვითარებისა, პო-
სტ-რეჟიმში ლგბტ(ქ)ი თემისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ხმა კიდევ 
უფრო უჩინარი გახდება, რაც გააღვივებს სოციალურ კონფლიქტებს. 

„საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია/GASW~-ის წარმომა-
დგენლის ხედვით პროფესიები უნდა მოდიფიცირდნენ იმ გავლენების 
შესაბამისად, რასაც იზოლაცია ადამიანთა ფსიქო-ემოციურ, სოციო-ე-
კონომიკურ და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე მოახდენს. მნიშვნე-
ლოვანია ახალი პროფესიული ფუნქციონალების დანერგვა: „ჩვენ უნდა 
შევაფასოთ რა განვითარება უნდა ჰპოვოს პროფესიამ, კრიზისული 
მდგომარეობის მართვის მიმართულებით. უნდა მოერგოს დისტანცი-
ურ მუშაობას სოციალური მომსახურება. შესასწავლია, თავად სოც. 
მუშაკებზე რა გავლენა მოახდინა ამ იზოლაციამ და რა ახალი უნარე-
ბის განვითარება სჭირდებათ მათ ამ პროცესში~.

ახალი კორონავირუსის შემდეგ, სათემო ორგანიზაციის წარმომადგე-
ნელს ერთ-ერთ ორგანიზაციულ პრიორიტეტად ესახება სექსსამუშაოში 
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ჩართულ ტრანსგენდერთა პროფესიული მხარდაჭერა: „ერთ-ერთი მნიშ-
ვნელოვანი ინიციატივა სექსსამუშაოში ჩართული ტრანსგენდერების-
გან წამოვიდა. როგორც კი ვეღარ შეძლეს სექსსამუშაოთი შემოსავლის 
მიღება, გაუჩნდათ იდეა, პროფესიული კურსები აგვენაზღაურებინა 
მათთვის, რათა სხვა პროფესია შეეძინათ და ახალი დასაქმების სფე-
როები ეპოვათ. ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტი იქნება, რომ სხვა უნა-
რების შეძენაში დავეხმაროთ თემის წევრებს~.

სხვა ექსპერტი COVID-პრაქტიკის შედეგად, „სახელმწიფოს როლის 
გადახედვის~ საკითხს წამოჭრის და ვარაუდობს, რომ „კითხვის ნიშნის 
ქვეშ დადგება ბიზნეს ინტერესები~. ექსპერტის ხედვით, პოსტ-პანდე-
მიურ, ახალ ეპოქაში, ხალხის ინტერესებზე მორგებულ პოლიტიკას, შე-
საძლებლობა მიეცემა, გახდეს სიცოცხლისუნარიანი და „ამ გარდამტეხ 
პროცესებში, სათემო ორგანიზაციები, მათი პრაქტიკის გაქვიარებით, 
იქნებიან ერთ-ერთი ცენტრალური როლის მქონეები~.

5.3.3 საერთო მტერი და ფრაგმენტაცია
ექსპერტთა გამოკითხვის რესპონდენტი ექსპერტი ხაზს უსვამს, იმის 

გაცნობიერების საჭიროებას, რომ საზოგადოება „ერთი დიდი ქსოვილია~, 
რომ საერთო გასაჭირის დასაძლევად გაღებული ძალისხმევა ჰოლისტურ 
პერსპექტივებს უნდა მიემართოს. თუმცა, როგორია ახალი კორონავირუ-
სით გამოწვეული რეალობა? ექსპერტი იხსენებს ვამიკ ვოლკანის ნააზრე-
ვს, რომელიც მუდამ ოცნებობდა მარსიდან ჩამოსულ მტერზე, რათა ენახა, 
როგორ შეიკვრებოდა, გამთლიანდებოდა დედამიწა საერთო პოტენციური 
მტრის წინააღმდეგ, და მაშინ, როდესაც ეს რეალური გახდა პანდემიის 
სახით, დაინახა, თუ როგორ დაიშალა, დაიყო, ჩაიკეტა, დანაწევრდა საზო-
გადოება. „ეს არის ორმაგი დაბმები ამ პანდემიისა. თან გვაერთიანებს და 
თან მიდის ღრმა დაპირისპირებები~. ჩნდება კითხვა, რატომ მოხდა ასე და 
არა სხვაგვარად? რომ ვკონცენტრირდეთ ქართულ სოციუმზე, რამ განა-
პირობა ფრაგმენტაცია? რესპონდენტი პასუხს ტრავმირებულ საზოგადო-
ებაში ხედავს, რომელიც „არ არის სინთეზირებული, მთლიანი, ადვილად 
იშლება, ადვილად პროექცირებს ბრაზს და შიშს ირგვლივმყოფებზე, 
ვერ იტანს ამბივალენტობას, რომელიც გაზრდილი ფსიქიკის ნიშანია. 
ეს არ არის ზრდასრული საზოგადოება. კიდევ უფრო მეტად ჩანს, რომ 
სამყარო კრიზისშია~.
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5.3.4 სინთეზის პოტენციალი
ერთ-ერთი ექსპერტული ნააზრევი კონცენტრირდება სინთეზის პოტენ-

ციალის პოვნაზე საზოგადოებაში. ექსპერტი პანდემიის სიმძიმის სამ გა-
მოსავალზე ამახვილებს ყურადღებას: პირველ შემთხვევაში ადამიანები 
მძიმდებიან, მათი მდგომარეობა უარესდება; მეორე შემთხვევაში კრიზისი 
არ ეხებათ და არაფერი იცვლება; ხოლო მესამე გამოსავალია „ამ ყველა-
ფერმა გაგზარდოს, ეგზისტენციალურმა კრიზისმა გაპოვნინოს საზრისი, 
ცხოვრების გზა~. რესპონდენტის ხედვით, სწორედ ეს უკანასკნელი უნდა 
დაედოს საფუძვლად დაინტერესებულ მხარეთა საქმიანობას, პოსტ-პა-
ნდემიური კრიზისის პრევენციის ღონისძიებებს: „ჩვენ ენერგიას ვხარ-
ჯავთ, რომ უარყოფითი გამოსავალი არ დაგვიდგეს, მაშინ როცა პირი-
ქით, ენერგია უნდა იყოს მიმართული ზრდისკენ~.
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6. ჩაღრმავებული ინტერვიუები ტრანსგენდერ 
სექს-მუშაკებთან
ქეთევან ხუციშვილი

სექს-სამუშაოში ჩართული ტრანს ქალები განსაკუთრებით მოწყვლადები 
აღმოჩნდნენ COVID-19-ისა და მასთან ბრძოლის საგანგებო ღონისძიებების 
გავლენის მიმართ. შესაბამისად, კვლევის ფარგლებში დამატებით ჩატარდა 
10 ჩაღრმავებული ინტერვიუ სექს-სამუშაოში ჩართულ ტრანს ქალებთან. 
მონაწილეთა რეკრუტირება მოხდა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი 
ჯგუფის სათემო ოფიცრების მიერ სოციალური მუშაკების რეკომენდაციე-
ბის გათვალისწინებით. ინტერვიუები ჩატარდა 2020 წლის 15-25 დეკემბერს, 
ონლაინ პლატფორმა zoom-ისა და მესენჯერის საშუალებით. 

ძირითადი მიგნებები
•	 რესპონდენტებიდან ყველას აქვს ტრანსფობიური ნიშნით ძალადო-

ბის გამოცდილება ბოლო ორ წელიწადში. ძალადობის ფორმებიდან 
გამოიკვეთა ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და სექსუალური ძალა-
დობა. ძალადობას ადგილი ჰქონდა როგორც ოჯახში, ისე საჯარო 
სივრცეში. ძალადობის მაღალი რისკი დიდწილად დაკავშირებულია 
სექსსამუშაოსთან და ღამის საათებში ქუჩაში გადაადგილებასთან, 
თუმცა, ძალადობის მოტივი ტრანფობიური ხასიათისაა. 

•	 რესპონდენტთა უმეტესობას ასევე აქვს დისკრიმინაციული მო-
პყრობის გამოცდილება სამედიცინო სერვისის მიღებისას და წინა-
სახელშეკრულებო ურთიერთობებში. რესპონდენტთა უმეტესობა 
მიიჩნევს, რომ დასაქმებაზე უარს გენდერული იდენტობის გამო 
იღებენ, რასაც დამსაქმებლები ხშირად არც მალავენ. მიუხედა-
ვად იმისა რომ თითქმის ყველას აქვს ინფორმაცია დისკრიმინაცი-
ისგან დამცავი და რეაგირების მექანიზმების შესახებ, ნაკლებად 
მიმართავენ შესაბამის ზომებს – ორგანიზაციებს ან სახალხო და-
მცველის აპარატს. უმეტესწილად დახმარებას ძალადობის დროს 
ითხოვენ, დისკრიმინაციული ფაქტების შემთხვევაში კი საჭიროდ 
არ მიიჩნევენ დახმარებას, რასაც ძირითადად 2 ფაქტორი განაპი-
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რობებს. პირველი, დისკრიმინაციაზე რეაგირება დროში გაწელილ 
პროცესად მიაჩნიათ, რომელიც სარგებელს არ მოუტანთ. მეორე, 
ზოგჯერ დისკრიმინაციის განმახორციელებელი პირის ესმით, რა-
დგან მიაჩნიათ, რომ არა პირადი შეხედულების გამო ეუბნებიან 
უარს დასაქმებაზე, არამედ საზოგადოების მხრიდან რეალური სა-
ფრთხე არსებობს.

•	 როგორც აღმოჩნდა, სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან ძა-
ლადობის ფაქტებზე რეაგირებას არაერთგვაროვნად აფასებენ. 
რესპონდენტთა ნაწილის აზრით, სამართალდამცავები – როგორც 
საპატრულო პოლიციის, ისე პროკურატურის თანამშრომლები – არ 
გამოირჩევიან ტრანსფობიური დამოკიდებულებებით და კანონის 
შესაბამისად იძიებენ საქმეს და სჯიან დამნაშავეს, ზოგიერთი რეს-
პონდენტის აზრით კი, პოლიცია ზოგჯერ თავს არიდებს რეალური 
დამნაშავის ძიებას, და მაშინ იჩენს ყურადღებას თუკი არასამთა-
ვრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ერთვებიან საქმეში. რეს-
პონდენტების ინტერვიუებიდან ჩანს, რომ სამართალდამცავების 
ქმედებები არ არის დამოკიდებული გეოგრაფიაზე და, როგორც რე-
გიონში, ისე თბილისში, ვხვდებით სხვადასხვაგვარ პრაქტიკას.

•	 ძალადობის გამოცდილების მიღების შემდგომ, რესპონდენტები არ 
აღნიშნავენ განსაკუთრებული მხარდაჭერის საჭიროებას. ნაკლე-
ბად სარგებლობენ დამხმარე სპეციალისტების – სოციალური მუშა-
კის, ფსიქოლოგისა და სხვათა მომსახურებით. როგორც გაირკვა, 
დამნაშავის დასჯა მათთვის საკმარისია უსაფრთხოების განცდის 
შესაქმნელად.

•	 პანდემიით გამოწვეული კრიზისის შედეგად რესპონდენტებმა და-
კარგეს საშუალო შემოსავლის დაახლოებით 70 პროცენტი, ხოლო 
ზოგი მათგანი აღნიშნავს, რომ საერთოდ აღარ აქვს შემოსავალი, 
რის გამოც არიან უსახლკარობისა და შიმშილის რისკის წინაშე. ყვე-
ლაზე კრიზისულ პერიოდად მიაჩნიათ 2020 წლის დეკემბერი.

•	 პანდემიით გამოწვეული უსახსრობის გამო, რესპონდენტების უმე-
ტესობა დაკარგავდა საცხოვრებელს და დარჩებოდა საკვებისა და 
სხვა პირველადი საჭიროებების გარეშე, რომ არა არასამთავრობო 
ორგანიზაციების – WISG, „თანასწორობის მოძრაობა~, „თემიდა~, 
და სამოქალაქო აქტივისტების მიერ გაცემული ქირის სუბსიდია და 
საკვების ვაუჩერები.



204

COVID-19-ის გავლენა ლგბტ(ქ)ი თემზეჩაღრმავებული ინტერვიუები ტრანსგენდერ სექს-მუშაკებთან

•	 რესპონდენტების უმეტესობას არ უსარგებლია სახელმწიფოს მიერ 
ამოქმედებული ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში არსებული შე-
მწეობით, არც 200-ლარიანი ყოველთვიური დახმარებით და არც 
ერთჯერადი 300-ლარიანი დახმარებით. ასევე ვერ მოხვდნენ ადგი-
ლობრივი თვითმმართველობის ორგანოების დახმარების მიმღებთა 
სიაში, ვინაიდან მათი უმეტესობის რეგისტრაციის ადგილი რეგიონ-
შია, და, ასევე, დახმარების მიღების კრიტერიუმად განსაზღვრული 
სოციალური ქულა არცერთ მათგანს არ გააჩნია. 

•	 რესპონდენტები მიიჩნევენ, რომ პანდემიით გამოწვეულ კრიზისს 
სახელმწიფომ უნდა უპასუხოს, რადგან ადამიანები მათგან დამო-
უკიდებელი მიზეზების გამო აღმოჩნდენ მძიმე ეკონომიკურ მდგო-
მარეობაში, განსაკუთრებით ტრანსგენდერი ქალები. თუმცა, ამა-
ვდროულად თვლიან, რომ არ უნდა ჰქონდეთ დახმარების იმედი, 
რადგან ზოგადად მოსახლეობა შეჭირვებულია და ტრანსგენდერი 
ადამიანების დახმარება პრიორიტეტული ვერ გახდება.

•	 კრიზისთან გასამკლავებლად რესპონდენტებმა მიმართეს როგორც 
ინდივიდუალურ, ისე კოლექტიურ ქმედებებს. დასახმარებლად მიმა-
რთეს მეგობრებს, ნათესავებს, ორგანიზაციებს, ხოლო კოლექტიური 
წერილით დახმარება სთხოვეს საქართველოს მთავრობას. ვინაიდან 
სექსსამუშაოში ჩართული ტრანსგენდერი ქალები ამოვარდნილი არიან 
დახმარების მიღების ყველა კრიტერიუმიდან, საჭიროა მათზე მორგე-
ბული დახმარების პაკეტის ორგანიზება.

•	 ტრანსგენდერი ადამიანებისათვის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გამოწვე-
ვად დასახელდა საზოგადოების მხრიდან მიუღებლობა, რაც ორ მნიშ-
ვნელოვან სოციალურ პრობლემას ამწვავებს: თავშესაფრის მუდმივ 
საჭიროებას და დასაქმებაზე ხელმიუწვდომლობას. თემის საჭირო-
ებებზე მორგებული თავშესაფრის საჭიროება კიდევ უფრო თვალ-
ნათელი გახდა პანდემიის პირობებში. აღნიშნული თავშესაფარი სი-
ძულვილით მოტივირებული ძალადობის, დისკრიმინაციის, ოჯახში 
ძალადობისა თუ ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ სარეაბილიტაციოდ 
საუკეთესო გამოსავლად მიიჩნევა. ასევე დასახელდა დასაქმების პრო-
ბლემა, რომელიც ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ ცრუ წინასწა-
რგანწყობებითაა განპირობებული. რესპონდენტთა ნაწილის თქმით, 
დასაქმებაზე ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში ტრანსგენდერი ადამი-
ანების  პრობლემათა უმეტესი ნაწილი მოგვარდება. 
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დეტალური შედეგები

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა
გამოკითხული რესპონდენტების ასაკი 20-დან 34 წლამდეა. ყველა გა-

მოკითხული რესპონდენტი ჩართულია სექსსამუშაოში, ხოლო 8 მათგა-
ნისათვის სექსსამუშაო შემოსავლის ერთადერთ წყაროს წარმოადგენს. 
ერთი გამოკითხული დასაქმებულია დასუფთავების სამსახურში, ხოლო 
კიდევ ერთი იმყოფება ნახევრად დამოუკიდებელი ცხოვრების ეტაპზე და 
არასამთავრობო ორგანიზაციისგან იღებს 200 ლარამდე შემწეობას თვე-
ში. კიდევ ერთი რესპონდენტი ხატავს და ყიდის ნახატებს, თუმცა, როგო-
რც თავად აღნიშნავს, ამ გზით მიღებული შემოსავალი სიმბოლურია.

განათლება
გამოკითხული რესპონდენტებიდან ერთს აქვს უმაღლესი განათლება მი-

ღებული. ერთი არის სტუდენტი უმაღლეს სასწავლებელში და ამავდროულად 
დასრულებული აქვს პროფესიული კოლეჯი. 4 რესპონდენტს მიღებული აქვს 
სრული საშუალო განათლება და პროფესიული განათლება, ხოლო 4-ს აქვს 
არასრული საშუალო და პროფესიული განათლება. პროფესიული განათლე-
ბა რესპონდენტებს მიღებული აქვთ შემდეგი მიმართულებით: იურიდიული, 
ბარმენის კურსები, ბუღალტერია, სარესტორნო საქმე, ეროვნული ტანისა-
მოსის დიზაინი, საოფისე საქმე.

საცხოვრებელი
გამოკითხული რესპონდენტებიდან ყველა ცხოვრობს თბილისში ნაქი-

რავებ ბინაში. 8 მათგანი ცხოვრობს მარტო. ერთი ქირას იყოფს კიდევ 
ერთ ტრანსგენდერ ქალთან ერთად, ხოლო ერთი რესპონდენტი დროებით 
თავს აფარებს დეიდაშვილის ოჯახში რეგიონში, ვინაიდან ვერ ახერხებს 
ბინის ქირის გადახდას. როგორც ის აღწერს, თავს კარგად არ გრძნობს, 
მაგრამ დაკარგული შემოსავლის ფონზე თავშესაფრის სხვა ალტერნატი-
ვა არ გააჩნია. „უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ მაქვს. ელემენტარულად 
სკვერში დაძინებას მირჩევნია, რომ აქ ვიყო და რაღაცებზე უარი ვთქვა, 
რაღაც დეტალებზე~.
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საშუალო თვიური შემოსავალი
შემოსავალზე საუბრისას რესპონდენტები განასხვავებენ მათ მიერ გა-

მომუშავებულ თანხას პანდემიამდე და პანდემიის დაწყების შემდგომ. 
როგორც აღინიშნა, პანდემიამდე საშუალოდ გამოიმუშავებდნენ 2000-
დან 3000-ლარამდე, რაც მათ საჭიროებებს აკმაყოფილებდა. ახერხებ-
დნენ ბინის ქირის გადახდას. საკუთარი თავის საკვებითა და ტანსაცმლით 
უზრუნველყოფას და სხვა პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილებას. 
ხოლო პანდემიისა და არსებული შეზღუდვების ფონზე, აღნიშნავენ, რომ 
შემოსავალი ზოგს 70%-ით შეუმცირდა, ხოლო ზოგმა სრულად დაკარგა. 
მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმეა მათთან, ვისი შემოსავლის ერთა-
დერთ წყაროსაც სექსსამუშაო წარმოადგენს. 

„9 დღეა კლიენტი არ მყოლია. არავის დაურეკავს და, საშუალოდ ეხლა 
რო ვიანგარიშო, პანდემიის დროს 500 ლარამდეც ვერ ავდივარ~.

„ვიქნები გახსნილი თქვენთან და გეტყვით, რომ აქამდე იყო პერიოდი, 
რომ დღის განმავლობაში, მე კერძოდ ვმუშაობ ცირკის მიმდებარე ტერი-
ტორიაზე, ქუჩაში ვდგავარ გოგოებთან ერთად, და იყო პერიოდი, როცა 
დღის განმავლობაში, ღამე გავდიოდი და 150-200 ლარიც მომიტანია სა-
ხლში, მაგრამ ახლა ეს პერიოდი, პანდემიის შემდეგ გეუბნებით, თუნდაც 
გუშინ, ღამე ვიყავი გასული და, ბოდიშს გიხდით, მაგრამ 15 ლარით მო-
ვედი სახლში. ასე მეგონა, რომ სახლში 150 ლარი მომქონდა. ხან არის 15 
ლარი, ხან არის 20, 30 ლარი, გააჩნია, რას იკადრებ ამ გაჭირვების ჟამს 
შენ თვითონ~.

