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შე სა ვა ლი

სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რე ბი ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის მდგო მა რე ო ბის 
პირ ვე ლი კვლე ვა „ქალთა ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭერ მა ჯგუფ მა” 2012 
წელს ჩა ა ტა რა. კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა, რომ ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბი 
ცხოვ რე ბის ყვე ლა სფე რო ში გა ნიც დი ან დის კ რი მი ნა ცი ას. ისი ნი ხში რად 
ხდე ბი ან ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლ ნი, მუდ მი ვად იმ ყო ფე ბი ან 
ფსი ქო ლო გი უ რი ზე წო ლის ქვეშ, არი ან და უც ვე ლე ბი შრო მით ურ თი ერ
თო ბებ ში და მათ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ბევ რი სა კითხი უგუ ლე ბელ ყო ფი
ლია სა ხელ მ წი ფოს მი ერ. 

2012 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შემ დეგ, საქართველოს კა ნონ მ დებ
ლო ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი გან ხორ ცი ელ და: 2014 წელს სა
ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა მი ი ღო „კანონი დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ
მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ” და, ასე ვე, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ეროვ ნუ ლი 
სტრა ტე გია და სა მოქ მე დო გეგ მა (სამივე დო კუ მენ ტი შე ი ცავს სექ სუ ა
ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის სა კითხებს). მი უ ხე
და ვად ამი სა, ისე თი სა კითხე ბი, რო გო რები ცაა სქე სის სა მარ თ ლებ რი ვი 
აღი ა რე ბის სწრაფ და გამ ჭ ვირ ვა ლე პრო ცე დუ რებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო
ბა, ტრან ზი ცი ის პრო ცე სის ოფი ცი ა ლუ რად რე გუ ლი რე ბა და შე სა ბა მი სი 
ხარ ჯე ბის ჯან დაც ვის ეროვ ნულ დაზღ ვე ვა ში ჩარ თ ვა, კვლავ ყუ რადღე
ბის მიღ მა დარ ჩა. ამას თან, სა ქარ თ ვე ლოს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ეროვ
ნულ სა მოქ მე დო გეგ მა ში გა წე რი ლი ლგბტ ადა მი ა ნე ბის თ ვის უსაფ რ თხო 
თავ შე სა ფა რის უზ რუნ ველ ყო ფა და სა მარ თალ დამ ცა ვე ბის გა დამ ზა დე ბა 
სი ძულ ვი ლით მო ტი ვი რე ბუ ლი და ნა შა უ ლე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და 
მათ ზე რე ა გი რე ბის სა კითხ ში ჯერ არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა. 

ამ პი რო ბებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რე ბი ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბი სრუ
ლი ად და უც ვე ლე ბი რჩე ბი ან, რო გორც შრო მით ურ თი ერ თო ბებ ში, ისე – ჯან
დაც ვის მომ სა ხუ რე ბი სა და სხვა სფე რო ებ ში დის კ რი მი ნა ცი ი სა და ძა ლა დო
ბის წი ნა შე. სა ერ თა შო რი სო სტა ტის ტი კა ცხად ყოფს, რომ ეს ჯგუ ფი ასე ვე 
მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით გა ნიც დის ანა ლო გი ურ დის კ რი მი ნა ცი ას, თუმ ცა ამ 
დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ზე შემ ზა რა ვი შე დე გი იმ მკვლე ლო ბე ბის რა ო დე
ნო ბა ა, რომ ელთა მსხვერ პ ლ ნიც ხდე ბი ან ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბი სა კუ
თა რი გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის გა მო. 2014 წელს მსოფ ლი ოს 28 ქვე ყა ნა ში 
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226 ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნი იქ ნა მოკ ლუ ლი, ხო ლო 2008 წლი დან დღემ დე 
მსოფ ლი ოს 62 ქვე ყა ნა ში ეს რიცხ ც ვი 1,612ს აღ წევს1.