ის რესპონდენტი, რომელიც დასაქმებულია, მიიჩნევს, რომ მის მიერ გა-
მომუშავებული ხელფასი ბინისა და კომუნალურების დასაფარადაა საკ-
მარისი, ხოლო საკვებისა და სხვა საჭირო ნივთების შესაძენად არ რჩება 
თანხა და საკვებს მაშინ ყიდულობს, თუკი რომელიმე ძველი კლიენტი და-
უკავშირდება. „646 ლარი და 80 თეთრი არის ჩემი, მარა ქირით ვცხოვრობ 
და ქირას ვიხდი მაგით~.

ტრანზიცია
გამოკითხული რესპონდენტები ტრანზიციაზე საუბრისას, ყურადღებას 

ამახვილებენ ძირითადად სამედიცინო ტრანზიციაზე. ყველა მათგანი გა-
მოთქვამს სურვილს, ჰქონდეს საშუალება შესაბამის სპეციალისტებთან 
ვიზიტისა და შემდგომი მედიკამენტური თერაპიისათვის. როგორც უმე-
ტესობა აღნიშნავს, ტრანზიციის პროცესი მათ დაეხმარება უკეთესად 
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იგრძნონ თავი, თუმცა, გარემოსთან ურთიერთობაში, შესაძლოა, მხოლოდ 
და მხოლოდ ხელშემშლელი აღმოჩნდეს დოკუმენტებში სქესის ჩანაწერის 
შეცვლის გარეშე.

ერთ-ერთი რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ გეგმავდა სპეციალისტებთან 
ვიზიტს და დანიშნულების მიყოლას, თუმცა, პანდემიით გამოწვეული კრი-
ზისის გამო, ვეღარ ახერხებს. „ზოგადად უნდა დამეწყო თერაპია, ჩაწე-
რილი ვიყავი, ყველაფერი, მაგრამ პანდემია როგორც კი მოგვიახლოვდა, 
ყველაფერი გავაჩერეთ და ელემენტარულად ფსიქოლოგთანაც ვეღარ და-
ვდივართ უკვე. ვიყავი ჩაწერილი და, ალბათ, უკვე დღეს რაღაც-რაღაცები 
უფრო შეცვლილი მექნებოდა, მაგრამ, სამწუხაროდ, დღეს ყველაფერს პა-
ნდემიას ვაბრალებთ, მაგრამ ვთქვათ, რომ პანდემია შემეხო ამ შემთხვე-
ვაში მე~.

ის რესპონდენტები, რომელთაც ქამინგაუთი არ აქვთ გაკეთებული 
ოჯახსა თუ სხვა მახლობელ წრეში, მიიჩნევენ, რომ ტრანზიციის დაწყება 
უფრო ხილვადს გახდის მათ იდენტობას და მოუწევთ იძულებითი ქამი-
ნგაუთი, რაც კონფლიქტს და სხვა შესაძლო უსიამოვნებებს გამოიწვევს.

მიუხედავად იმისა, რომ სურვილს ყველა გამოხატავს, ამ ეტაპზე ტრანზი-
ციის პროცესის დაწყება ან დოკუმენტაციის მოწესრიგება არ მიაჩნიათ ყვე-
ლაზე მეტად პრიორიტეტულ საკითხად და ორიენტირებული არიან სოცია-
ლური და ეკონომიკური ყოფის გაუმჯობესებასა და კრიზისის დაძლევაზე.

ტრანსფობიური გარემო
რესპონდენტები გარემოს შეფასებისას ყურადღებას ამახვილებდნენ 

როგორც ფიზიკურ გარემოსა და ფიზიკური ინტერაქციის დროს გამოვლე-
ნილ აგრესიაზე, ასევე ინტერნეტსივრცეში არსებულ ჰომოფობიურ და 
ტრანსფობიურ ბულინგზე. ზოგიერთი რესპონდენტის შეფასებით ინტერ-
ნეტსივრცეში ტრანსფობიის გამოხატულება ადვილად ასატანია, თუმცა, 
ფიზიკურ გარემოში რთულია თავის შეკავება. მათი უმეტესობა მტრულ 
დამოკიდებულებას თემის წევრების მიმართ აწყდება ქუჩაში, ტრანსპო-
რტში, სამეზობლოში, ოჯახსა და სამსახურში. ერთ-ერთი რესპონდენტი 
იხსენებს, როგორ არ სურდათ მეზობლებს მათ სიახლოვეს ტრანსგენდერ 
ადამიანს ექირავა ბინა. „თუნდაც მეზობლები აიღე. თავიდან კატეგორი-
ულად ყველა წინააღმდეგი იყო, ყველა ისე მლანძღავდა რაღაცა, ზურგსუ-
კან, ჩემს ხაზეიკას ეუბნებოდნენ, რატო მიიღე ტრანსი, რა გინდა. იტალი-
ურ ეზოში ვცხოვრობ~.
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ის რესპონდენტები, რომელთაც ქამინგაუთი არ აქვთ გაკეთებული ზო-
გიერთ სივრცეში, მაგალითად ოჯახსა და სამსახურში, იხსენებენ როგორ 
დამამცირებლად მოიხსენიებენ გარშემომყოფები ტრანსგენდერ ადამიანე-
ბს. საუბრობენ მესამე პირში, თუმცა, ეს დამცირება და შეურაცხყოფა პირ-
დაპირ მათ მიემართება. „სამსახურში მე ვინც მივიყვანე, ის ლაპარაკობდა 
ყველაფერს ჩემს წინააღმდეგ. ყველაფერს იძახდნენ. გაივლიო ცირკთანო და 
გეგონება ქალები დგანანო, ვერ მიხვდები ქალია თუ კაციაო. ისე აცვიათო. 
ისე არიანო~. კიდევ ერთი რესპონდენტი აღნიშნავს: „მე ვღიზიანდები. იმაზე 
რო ლაპარაკობ, ჩემზეც ლაპარაკობ. ფაქტიურად ისე გამოდის. მეც იმათნა-
ირი ვარ და ვერ ვიტან ვიღაცას რო ამცირებენ ჩემ წინ. შეიძლება დავახრჩო 
ჩემი ხელით. ვიკავებ თავს, რო არ ვთქვა, რო ნუ ეხებით, ვცდილობ რო თავი 
შევიკავო მეც, ზედმეტი რამე რო არ მომიხდეს ან ჩხუბი~.

რესპონდენტები აღნიშნავენ, რომ ტრანსფობიური გარემო ნეგატიუ-
რად აისახება პირველ რიგში თემის წევრების ემოციურ მდგომარეობაზე, 
რამაც შეიძლება ლეტალური გამოსავლის ძიებისკენ უბიძგოს ზოგიერთ 
მათგანს. „შეიძლება ვიღაცა უბრალოდ ადგეს, ჯვარი წერია, და თავი მო-
იკლას. ამ ყველაფერს ვეღარ გაუძლოს. ასე რომ, დღეს, როდესაც ადა-
მიანები თუნდაც თითს იშვერენ თემის წევრებზე, არ აქვს მნიშვნელობა 
ეს იქნება გეი, ბისექსუალი თუ საერთოდ ტრანსგენდერი, თუ საერთოდ 
თემის წევრი, როდესაც თითს იშვერენ, ელემენტარულად ის რომ ის სხვა-
ნაირია, შეიძლება იმ ადამიანმა იმ მომენტში ისეთი რაღაცა ჩაიდინოს, 
რომ მერე გამოსწორება გვიანი იქნება, იმიტომ რომ თვითონაც მქონდა 
პერიოდი, როდესაც მეგონა, რომ მართლა ცუდი ადამიანი ვიყავი, მეგონა, 
რომ უბრალოდ ეს ყველაფერი შეცდომა იყო და უმჯობესი იქნებოდა, რომ 
მე მოვმკვდარიყავი~.

გამოკითხულებიდან ყველას აქვს ტრანსფობიურ გარემოსთან გამკლა-
ვების საკუთარი სტრატეგია, რომელიც ზოგ შემთხვევაში „მოკრძალებუ-
ლი~ ჩაცმულობის სტილით, ზოგან კი საერთოდ ყოველგვარი გარე აქტი-
ვობისგან თავის შეკავებაში გამოიხატება. 

„ძალიან მაქსიმალურს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ასეთი საზოგადოებისგან 
შორს ვიყო. თავს ვარიდებ ყველანაირად, თუნდაც სოციალურ ქსელში, 
პოსტების დადება, ვიდეოების დადება. ყველაფერზე ვიძახი უარს, თუ-
ნდაც გარეთ როცა გავდივარ, ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად თავშეკავე-
ბული ვიყო და მაქსიმალურად არ მივახვედრო ვიღაცა ჩემი გარეგნობით, 
რომ ვინ ვარ მე, და არ მინდა დასაცინი ვიყო~.
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ტრანსფობიური ინციდენტები
რესპონდენტების უმეტესობას ბოლო 2 წლის მანძილზე გადახდენია 

ტრანსფობიურ ნიადაგზე ჩადენილი ძალადობა, როგორც ფიზიკური, ისე 
ფსიქოლოგიური და სექსუალური. ძალადობას ადგილი ჰქონდა როგორც 
ოჯახში, ისე საჯარო სივრცეში. 

ერთ-ერთ რესპონდენტს, მისი თქმით, თავს დაესხდენ ძალოვანი უწყე-
ბის თანამშრომლები. კერძოდ, როდესაც ღამის საათებში გასული იყო სა-
მუშაოდ თბილისის ერთ-ერთ გარეუბანში, მასთან მივიდა 3 არაფხიზელ 
მდგომარეობაში მყოფი პირი, და ანაზღაურების გარეშე მოსთხოვეს სექ-
სუალური მომსახურება. უარის შემდგომ ორ ტრანსგენდერ ქალს ფიზიკუ-
რად გაუსწორდნენ და მიაყენეს არაერთი მძიმე დაზიანება. „შენ როგორ 
უნდა მოგცე ფული, ისე წამოდი, ისე გამისწორეო. ვეუბნები, კარგად იყავი 
– მეთქი. კიდევ მეორედ რაღაცა მითხრა, კიდევ ვუთხარი, კარგად იყავი, 
და მესამედ კიდე რო რაღაც მითხრა, კარგად იყავის, აი დამთავრება ვერ 
მოვახერხე, და მუშტი რო გამოაქანა და ყბაში მომხვდა, ძირს დავეცი, და-
ვეცი და გონი დავკარგე~. – იხსენებს ის. 

სექსსამუშაოს შესრულების დროს, როგორც ინტერვიუებმა აჩვენა, 
ტრანსგენდერი ქალები ხშირად ხდებიან ფიზიკური და სექსუალური ძა-
ლადობის მსხვერპლი კლიენტებისა თუ გამვლელების მხრიდან, რასაც 
არაერთი ისტორია მოწმობს. კიდევ ერთი რესპონდენტი იხსენებს, რო-
გორ დაესხნენ თავს მას და კიდევ ერთ ტრანსგენდერ ქალს ცირკის მი-
მდებარე ტერიტორიაზე. „ერთი იყო 10 ნოემბერს, როცა ჩემს მეგობარს 
ნ.ტ.-ს თავს დაესხნენნ ქუჩაში და ოთხი კაცი მოსაკლავად იმეტებდა. და მე 
დასახმარებლად მივედი და მეც მცემეს. ორივე გვცემეს. ტვინის შერყე-
ვა გვქონდა, დაზიანებები სხეულზე. ძალიან მძიმედ ვიყავით ორივე. მო-
ვიდნენ და გვეძახდნენ, თქვენ კაცები ხართო, რას გავხართო. საშინლად 
აგრესიულები იყვნენ~. იგივე რესპონდენტი იხსენებს უახლოეს წარსულში 
გადამხდარ კიდევ ერთ ისტორიას: 

„კლიენტს წავყევი სახლში. ეგვიპტელი იყო. ისეთი ანტისანიტარია იყო 
სახლში, მაშინვე მინდოდა წამოსვლა, მაგრამ მაგიდაზე დავინახე დიდი 
დანა, და ოთახში დიდი პიტბული, და კი შემეშინდა. ჩემთან სექსი უნდოდა 
რეზინის გარეშე, რაზეც უარი ვუთხარი, და იმან მითხრა, რასაც მინდა, 
იმას გიზამო. ჩემი გაუპატიურება და ძალადობა სცადა. მე მოვიგონე, ეპი-
ლეფსია მაქვს-თქო, და ვითომ შეტევა მქონდა. და ვუთხარი, წამალი თუ 
არ დავლიე, მოვკვდები, „გლოვოთი~ გამოვაძახებინე წამალი. თვალს არ 
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მაშორებდა საერთოდ. ეს იმიტომ, რომ ვიცოდი, „გლოვო~ რომ მოვიდო-
და, რამდენიმე წამი მექნებოდა ფანჯრიდან გადმოსახტომად. „გლოვოს~ 
კურიერს ვერ ვეტყოდი, არ ვიცი, იქნება სულ არ გაჩენოდა ჩემი დახმა-
რების სურვილი. ამიტომ მეორე სართულიდან გადმოვხტი. მხოლოდ კაბა 
მეცვა და ჩულქები. საცვალიც არ მეცვა. ვირბინე გაგარინიდან „ვეფხი და 
მოყმეს~ ძეგლამდე. იქიდან დავურეკე პატრულს~.

კიდევ ერთი რესპონდენტი იხსენებს კლიენტის მხრიდან ფიზიკური გა-
ნადგურების მუქარას, რომელიც რეალურ საფრთხეს უქადდა მის სიცო-
ცხლეს: „ბათუმში ვიყავი წასული სამუშაოდ სექსსამუშაოთი, ზუსტად 3 
თვის წინ, არც კი, ორი თვის წინ, ესეთი კლიენტი იყო ამოსული, რომელ-
მაც მითხრა, რომ მეო გამომაგზავნესო, რომ შუაზე უნდა გაგჭრაო. რას 
ამბობ მეთქი, რა უნდა გამჭრა – მეთქი, და ჩვეულებრივად დამარტყა, მეც 
დავარტყი, გაიქცა კარებისკენ, იმიტომ რომ პილასოსის ჯოხს დავავლე 
ხელი, გაიქცა, კარები ღია იყო, გავარდა და კარები ჩავკეტე. მერე მივწერე 
მე, მეთქი ესეთი საშიში რომ ხარ – მეთქი, საიტზე დავწერ – მეთქი, რომ 
შავ სიაში ესა და ეს ნომერი არ აიღოთ, იმიტომ, რომ სხვა ტრანს გოგო-
ებმაც თავი დაიცვან – მეთქი. დაიწყო კარებზე ბრახუნი, ყვირილი, შენ 
დაგჩეხავ, შენ რას გიზამ~.

გამოკითხულებიდან ორი რესპონდენტი ბოლო წლების მანძილზე გამ-
ხდარა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ტრანსფობიური ნიშნით. პირველ 
შემთხვევაში მოძალადე ძმა და ბიძა იყვნენ. როგორც ის აღნიშნავს, მო-
ტივი მისი გენდერული იდენტობის მიუღებლობა იყო, რადგან ოჯახის 
წევრებს ეშინოდათ ბავშვები მას არ დამსგავსებოდნენ. „უბანში რო გა-
ვდივარ, ღამის საათებში ჩაცმული და რაღაცა, ვითომ მაგათ ბავშვებს ვა-
ფუჭებ მე, მაგათი ბავშვები როგორ უნდა გავაფუჭო, როცა ბავშვებთან მე 
შეხება არ მაქვს. თუ იმ ბავშვს არ უნდა ჩემნაირი იყოს. მე გავდივარ ღამე, 
შუაღამისას, ფაქტიურად ისე რო არავინ მხედავს, შეიძლება მხედავდეს, 
მარა ის ბავშვი როგორ მიცნობს, რომ მე ვარ ბადრი თუ ვიღაც ქალმა გა-
იარა. საკუთარი დედა ვერ მცნობს და საკუთარი ბებია, ისე გავდიოდი. ახ-
ლაც რო გავიდე ჩაცმული, კაციშვილი ვერ მიცნობს ბიჭი ვარ თუ ქალი 
ვარ თუ კაცი ვარ. თუ არ გამხდიან, რას დაინახავენ, ვინ ვარ~. როგორც 
რესპონდენტმა აღნიშნა, მასზე განხორციელებული ფიზიკური ძალადო-
ბის შემდეგ გამოუძახა პატრულს და მოძალადე დააკავეს. 

კიდევ ერთ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ რესპონდენტს კი პოლი-
ციისთვის დასახმარებლად არ მიუმართავს. როგორც ის ამბობს, არაე-
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რთხელ ყოფილა ნათესავების მხრიდან მის მიმართ ფიზიკური განადგუ-
რების მუქარა, თუმცა, არ ჩაურთავს სამართალდამცავები, რადგან არ 
აქვს დამნაშავეების სათანადოდ დასჯის იმედი და, მიაჩნია რომ შურის-
ძიების მიზნით, უფრო სასტიკად გაუსწორდებიან. „დაშინებებიც კი იყო, 
მკვლელობის მუქარაც, მაგრამ არასდროს სარჩელი არ შემიტანია. მერე 
რა მოხდება მაგის მეშინია~.

რესპონდენტებს პოლიციასთან ურთიერთობის განსხვავებული გა-
მოცდილება აქვთ. ზოგიერთი მათგანი მიიჩნევს, რომ მათზე განხო-
რციელებულ ძალადობაზე სამართალდამცავმა უწყებებმა ადეკვატური 
რეაგირება მოახდინეს. არ გამოუმღჟავნებიათ ტრანსფობია და დამნა-
შავეებიც შესაბამისად დაისაჯნენ. „მოვიდა პატრული. ეს უკვე წასული 
იყო, მოძალადე, მაგრამ იმ დღესვე დააკავეს. პროკურორმა დამირეკა 
და პირდაპირ მითხრა, შენ ტრანსი ხარ, არ ხარ, არ მაინტერესებს, შენ 
ხარ ჩვეულებრივი მოქალაქე, და მაღიარეს დაზარალებულად~. ოჯახში 
ძალადობის მსხვერპლი რესპონდენტის თქმით, სამართალდამცავების 
მხრიდან სწორად მოხდა დანაშაულზე რეაგირება და არ უგრძვნია ტრა-
ნსფობიური ან ნეგატიური დამოკიდებულება. „გამომძიებელმა, როგორ 
მოგმართოთო. ქალიც იყო და კაციც იყო, როგორ მოგმართოთო, ბიჭის 
სახელით თუ როგორც ტრანსგენდერი ქალი, და როგორც ტრანსგედნ-
დერი ქალი – მეთქი. როგორც ბელა, ისე ვესაუბრე და არანაირი აგრესია 
არ ჰქონიათ და არაფერი, პირიქით, აგრესია იმაზე ჰქონდათ, ბიძაჩემ-
ზე ჰქონდათ აგრესია, პოლიციის წინ აღიარებდა, რომ წახვალთ, მაინც 
მოვკლავო~. კიდევ ერთი დაზარალებული იხსენებს, რომ დანაშაულის 
შეტყობინების შემდეგ პოლიცია არ ცდილობდა მყისიერად გამოძიების 
დაწყებას, ვიდრე არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტი არ ახსენა. 
„იქიდან დავურეკე პატრულს. თავიდან დიდად არ მაქცევდნენ ყურადღე-
ბას, მერე დავიწყე ორგანიზაციების იურისტებთან რეკვა და რომ ისმენ-
დნენ, დატრიალდნენ. ცხელ კვალზე დაიჭირეს. ეხლა ციხეშია~.

ერთი რესპოდენტი აღნიშნავს, რომ ინციდენტები იმდენად ხშირი და 
ყოველდღიურობის ნაწილია, რომ რომელიმეს ცალკე გამოყოფა და მას-
ზე საუბარი უჭირს. “ორი წელი ვიღაცისთვის შეიძლება ძალიან ადვილად 
გასატარებელი წლები იყოს, მაგრამ ჩვენთვის ორი წელი ძალიან ბევრია 
იმისთვის, რომ მსგავსი პრობლემები გადაგვხვდეს თავს. ასე, რომ ესე დე-
ტალურად ვერ გავიხსენებ, მაგრამ ძალიან ბევრი შემთხვევა მახსოვს~.
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დისკრიმინაცია
რესპონდენტთა უმეტესობა აღნიშნავს, რომ ბოლო ორი წლის მანძილზე 

გამოუცდიათ გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია. მათი აღქმით, ადგილი 
ჰქონდა არათანაბარ მოპყრობას ტრანსფობიის ნიადაგზე, თუმცა, არასა-
მთავრობო ორგანიზაციასა და სახალხო დამცველს დასახმარებლად მხო-
ლოდ ერთმა რესპონდენტმა მიმართა.

დისკრიმინაციის გამოცდილებებს აღწერენ სამედიცინო მომსახურების 
მიღებისას, ბინის დაქირავების და სამსახურის ძიების პროცესში. ერთ-ერთი 
რესპონდენტი იხსენებს, როგორ მოხვდა კლინიკაში მეგობარ ტრანსგენდერ 
ქალთან ერთად და მიაჩნია, რომ მისი იდენტობიდან გამომდინარე, არ გა-
მოიჩინეს გულისხმიერება და არ გაუწიეს სათანადო დახმარება. „სახელი და 
გვარიო, მეკითხება, ეხლა რო ავსებს, ვეუბნები (...ქალის სახელი) თქო, არაო, 
კაცის სახელი რა გქვიაო, წარმოიდგინე, იმ ექიმმა. მეთქი რო გეუბნები, რო 
ეს უნდა ჩაწეროთ, უნდა ჩაწეროთ – მეთქი. ჰოდა, თაკო შემოდის და რა ხდე-
ბა დაო – მეთქი. ჯერ შენ ვინ მოგცა შემოსვლის უფლებაო, და თაკო ეუბნე-
ბა, ჩემი მეგობარიაო და მარტოს ვერ დავტოვებო. ხოდა, რა შენი მეგობარი, 
წადი ჯერ გაერკვიეო, ქალი ხარ თუ კაციო, რაღაცნაირად ისე უთხრა~.

დისკრიმინაციის ფაქტს ერთი რესპონდენტი გადააწყდა ბინის დაქირა-
ვებისას. როცა ბინის მეპატრონემ შეიტყო, რომ ის ტრანსგენდერი ქალი 
იყო, მოსთხოვა ბინის სასწრაფოდ დაცლა, მიუხედავად იმისა, რომ ქირა 
წინასწარ ჰქონდა გადახდილი. აღნიშნულმა რესპონდენტმა თანხის დაბ-
რუნების მიზნით მიმართა პოლიციას და არასამთავრობო ორგანიზაციის 
იურისტს. როგორც თავად აღნიშნავს, მისთვის მნიშვნელოვანი იყო თავ-
შესაფრის ქონა – ბინაში დარჩენა ან გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება. 

რესპონდენტების უმეტესობას ბოლო ორ წელში წინასახელშეკრულებო 
ურთიერთობებში გამოუცდია დისკრიმინაცია. ერთ-ერთი იხსენებს: „მი-
ვედი ერთ რესტორანში იმიტომ, რომ სარესტორნო ისიც მაქვს დამთა-
ვრებული, სამზარეულო მაქვს დამთავრებული, მზარეულობის კურსი, 
მიმტანობის, ბარმენობის, მენეჯმენტი მაქვს დამთავრებული, 3-3 თვიანი 
კურსები, მინდოდა ან თეფშების მრეცხავი, ან დამლაგებელი...როცა ეს 
ყველაფერი მორჩა და თითქმის ამიყვანეს, და თითქმის რომ მითხრეს, ხვა-
ლიდან გამოდიო, მერე მენეჯერს ჩუმად ჩავჩურჩულე ყურში, რომ უბრა-
ლოდ იცოდეთ, რომ ტრანსი ვარ – მეთქი. თავიდან ვერ მიხვდა, ვინ ვიყავი, 
რას ქვია ტრანსი ხარ, ან სახელი ეგონა, ან გვარი, ან ეროვნება ეგონა, 
თუ რა ეგონა, არ ვიცი, მერე კაი დაგირეკავო რომ მითხრეს, დამირეკეს 
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ერთი-ორი დღის მერე და მითხრეს უარი სამსახურზე. მერე ბანკში ვიყავი 
მისული, დამლაგებელი ხომ არ გჭირდებათ – მეთქი, იქ ეგრევე მითხრეს 
უარი იმიტომ, რომ მაშინვე ვუთხარი, ტრანსი ვარ – მეთქი და სამსახურს 
ვეძებ – მეთქი~.

კიდევ ერთი რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ არაერთხელ უძებნია სამსა-
ხური და არაერთ გასაუბრებაზე ყოფილა, თუმცა, ყველა უშედეგოდ და-
სრულდა, რის მიზეზადაც მის იდენტობას მიიჩნევს. „სადაც არ მითქვამს 
და ისე რომ წამოვსულვარ და მოვსულვარ, ცოტა ხნის მერე დაურეკავთ 
და, იცი თქვენი გამოცდილებები და ისინი შევამოწმეთ და, ტრანსგენდერი 
გოგონა ხო არ ხარო, და დამალვას რა აზრი ქონდა. სისულელე. ნუ კი, ვარ 
მეთქი, და ესეთი ყოფილა პასუხი სულ, უი ჩვენ ამაზე არანაირი პრობლემა 
არ გვაქვს, მარა 10 წთში გადმოგირეკავთ და გეტყვით პასუხსო. როგორც 
შენ არ დაგირეკავს, ისე მაგათ არ დაურეკავთ~.

სამი რესპონდენტი იხსენებს, როგორ უთხრეს უარი სამსახურში აყვანა-
ზე შემდეგ სუპერმარკეტებში: „ნიკორა~, „ორი ნაბიჯი~ და „სპარი~. სამივე 
რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ აღნიშნულ მარკეტებში მუშაობის დაწყება 
პანდემიის გამო გადაწყვიტეს, ვინაიდან შემოსავლის ყველა წყარო გადა-
ეკეტათ. მათი თქმით, იცოდნენ, როგორი სამუშაო გრაფიკი და მიზერუ-
ლი ანაზღაურება აქვთ კონსულტანტებს, თუმცა, უკიდურესი გაჭირვების 
დროს ეს ერთადერთ გამოსავლად მიიჩნიეს. 

„შიმშილით რო არ მოვმკვდარიყავი, გადავწყვიტე „სპარში~ მივიდე და 
„სპარში~ დავიწყო, საცოდავ 300 ლარზე მუშაობა, რო ელემენტარული რო 
300 ლარი მაინც...საჭმელი მექნება მეთქი. მივედი „სპარში~ და ეხლა კონ-
სულტანტებს ეძებდნენ რა სამუშაოდ...ვლაპარაკობ და გეი ხარო? ქალი 
მეკითხება. ვეუბნები არა, ტრანსი ვარ მეთქი და უი, ბოდიშიო, მაგრამ ვერ 
აგიყვან სამსახურშიო...შენო ტრანსგენდერი ქალი ხარო და აქო რო ვიღაცამ 
რაღაც გითხრასო და დაგარტყასო ან რაღაცაო, ჩვენ ვერ დაგიცავთო~.

„მე ვაპირებდი ბოლო ხანები მუშაობა რო არ იყო ელემენტარული „ნი-
კორაში~ მუშაობას, დავურეკე და ვუთხარი, ოპერატორს დავურეკე და მი-
პასუხა, რახან ტრანსგენდერი ქალი ხარ, ჩვენ ვიცით, როგორებიც არიან 
და ბოდიში, სამსახურში ვერ აგიყვანთო~.

რესპონდენტებისათვის ცნობილია დისკრიმინაციული მოპყრობის გასაჩი-
ვრების მექანიზმების შესახებ, თუმცა, როგორც აღინიშნა, თავად ნაკლებად 
მიმართავენ ამ ზომას, რადგან ხანგრძლივი პროცესია. ამასთან რამდენიმე 
აღნიშნავს, რომ მეტნაკლებად ესმით იმ ადამიანების, რომლებიც უარს ეუბ-
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ნებიან დასაქმებაზე, რადგან ამას არა პირადი შეხედულების, არამედ საზო-
გადოების მხრიდან რეალური საფრთხის არსებობის გამო აკეთებენ.

პანდემია
პანდემიის შედეგად გამოწვეული ცვლილებებიდან რესპონდენტები, 

ძირითადად, შემცირებულ შემოსავალს აღნიშნავენ, ვინაიდან ყველა მა-
თგანის ძირითადი შემოსავალი სექსსამუშაოს უკავშირდება, ხოლო კომე-
ნტანდის საათის დაწესებისა და ზოგადად მოსახლეობაში შემცირებული 
შემოსავლის გამო, ფაქტობრივად ვეღარ მუშაობენ, რის გამოც არიან 
უსახლკარობის რისკის წინაშე. ვერ იხდიან ბინის ქირას და ვერ იკმაყოფი-
ლებენ ბაზისურ საჭიროებებს. რამდენიმე რესპონდენტი ინტერვიუში ახ-
სენებს გადარჩენის ზღვარზე ყოფნას და მიიჩნევს, რომ ასეთი კრიზისის 
წინაშე არასოდეს ყოფილან. „უკიდურესი რაღაცების გაკეთება გვიწევს, 
რომ უბრალოდ თავი გადავირჩინოთ ბრძოლაში, ამ მსოფლიო ბრძოლაში. 
თავის გადასარჩენად ეხლა ვცდილობ, რომ ისეთ რაღაცებზე, რაზეც ადრე 
უბრალოდ უარს ვიძახდი, ეხლა უბრალოდ ნეტა ის ხალხი გამოჩნდეს, 
რომლისთვისაც უარი გვითქვამს რაღაცის გაკეთებისთვის. ამჟამად ყვე-
ლაფერი უნდა გავაკეთოთ, ისეთი პერიოდი დაგვიდგა~. ერთ-ერთი რეს-
პონდენტი აღნიშნავს: „საგრძნობლად შემცირდა და ფაქტობრივად ჩვენი 
არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ არის~.

გამოკითხულთა უმეტესობა ამბობს, რომ შემოსავლის მინიმუმ 70 პროცე-
ნტი დაკარგეს, ხოლო არსებული მწირი თანხით ვერ ახერხებენ საკვებითა და 
ბინის ქირის გადახდას. ზოგიერთ მათგანს მედიკამენტოზური მკურნალობა 
და ექიმის მონიტორინგის ქვეშ ყოფნა სჭირდება, თუმცა, სამედიცინო საჭი-
როება ამ ეტაპზე პრიორიტეტულად არ მიაჩნიათ. 

მოქმედი საგანგებო მდგომარეობისა და შეზღუდვების დარღვევა 
რამდენიმე რესპონდენტს მოუწია, კერძოდ, გადაადგილება ღამის საათებ-
ში კომენდანტის საათის დროს, თუმცა, აღნიშნავენ, რომ არც ერთხელ 
დაუჯარიმებიათ.

პანდემიის თანმხლებ იზოლაციას რესპონდენტები ყველაზე ნაკლებ 
პრობლემად აღიქვამენ და აღნიშნავენ, რომ მათი ცხოვრება ისედაც 
იზოლაციაშია, და არ ჰყავთ დიდი სოციალური წრე, და არ აქვთ აქტიუ-
რი ცხოვრება. შესაბამისად, იზოლაციამ და ფიზიკურმა დისტანციამ მათ 
ემოციურ ფონზე ნეგატიური გავლენა არ მოახდინა. იზოლაციის ნაკლად 
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კლიენტების მხრიდან შიშს და შემცირებულ მუშაობას ასახელებენ. „ჩვენ 
ტრანსგენდერებს, ალბათ, ეს იზოლაცია ყველაზე ნაკლებად შეგვეხო. 
ერთადერთი შეგვეცვალა გრაფიკი. ადრე უნდა გავიდეთ სამუშაოდ რომ 
9-ზე სახლში ვიყოთ. აქამდეც იზოლაციაში ვიყავით. საზოგადოებრივი 
თავშეყრის ადგილებში ჩვენ არ დავდივართ. არც არსად. ამიტომ მხოლოდ 
შემოსავლის კუთხით შეგვეხო ცუდად. შემოსავალი შეგვიმცირდა, კლიე-
ნტი შეგვიმცირდა~.

რაც შეეხება ვირუსის მიმართ შიშს, რესპონდენტები აღნიშნავენ, რომ 
არა იმდენად ვირუსის, არამედ დაავადებასთან მარტო დარჩენის ეშინიათ, 
რადგან არ ეგულებათ ოჯახი ან მხარდამჭერი ქსელი, რომელიც მორალუ-
რად, ფიზიკურად ან ფინანსურად დაეხმარება ავად გახდომის შემთხვე-
ვაში. „ვაიდა ჩვენ რამე დაგვემართოს იმიტომ, რომ ჩვენ რომ ერთი დღე 
რამე დაგვემართოს, ჩვენ არავინ გვყავს გვერდით~.

გამოკითხულთა უმრავლესობის აზრით ბოლო 9 თვიდან ყველაზე მე-
ტად კრიზისული დეკემბერია, რადგან შეზღუდვები ძალიან გახანგრძლი-
ვდა და არ აქვთ ცხადი წარმოდგენა, როდის და როგორ შეიძლება ამის და-
სრულება. ამას დამატებული ზამთრის თვეები, ცივი ამინდი, საახალწლო 
დღესასწაულები. მიაჩნიათ, რომ ყველაზე კრიზისული პერიოდი ახლა 
უდგათ და პრობლემის გადაჭრას როგორც ინდივიდუალური გამოსავლის 
ძიებით, ისე კოლექტიური ნაბიჯებით ცდილობენ. 

ერთ-ერთი რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ ტრანსგენდერი ქალებისთვის 
საცხოვრებლად ერთად გადასვლა და ყველა ხარჯის გაყოფა ერთ-ერთი 
გამოსავალია. კიდევ ერთი რესპონდენტმა კი ნათესავს სთხოვა თავშესა-
ფარი, რადგან არ შეეძლო ქირის გადახდა.

გარდა ინდივიდუალური გამოსავლის ძიებისა, რესპონდენტების თქმით, 
60-მდე ტრანსგენდერმა ქალმა მოამზადა წერილი პრემიერ-მინისტრის 
სახელზე და წარადგინა მთავრობის ადმინისტრაციაში. მიმართვის მთა-
ვარი მიზანი, მათი კრიზისული მდგომარეობის მთავრობის ადმინისტრა-
ციამდე მიტანა და მინიმალური შემწეობის მიღებაა. 

ქვეყანაში მოქმედი ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში არსებული 
დახმარების პაკეტით მხოლოდ ერთმა რესპონდენტმა ისარგებლა. ის 
მიიჩნევს, რომ დახმარება მიიღო, რადგან ადამიანის უფლებათა და-
ცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარესთან, 
სოფო კილაძესთან, ჰქონდა პირადი მიმოწერა და მის გამო გამონაკლი-
სი დაუშვეს. 
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დანარჩენ რესპონდენტებს არ შეხებია ეროვნული კრიზისული გეგმით 
გათვალისწინებული არც 200-ლარიანი და არც ერთჯერადი 300-ლარიანი 
შემწეობა, ვინაიდან პირველ შემთხვევაში ოფიციალურად დასაქმებული 
არ იყვნენ, ხოლო თვითდასაქმებულთათვის განსაზღვრული მტკიცებუ-
ლებები ვერ წარადგინეს. 

კიდევ ერთი რესპონდენტის თქმით, ისინი, ვინც ეროვნული დახმარე-
ბის სქემაში ვერ მოხვდნენ, გადამისამართდნენ მუნიციპალიტეტებში 
რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით, რაც მათ უქმნიდა ძალადობისა და 
ქამინგაუთის საფრთხეს. ის რესპონდენტები, რომელთაც ოჯახთან და 
სანათესაოსთან ქამინგაუთი არ აქვს გაკეთებული, ვერ მიმართავდა მუნი-
ციპალიტეტს, ინფორმაციის გამჟღავნების შიშით. ხოლო ვისაც გაკეთე-
ბული აქვს, გართულებული აქვს ურთიერთობები, და მისსავე რეგიონში 
დახმარების მიღება საფრთხის შემცველად მიაჩნია.

„ძალიან დიდხანს მქონდა კომუნიკაცია სოფო კილაძესთან. მპირდებო-
და დახმარებებს, ბოლოს გუბერნატორს დამაკავშირა, და იქ ჩვენთან რე-
გიონში გუბერნატორს ვერ ვეტყოდი რომ ტრანსგენდერი ქალი ვარ და 
ამიტომ მჭირდება დახმარება, იქ ხო ყველა ყველას იცნობს. მერე სოფო 
კილაძემ მითხრა, არ არის აუცილებელი უთხრა რომ ტრანსგენდერი ხარ, 
ისე დაგეხმარეობაო. ამის მერე გუბერნატორმა მომთხოვა სოციალური 
ქულა. თუ ქულა გაქვს, დაგეხმარებითო. ქულაც არ მქონდა. მოკლედ, 
ტყუილად ვიწვალე, სახელმწიფოსგან არაფერი მიმიღია~.

გამოკითხულები მიიჩნევენ, რომ პანდემიით გამოწვეულ კრიზისზე სა-
პასუხოდ მთავრობამ ეფექტური ნაბიჯები უნდა გადადგას მოქალაქეების 
დასახმარებელად. თავიანთი მდგომარეობიდან გამოსავალსაც მთავრობის 
მიერ მათი პრობლემების დანახვასა და აღიარებაში ხედავენ. „დახმარება 
აუცილებლად გვჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან, ბიძგი გვინდა უბრალოდ, 
რომ გადასარჩენად ვიბრძოლოთ, მაგრამ ადამიანი ვერ იბრძოლებს გადა-
სარჩენად მაშინ, როდესაც არანაირი ძალა და ფუნქცია არ აქვს. სახელმწი-
ფო სანამ ჩვენ არ გვაღიარებს და სანამ არ აღიარებენ იმას, რომ ჩვენ თემის 
წევრები ვარსებობთ...მანამდე ჩვენ არაფერი გვეშველება, მე ასე მჯერა. 
პირველ რიგში გვაღიარონ, როგორც ადამიანები, ისე გვიყურონ. ხანდახან 
ასე მგონია, რომ როგორც ცხოველები და, ძალიან მრცხვენია, რომ ცხო-
ველზე ამას ვიძახი, ძალიან მიყვარს ძაღლი და, ძაღლი მყავს და ადამიანი-
ვით ვზრდი, და შვილი მინდა და შვილივით ვუყურებ ძაღლს, ძაღლს არ მო-
ექცევიან ისე და ცხოველს, როგორც დღეს ადამიანებს ექცევა მთავრობა~.
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რესპონდენტების თქმით, ყველა მათგანს შეეხო არასამთავრობო ორ-
განიზაციებისა და აქტივისტთა ჯგუფების მხრიდან მობილიზებული კრი-
ზისული დახმარება. კერძოდ, „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუ-
ფის~, „თანასწორობის მოძრაობისა~ და „თემიდას~ მიერ ორგანიზებული 
შემწეობა ბინის, კვებისა და მედიკამენტების ვაუჩერის სახით. უმეტესობა 
რესპონდენტებისა აღნიშნავს, რომ რომ არა ქირის სუბსიდია, ისინი მი-
მდინარე თვეში (დეკემბერში) ვერ მოახერხებდნენ ბინის ქირის გადახდას. 