2014 წლის 11 ნო ემ ბერს სა ქარ თ ვე ლოც შე უ ერ თ და იმ ქვეყ ნე ბის რიცხვს, 
სა დაც ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნი შე იძ ლე ბა, მოკ ლან მი სი გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბის გა მო. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გა მო ძი ე ბის მი ერ და სა ხე ლე ბუ
ლი ოფი ცი ა ლუ რი მო ტი ვი ამას სა ჯა როდ არ ადას ტუ რებს, სა ბი ბე რი ა ნის 
მკვლე ლო ბის გარ შე მო გა ჩე ნი ლი დე ტა ლე ბი მი უ თი თებს, რომ მკვლე ლო ბა 
სი ძულ ვი ლის მო ტი ვით შე იძ ლე ბა ყო ფი ლი ყო ჩა დე ნი ლი. მსხვერ პ ლი სად მი 
სი ძულ ვი ლის ენით გაჟ ღენ თი ლი გა მოხ მა უ რე ბა, რო მე ლიც მომ ხ დარს მოყ
ვა, ასე ვე ცხად ყოფს ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის მდგო მა რე ო ბას სა ზო გა
დო ე ბა ში და იმას, რომ მარ გი ნა ლი ზე ბულ ჯგუ ფებ ზე ძა ლა დო ბა სა ქარ თ ვე
ლო ში სო ცი ა ლუ რად მი ღე ბულ მოვ ლე ნად იქ ცა. 

ზე მოთ აღ წე რი ლი გა რე მო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ვთვლით, რომ ორ
მა გად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმ სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნა, რომ ლე ბიც სა
ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რებ ტრან ს გენ დერ ადა მი ა ნებს გა აჩ ნი ათ ზო გა დი 
და ტრან ს ს პე ცი ფი კუ რი ჯან დაც ვის, უფ ლე ბე ბის დაც ვის, სქე სის სა მარ
თ ლებ რი ვი აღი ა რე ბის, უსაფ რ თხო სო ცი ა ლი ზა ცი ი სა და ინ ფორ მა ცი ის 
მი ღე ბის სფე რო ებ ში, რა საც მო ცე მუ ლი კვლე ვა ისა ხავს მიზ ნად. ასე ვე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ამა ვე სფე რო ებ ში დის კ რი მი ნა ცი ის კონ კ რე ტუ ლი ფაქ
ტე ბის გა მოვ ლე ნა და სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რე ბი ტრან ს გენ დე რი ადა მი
ა ნე ბის მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის ეფექ ტუ რი გზე ბის ძი ე ბა.

დე მოგ რა ფი უ ლი მო ნა ცე მე ბი
მო ცე მულ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რებ
მა თოთხ მეტ მა ტრან ს გენ დერ მა ადა მი ან მა, აქე დან 5 არის ტრან ს გენ
დე რი ქა ლი (მათ შო რის, ერ თი ინ ტერ სექ სი), 5 – ტრან ს გენ დე რი კა ცი, 
2 – აგენ დე რი, ხო ლო ორ მა იდენ ტო ბე ბის ჩა მო ნათ ვალ ში მო ნიშ ნა „სხვა”. 
რეს პონ დენ ტე ბი დან 10 აღ ნიშ ნავს, რომ არის ჰე ტე რო სექ სუ ა ლი, 1 – პან
სექ სუ ა ლი 1 – ჰე ტე რო სექ სუ ა ლი ასექ სუ ა ლუ რი ქცე ვით, ხო ლო ორ მა 
რეს პონ დენ ტ მა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის გრა ფა ში ჩა წე რა „სხვა”. 

1 http://www.transrespecttransphobia.org/en–US/tvtproject/tmmresults/tdor2014.htm
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რეს პონ დენ ტე ბი დან 4 არის გან ქორ წი ნე ბუ ლი, 1 ამ ჟა მად იმ ყო ფე ბა ქორ
წი ნე ბა ში, ხო ლო 9 არა სო დეს ყო ფი ლა და ქორ წი ნე ბუ ლი. ორ ტრან ს გენ
დერ კაცს და ერთ აგენ დერ რეს პონ დენტს ჰყავთ ბი ო ლო გი უ რი შვი ლე ბი.