ყველაზე დიდი გამოწვევა 
ინტერვიუებიდან გამოიკვეთა, რომ ტრანსგენდერი ქალებისთვის დღეს 

ყველაზე დიდ პრობლემას საქართველოში საზოგადოებისა და ინსტიტუ-
ტების მხრიდან მიუღებლობა წარმოადგენს, რომელიც ზოგჯერ პირდაპირ, 
ხოლო ზოგჯერ ირიბად უკავშირდება უსახლკარობის პრობლემას. ამიტო-
მაც, მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ თემზე ორიენტირებული თავშესაფრის არ-
სებობა, სადაც ადამიანი თავს შეაფარებს ოჯახში ძალადობის, სიძულვი-
ლით მოტვირებული თავდასხმისა თუ ეკონომიკური კრიზისების შემდეგ. 
თავშესაფარზე პასუხისმგებელ სუბიექტად სახელმწიფოს ხედავენ, თუმცა, 
ინიციატივასა და თემის აქტუალიზებაში არასამთავრობო ორგანიზაციე-
ბის როლს ანიჭებენ დიდ მნიშვნელობას. „არასამთავრობო უნდა მიაწვეს 
ბოლომდე მთავრობას და აიძულოს, რო გააკეთოს ის თავშესაფარი ან 
თუნდაც ის ადგილი მოგვცენ და ჩვენ ჩვენი რესურსით გავაკეთებთ იმას. 
ბავშვები, ყველა..ეხლა პანდემიაა კი, ყველას უჭირს, მაგრამ როდესაც არ 
იქნება პანდემია და გვეცოდინება, რო ჩვენ ჩვენი მიწა გვაქვს, სადაც შე-
გვიძლია დიდი თავშესაფარი ავაშენოთ და იყოს, 10-10 და 20-20 ლარი არა-
ვის გაუჭირდება რო დავდოთ და ყველამ ერთად გავაკეთოთ~. პოლიციაში 
ითხოვდა გოგო, ლესბოსელი, კორონა ქონდა ამ გოგოს და ითხოვდა, რო გა-
მამწესეთ სადმე ცალკეო, მამაჩემი იმის გამო, რო ლესბოსელი ვარო, მცე-
მსო, და ძალადობს ჩემზეო. წადი, დაბრუნდით თქვენს სახლში, მოიხადეთ 
კორონაო, და მერე მოგვმართეთო. უკაცრავად, ის დრო, თუნდაც ერთი 
საათი იყოს, როდესაც მეც ვგრძნობ საფრთხეს საკუთარი მამასგან, ავად-
მყოფი ვარ და, გთხოვთ, რო გამამწესოთ სადმე კარანტინში, სადმე ცალკე 
ბინაში შემასახლოთ დროებით, რო მოვიხადო ეს კორონა. თვითიზოლაცია. 
პოლიციისგან მესმის, რო აი ესე ესეო...ყველაზე დიდი პრობლემა არის სა-
ქართველოს ის, რო თავშესაფარი არ არის~.
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7. ფოკუს-ჯგუფის შედეგები
ნატალია მჭედლიშვილი

კვლევის ფარგლებში ჩატარდა ორი ფოკუს-ჯგუფი ლესბოსელ/ბისექ-
სუალ ქალებთან და გეი/ბისექსუალ მამაკაცებთან. აღნიშნული კვლევის 
მიზანია საქართველოში COVID-19-ის გავლენის შეფასება თემის წევრე-
ბის სოციო-ეკონომიკურ მდგომარეობასა და ჯანმრთელობაზე. ასევე, 
ბოლო ორი წლის განმავლობაში ქვეყანაში ლგბტ(ქ)ი ადამიანების მიმართ 
არსებული დისკრიმინაციისა და სიძულვილით მოტივირებული ძალადო-
ბის, ოჯახში ძალადობისა და ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობის 
პრაქტიკასთან დაკავშირებული ზოგადი სურათის შექმნა. 

საკუთრივ ფოკუსირებული დისკუსიების მიზანს წარმოადგენდა ლეს-
ბოსელი/ბისექსუალი ქალებისა და გეი/ბისექსუალი მამაკაცების სო-
ციო-ეკონომიკურ მდგომარეობასა და ჯანმრთელობაზე COVID-19-ის 
გავლენის ინდიკატორების განსაზღვრა.

მონაწილეთა რეკრუტირება მოხდა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი 
ჯგუდის სათემო ოფიცრების მიერ სოციალური მუშაკების რეკომენდაცი-
ების გათვალისწინებით. შერჩევის კრიტერიუმს წარმოადგენდა COVID-
19-ის შედეგად დამდგარი კრიზისის გავლენის არსებობა ფოკუს-ჯგუფის 
პოტენციური მონაწილეების სოციო-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და 
დისკუსიის განმავლობაში რე-ტრავმატიზაციის რისკების არარსებობა.

შეჯამება
ფოკუს-ჯგუფებში მონაწილეობა მიიღო სულ ჩვიდმეტმა ადამიანმა, აქე-

დან ცხრა ლესბოსელი/ბისექსუალი ქალია, ხოლო რვა – გეი/ბისექსუალი 
მამაკაცი. მონაწილეთა საშუალო ასაკი არის 24 წელი.

დისკუსიის საკითხები მოიცავდა COVID-19-ის გავლენას თემის წე-
ვრების ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტზე. ფოკუს-ჯგუფების შედეგად 
დასაქმების და საყოფაცხოვრებო პირობებზე COVID-19-ის გავლენისა 
და პანდემიის პირობებში თემის წევრების სოციალიზაციასა და პირადი 
ურთიერთობების შესახებ შემდეგი ძირითადი მიგნებები გამოიკვეთა:
•	 ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეებისთვის COVID-19-თან დაკავშირებულ 

გამოწვევებს შორის ემოციურად ყველაზე რთული უმუშევრობა და 
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სოციალური ურთიერთობების შეზღუდვაა. მათთვის ჯანმრთელობის 
რისკებთან დაკავშირებული საკითხები მხოლოდ ახლობლებზე ზრუნ-
ვის კონტექსტში არის მნიშვნელოვანი. 

•	 მონაწილეთა უმრავლესობა პანდემიამდე მუშაობდა მომსახურე-
ბის სფეროში, დაკავებული იყო პრეკარიატული შრომით ან/და იყო 
თვითდასაქმებული. დასაქმების კუთხით ყველაზე რთული მონაწი-
ლეთათვის იყო ე.წ. პანდემიის პირველი ტალღა/გაზაფხულის კარა-
ნტინის პერიოდი, როდესად დიდმა ნაწილმა დაკარგა სამსახური, 
თვითდასაქმებულებს კი, რომლებიც სტანდარტულად, ერთჯერად 
კერძო შეკვეთებზე იყვნენ, მოუწიათ ან სტაბილური ანაზღაურები-
სათვის სამუშაო სფეროს რადიკალური ცვლილება, ან ეპიდემიის 
მეორე ტალღისათვის უმუშევრად დარჩენა.

•	 სახელმწიფოს მხრიდან გაცემული კომპენსაციების მიღების პრაქტი-
კა განსხვავდება დასაქმების სფეროსა და ფორმის მიხედვით.

•	 უმუშევრად დარჩენილ მხოლოდ ორ მონაწილეს აქვს დამსაქმებელი 
კომპანიისგან მცირე პერიოდით კომპენსაციის მიღების გამოცდი-
ლება.

•	 მიუხედავად იმისა, დაკარგეს თუ არა სამსახური COVID-19-ის პი-
რობებში, ყველა მონაწილის საქმიანობასა და სამუშაო პირობებზე 
მოახდინა გავლენა შექმნილმა კრიზისმა.

•	 ამჟამად დასაქმებულები, ვისაც ფიზიკურ სივრცეში უწევს მუშაო-
ბა, დამსაქმებლის მხრიდან უზრუნველყოფილნი არიან პრევენციუ-
ლი აღჭურვილობით, თუმცა, საჭიროების შემთხვევაში, ტესტირე-
ბის ხარჯებს დამსაქმებელი არ ფარავს.

•	 მიუხედავად იმისა, პანდემიამდე ცალკე ცხოვრობდნენ თუ მშობლების 
ოჯახთან ერთად, COVID-19-ის პანდემიის პერიოდში თითქმის ყველას 
მოუწია საყოფაცხოვრებო პირობების შეცვლა, იქნება ეს სიდუხჭირის 
გამო მშობლებთან დაბრუნება ან უფრო იაფიანი საცხოვრებლის მო-
ძებნა თუ პირიქით – სოგისთან დაკავშირებული გარემოებების გამო 
მშობლების სახლიდან ცალკე გადასვლა. 

•	 მონაწილეთა უმრავლესობა, მიუხედავად იმისა, იციან თუ არა სახ-
ლში მათი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ, ოჯახის წევრთა მო-
რალური ან/და ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს COVID-19-
თან დაკავშირებული კრიზისის პირობებში. 
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•	 არაკონფორმული თვითგამოხატვის შემთხვევაში, მიუხედავად 
ოჯახის მხრიდან მხარდაჭერისა, მშობლების ოჯახში დაბრუნებული 
თემის წევრებისთვის განსაკუთრებულ ემოციურ სირთულეს წარმო-
ადგენს ორიენტაციის მალვა.

•	 განსხვავებულია ლექსბოსელი/ბისექსუალი ქალებისა და გეი/ბისექ-
სუალი მამაკაცების პანდემიამდელი გამოცდილებები ქვიარ თემში 
სოციალიზაციის კუთხით: ლესბოსელი/ბისექსუალი ქალების უმრა-
ვლესობა ამბობს, რომ ქვიარ სოციალიზაციის საჯარო სივრცეებში/
ღონისძიებებზე, ქვიარ-მეგობრულ კლუბებსა და ბარებში ძალიან 
იშვიათად, იშვიათად ან საერთოდ არ სოციალიზდებოდნენ, მაშინ 
როდესაც გეი/ბისექსუალი მამაკაცების ჯგუფიდან ყველა ამბობს, 
რომ რეგულარულად დადიოდა ქვიარ-მეგობრულ ბარებსა და კლუ-
ბებში, პლეშკებსა და სხვადასხვა ქვიარ-ღონისძიებებზე. 

•	 აღსანიშნავია, რომ ეს სივრცეები გეი/ბისექსუალი მამაკაცების 
ჯგუფის წევრებისათვის არა მხოლოდ სოციალიზაციის, არამედ და-
საქმების ადგილსაც წარმოადგენდა, განსხვავებით ფოკუს-ჯგუფე-
ბის მონაწილე ლესბოსელი/ბისექსუალი ქალებისაგან.

•	 იმის მიუხედავად, თუ ვინ რამდენად ხშირად სარგებლობდა საჯარო 
თავშეყრის საშუალებებით, მონაწილეთა უმეტესობა ამბობს, რომ 
მათ ემოციურ მდგომარეობაზე სოციალიზაციის სივრცეებზე ხელ-
მისაწვდომობის არქონა უარყოფითად მოქმედებს.

•	 პარტნიორთან ურთიერთობის კუთხით მდგომარეობა განსხავე-
ბულია. თუმცა, სტაბილურ ურთიერთობაში მყოფი მონაწილეების 
უმეტესობა ამბობს, რომ პანდემიის პერიოდში მათი ურთიერთობა 
უფრო მყარი გახდა.

•	 ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთაგან ყველაზე მეტისთვის საერთო სა-
თემო ორგანიზაციების მიერ გაწეული დახმარება აღმოჩნდა: კერ-
ძოდ, ბინის ქირის სუბსიდირება, საკვები ვაუჩერები და სხვა. ამის 
პარალელურად, ნაწილი ორგანიზაციების სტანდარტული სერვისე-
ბის მიღებასაც აგრძელებდა.

•	 თავად ფოკუ-ჯგუფის მონაწილეები პანდემიის პერიოდში ჩართუ-
ლები იყვნენ სოლიდარობის სხვადასხვა ღონისძიებაში. უმეტესო-
ბას აქვს უსახლკარო თემის წევრების შეფარების გამოცდილება.
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შედეგების დეტალური მიმოხილვა

რა არის COVID-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებული გამოწვევებიდან ემოციურად ყველაზე 
რთული?

დიკუსიის დასაწყისში მონაწილეებს ვეკითხებოდით, COVID-19-თან და-
კავშირებულ გამოწვევებს შორის, პერსონალურად მათთვის რომელი იყო 
ემოციურად ყველაზე რთული. პასუხებს შორის ყველაზე ხშირად მონაწი-
ლეები ასახელებენ უმუშევრობასა და სოციალური დისტანცირების რეგუ-
ლაციებით განპირობებულ შეზღუდულ სოციალურ ურთიერთობებს. 

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, მონაწილეები ასახელებენ: პროდუქტებზე 
ფასების ზრდას; ხალხის ისტერიულ დამოკიდებულებას და არაადექვატურ 
სიფრთხილეს, როგორც სოციალიზაციის ერთ-ერთ დამაბრკოლებელ გა-
რემოებას და ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის უგულვებელყოფის 
პრაქტიკას; კომენდანტის საათის დაწესებას, როგორც სოციალიზაციის, 
ისე დატვირთული სამუშაო გრაფიკის შემდეგ განტვირთვის შესაძლებლო-
ბის აკრძალვას; ახალი სამსახურის პოვნის შესაძლებლობების შემცირე-
ბას; სახლიდან მუშაობის აუცილებლობას, როგორც პასიური ცხოვრების 
წესის და ფიზიკური პასიურობის რისკ-ფაქტორს. COVID-19-ის გავრცე-
ლებით გამოწვეული ჯანმრთელობის რისკებს მონაწილეთა უმრავლე-
სობა არ მიიჩნევს პერსონალურად მათთვის მნიშვნელოვან გამოწვევად. 
მხოლოდ ლესბოსელი/ბისექსუალი ქალების ჯგუფიდან ორი მონაწილე 
ამბობს, რომ მათ ემოციურ მდგომარეობაზე მოქმედებს ჯანმრთელობა-
სთან დაკავშირებული რისკები. ამ შფოთვის მიზეზი ერთ შემთხვევაში სა-
კუთარი იმუნური პრობლემები, ხოლო მეორე შემთხვევაში ხანდაზმული 
ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის რისკებია.

უნდა ითქვას, რომ მონაწილეები ყველაზე ხშირად დასახელებულ უმუ-
შევრობას სხვადასხვა უსიამოვნო ფაქტორს უკავშირებენ. კერძოდ: რეს-
პონდენტთა ნაწილისთვის უმუშევრობა დაკავშირებულია სოციალიზა-
ციის სივრცეების შეზღუდვასთან, რამდენადაც მონაწილეთა ნაწილი 
დასაქმებული იყო გეი-ფრენდლი ბარებსა და კლუბებში; ნაწილისთვის 
უმუშევრობა პირდაპირ დაკავშირებულია ეკონომიკურ სიდუხჭირესთან, 
განსხვავებით მათგან, ვისი ეკონომიკური კეთილდღეობაც მხოლოდ სა-
მსახურზე არ არის დამოკიდებული – ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა დიდ 
ნაწილს ეკონომიკურად ოჯახი ეხმარება, ერთი მონაწილე (ლბ) სერვისის 
მიმღებია ზრუნვის ინსტიტუციაში; ასევე, მონაწილეთა ნაწილი ამბობს, 
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რომ უმუშევრობა დაკავშირებულია უსაქმურობასა და უმოქმედობასთან, 
როგორც ემოციურად რთულ მდგომარეობასთან. `ბედნიერი მაშინ ვარ, 
როცა საქმეს ვაკეთებ~. (გეი/ბისექსუალი კაცების ჯგუფი), `ვერ ვიტან, 
როცა სახლში ვარ და აი, უსაქმურად რომ ვარ რა. საქმეს რომ არ ვაკე-
თებ, ჩემთვის ეს ყველაზე ცუდი რაღაც არის~. (ლესბოსელი/ბისექსუა-
ლი ქალების ჯგუფი), `ნევროზი დამემართა იმ მხრივ, რომ უმოქმედოდ 
ვიჯექი~. (ლესბოსელი/ბისექსუალი ქალების ჯგუფი)

ფოკუს-ჯგუფების შემდეგი სადისკუსიო საკითხები უშუალოდ მონაწი-
ლეთა გამოცდილებებს ეხებოდა. პირველ რიგში, მონაწილეებს ვთხოვეთ 
გაეზიარებინათ COVID-19-ის გავლენა პერსონალურად მათ შრომით პი-
რობებზე, შემოსავალსა და ეკონომიკურ კეთილდღეობა-დამოუკიდებლო-
ბაზე.

COVID-19-ის გავლენა დასაქმების მდგომარეობაზე
ფოკუს-ჯგუფის ერთი მონაწილის გარდა ყველა პანდემიის დაწყებამდე 

იყო დასაქმებული. ფოკუს-ჯგუფის პანდემიამდე დასაქმებულ მონაწილე-
თა მნიშვნელოვანი უმრავლესობა მუშაობდა მომსახურების სფეროში ან/
და დაკავებული იყო პრეკარიატული შრომით. მონაწილეებს შორის არი-
ან სხვადასხვა სფეროში მომუშავე თვითდასაქმებულები. ამჟამად, ფო-
კუს-ჯგუფის მონაწილეთა დიდი ნაწილი არის უმუშევარი.

საქმიანობის სფეროს მიხედვით ერთმანეთისგან განსხვავდება იმ მონა-
წილეთა გამოცდილებები, რომლებიც პანდემიამდე მუშაობდნენ როგორც 
თვითდასაქმებულები. ამ მონაწილეების მიერ დეკლარირებული ინფორ-
მაციის გათვალისწინებით, შეიძლება ითქვას, რომ დასაქმების სფეროს 
მიხედვით, ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება თვითდასაქმე-
ბულების როგორც პანდემიამდელი ეკონომიკური მდგომარეობა, ისე 
COVID-19-ის გავლენა მათ კეთილდღეობაზე.

მაგალითად, მუსიკალურ ინდუსტრიაში მომუშავე თვითდასაქმებული 
მონაწილე ამბობს, რომ ამჟამად არის უმუშევარი და ყოველგვარი შემო-
სავლის გარეშე დარჩენილი; მაშინ როდესაც პანდემიამდე მისი შემოსა-
ვალი იყო 1. სტაბილური – ის მუშაობდა როგორც კერძო ღონისძიებებ-
ზე ერთჯერადი შეკვეთის საფუძველზე, ისე მუდმივ დამქირავებლებთან 
სხვადასხვა ბარსა თუ რესტორანში, 2. საშუალოზე მაღალი, რამდენადაც 
ჰქონდა დანაზოგი, რომლითაც, როგორც თავად ამბობს, შეისყიდა ბინა 
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და ეპიდემიის პირველი ტალღის დროს გარკვეული დროით შეძლო საჭი-
როებების უზრუნველყოფა.

ამის პარალელურად, მონაწილე რომელიც პანდემიამდეც იყო თვითდა-
საქმებული განათლების სფეროში, მუშაობდა რეპეტიტორად, COVID-19-
ის დაწყების შემდეგაც განაგრძობს საქმიანობას. თუმცა, როგორც თავად 
ამბობს, პანდემია მის კეთილდღეობაზეც აისახა, რამდენადაც ეპიდემიის 
პირველი ტალღის დროს გატარებული პრევენციული პოლიტიკის გამო უეც-
რად მოსწავლეთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა დაკარგა – როგორც თავად 
ამბობს, მათი ფინანსური მდგომარეობის გაუარესების გამო. შესაბამისად, 
აპრილიდან ზაფხულის ბოლომდე ნელ-ნელა უარესდებოდა მისი ეკონომიკუ-
რი მდგომარეობა, მაგრამ ამჟამად ისევ სტაბილურად აგრძელებს მუშაობას. 

თვითდასაქმებულებს კი, რომლებიც სტანდარტულად, ერთჯერად 
კერძო შეკვეთებზე იყვნენ დამოკიდებულები (თარჯიმანი, გრაფიკუ-
ლი დიზაინერი), მოუწიათ ან სტაბილური ანაზღაურებისათვის სამუშაო 
სფეროს რადიკალური ცვლილება, ან ეპიდემიის მეორე ტალღისათვის 
უმუშევრად დარჩენა – აქვთ ძირითადად არასტაბილური და არასაკმაი-
რისი ჰონორარი.

თვითდასაქმებულთა შორის მხოლოდ ნაწილმა მიიღო სახელმწიფოს 
ერთჯერადი კომპენსაცია 300 ლარის ოდენობით. მათ შორის, ვინც არ/
ვერ მიიღო კომპენსაცია, ერთმა მონაწილემ არ იცოდა ამ საშუალების არ-
სებობის შესახებ, ხოლო მეორე უიმედოდ იყო განწყობილი და არ სცადა 
მიეღო კომპენსაცია.

რაც ეხება პანდემიამდე მომსახურების სფეროში დასაქმებულ მონაწი-
ლეებს, მათი გამოცდილებები უფრო ჰგავს ერთმანეთს. კერძოდ, ამ ადა-
მიანების უმეტესობა ამბობს, რომ ყველაზე მეტად ეპიდემიის პირველი 
ტალღის დროს გაუჭირდათ. სწორედ ამ დროს დაიკეტა სივრცეები, სადაც 
მუშაობდნენ, დაკარგეს სამსახური და, უმეტეს შემთხვევაში, არც სახელ-
მწიფო კომპენსაცია ერგოთ.  

მიზეზი, რის გამოც მონაწილეთა თქმით, მათ ვერ აიღეს სახელმწიფოს შე-
საბამისი კომპენსაცია,87 ძირითადად დამსაქმებლების მხრიდან გულგრილო-
ბაა: ზოგ შემთხვევაში ქსელური მარკეტების კომპანიამ შემცირება დაიწყო 
იმ ვადაზე გვიან, ვიდრე კომპენსაციის მიმღები უნდა ყოფილიყო უმუშევ-
რის სტატუსის მქონე; ზოგ შემთხვევაში დასაქმებული არ იყო გაფორმებუ-

87 უმუშევრებისათვის განკუთვნილი კომპენსაცია 6 თვის განმავლობაში 200 ლარის ოდენობით.



224

COVID-19-ის გავლენა ლგბტ(ქ)ი თემზეფოკუს-ჯგუფის შედეგები

ლი და, შესაბამისად, ვერც თავად უმუშევარი და ვერც დამსაქმებელი ვერ 
მოახერხებდნენ კანონიერად დაემტკიცებინათ პანდემიის გამო სამსახურის 
დაკარგვის ფაქტი; ორი სამსახურის არსებობის დროს დამსაქმებლებმა არ 
გაითვალისწინეს დასაქმებულის განსაკუთრებული საჭიროება – როდესაც 
ერთმა თავად ჩარიცხა მცირე კომპენსაცია (ერთი თვის ხელფასის 50%), მე-
ორემ ვეღარ მოითხოვა დასაქმებულისთვის კომპენსაცია.

ამ უკანასკნელი ფაქტის გარდა, მხოლოდ ერთი შემთხვევა გამოვლინდა 
ფოკუს-ჯგუფების მონაწილეთა გამოცდილებაში, როდესაც კერძო დამ-
საქმებელმა (კაზინო) თავად გადაიხადა კომპენსაციის თანხა რამდენიმე 
თვის განმავლობაში. მხოლოდ ერთი იყო შემთხვევა მონაწილეთა გამოც-
დილებაში, როდესაც COVID-19-ის პანდემიის გამო უმუშევრად დარჩენი-
ლმა, მანამდე რესტორანში მომუშავე მონაწილემ, თვითონ მიმართა შესა-
ბამის უწყებებს და მიიღო უმუშევრობის კომპენსაცია.

ის მონაწილეებიც კი, ვინც საკუთარი პროფესიით განაგრძნობს მუშაო-
ბას პანდემიის განმავლობაში ორგანიზაცია/კომპანიაში თუ თავისუფალი 
გრაფიკით88, ამბობს, რომ COVID-19-მა სერიოზული ზიანი მიაყენა მათ 
კეთილდღეობას. 

მაგალითად, გიდი, რომელის სამუშაო დატვირთვაც იყო სეზონური, მა-
გრამ გარანტირებული და საკმარისი, ამჟამად მხოლოდ არასტაბილური 
დაკვეთებით იღებს შემოსავალს, როგორც გარემოს მკვლევარი. ეს კი, 
როგორც თავად ამბობს, არ აგრძნობინებს თავს მყარად და ოჯახის დახ-
მარების გარეშე გაუჭირდებოდა. 

ხელოსანი, რომლმაც პირველი ტალღის დროს დაკარგა სამსახური, თუ-
მცა, ამჟამად სტაბილურადაა დასაქმებული ერთ-ერთ სამშენებლო კომპა-
ნიაში, ამბობს, რომ მისი დამსაქმებელი ბოროტად სარგებლობს შექმნილი 
კრიზისით. კერძოდ, კომპანიის წარმომადგნელები სპეკულირებენ ხელობის 
საბაზრო ფასებით და დასაქმებულ ხელოსნებს პანდემიამდელ ანაზღაურე-
ბაზე ნაკლებს უხდიან. როგორც რესპონდენტი ამბობს, კომპანიის ეს ქცევა 
განპირობებულია კადრების ადვილად ჩანაცვლების საშუალებით – როგორც 
ზოგადად ხელოსნების სიმრავლის გამო, ისე კრიზისში იაფი მუშახელის ხე-
ლმისაწვდომობით. `შენ თუ გინდა ამ თანხებში იმუშავე, თუ არადა წადი 
და მშიერი იყავი. იძულებულს გხდიან იმუშაო იმ მიზერულ თანხებზე, 
რომელიც სასაცილოა და დამცინავია~. (გეი/ბისექსუალი კაცების ჯგუფი).

88 Freelancer. 
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გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, ეს კონკრეტული სამშენებლო კომპა-
ნია გარანტირებულად არ უზრუნველყოფს დასაქმებულთა დაცვას 
COVID-19-ისაგან: ტესტირების, პრევენციული აღჭურვილობის ხარჯი 
სრულად ან/და სანახევროდ დასაქმებულების დასაფარია.

გარდა ამ კონკრეტული შემთხვევისა, ამჟამად დასაქმებულთა ის მცირე 
ნაწილი, ვისაც ფიზიკურ სივრცეში უწევს მუშაობა, ამბობს, რომ პრევენ-
ციული აღჭურვილობით უზრუნველყოფილნი არიან დამსაქმებლის მხრი-
დან, თუმცა, საჭიროების შემთხვევაში, ტესტირების ხარჯებს დამსაქმე-
ბელი არ ფარავს.

ამჟამად სახლიდან ონლაინ მომუშავე მონაწილეები, სხვადასხვა ფაქტო-
რის გამო, სხვადასხვაგვარად აფასებენ ამ გამოცდილებას:

მონაწილე, რომელიც პარტნიორთან ერთად ცხოვრობს ცალკე, ამბობს, 
რომ ონლაინ მუშაობა მისთვის კომფორტულია, რადგან არ უწევს საზოგა-
დოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა და პარტნიორთან სამსახურის გამო 
განშორება დღის განმავლობაში.

ის მონაწილეც, რომელიც რეპეტიტორად მუშაობს ონლაინ, პარტნიო-
რთან ერთად ცხოვრობს, თუმცა, ამბობს, რომ მისთვის ძალიან რთულია 
სახლიდან მუშაობა. ამის მიზეზად პასიურად ყოფნით განპირობებულ 
დისკომფორტს ასახელებს. 

მონაწილე, რომელიც ბინას ქირაობს მეგობრებთან ერთად და აქვს ორი 
სამსახური – მომსახურების სფეროში (ბარის მენეჯერი) და სათემო ორგა-
ნიზაციაში, ამბობს, რომ ამ უკანასკნელში სახლიდან ეფექტურად მუშა-
ობა უჭირს. მომსახურების სფეროს რაც შეეხება, ობიექტი, სადაც არის 
დასაქმებული, გადავიდა დისტანციურ მომსახურებაზე (დელივერი, თეიქ 
ევეი), და არ გაუჩერებია მუშაობა. 

COVID-19-ის გავლენა საყოფაცხოვრებო პირობებზე / შინამეურნეობაზე
COVID-19-ის პანდემიის დაწყებამდე ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა მხო-

ლოდ მცირე ნაწილი (2/17) ცხოვრობდა საკუთარ ბიოლოგიურ ოჯახთან, 
ხოლო უმეტესობა ცხოვრობდა მარტო, პარტნიორთან ან მეგობრებთან 
ერთად, ძირითადად, ნაქირავებ ბინაში.

აღსანიშნავია, რომ ფოკუს-ჯგუფების იმ მონაწილეებსაც კი, ვინც პანდე-
მიამდე ცხოვრობდნენ ბიოლოგიურ ოჯახთან, ამ პერიოდში მოუწიათ სა-
ცხოვრებლის შეცვლა: ერთი მონაწილე (ლბ) ამბობს, რომ იძულებითი ქორ-
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წინების თავიდან აცილების მიზნით, ფიქტიური ქორწინების გათამაშება 
მოუწია და ცალკე გადავიდა შემთხვევით ნაპოვნ თემის წევრთან (ტრანსი 
კაცი) ერთად. თუმცა, დროთა განმავლობაში წყვილს კარგი ურთიერთობა 
ჩამოუყალიბდა და ამჟამად აგრძელებენ ერთად ცხოვრებას. მეორე შემ-
თხვევაში (გბ) სახლის დატოვების აუცილებლობა ქამინგაუთმა გამოიწვია 
– ოჯახმა გარდა იმისა, რომ არ მიიღო შვილის ორიენტაცია, ყოველგვარი 
მხარდაჭერის გარეშე დატოვა ის, რამაც, როგორც თავად რესპონდენტი 
ყვება, დიდი ფსიქოლოგიური ტრავმა მიაყენა. 

მიუხედავად იმისა, თუ როგორ შეიცვალა თემის წევრების შინამეურნე-
ობა პანდემიის პირობებში, ყველა მონაწილე ამბობს, რომ COVID-19-მა 
მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა მათ საყოფაცხოვრებო პირობებზე. 

კერძოდ, მათ ნაწილს, ვინც პირველი ტალღის დროს დაკარგა სამ-
სახური და შემოსავალი, საცხოვრებად ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნე-
ბა მოუწია. აღსანიშნავია, რომ მათ შორის (5/17), მხოლოდ ერთს აქვს 
ქამინგაუთი გაკეთებული ოჯახში. სხვები, მიუხედავად იმისა, რომ არ 
არიან გენდერულად კონფორმულები და, ზოგიერთის თქმით, სახლში 
მშობლებს ეჭვი აქვთ სექსუალობასთან დაკავშირებით, ოჯახის წევრე-
ბისგან იღებენ/იღებდნენ ყოფით მხარდაჭერას (საცხოვრებლით და 
საყოფაცხოვრებო საჭიროებების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა). 
თუმცა, ყველა მათგანი საუბრობს ამ პირობებში ცხოვრების სირთუ-
ლეზე. მათ შორის ვინც თბილისიდან რეგიონში დაბრუნდა, პარტნიო-
რთან განშორების ან/და მშობლიურ ადგილთან/ნათესავებთან/ახლო-
ბლებთან ემოციური ბმის არარსებობის გამო. `დაახლოებით 6 წელია 
თუ მეტი არა თბილისში ვცხოვრობ და ძალიან იშვიათად ჩავდიოდი 
ხოლმე სოფელში. ... უბრალოდ იმდენად გადაჩვეული ვიყავი ჩემს 
მშობლებთან და ოჯახის წევრებთან კონტაქტს, ესე არ შემეძლო, 
რომ უცებ ჩავედი და, ჰოი საოცრებავ, ისევ იგივე ურთიერთობა 
მქონოდა, როგორც 19 წლის რომ ვიყავი, სანამ წამოვიდოდი იქე-
დან~. (გეი/ბისექსუალი კაცების ჯგუფი).

სახლში დაბრუნებული სხვა მონაწილეები კი ემოციური სირთულეების 
მიზეზად სექსუალობის მალვის აუცილებლობას ასახელებენ. როგორც 
ერთ-ერთი ამბობს, ახლო ურთიერთობა აქვს დედასთან89 და, რადგან 
იცის რომ მხარს არ დაუჭერს როგორც თემის წევრს, „აზრი არ აქვს~ გა-

89 ცხოვრობს დედასთან, მამინაცვალთან და დედმამიშვილთან ერთად.
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მხელას. ზოგიერთისთვის ამის საპირწონე ისაა, რომ ოჯახში ვინმემ მაინც 
იცის – ერთ შემთხვევაში, უმცროსმა თინეიჯერმა ძმამ. 

არიან ისეთებიც (გბ), ვინც დისკომფორტის მიზეზად ერთი და იგივე 
ადამიანების ყურებას და დიდ ოჯახში ცხოვრების სირთულეს ასახელე-
ბენ. 

აღსანიშნავია, რომ პირველი ტალღის შემდეგ, მონაწილეთა შორის გეი/
ბი მამაკაცების უმეტესობამ ისევ დატოვა მშობლების სახლი და გააგრძე-
ლა ცალკე/მეგობრებთან ერთად ცხოვრება; ხოლო ფოკუს-ჯგუფების მო-
ნაწილე ლესბოსელი/ბისექსუალი ქალები დღემდე ცხოვრობენ მშობლე-
ბის სახლში. 

მონაწილეებს შორის არიან ისეთები, რომლებსაც ედგათ უკიდურესი 
საჭიროება ოჯახში დაბრუნების, თუმცა, სხვადასხვა მიზეზის გამო, არ 
დაბრუნდნენ:

მონაწილეები, რომელთა ორიენტაციის შესახებაც იციან ოჯახის წე-
ვრებმა, აღნიშნულის მიზეზად მათ უარყოფით დამოკიდებულებას ასახე-
ლებენ90. 

ლესბოსელ/ბისექსუალ ქალებს შორის ზოგიერთს პრინციპულად არ 
უნდოდა პარტნიორის გარეშე ოჯახში დაბრუნება, ოჯახებმა კი წყვი-
ლის შეფარებაზე უარი თქვეს; ზოგიერთს მკაფიოდ უარყოფითი დამო-
კიდებულების გამო, არც ჰქონია მსგავსი კომუნიკაცია. ოჯახის წევრების 
მხრიდან უმეტესად დეკლარირებული უარყოფითი დამოკიდებულებების 
მიუხედავად, ამ კონტექსტში მონაწილეები ლაპარაკობენ ოჯახის წევრე-
ბის მხრიდან კრიზისში დახმარების პრაქტიკაზეც: არის რამდენიმე მო-
ნაწილე, რომელიც ამბობს, რომ ოჯახის მამაკაც წევრებთან (მამა, ძმა) 
კარგი ურთიერთობა აქვთ და COVID-19-თან დაკავშირებული კრიზისის 
პირობებში ეს ადამიანები მხარში ედგნენ როგორც მატერიალურად (ფი-
ნანსური მხარდამჭერა, პროდუქტებით მომარაგება), ისე ემოციურად 
(მოკითხვა, გამხნევება, სამსახურის შოვნაში მიხმარება...). ამის საპირის-
პიროდ, ყველა მონაწილე საუბრობს დედის მხრიდან მათი გენდერული 
იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის, თვითგამოხატვის მიუღებ-
ლობაზე. ერთ-ერთი მონაწილე ლაპარაკობს დედის მხრიდან COVID-19-ის 
კრიზისის დროს მხარდაჭერაზე, მაგრამ, თავადვე არაეფექტურად აფასე-
ბს მშობლის მხრიდან დახმარებას. 

90 ყველა ლბ ჯგუფიდან.
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ფოკუს-ჯგუფების მონაწილე გეი/ბი მამაკაცებს შორის, ვინც უკიდურესი 
საჭიროების მიუხედავად, გააგრძელა ცალკე ცხოვრება ნაქირავებ ბინაში / 
არ დაბრუნდა მშობლების სახლში, არცერთს არ აქვს ოჯახთან ქამინგაუთი 
გაკეთებული – ყველა ამბობს, რომ გაიშვიათებული ურთიერთობის გამო, ქა-
მინგაუთის საჭიროება არაა, ზოგი ცდილობს ამით ურთიერთობა არ დაძა-
ბოს მშობლებთან. მათგან ყველა არის თბილისის მკვიდრი და წარმოშობით 
რეგიონიდან. ისინი თბილისში დარჩენის მიზეზად მუშაობის შესაძლებლო-
ბას და, ასევე, მშობლიურ მხარესთან ემოციური კავშირის არქონას ასახელე-
ბენ. ამის პარალელურად, ეს მონაწილეები ამბობენ, რომ ოჯახისგან იღებენ 
მორალურ და, საჭიროების შემთხევევაში, ფინანსურ მხარდაჭერასაც. 

მათ უმრავლესობას, ვინც ცალკე/პარტნიორთან/მეგობრებთან ერთად 
ცხოვრება გააგრძელა, COVID-19-ის პირველი ტალღის დროს მოუწია სა-
ცხოვრებლის შეცვლა. კერძოდ, უფრო იაფფასიან ბინაში გადასვლა. ზო-
გიერთს ბინის გამოცვლა რამდენჯერმეც მოუწია, რაც პანდემიამდელი 
მეტნაკლებად სტაბილური საბინაო პირობების საპირისპიროდ, რთულად 
გასამკლავებელი გამოწვევა აღმოჩნდა მათთვის.

COVID-19-ის გავლენა სოციალიზაციასა და პირად ურთიერთობებზე
თემში სოციალიზაციაზე საუბრისას მნიშვნელოვანი განსხვავება და-

ფიქსირდა ლექსბოსელი/ბისექსუალი ქალებისა და გეი/ბისექსუალი მამა-
კაცების ჯგუფებს შორის.

კერძოდ, ლესბოსელი/ბისექსუალი ქალების უმრავლესობა (8/9) ამბობს, 
რომ ქვიარ სოციალიზაციის საჯარო სივრცეებში/ღონისძიებებზე, ქვია-
რ-მეგობრულ კლუბებსა და ბარებში ძალიან იშვიათად, იშვიათად ან საე-
რთოდ არ სოციალიზდებოდნენ. ამის მიზეზად უმეტესობა საკუთარ ტე-
მპერამენტს, ზოგიერთი მშობლების მხრიდან შეზღუდვას, ზოგიც ასაკის 
მატებას ასახელებს. მათი უმრავლესობა არც სოციალურ ქსელეში თე-
მატურ ონლაინ-პლატფორმებით სარგებლობს რეგულარულად. თუმცა, 
ზოგიერთი მათგანი ამბობს, რომ მეგობრებთან ერთად პანდემიამდე ხში-
რად დადიოდა ბარებში, რომლებიც შეიძლება იყვნენ ქვიარ ადამიანებიც, 
მაგრამ არა აუცილებლად, ბარებშიც, ოღონდ რაღაც თემატურ ბარებში 
არა. უფრო სტანდარტულ ბარებში. `სამეგობროს რაც შეეხება, ქვიარ 
მეგობრებიც მყავს, ჰეტეროებიც. რაღაცა გამორჩეულად რომელიღაც 
ბაბლში ყოფნა არ მომწონს და არც არასდროს მომწონდა~. (ლესბოსე-
ლი/ბისექსუალი ქალების ჯგუფი).
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მათი უმეტესობა ამბობს, რომ იშვიათად, მაგრამ მაინც დადიოდნენ 
სათემო ორგანიზაციების91 მიერ ორგანიზებულ შეხვედრებზე, ტრეინი-
ნგებსა თუ ვორქშოფებზე, რასაც ძირითადად დადებითად და საჭიროდ 
აფასებენ.

ამის საპირისპიროდ, ფოკუს-ჯგუფების მონაწილება გეი/ბისექსუალი 
მამაკაცების ჯგუფიდან ყველა ამბობს, რომ რეგულარულად დადიოდა 
ქვიარ-მეგობრულ ბარებსა და კლუბებში, პლეშკებსა და სხვადასხვა ქვია-
რ-ღონისძიებებზე. აღსანიშნავია, რომ ეს სივრცეები (ბარები/კლუბები) ამ 
ჯგუფის წევრებისათვის არა მხოლოდ სოციალიზაციის, არამედ დასაქმე-
ბის ადგილსაც წარმოადგენდა. მიუხედავად იმისა, რომ ნაწილს სათემო 
ორგანიზაციებში მუშაობის გამოცდილებაც აქვს, ქალებთან შედარებით 
გეი/ბი მამაკაცები უფრო ნაკლებად საუბრობენ ორგანიზაციების სივ-
რცეებში გამართულ ღონისძიებებს (სათემო შეხვედრები, ვორქშოფები 
თუ ტრეინინგები) და არ აფიქსირებენ ამ უკანასკნელთან რაიმე ტიპის 
ემოციურ ბმას ან შეფასებას.