რეს პონ დენ ტე ბის უმე ტე სო ბა ქი რა ობს საცხოვ რე ბელს (6), ხუ თი ფლობს 
სა კუ თარ ბი ნას, ხო ლო 3 ცხოვ რობს სხვის ბი ნა ში. ექ ვ სი ცხოვ რობს 
ოჯახ თან ერ თად, 3 – მარ ტო, 4 – მე გო ბარ თან ერ თად, ხო ლო 1 – პარ ტ
ნი ორ თან ერ თად. ყვე ლა რეს პონ დენ ტი ამ ჟა მად ცხოვ რობს თბი ლის ში.

რეს პონ დენ ტე ბი დან ექვსს აქვს უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა, 3ს – არას რუ ლი 
უმაღ ლე სი, 3ს – სა შუ ა ლო, ერთს – მა გის ტ რის ხა რის ხი.

რეს პონ დენ ტე ბი დან ხუ თი ამ ბობს, რომ არის თვით და საქ მე ბუ ლი, 4 უთი
თებს, რომ არის უმუ შე ვა რი, 5 – სრულ გა ნაკ ვეთ ზე და საქ მე ბუ ლი; რაც შე
ე ხე ბა თვი ურ შე მო სა ვალს, სამ მა რეს პონ დენ ტ მა მო ნიშ ნა 300700; ოთხ მა 
– 7001000; ორ მა – 300100; ერ თ მა – 500700, ერ თ მაც – 100 ნაკ ლე ბი. 

ფი ზი კუ რი და ფსი ქო ლო გი უ რი ძა ლა დო ბა
ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბა

რეს პონ დენ ტე ბის უმე ტე სო ბა (9) ცხოვ რე ბის გარ კ ვე ულ ეტაპ ზე ერ თხელ 
მა ინც გამ ხ და რა ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბის ობი ექ ტი თა ვი სი გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბის გა მო. მა შინ, რო ცა მო ნა წი ლე თა გან სამს ფი ზი კუ რი ძა ლა
დო ბა სა მი ან მე ტი წ ლის წინ გა ნუც დია (ორს – ქუ ჩა ში, ხო ლო ერთს – 
ოჯა ხის წევ რის მხრი დან ბავ შ ვო ბა ში), 6ს ამ გ ვა რი ძა ლა დო ბა გა სუ ლი 
ორი წლის გან მავ ლო ბა ში აქვს გა და ტა ნი ლი.

ლი ზას2 (25 წლის ტრან ს გენ დე რი ქა ლი) გა სუ ლი ორი წლის მან ძილ ზე ფი
ზი კუ რი ძა ლა დო ბის გა მოც დი ლე ბა ოთხ ჯერ ჰქონ და. მათ შო რის, ორ
ჯერ – 2013 წლის 17 მა ი სის შემ დ გომ, რო დე საც 17 მა ი სის სა ღა მოს მას 
უც ნო ბი კა ცე ბი საცხოვ რე ბელ ბი ნას თან და ეს ხ ნენ თავს, მე ო რედ კი 17 
მა ი სის შემ დ გომ დღე ებ ში, რო დე საც ის თა ვის ძველ უბან ში მი ვი და ნა თე

2  რეს პონ დენ ტე ბის ანო ნი მუ რო ბის დაცვის მიზნით, კვლე ვა ში არ არის გა მო ყე ნე ბუ ლი მა
თი ნამ დ ვი ლი სა ხე ლე ბი.
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სა ვე ბის მო სა ნა ხუ ლებ ლად. ლი ზა იხ სე ნებს, რომ ის უბ ნის ბი ჭებ მა და ი
ჭი რეს (ისინი ხუთ ნი იყ ვ ნენ) და წი ნა მო ზე ცეცხ ლი წა უ კი დეს:

„ჩემი უბ ნე ლე ბი ... ბავ შ ვო ბი დან რა ღა ცას ვა რა უ დობ დ ნენ ... ღია 
ცხოვ რე ბით არ ვცხოვ რობ, მაგ რამ ყო ველ თ ვის რა ღაც გან ს ხ ვა ვე
ბუ ლი ვარ ... და ეჭ ვე ბი ჰქონ დათ ... ვბრუნდები სახ ლ ში და „მოდი 
აქ შე პი და რას ტო! ეგ რა პი და რას ტუ ლი ვარ ცხ ნი ლო ბა ა?!” ანუ შენ 
უნ და გა მო გას წო რო თო ... შე ძა ხი ლე ბი ... და მე სივ ნენ, ერ თი შე მო
მეხ ვია კი სერ ზე, მახ რ ჩობ და და ცხვირ ში მლე წა კარ გად და სან თე
ბე ლა აიღო, ჩოლ კა ასე გა მო მი წია და ნუ ჩოლ კა გა და მიწ ვეს.”

და ნარ ჩე ნი ორი შემ თხ ვე ვა მოხ და 2013 წლის გა ზაფხულ ზე ღა მით, 
რო დე საც ლი ზა თა ვი სი გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის შე სა ბა მი სი სა მო სი
თა და მა კი ა ჟით იყო გა მო სუ ლი ე.წ. „პლეშკაზე”3 მე გობ რე ბის სა ნა
ხა ვად და მას და სხვა ტრან ს გენ დერ ქა ლებს სა მი უც ნო ბი მა მა კა ცი 
და ეს ხათ თავს; მე ო რედ, რო დე საც 2 წლის წინ, ზაფხულ ში, მას ზე 
ტაქ სის მძღოლ მა სცა და სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბა. ლი ზამ მას წი ნა აღ
მ დე გო ბა გა უ წია და პო ლი ცი ას და უ რე კა, რის შემ დე გაც მძღოლ მა ის 
მან ქა ნი დან გა და აგ დო. პო ლი ცი ას ლი ზამ სწო რედ ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი 
ორი შემ თხ ვე ვის გა მო მი მარ თა, თუმ ცა, მი სი თქმით, ორი ვე შემ თხ
ვე ვა ში სა მარ თალ დამ ცავ თა მოქ მე დე ბა არა ე ფექ ტუ რი იყო, გვი ან მო
ვიდ ნენ და დამ ცი ნა ვად ექ ცე ოდ ნენ. ამი ტომ, ფი ზი კუ რი თავ დას ხ მის 
და ნარ ჩენ ორ შემ თხ ვე ვა ში, ლი ზამ , ერ თი მხრივ, არ ჩათ ვა ლა, რომ 
პო ლი ცი ის საქ მის კურ ს ში ჩა ყე ნე ბა რა მე ქმე დით შე დეგს მო ი ტან და 
(ის მხო ლოდ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „იდენტობისათვის” ფსი
ქო ლო გი უ რი დახ მა რე ბის თხოვ ნით შე მო ი ფარ გ ლა), მე ო რე მხრივ კი, 
დე დის მო ე რი და, რო მელ მაც პი რა დად სთხო ვა, უბან ში ცე მის შემ დეგ 
არ მი ე მარ თა სა მარ თალ დამ ცა ვე ბის თ ვის:

„არ მინ და ამის გა გე ბა, შენ შე გიძ ლი ა, სხვა ბი ნა ში გა დახ ვი
დე და სხვა გან იცხოვ რო, რო გორც გინ და, ჩვენ კი დევ აქ უნ და 
დავ რ ჩეთ ... და ძ მა გყავს და პა ტა რა ძმის შ ვი ლე ბი ... ასე რომ 
ამ ფაქ ტ ზე არ მი ჩივ ლია ...”