COVID-19-თან დაკავშირებული რეგულაციების გამო სპეციფიკურად 
ქვიარ სივრცეების/ღონისძიებების შეზღუდვას ყველა მონაწილე უარყო-
ფითად აფასებს. პანდემიამდელი გამოცდილების და იმის მიუხედავად, 
თუ ვინ რამდენად ხშირად სარგებლობდა საჯარო თავშეყრის საშუა-
ლებებით, მონაწილეთა უმეტესობა ამბობს, რომ მათ ემოციურ მდგო-
მარეობაზე სოციალიზაციის სივრცეებზე ხელმისაწვდომობის არქონა 
უარყოფითად მოქმედებს. ზოგიერთი მონაწილე (ორივე ჯგუფიდან), 
აღნიშნავს, რომ სოციალიზაციის სივრცეების შეზღუდვამ ფსიქო-ემო-
ციური მდგომარეობა შეუცვალა, კერძოდ, გადააჩვია სოციალურ ურთი-
ერთობებს, უფრო ჩაკეტილი გახადა. მონაწილეთა ნაწილი ამბობს, რომ 
შეზღუდვების მიუხედავად ნახულობენ მეგობრებს, თუმცა, საერთო 
ქვაირ სივრცეებში შეკრებები განსაკუთრებული სულისკვეთების მატა-
რებელი იყო ქვიარ ადამიანებისთვის და მეგობრების პატარა წრესთან 
ურთიერთობის შენარჩუნება ვერ იქნება ამ კოლექტიური გამოცდილე-
ბების საპირწონე.

მათ შორის, ვისაც პანდემიამდეც ჰყავდა პარტნიორი (9/17), უმეტესო-
ბა ამბობს, რომ მათი ურთიერთობა COVID-19-ის კრიზისის დროს უფრო 
მყარი გახდა და გაუმჯობესდა. ამის მიზეზად მონაწილეები ძირითადად, 

91 ძირითადად, WISG-ს ასახელებენ. 
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კრიზისის დროს პარტნიორის მხრიდან მხარდაჭერას, ერთმანეთთან მეტი 
დროის გატარებასა და საუბრის და ურთიერთგაცვლა-გაზიარების მეტი სა-
შუალების ქონას ასახელებენ თუნდაც, ზოგ შემთხვევაში, სამსახურისა და 
სხვა მატერიალური სიკეთეების დაკარგვის შედეგად.

ის მონაწილეები, რომელთაც პირველი ტალღისას რეგიონში მოუწიათ 
დაბრუნება და პანდემიამდე ურთიერთობაში იყვნენ, პარტნიორთან ფი-
ზიკური დაშორების აუცილებლობის სირთულეზე საუბრობენ. აქ საქმე 
ზოგ შემთხვევაში პარტნიორის გენდერული იდენტობის გამო მშობლების 
წინააღმდეგობასა და დამოუკიდებლად თავის უზრუნველყოფის პრობლე-
მასთან გვაქვს. ამ მდგომარეობას ზოგიერთი მონაწილე აღწერს, როგორც 
ყველაზე რთულ გამოწვევას პანდემიის პირობებში, ხოლო ზოგი მონაწი-
ლე ურთიერთობის იმ თავისებურებებზე ლაპარაკობს, რომელიც დისტა-
ნციურად ყოფნის დროს იჩენს თავს, როგორიცაა გაუცხოება და ურთიე-
რთობის გაციება.

ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა შორის იყვნენ ისეთებიც, ვინც ამბობს, 
რომ კარანტინის პერიოდში ურთიერთობა ყოფითი რუტინების გამო, და-
მღლელი გახდა.

COVID19-ის კრიზისით გამოწვეული საჭიროებების საპასუხო დახმარება და სოლიდარობა
ყველა ზემოთ განხილული გამოწვევების საპასუხოდ რესპონდენტებმა 

სხვადასხვა დახმარებით ისარგებლეს.
ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთაგან ყველაზე მეტისთვის საერთო სათემო 

ორგანიზაციების მიერ გაწეული დახმარება აღმოჩნდა: კერძოდ, ბინის ქი-
რის სუბსიდირება (WISG, თანასწოროების მოძრაობა), საკვები ვაუჩერები 
(WISG, „თანადგომა~) და, ამის პარალელურად, ნაწილი ორგანიზაციების 
სტანდარტული სერვისების მიღებასაც აგრძელებდა, როგორიცაა ფსი-
ქოლოგის, სოციალური მუშაკის მომსახურება და დაავადებების პრევენ-
ციული სერვისები („თანადგომა~). მონაწილეთა შორის იყვნენ ისეთები, 
რომლებმაც უარი თქვეს ორგანიზაციებისაგან შეთავაზებული დახმარე-
ბის მიღებაზე, რათა დაეზოგათ ლიმიტირებული რესურსები სხვებისთვის, 
ვისაც მეტად სჭირდება.

აღსანიშნავია, რომ ფოკუს-ჯგუფების მონაწილეები აფასებენ დახმარე-
ბების შესახებ ორგანიზაციების მხრიდან კომუნიკაციის ფორმებს და ამ-
ბობენ, რომ განსაკუთრებით დასაფასებელი და მნიშვნელოვანი თემის წე-
ვრების მდგომარეობის მონიტორინგი იყო. კერძოდ, იმ ორგანიზაციების 
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პრაქტიკა, ვინც სერვისით მოსარგებლეთა მდგომარეობის შესასწავლად 
თავად უკავშირდებოდა მათ92.

რაც შეეხება სახელმწიფო დახმარების პროგრამებს, გარდა უმუშევრე-
ბისა და თვითდასაქმებულებისათვის განკუთვნილი კომპენსაციებისა 
(დეტალურად გვ. 4), რესპონდენტთა ნაწილი მოხვდა კომუნალური გადა-
სახადების საყოველთაო სუბსიდირების პროგრამაში, მიუხედავად იმისა, 
ჰქონდათ ამის საჭიროება თუ არა.

აღსანიშნავია, რომ თავად ფოკუ-ჯგუფის მონაწილეები ჩართულები იყ-
ვნენ სხვადასხვა დახმარების ღონისძიებაში. მათ უმეტესობას აქვს უსახ-
ლკარო თემის წევრების შეფარების  გამოცდილება. ისინი, ვინც ამჟამად 
უზრუნველყოფილია სახლით, დისკუსიების განმავლობაშიც გამოთქვამ-
დნენ სხვების შეფარების მზაობას. გარდა ამისა, ფოკუს-ჯგუფის მონა-
წილეების ნაწილი ამბობს, რომ ინდივიდუალურად ეხმარება საჭიროების 
მქონე ოჯახის წევრებს, ნაცნობებს და ახლობლებს, აწყობდნენ სოლიდა-
რობის კამპანიებს93, უერთდებოდნენ როგორც სოლიდარობის არაფორმა-
ლურ ჯგუფებს94, ისე მოხალისეობრივად ჩართულები იყვნენ ორგანიზე-
ბულ საქველმოქმედო აქტივობებში95.

92 ამ კონტექსტში რესპონდენტები ძირითადად ლესბოსელი/ბისექსუალი ქალები იყვნენ. 

93 მაგ. საქველმოქმედო მუსიკალური ლაივ-სტრიმები სოციალურ ქსელებში ტრანსგენდერი 
ადამიანების მხარდასაჭერად.

94 ტრანს სოლიდარობის ჯგუფი facebook-ზე.

95 წითელი ჯვრის კამპანია. 
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1. Introduction
The pandemic caused by the novel coronavirus (COVID-19) has created an 

unprecedented crisis for the governments, health systems and societies, af-
fecting the health, lives and livelihoods of millions of people worldwide. 

In the early stage of the pandemic, due to the absence of a vaccine against 
COVID-19, international organizations (WHO, CDC, ECDC) came up with the 
recommendations that considered physical distancing as the effective way 
of containing and managing the yet unknown virus.1 Following the given 
recommendations, the countries started to carry out the measures such as 
the closure of the educational institutions and switch to remote learning, 
prohibition of the mass and public gatherings, restricting certain economic 
activities, physical distancing and declaring the state of emergency, which 
included strict lockdowns and curfews.2

According to the International Monetary Fund, the “Great Lockdown” (Go-
pinath, 2020) has simultaneously weakened economic activity around the 
world, drastically reduced consumption of household produces, harmed the 
service sector, and caused serious damage to the labor market and interna-
tional trade (IMF, 2020). As a result, numerous workplaces were lost and reg-
ular sources of income for householdshave depleted, creating a real threat of 
a sharp increase in poverty. The pandemic crisis in Georgia affected the ser-
vice sector in particular, including the tourism industry, which makes up 74% 
of the country’s economy. Although the scale of virus outbreak was initially 
quite small in the face of anti-pandemic restrictions imposed by the govern-
ment, the country’s economy was still damaged significantly. The indicators 
of poverty and unemployment have increased (Kakulia M. and Kapanadze N. 
2020).

The crisis in the economic sphere has influenced various groups of the pop-
ulation unequally. In addition to the people employed in the service industry, 

1  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public;
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html;
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-guidelines-non-pharma-
ceutical-measures_0.pdf

2 Report of Government of Georgia on measures against COVID-19.
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who lost their jobs or had their incomes reduced due to anti-crisis measures, 
those involved in an informal economy or engaged in precarious labor, found 
themselves in a difficult situation too. They not only lost their incomes, but 
also the large majority of them were left out of the state assistance provided 
by the crisis management plan.3 

Besides the crisis in the healthcare and economic systems, the pandem-
ic and related anti-crisis measures, such as physical distancing, mobility re-
striction, etc., have significantly changed the everyday life of the population, 
which in turn reflected (unproportionally) on the various aspects of the pop-
ulation welfare. 

The short or long-term impact of the COVID-19 pandemic and anti-crisis 
measures on mental health is currently one of the key issues. Various factors, 
such as the fear of getting infected (Zhang et al., 2020; Makhashvili et al., 
2020), self-isolation, disruption of daily rhythm and financial worries (Tull et 
al., 2020), loneliness and distress (Liu et al., 2020) and the problem regarding 
the accessibility of mental health services, are contributing to the worsening 
of mental health. Pandemic and social isolation have had an impact on social 
problems such as domestic violence. According to the experts, during the cri-
ses, including the pandemic, the violence against women tends to increase 
(WHO, 2020; UN women 2020a). Fear, stress and a worsened economic situ-
ation may become a provoking factor for a perpetrator of violence. During 
lockdown and self-isolation, a victim spends more time with a violent family 
member, which might make it difficult to escape the violence (for example, 
it might be impossible to be physically alone or call the police in case of vio-
lence).4 

In April of 2020, the UN declared that “the crisis caused by COVID-19 has 
exacerbated the vulnerability of the least protected strata of society. This 
brings to the foreground the deep economic and social inequality and the 
inadequacy of health and social protection systems, which requires urgent 
attention within the framework of social healthcare”.5 

3 https://osgf.ge/rogor-unda-daekhmaros-mtavroba-umushevrad-darchenilebs-rekomendaciebi/

4 Rapid assessment of the situation in Georgia and statistics from the Ministry of Internal Affairs has not 
yet confirmed this assumption.

5 United Nations. COVID-19 and human rights. We are all in this together. 2020 Available at:
https://unsdg.un.org/resources/covid-19-and-human-rights-we-are-all-together
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A quick assessment of the policies carried out by various countries against 
the virus and its spread has shown that certain marginal groups, including the 
homeless, illegal migrants, sex workers, drug users and lesbian, gay, bisexu-
al, transgender and intersex (LGBTI) persons, are among the most harmed 
by the COVID-19 pandemic [NLO, 2020a]. Already risky health and highly 
unreliable life conditions of these interconnected groups create the high 
risk of getting infected and dying from COVID-19, as well as of spreading it 
(Philips II et al., 2020). Furthermore, homo/bi/transphobic environments and 
attitudes in many countries are serious obstacles for the members of such 
groups when it comes to access to healthcare and other support services. 
Despite the high risk, these groups are rarely taken into consideration by the 
health, social and economic measures implemented by the governments in 
response to the pandemic.6

According to the preliminary assessment of the international organization 
working on LGBT(Q)I issues, in order to assess the impact of COVID-19 and 
anti-crisis measures on this group, it is important to consider the socio-eco-
nomic conditions of the group members; their health and the accessibility of 
healthcare services; the impact of the social distancing and isolation on the 
group and dynamics of the violence and discrimination in the group (ILGA, 
2020a).

The present research is of an applied character and aims to assess the im-
pact of COVID-19 and anti-crisis measures on the LGBT(Q)I group while tak-
ing into consideration the following aspects: socio-economic, mental health 
and exposure to violence.

Results of the research and practical recommendations may be utilized to 
reduce the negative effects of COVID-19 and, at the same time, improve the 
conditions of LGBT(Q)I persons in the country. 

Research results will be interesting for the local and international organi-
zations working on LGBT(Q)I issues (and on related issues as well, such as 
the accessibility of healthcare, domestic violence, human rights, SOGI-based 
violence, etc.)

6 Nobody Left Outside (NLO) initiative statement on COVID-19: EU and national government COVID-19 
responses must reach everyone – including marginalized people. https://nobodyleftoutside.eu/wp-con-
tent/uploads/NLO-statement-on-COVID-19.pdf
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2. Short summary of the main results 

Impact of the temporary measures against the pandemic on the socio-
economic conditions of LGBT(Q)I community members and on the 
diversification of their income sources

The pandemic and temporary measures against it negatively impacted the 
socio-economic conditions of the community members. Regardless of the 
fact, whether they lived alone or with the family, during the COVID-19 pan-
demic almost all of them had to change their living conditions, including go-
ing back to their parents because of the financial difficulties, finding a cheap-
er flat, or on the contrary – moving out of parents’ house due to problems 
related to coming out. The issue of a shelter, which, according to the experts 
working on the field, is one of the basic needs for the LGBT(Q)I community, 
turned out to be of particular importance during the pandemic. The mem-
bers of the community, who were ostracized by the families and, at the same 
time, were left without an income, were not able to go back home or pay the 
rent. According to the quantitative component of the research, every tenth 
out of 211 respondents faced a housing problem (12.8%) and every third re-
spondent found it difficult to pay rent (34.6%).

During the crisis, the cost of providing housing to community members, 
who were at risk of being left out, accounted for almost half of the human-
itarian assistance, provided by community organizations. Services and pro-
grams that provide housing turned out to be the number one challenge for 
transgender people who were ostracized by their families. In-depth inter-
views with transgender women involved in sex work showed that, without 
rent subsidies, they would have to live on the streets. 

According to the self-assessments of the group members, the share of re-
spondents who assessed their economic situation as “very bad” increased 
almost three times (from 17.1% to 50.7%). Also the number of those who 
marked “good” or “very good” decreased at the same rate (from 20,4% to 
7,6%). The share of the respondents who described their economic situation 
as „average” decreased, from 41.7% to 15.2%. Inequality within the group 
also increased dramatically. The situation has improved slightly after the 
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lockdown, according to the self-assessment, although the trend of inequality 
increasing among the members of the group remained unchanged.

The pandemic has impacted Tbilisi and regions differently too. The eco-
nomic situation of residents of Tbilisi, compared to the situation before the 
pandemic, has improved more than that of those living in regions. 

The pandemic and related restrictions have had a severe impact on respon-
dents involved in commercial sex work, for whom it was the only source of 
income. The majority of them are not only in danger of losing their place of 
residence but also of starvation. Before the pandemic seven  out of 23 re-
spondents described their economic condition as good or very good, eight  
of them described it as average and the same number indicated that their 
economic condition was severe or extremely severe. During the lockdown, 
the economic condition of the participants changed dramatically. Seventeen 
out of 23 participants indicated answer “extremely severe”, four of them – “se-
vere” and only two indicated “average”.  After the lockdown, the distribution 
of responses remained the same – only one participant changed the answer 
and indicated “severe” instead of “extremely severe”.

Comparison of data of the quantitative research in terms of place of em-
ployment shows that before the pandemic, respondents most often named 
as a place of employment a sector of business the most affected by the re-
strictions – dining/entertainment (restaurant, club, cafe), which, in turn, had 
a significant negative impact on the economic condition of the group mem-
bers. Among the respondents who had paid jobs, those who were employed 
without a contract, turned out to be the most vulnerable.

68.1% of respondents, (N=113) who lost their jobs due to pandemic-relat-
ed measures or whose employers were temporarily unable to pay salary, say 
that the employer did not interceded for them with the government so as 
they could claim the compensation/assistance. Overall, only a third or 31.9% 
(N=36) were able to receive assistance (three of these respondents received 
one-time assistance). In addition to the indifference of the employers, a sig-
nificant part of respondents were left out of state assistance since most of 
them were employed informally/on a verbal agreement.

The median income of the participants (900 GEL) was reduced by three 
times during the lockdown (300 GEL). Currently, the median monthly income 
of respondents is lower than before the pandemic by 45% and is 500 GEL.
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The pandemic affected the diversity of sources of income as well. Before the 
pandemic, wage labor, self-employment, and income from renting out prop-
erty/deposit (including sex work) made up 58% of income sources, assistance 
from family, intimate partner or friends made up 33%, while the remaining 
9% was distributed among state assistance, pension, and other sources. The 
situation changed dramatically during the lockdown: only 31.7% of the par-
ticipants identified wage labor and self-employment as sources of income. 
The share of financial assistance provided by family members, intimate part-
ners, or friends in total income increased from 33% to 56.3%. The share of 
state assistance increased from 1% to 6.2% as a result of assistance provided 
to citizens affected by the government-imposed restrictions. After the lock-
down, part of the respondents was able to continue working, although the 
majority of them is still in need of financial assistance (the share of assistance 
from family members/friends (46.6%), and the income from wage labor and 
renting out (47.2%) in total income is almost the same). 

Impact of the pandemic and the measures against it on the experience of 
members of LGBT(Q)I community with their family members and intimate 
partners regarding violence

Violence by family members remains a significant challenge for members of 
the LGBT(Q)I community. Almost three out of five respondents (59%, N=120) 
became victims of some form of violence from family members at least once. 
In the same period, more than half of respondents (53.6%, N=113) became vic-
tims of psychological violence more than once. For a significant number of the 
community members (45%, N=95), another challenge was the attempt of their 
family members to control their social contacts. During the last year, almost 
every fifth respondent (21.3%, N=45) became a victim of physical violence 
from family members at least once. Almost the same number of respondents 
(19.9%, N=42) were forced to get married “for purpose of their correction”; 38 
respondents (18%) were forced to visit a doctor/psychologist “to be healed”. 

Analysis of respondents who experienced violence, in terms of gender con-
formity, shows that cisgender participants are victims of psychological and 
economic violence from family members less often than gender-noncon-
forming respondents or those who describe themselves as “gender-neutral”.
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Against the expectations of the experts, a comparison of the respondents 
who experienced domestic violence before the pandemic and since it, shows 
that, overall, the number of the respondents not only did not increase, but it 
has even decreased. These dynamics are mostly decided by the experience 
of LBQ and GBQ group members. As for the trans participants of the survey, 
the condition of the respondents who were experiencing violence did not 
change since the lockdown, and each of them is still suffers from psychologi-
cal, physical, or other kinds of violence from family members. 

More than a half of the respondents (55%, N=116) say that the pandem-
ic did not have an impact on their relationships with family members; 27% 
(N=43) mentions that the relationship worsened partially (N=43, 20.4%) or 
dramatically (N=14, 6.6%); only 18% of the participants think that the situa-
tion improved partially (N=35, 16.6%) or dramatically (N=3, 1.4%).

The impact of the pandemic on the relationships with family members is 
assessed with average scores mostly by those respondents who have not 
been victims of violence from family members neither before the pandemic 
nor after it. Most optimistically inclined, who talk about the improvement of 
the relationship, are those who have not been under psychological pressure 
from family members during the last two years. 

COVID-19 pandemic and anti-crisis measures overall had a negative impact 
on the quality of the relationship between intimate partners. Out of 177 re-
spondents,7 the majority (44%, N=78) say that the pandemic and anti-crisis 
measures have not had an impact on their relationships; 68 respondents 
(38.4%) say that the relationship has worsened dramatically or significantly. 
Only 8.4% of the answers indicate a positive impact. Six out of the remaining 
177 respondents found it hard to assess the impact of the COVID-19 pan-
demic on the relationship with an intimate partner. Changes in the quality 
of a relationship are connected to the experience of violence. 22.4% (N=45) 
of those who during the last two years had/has an intimate partner, had be-
come neither a victim of violence nor used the violence. Almost the third 
(N=63, 31.3%) was a victim of violence at least once; and the rest of the re-
spondents (N=92, 45.8%) are in a relationship that involves mutual violence. 

7 Except for those 10 respondents who did not have a partner during the last two years, additionally, 24 
of them indicated that they did not have a partner after the pandemic.
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The respondents who have indicated positive changes are those who have 
a partner but have not been a victim of violence. Relationships worsened the 
most in the group where both sides were involved in the violence. In terms 
of impact on the relationship with a partner, it can be said that the pandemic 
in a way added brightness to the existing picture – relationships of those 
who were in conflict-free, harmonious relationships – have improved, but the 
relationships of those in abusive relationships have been worsened by the 
pandemic-related restrictions. 

Impact of the pandemic and temporary measures on the social 
relationships and mental health of the LGBT(Q)I community members

Due to the homophobic attitudes in Georgia and the low rate of openness 
of the group to internal social networks, external social networks have spe-
cial significance. Despite the frequency of visits to social gatherings,8 the ma-
jority of participants say that having no access to the spaces for socialization 
had a negative impact on their emotional state.

Measures against the spread of the pandemic significantly reduced already 
scarce opportunities for socialization for the community. After the lockdown, 
before the new wave of restrictions, which started at the end of October, the 
proportion of respondents who had not visited the club since the pandemic 
through November 2020, had risen from 18.5% to 54%. Nearly 70% of the 
respondents have not attended any community meetings or social events 
since the start of the pandemic in March. The number of home visits also 
decreased by 18.1%.9

According to the data of quantitative research, the physical and mental 
health of the respondents, as well as their life satisfaction significantly wors-

8 Results of the focus group, as well as the data of quantitative research, showed that members of LBQ 
and GBQ groups have different strategies for socialization. 

9 In addition, for the respondents whose family members are not aware of their sexual orientation/gender 
identity (30.5% of the respondents, N=63), lack of such personal space during the lockdown and social 
isolation makes it impossible to keep in touch with other members of the community or participate in 
a group meeting even online. Consequently, during the pandemic-related restrictions and anti-crisis 
measures, this aspect of housing conditions, which is related to personal space/physical isolation has 
become extremely important. Almost third of the respondents (31.3%) do not have the possibility of 
physical isolation/personal space. During the period of lockdown, the percentage of such respondents 
increased even more and reached 43.6%.
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ened since the pandemic. The share of the respondents who assessed their 
physical condition negatively before the pandemic was only 7.1%. Since the 
beginning of the pandemic, the share of these respondents increased 2,5 
times and reached 17.1%. The situation is the same regarding mental health 
as well: the share of those respondents who assessed their mental health 
negatively increased three times since the start of the pandemic (respective-
ly, from 13.7% to 35.1%). The share of those respondents who became less 
satisfied with their lives increased even more dramatically – from 18% to 46%.

Quality of the relationship with the family members is connected with life sat-
isfaction, as well as with the self-assessment of mental and physical conditions. 
Those who indicate that the relationship with the family members has improved, 
are also happier with their mental and physical health, as well with life.

Against the background of shortage of affirmative networks and relation-
ships, the limitation of access to safe spaces for socialization has directly af-
fected the mental health and life satisfaction of the participants. The data 
show that there is a strong correlation between the frequency of visits to the 
places for socialization and these two indicators. 

High rates of depression and anxiety are connected to gender self-expres-
sion on the one hand (both indicators are much higher in genderqueer re-
spondents than in the LGB group) and on the other hand, to experiences of 
violence and restricted access to safe spaces of socialization.10 

Needs created by COVID-19 and the response
While ranking the various needs that arose from pandemic-related restric-

tions, four out of five respondents named financial assistance (80.4%). Half of 
the survey participants (49.8%) had food shortages, almost the same amount 
(49.3%) indicated that they had problems with utility bills. More than a third 
of survey participants (34.6%) indicated that they had difficulty paying rent 
and needed assistance. In the first phase of the pandemic, access to means 
of protection from the virus was also problematic (33.2%). The income of the 

10 Regardless of the reasons, such a high rate indicates that the demand for psychologist/psychiatrist 
services will rise in the future and it will be impossible to deal with this challenge solely with the resources 
of the community organizations.
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same number of the respondents wasn’t enough to cover the communication 
expenses, which increased significantly and acquired the special importance 
during the lockdown and social isolation when, on the one hand, it became 
the only means for keeping in touch with the outside world and, on the other 
hand, unimpeded access to high speed Internet has became the essential need 
for online work/studying. 27% had problems with accessing medicaments.

Analysis of the answers shows that in most cases the assistance received 
from one source was not sufficient to fully meet the needs of the respon-
dents. Only 12 (5.6%) neither needed nor received any assistance. Seventy 
five respondents (35.5%) indicated one source, while the remaining 124 
(58.8%) received assistance from several sources. 

In addition to state assistance programs, citizens spontaneously formed, 
through social networks, mutual support groups. One such group was creat-
ed for the trans community involved in sex work. The money raised through 
donations was spent on various needs – partly it was spent on renting apart-
ments and partly on buying food.

Community organizations actively started to study the needs of the com-
munity in February and already in early March they started to communicate 
with the government and foundations to mobilize resources.11 The organiza-
tions together developed criteria to determine the severity of the conditions. 
In addition to direct financial assistance, community organizations covered 
all other needs within the limited resources available, coordinating the provi-
sion of assistance under a joint state-EU program.12 

Unlike the resources mobilized by community organizations, which, due to regu-
lations imposed by foundations, could not be fully flexible and cover all the specific 
needs of the community members, mutual support groups had more freedom to 
meet community needs that were not met by the organizations and the state. 

A table of needs and received assistance shows that in some cases, the re-
spondents did not have a specific need, but still received assistance. That reveals 
drawbacks regarding distribution of allocated assistance during the pandemic. 

11 It should be noted that participants of the focus groups assessed the forms of communication of the or-
ganizations about the assistance and said that they found it especially important and have appreciated highly 
the organizations the monitoring state of the community members. Namely, the practice of organizations that 
got in touch with the recipients themselves to inquire about their wellbeing.

12 More details can be found in reports of the organizations.
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If we exclude the assistance provided by the family and friends, a signifi-
cant mismatch between the needs and assistance is most clearly visible on 
the example of subsidies for utility expenses.13 

Overall, experts do not assess the government’s crisis management plan as 
an effective response mechanism for the LGBT(Q)I community. They still do 
not see the social protection strategies or action plans that would be repre-
sentative of the needs of the community.

It is important to note that some of the respondents were actively involved 
in mutual support groups: 29.9% of respondents were actively involved in 
sharing information; Almost every fifth (24.2%), at the early stage, volun-
teered physically and assisted charities and community organizations in 
distribution of products and other packages to both community members14 
and other vulnerable groups; Almost as many (24.6%) indicated that they 
were assisting financially specific individuals who had problems; Every tenth 
(10.5%) indicated that they transferred money to the accounts of sponta-
neously created mutual support groups; Two respondents also transferred 
money to the state fund against COVID-19. Participants of the focus group 
have also mentioned that during the pandemic they were involved in various 
solidarity events. The majority of them have an experience of giving tempo-
rary shelter to a community member left without a place to live.

Impact of the pandemic and temporary measures on the work of the 
organizations and their priorities

In face of the homophobic attitudes in the country, the organizations working 
on LGBT(Q)I issues are under enormous pressure. “Protection of human rights, 
especially work on LBT issues is stressful and turbulent. There is a high risk 
of burnout as well as of physical danger. It is also difficult emotionally. Be-
sides that, we should not overlook that the representatives of community 

13 As for the aid provided by community organizations, at first, the aid was provided in the form of 
standardized packages, which included products and means of protection. Each package contained the 
same items, in the same amount, which cost the same. Later, the organizations contracted with stores 
to issue vouchers of a certain value to beneficiaries, allowing them to purchase products based on their 
personal needs, not exceeding a certain amount.

14 Taking into consideration the need for keeping identity of aid recipients confidential, the involvement 
of community members in the process of aid provision was particularly important.
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organizations themselves are members of the community and queer activ-
ists. They are constantly working in an environment where societal, politi-
cal and bureaucratic pressures come together.” (WISG).

The high level of trust expressed by community members towards commu-
nity organizations, as compared to other groups and government institutions, 
translates into higher expectations and demands towards them.15 The quanti-
tative research data show that, considering the given situation and the quality 
of relationships, people have higher expectations of moral/material support 
from external social networks (friends, LGBT(Q)I community members, com-
munity organizations) than from family members and relatives. At the same 
time, they are less aware the material capabilities of external social networks 
and they do not know if the agents themselves have the material resources to 
support them.16 62.1% of the respondents expect a community organization to 
give him/her financial assistance in times of the crisis (24.2% found it difficult 
to answer, 13.7% does not share this expectation); 81.5% expect moral support 
(6.8% found it difficult to answer, 11,7% are skeptical about it). 

In-depth interviews with the representatives of the community organiza-
tions show that such expectations created new challenges for these orga-
nizations. Such humanitarian activities which are deployed by the organi-
zations only in exceptional cases, are not their major profile. Therefore, the 
organizations were not ready for such challenges, neither financially nor in 
terms of human resources, and during the pandemic, they had to amend 
their strategies under force majeure, in order to respond to the humanitarian 
crisis in the community. “There is huge pressure on the non-governmental 
sector. Suddenly, the community members started to think that we are a 
humanitarian organization and we have to help them financially. I have 
an impression that the government basically handed this responsibility 
over to us and so we came under pressure.” (“Equality Movement”).

15 Community organizations working on LGBTQ(I) issues have the highest level of trust – 7.88, compared to 
different institutions and groups. In addition to community organizations, the ombudsman institute and other 
human rights organizations (6.33 points each) were in the field of positive evaluation. Survey participants rated 
closely to average journalists (4.45). All other institutions have been assessed negatively.

16 A group of transgender people, compared to other respondents, has the least expectation that they 
will receive material assistance from family members if needed. The responses show that, compared to 
others, the expectations of members of this group are primarily related to community organizations (even 
more than to friends and other members of the LGBTQ(I) community).
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Community organizations, whose resources were already scarce, had to 
shoulder a humanitarian mission as well. Budgets and programmatic goals 
of several planned projects were modified, and all available resources were 
directed for humanitarian support to the community. However, there were 
also many barriers among these opportunities. It was not easy to convince 
part of the donor organizations to agreeto the proposed changes in the bud-
get and activities, envisaged in the project proposals. 

In parallel to the introduction of the humanitarian services, which is a new 
challenge for the community organizations, in terms of both financial and 
human resources, according to experts, it is now important to monitor the 
process and regularly update the needs assessment.

The demand for psychiatrist and psychologist services has increased un-
precedentedly, in parallel with the demand for an emergency response to 
the humanitarian crisis. Mental health problems, accompanied by public 
stigma, are ignored politically. Under these conditions, community organiza-
tions had, once again, to provide continuous services to the community: “We 
all feel fear, danger, we are afraid of tomorrow. Mental health services 
have not been available before and now they are not available at all” 
(Identoba Youth (Batumi)).

The expert from WISG talks about the challenges of service providers: “We imme-
diately started to call the beneficiaries and studied the needs. We applied for 
the humanitarian grants and even though we asked for the urgent response 
grants, it was still late. Demand for services, especially for a psychologist, in-
creased dramatically. As we started giving out humanitarian assistance, the 
demand was so high that our resources were barely enough for it.”.17

In provision of mental health services, need for a remote interaction created 
an additional barrier: part of the community had limited access to commu-
nication, and another part, because of the living conditions, found it hard to 
physically isolate themselves in order to take a complete rehabilitation course 
safely: “The more accessible psychological and psychiatric consultations 
become, the better, but the obstacle is the lack of private space in order 

17 It should be noted that the representatives of community organizations did not see this challenge in a 
solely negative light and that they consider it a step forward that, during the pandemic, they reached out 
to wider community – among applicants were not only those who used or still uses their services, but 
also those members of community who have never before asked them for help.
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to talk. They are often in a small space together with perpetrators of vi-
olence. For these kinds of services intimate space is essential.” (Identoba 
Youth (Batumi)). “Nobody has a private room anymore. Many community 
members need support, but they cannot get it because there are around 
20 people in the house and they cannot talk”. (Temida).

It should be noted that remote work is a challenge for social workers too. 
“Our work involves direct communication: one or two-hour-long inter-
views or therapy. Under the conditions of lockdown and restrictions, it’s 
important to have a rule, which can regulate how one can interact with 
the beneficiaries when face-to-face interaction is not possible. Social 
workers say that they don’t have skills, they don’t know how to control 
the person’s condition from a distance and they don’t have the technical 
means either.” (Georgian Association of Social Workers / GASW).

Experts also see the need for the expansion of support services geographi-
cally. Community services are mostly concentrated in Tbilisi and several other 
big cities. An expert representing Identoba Youth/Kutaisi sees the challenge 
with geographic reach, but the lack of resources makes it impossible to ful-
ly cover nearby villages and small towns. “We have some access to youth. 
They come from Khoni, Tkibuli, Tskaltubo, from other nearby towns 
and villages as well, but these are singular cases – e.g. when somebody 
learns about us from a friend. It would be more interesting and import-
ant if we go to them.”

Representatives of the organizations note not only the challenges, but the 
positive aspects as well, such as the coordinated work of community organi-
zations in the period of crisis. 
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3. Context/Overview of the situation
3.1 The main challenges of the LGBT(Q)I community

Some researchers believe that LGBT(Q)I community is especially vulnerable to 
economic inequality because homophobia and discrimination make it difficult 
for them to find a workplace with adequate working conditions. Therefore, most 
of them are employed in low-paid jobs or are engaged in the informal econo-
my [Weiss, 2015]. This opinion is confirmed by several studies carried out in re-
cent years, which looked at the inclusion of the LGBT(Q)I group in the econom-
ic development of the countries at a macro level [Budget M. at al., 2014, 2019]. 
There is also another point of view that looks at the issue from an intersectional 
perspective, emphasizing that inhomogeneity of the group doesn’t allow the 
generalization of these findings (e.g. certain studies show that lesbian women 
on average earn more than heterosexual women, the annual average income 
of gay families is higher than that of heterosexual families; however, the annual 
income of the lesbian families is lower than that of heterosexual couples. This 
picture is also significantly influenced by race, education, etc.). Studies to date 
in Georgia that reflect the situation of LGBT(Q)I people are unrepresentative and 
it is less possible to generalize the results; however, we can speak of trends and 
specifics within the group itself, which can be corroborated by the data on cases 
of discrimination from the community organizations. E.g. the study conducted 
by WISG in 2018, shows that most members of the LGBT(Q)I community face 
problems at the hiring stage, especially gender-nonconforming members of the 
group [WISG, 2018]. 

It is especially difficult for trans people to realize their right to employ-
ment. This is directly related to the lack of a legal mechanism of gender and 
access to sex reassignment procedures.18 Although the Georgian Labor Code 
prohibits discrimination based on sexual orientation and gender identity, such 
treatment is still very common. Trans people are unable to find employment due 
to stigma ingrained in the society and also because gender in their ID does nott 
match their gender identity. In many cases, the only way to survive is to engage 

18 Report on Georgia by Victor Madrigal-Borloz, UN independent expert on protection against violence 
and discrimination based on sexual orientation and gender identity: https://wisg.org/ka/news/detail/247
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in the informal economy, including sex work, which of course implies poor work-
ing conditions, low earnings and the constant threat of violence.19 

The impact of COVID-19-related restrictions was more visible on mem-
bers of the group engaged in the sex work (including transgender wom-
en). Similar to other risky professions and to those engaged in the informal 
economy, the labor rights of sex workers are less protected. Many of them 
faced the risk of losing income due to declined demand for services, clo-
sure of workplaces and illness. People involved in sex industry do not have 
a regular income, cannot use paid sick leave or other benefits. Because of 
the existing stigma, they have less support from their family members and 
community. Lockdown and physical distancing were an additional challenge 
for sex workers during the pandemic, especially for sex workers engaged in 
sex that involves physical contact. The loss of income as a result of physical 
distancing requirement prevents them from work, which, has a more severe 
impact on their conditions and access to basic needs such as food, medical 
care, housing, etc., compared to other groups.

After the tragic events (one of the transgender sex workers tried to burn 
herself publicly to draw the society’s attention to the crisis situation they 
found themselves due to pandemic and anti-crisis measures) and through 
the efforts of community organizations, the media too became interested 
in the conditions of transgender sex workers, and part of the society got in-
volved actively in the charity event to support them financially. 

According to the research conducted by Social Justice Center (formerly 
EMC) in 2019,20 in which 320 members of the LGBT(Q)I community partici-
pated, most of the residents were employed in the service sector. 1/5 of the 
employed were working without a contract, based on a verbal agreement, 
and 50% had a fixed-term contract. Given the current situation, the impact of 
the economic crisis due to COVID-19 will be severe for the rest of the LGBT(Q)
I community as well. Especially since employment in the informal sector re-

19 Social workers find it particularly difficult to secure employment for transgender women as the trend 
shows. Despite many attempts, a specialist was rarely able to get members of this group employed suc-
cessfully. „Most of the service recipients have a difficult socio-economic situation and do not have higher 
education. The vast majority of transgender women have lost contact with their families and do not have 
a solid support system, even friends. That’s why they find it hard to find employment, to socialize and are 
forced to engage in commercial sex work”. „Unrecognized Violence” WISG, Tbilisi, 2018.

20 https://socialjustice.org.ge/uploads/products/pdf/Social_Exclusion_of_LGBTQ_Group_1612128635.pdf
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duces their chances to receive the assistance provided by the government’s 
crisis management plan.21

Intimate partner violence (IPV) is the most common form of violence 
against women,22 which severely affects the quality of women’s lives. Both 
heterosexual and cisgender people experience violence from an intimate 
partner, as well as lesbian, bisexual, transgender and intersex people. Do-
mestic violence is a challenge not only for families of different-sex partners 
but also for families of same-sex partners.23 

Although declaration and formalization of homosexual relationships in 
Georgia is limited in both social and legal contexts (there is no procedure to 
document civil partnership, due to homophobic attitudes, they often cannot 
rent an apartment as a couple, etc.), intimate partner violence24 is one of the 
most invisible and widespread practices in the LGBT group (WISG,2018).25 
However, unlike heterosexual couples, due to the strong homophobic envi-
ronment in society, only a small part of LGBT(Q)I people have the opportuni-
ty to receive emotional or other support from the family, relatives, or social 
environment in case of intimate partner violence.26

21  https://stopcov.ge/en/Gegma

22 Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate 
partner violence and non-partner sexual violence, World Health Organization, 2013, page: 16.

23 The Issue of Violence against Women in the European Union, European Union, 2016, page: 12.

24 Heteronormativity, bisexuality and gender binarism, social myths and stereotypes about LGBTQ(I) 
people, society’s attitude towards violence against women and domestic violence affect not only the 
institutional level and the attitude of the society towards the members of the group, but also the group 
itself. The narratives of the focus group participants and the comments collected as a part of the quan-
titative research show that women participating in the research, generally speaking, normalize violence 
between intimate partners. Moreover, many of them employed such violent practices towards their part-
ners and do not consider it as violence.

25 The survey conducted by WISG in 2018 found that 84.4% of respondents (N-256) had experienced 
physical, psychological, or sexual violence from an intimate partner during 2015-2018 at least once. 
Psychological violence is the most common form. The frequency of sexual violence and harassment is 
also high. 5.6% of the participants have been raped by an intimate partner in the last three years at least 
once; 15.3% have experienced an attempted to rape. 30.1% of respondents became victims of harass-
ment. As for physical violence, 14.4% of participants of the survey experienced it once, 5.6% twice, and 
13.4% were victims of permanent physical violence from an intimate partner.

26 The research shows that only a small part of the parents is aware of their sexual orientation. Even 
fewer around them know about or has met personally with her/his partner. Moreover, taking into con-
sideration the fact that the majority of family members reacted negatively to coming out and a large 
proportion of respondents also experienced violence from family members because of her/his sexual 
orientation/gender expression, the number of respondents who may have support from family members 
or relatives is extremely small.
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Under such indices of violence, restrictions such as social isolation and 
lockdown will affect the relationship with the intimate partner, as well as the 
dynamics of the violent relationship in couples while sharing housing. 

Members of the LGBT(Q)I group are particularly vulnerable to vi-
olence from family members, which among other problems, increases 
the risk of suicide and homelessness among LGBT(Q)I youth. The dynam-
ics of the research conducted in Georgia shows that the number of peo-
ple who are “out” at least with one parent is increasing, but most of them 
choose not to disclose information about their sexual orientation to fam-
ily members and relatives to avoid deterioration of relations. Under such 
conditions, some of them may be vulnerable to social isolation [Klinen-
berg, 2016; Johnson & Amella, 2014]. 

The cause of violence from the family members is not always based on knowl-
edge, it is enough to have a “suspicion” that she/he belongs to LGBT(Q)I group.

Many citizens lost their jobs and were left without an income because of 
COVID-19. Individuals who were living separately renting an apartment, includ-
ing members of the LGBT(Q)I community, students and young people, had to re-
turn to their family houses. The experience of members of the LGBT community 
is particularly difficult in terms of family relationships and, usually, they move out 
separately because of unfriendly and sometimes violent attitudes. Being in the 
same space with the potential abusers also increases the risks of violence. 

Lack of support from family members and the hostile, homophobic envi-
ronment in society, connection to affirmative social networks and psycho-
logical or moral support from them is associated with less psychological dis-
tress [McConnell et al., 2018] and higher rates of well-being [Frost and Meyer, 
2012]. Certain studies show that the existence of support networks and 
contact with them plays role of a buffer, protecting from influence of 
stigma and depression and helping them to cope with suicidal ideas [Ka-
niuka et al., 2019]. The studies confirm that connection to community orga-
nizations/members is an important resource for LGBT(Q)I people for coping 
with stress [Herek and Garnets, 2007; Frost and Meyer, 2012]. The need for 
self-isolation at home and distancing oneself from friends, partners and safe 
spaces of socialization may also cause distress. 

Due to homo/trans/biphobic attitudes, members of the LGBT(Q)I commu-
nity are limited to self-expression in public spaces. Their spaces for socializa-
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tion mainly include friendly cafes, clubs, each other’s homes and community 
organizations. Closure of the usual places for socialization due to COVID-19 
restrictions, a strict requirement for social distance and self-isolation may af-
fect the frequency and quality of communication between members of the 
community. The weakening of social support systems may also have an im-
pact on their mental health on the one hand [McConnell et al., 2015; Snapp 
et al., 2015] and, on the other hand, on access to necessary services. Housing 
conditions (technical conditions, communication expenses, high-speed In-
ternet and personal space) do not always allow to maintain secure relation-
ships with other members of the community even online.27 

Numerous studies show that marginalization, stigma and minority stress, 
among other social and economic factors, have a significant impact on the 
general health and well-being of LGBT(Q)I people, as well as their access to 
health services and referrals to specialists. They „respond to such mistreatment 
by delaying services of medical care, or by concealing their sexual orientation 
and, as a result, may run the risk of being misdiagnosed… …Homophobia, ig-
norance and fear hinder not only access to health care but also the examination 
process,28 which enhances the cycle of mistreatment in the future.29 The needs of 
the LGBT(Q)I community in terms of medical care have not been researched and 
studied, therefore, they are not reflected in the existing action plans and strate-
gies in the field of healthcare.30

The survey conducted by WISG in 2015 also found that knowledge of 
healthcare providers about sexual orientation/gender identity/transgender-
ism, as well as knowledge about the healthcare needs of the LGBT(Q)I group, 
is relatively low. This situation, in turn, affects access to the highest standard 
of health for LGBT(Q)I people [WISG, 2015]. On the one hand, the low com-
petence and sensitivity of professionals about this issue, and, on the 

27 In-depth interview with a social worker from WISG, December 18, 2020.

28 Dean L, et al., „Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People’s Health: Findings and Problems”, 
Journal of Gay and Lesbian Doctors’ Association” (2000), 101. See also, Boucai MD, „Means for Legal 
Protection against Homophobia: Searching the Solution of the Problem in International Health Law“, 
Journal of Gender and Law of Georgia 21, USA (2005).

29 Guide to Health and Human Right Issues. „Open Society - Georgia“, 2014.

30 For example, Georgian Healthcare State Strategy for 2011-2015, which focuses on various vulnera-
ble groups, does not take into account/recognize the needs of the LGBTQ(I) group, especially the social 
and trans-specific health needs of transgender people.
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other hand, lack of trust from part of the group members, creates the 
situation, when the main burden of service delivery shifts to specialists 
working in community or partner organizations. Selection of specialists 
while setting up a referral network and working with the primary health care 
specialists is a priority for the organizations. 

Because of health system overload due to COVID-19, access to the services, 
important for and specific to LGBT(Q)I group, can be even more limited (e.g. 
access to sensitive psychological services (those who work with affirmative 
therapy techniques and are familiar with the specifics of the group), HIV test-
ing and treatment, hormonal therapy, and other sex reassignment medical 
procedures for transgender people in transition, etc.).

The attitudes existing in the environment, are often internalized and mani-
fested in self-rejection and hatred [Meyer IH, 2003]. The low self-esteem, stig-
ma and discrimination that the members of the group experience, affect the 
self-destructive and risky sexual behavior of LGBT(Q)I group members, 
and increases the risk of infecting with STIs and HIV/AIDS. 

According to international studies, the group’s vulnerability to COVID-19 
is influenced by high HIV prevalence statistics and usage of drugs and psy-
chotropic drugs in the MSM group and group of gay men and transgender 
women engaged in sex work [Rodriguez-Seijas at al., 2020]. Studies in Geor-
gia show that the prevalence of self-destructive behavior in a group affects 
physical health and causes immune system problems, as well as increases the 
risk of COVID-19 infection. 

According to WISG’s survey from 2018, 76.1% of 256 respondents have had 
sex with a regular partner with a different frequency in the last two years 
under the influence of alcohol, while 53% have had it with an accidental 
partner. 24.8% have had sex with a regular partner under influence of drugs, 
while 18.9% had sex with an accidental partner. On average, one out of ten 
respondents from the LB group have had sexual intercourse almost always 
under the influence of alcohol or drugs with a regular or accidental partner. 
88% of the LB group are active tobacco users.31 However, the ratio of male to 

31 Cf. According to the surveys conducted in Georgia, this index is 30.3%: 55.5% of men and 4.8% of 
women are tobacco users. In Tbilisi, where the ratio of tobacco consumption is the highest among the 
regions, this index is 36.6%.
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female tobacco users in the general population is 11:1, while the ratio in the 
LGB group is almost the same – 88%32 of LB group and 91.3% of GB group 
are active tobacco users33. The percentage of alcohol users in the LB group 
is 92.2%, which is higher than the prevalence of alcohol consumption in the 
whole country (78.5%) and almost equal to the rate of alcohol consumption 
in men in general (90.3%) [WISG, 2018]. 

The use of drugs and psychoactive substances in the sexual context is also 
widespread in MSM and GB populations, which makes them even more vulner-
able to both physical and mental health issues. Risky sexual behavior on the one 
hand and environmental stigma and homophobia, on the other hand, the stress 
associated with drug use and the problems caused by drug use directly, also in-
crease the risk of mental health problems [Equality Movement, 2020]. 

Even though the prevalence of HIV in the MSM population has not increased 
since 2015, this group is the most affected risk population in Georgia. This ten-
dency is typical for many EU countries, as well as for most of the countries of East-
ern Europe and Central Asia, where HIV epidemics is on rise among MSM. Sexual 
intercourse between men is still the leading way of HIV transmission in the EU, 
Eastern Europe and Central Asia. According to Eurasian Coalition on Male Health 
(ECOM), the prevalence of HIV among MSM in Georgia is the highest among the 
countries studied in the region [Curatio Foundation, Tanadgoma, 2019]. 

The widespread prevalence of these self-destructive and risky behaviors in 
the group increases both the risk of catching COVID-19 and coping with it. 

Impact of COVID-19 on LGBT(Q)I people’s mental health is studied much 
less compared to other groups, although due to minority stress, as a popula-
tion, members of the LGB group have a higher prevalence of mental health 
problems than heterosexuals [Meyer, 2003]. According to minority stress the-
ory, this is explained by the influence of environmental stressors which are 
provoked by living in a hostile, homophobic environment and experiences of 
discrimination, violence and victimization [Frost et al., 2015; Meyer, 2013]. Ex-

32 In the same age group (18-44), this index among women living in Tbilisi is 13% and it is the highest 
among the regions.

33 There are no regular population surveys conducted in Georgia to assess the prevalence of health 
risk factors such as tobacco, alcohol and drug use, overweight, low physical activity, poor nutrition, etc. 
Therefore, for comparison, we used the results of a study of Risk Factors of Noncommunicable Diseases 
conducted by the National Center for Disease Control and Public Health in 2010. http://www.who.int/
chp/steps/2012_GeorgiaSTEPS_Report.pdf
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pectedly, during COVID-19, LGBT(Q)I can experience additional stressors that 
are unique to the LGBT group and are associated with their sexual orientation 
and gender identity [Scott E.M. at al. 2021]. 

Apparently, the mental health situation, which is already aggravated in 
LGBT(Q)I group by violence and stigma, is likely to be aggravated by addi-
tional problems caused by the COVID-19 pandemic and anti-crisis measures, 
such as deteriorating economic conditions, social isolation, staying in rela-
tionships with a risk of violence for long periods, and with a lack of access to 
services. 

After all, the experience of the community organizations themselves, which 
are the main service providers for the LGBT(Q)I community, is also important. 
On the one hand, they had to deal with the humanitarian crisis in which part 
of the group had found themselves, had to respond to the increased demand 
for services with the same number of employees and, on the other hand, 
they had to follow certain rules to adhere to general restrictions.

3.2 Need for Research
Since 2010, LGBT(Q)I community organizations periodically have been 

conducting the small-scale quantitative and qualitative studies, most of 
which are for internal use (e.g. how to increase coverage of specific groups, 
service satisfaction survey, etc.). Certain studies allow the organizations 
to plan and develop data-driven strategies while planning the organiza-
tions’ activities and advocating for the specific issues at the governmental 
or international levels – to prepare reports on the state of LGBT(Q)I peo-
ple, policy documents, and more. Organizations choose different strate-
gies for their studies. E.g. Women’s Initiatives Supporting Group, which is a 
feminist organization and prioritizes the LBT group, periodically research-
es violence and discrimination among members of the LBGTQ(I) group, 
taking into account the gender aspect. Despite the quantitative surveys 
not being representative (typically 150-250 respondents participate in the 
surveys), the regularity of this research (including qualitative ones) still 
allows identification certain trends [WISG 2012, 2014, 2018, 2021]. WISG 
has also conducted a study that examines public attitudes and especial-
ly attitudes towards LGBT(Q)I people and their legal status [WISG, 2016]. 
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Another community organization, Equality Movement, is also conducting 
studies that cover LGBT(Q)I issues; however, because the organization is 
actively involved in The Global Fund’s HIV prevention programs and is a 
member of Harm Reduction Network, most of its studies are focused on 
MSM population’s behavior, their needs and access to services [Equality 
Movement, 2018, 2019]. It also conducts a variety of qualitative research 
within the group. The target group of support and psychological counsel-
ing center Tanadgoma also overlaps with the target group of community 
organizations – within HIV prevention framework Tanadgoma works with 
sex workers (including transgender women and members of GB who are 
involved in commercial sex work) and conducts research (including be-
havioral research with a biomarker component [Tanadgoma, 2014, 2018, 
2019]), examines the needs of specific groups (e.g. women drug users in-
volved in sex work [Tanadgoma, 2019]), etc. As for other organizations, 
Identoba Youth, which operates in Kutaisi and Batumi, has less experience 
in research, as well as the newly established organization Temida. In 2019, 
Social Justice Center (formerly EMC) has also conducted research among 
members of the LGBT(Q)I community to investigate socio-economic ex-
clusion of the group [EMC, 2020]. 

In 2020, several so-called rapid assessments were performed on individ-
ual groups to assess the impact of COVID-19. The main aim of those was to 
provide primary data to the state and international organizations to reflect 
the interests of certain groups in the crisis management plan [e.g. UN Wom-
en, 2020b]. Last autumn work on a complete impact assessment of the gov-
ernment’s anti-crisis measures started in the framework of UNDP’s project 
(that includes impact on various groups – IDPs, socially vulnerable assistance, 
etc.). However, given the scope of work, the report will address the needs 
and problems of the group only superficially. The results of the report are not 
available yet.34 

34 To respond promptly to COVID-19, community organizations contacted community members who 
were already using the organizations’ services, to identify their needs and react appropriately. However, 
this work is not structured and includes only registering needs. This information, as well as the specifics 
of how the organizations worked, will be presented in the final report of the research, as the research 
provides in-depth interviews with representatives of the community organizations as well.
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Thus, impact of COVID-19 and anti-crisis measures on LGBT(Q)I people liv-
ing in Georgia has not been researched thoroughly, which made it necessary 
to carry out this study. 

3.3 Research Goals and Methodology
The research aims to assess the impact of COVID-19 and anti-crisis mea-

sures on socio-economic conditions, mental health and experiences of vio-
lence of LGBT(Q)I people.

The research answers the following questions:

•	 What kind of impact government’s temporary measures against pan-
demic had on socio-economic conditions and diversification of income 
sources of LGBT(Q)I community members;

•	 How did pandemic-related restrictions affect social relations and men-
tal health of LGBT(Q)I community members;

•	 How the pandemic and its countermeasures were reflected on the ex-
periences of LGBT(Q)I community members in terms of violence and 
discrimination;

•	 How the temporary measures affected access to the essential services 
for the LGBT(Q)I community members;

•	 What kind of needs were identified during the pandemic among com-
munity members and how adequate was the response of community 
organizations and the government to these needs; 

•	 How did the pandemic affect the work and priorities of community or-
ganizations?

The object of the research: Impact of COVID-19 pandemic and anti-cri-
sis measures on members of LGBT(Q)I community in terms of the socio-eco-
nomic conditions, mental health and experiences of violence. The source of 
information for the research was the members of the LGBT(Q)I communi-
ty, representatives of the community organizations and experts of the field. 
The desk research also looked at the various assessment reports in Georgia 
regarding COVID-19 pandemic and anti-crisis measures, international docu-
ments and studies conducted in other countries.
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Both quantitative and qualitative methods were used in the research: In 
particular, within the quantitative research, members of the LGBT(Q)I group 
were interviewed in three major cities of Georgia (Tbilisi, Batumi, Kutaisi).35 
The so-called “snowball method” was used for selection, which is a proven 
method to work with “invisible” and hard-to-reach groups, when true size of 
the population is unknown. The survey was conducted using a structured 
questionnaire through face-to-face interviews.36 

A qualitative component of the research included focus groups and in-
depth interviews. Within the research 11 in-depth interviews with transgen-
der women who are involved in sex work and have specific experience, two 
focus groups with representatives of LB and GB groups, and nine in-depth 
interviews with representatives of human rights organizations and experts 
of the field, were planned. 

In addition, qualitative research, which was conducted using the method 
of focus groups (group discussions), supplemented quantitative research. 
In particular, the focus groups revealed indicators of a problem to be re-
searched, that formed the basis of the quantitative research tool.  

Validity and limitations of the research: In terms of validity, there are 
some dangers related to the forms of information collection, group specifics 
(which is highly sensitive to issues of anonymity/confidentiality), as well as 
the peculiarities of the research tools.

Group specifics and issues of research ethics: Due to specifics of the 
group, data confidentiality is a particularly important issue (that includes 
both, the status of the research participants – orientation/gender identity, 
as well as the information they share – such as experiences of violence). 
Members of the group have low trust in non-members of the group. 
Accordingly, interviewers were selected from community-based social 
workers, community officers, and “outreach workers’’, who are themselves 
members of the group or enjoy trust in the group to be researched. Due 
to the same peculiarity, the interviewers also were not allowed to inter-
view a former or current intimate partner, as this could also affect the 

35 As experience has shown, the largest concentration of LGBTQ(I) people is in these three cities. 

36 Restrictions against the spread of pandemics also affected the process of the survey. Part of the 
interviews was conducted using the platform Zoom. 
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respondent’s sincerity while speaking about the experience of violence 
from the intimate partner. 

It is possible that the respondents were not sincere when answering some 
sensitive questions, or had difficulty retrieving information. Because of so-
cial stigma, respondents may be reluctant to share information about certain 
behaviors, such as intimate partner violence, involvement in commercial sex 
work, or they may indicate that they use drug and psychotropic substance 
less frequently than in reality, because of criminalization of this kind of be-
havior. Because the interviewers were selected from the trusted individuals 
for the target groups, the survey was confidential and personal identification 
data was not recorded, it is expected that this could have reduced the margin 
of error while answering the questions. 

The focus group discussion was recorded with prior consent from the 
group members.

The questionnaires were accompanied by the text explaining the goal of 
the research, its specifics, and the terms of confidentiality. 

Tools for the research: Among research instruments, to assess the eco-
nomic situation and activity of the respondents, the criteria developed by 
Geostat, which is the subject of criticism by individual experts, was used. It is 
considered ineffective for assessing the real situation with employment and 
unemployment. 

In terms of mental health, we used the generalized anxiety disorder as-
sessment (GAD-7) and depression screening (PHQ-9) scales. According to 
some researchers, the use of these scales requires prior validation in LGBT(Q)I 
group, because due to “minority stress” and gender dysphoria (among trans-
gender and gender-nonconforming members) in the group, the rates on the 
scale will be higher than in the general population [Borgodna et al., 2018; 
2021]. This peculiarity was taken into consideration when analyzing the data. 
In addition, the data can be used taking into account the internal propor-
tions of the group, according to sex/gender identity/orientation, etc. 

The interview process: The dangers and restrictions associated with the 
spread of pandemic have also affected the form of the interviews. Due to 
safety reasons, it was decided to conduct interviews through the Internet 
platform. This could have made a significant impact on the respondents’ in-
volvement in the survey (e.g. in some cases respondents did not have ac-
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cess to a high-speed Internet connection, did not have the necessary skills 
to work in the program, or did not have adequate living conditions (chance 
for secluding themselves during the interview). In such cases, interviewers 
could conduct a face-to-face interview in the organization’s office, where 
safety measures were maintained as much as possible. 

Limitations: Due to the specifics of the selection, it is impossible to gener-
alize the results of the study on the entire target population. 
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რისა და სექსუალობის შესახებ საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი 
კრიტიკული ცოდნის შექმნა კვლევებისა და სახელოვნებო პროექტების 
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Women’s Initiative Support Group (WISG) is a feminist organization that aims 
to help building a society based on the principles of social justice, through 
women’s empowerment and political participation.

Women’s Initiatives Support Group works with the communities of lesbian and 
bisexual women, transgender and intersex people and women representing 
other marginalized groups.

WISG works in the following directions: Advocacy for the integration of wom-
en’s and LGBTQI+ issues in politics; Community empowerment for social 
and political participation; Creating publicly accessible critical knowledge 
about gender and sexuality through research and art projects; Developing 
culture/practice of intersectional queer feminist organizing.

Women’s Initiative Support Group is the author of the key studies and policy 
analysis on sexual orientation and gender identity in Georgia. Our research 
studies, shadow reports, policy documents, and information regarding other 
activities are available on the organization’s official website: www.wisg.org
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