3  სხვა დას ხ ვა ად გი ლი ქა ლაქ ში, მა გა ლი თად, პარ კი ან სკვე რი, რო მელ საც გე ი/ ბი სექ სუ ა ლი 
კა ცე ბი და ტრან ს გენ დე რი ქა ლე ბი თავ შეყ რის და სო ცი ა ლი ზა ცი ის ად გი ლად იყე ნე ბენ. 
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თა კოს (20 წლის  ტ რან ს გენ დე რი ქა ლი) 2014 წლის მარ ტ ში, თბი ლის ში, 
წე რეთ ლის გამ ზირ ზე უც ნო ბი მა მა კა ცე ბი და ეს ხ ნენ  თავ ს გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბის გა მო. მან პო ლი ცი ას მი მარ თა და აღ ნიშ ნავს, რომ მა თი და
მო კი დე ბუ ლე ბა მხო ლოდ მას შემ დეგ გახ და თა ვა ზი ა ნი, რაც ად ვო კა ტი 
მი იყ ვა ნა. თა კო ამოც ნო ბა ზე და ი ბა რეს, მან თავ დამ ს ხ მე ლე ბი ამო იც
ნო, თუმ ცა,  საქ მე და ი ხუ რა ერ თ ერ თი თავ დამ ს ხ მე ლის გარ დაც ვა ლე ბის 
შემ დეგ. თა კო ად ვო კა ტის დახ მა რე ბით არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია 
„კონსტიტუციის 42 მუხ ლ მა” უზ რუნ ველ ყო და რეს პონ დენ ტი ამ მომ სა
ხუ რე ბას და დე ბი თად აფა სებს. 

და ჩის (18 წლის ტრან ს გენ დე რი კა ცი) 2013 წლის 17 მა ისს და ეს ხა თავს 5 
უც ნო ბი კა ცი. და ჩი ვა რა უ დობს, რომ ის თა ვი სი გენ დე რუ ლი თვით გა მო
ხატ ვის გა მო მი ათ ვა ლეს ჰო მო ფო ბი ა სა და ტრან ს ფო ბი ას თან ბრძო ლის 
სა ერ თა შო რი სო დღი სად მი მიძღ ვ ნი ლი აქ ცი ის მო ნა წი ლე ებს, მი უ ხე და
ვად იმი სა, რომ იგი აქ ცი ა ზე არ ყო ფი ლა:

„სასწავლებლიდან გა მოვ დი ო დი და სახ ლ ში ვერ წა ვალ ისე, თუ 
რუს თა ვე ლის მეტ რო არ გა ვი ა რე. მეტ რო ში ჩავ დი ო დი თით ქ
მის, რო ცა ვი ღა ცამ იქი დან და ი ძა ხა გეი არი სო ... გა მო მე კიდ
ნენ, ფი ლარ მო ნი ას თან წა ვი ქე ცი და კარ გად მჟე ჟეს; იყ ვ ნენ ექ
ვ ს ნი; უც ნო ბი ბი ჭე ბი ... ფე ხებს მირ ტყამ დ ნენ, მქონ და ზურ გ ზე 
სის ხ ლ ჩაქ ცე ვე ბი, ნაკ ბე ნი მქონ და კი დევ ხელ ზე.” 

და ჩის პო ლი ცი ი სათ ვის არ მი უ მარ თავს, რად გან თბი ლი სის ცენ ტ რ
ში ხალ ხ მ რავ ლო ბი სა და არე უ ლო ბის გა მო ჩათ ვა ლა, რომ თავ დამ ს ხ მე
ლებს მა ინც ვერ იპო ვიდ ნენ. მან მხო ლოდ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა
ცია „იდენტობას”, მოგ ვი ა ნე ბით კი „ქალთა ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭერ 
ჯგუფს” ამ ც ნო მომ ხ და რის შე სა ხებ. 

სა ლის (23 წლის ტრან ს გენ დე რი ქა ლი) 2013 წლის ივ ნის ში რუს თავ ში და
ეს ხ ნენ თავს უც ნო ბი კა ცე ბი, ხე ლი ჰკრეს, წა აქ ცი ეს (რის შე დე გა დაც მას 
ნი კა პი გა უს კ და), შემ დეგ კი მი ი მალ ნენ. სა ლი ვა რა უ დობს, რომ თავ დამ ს ხ
მე ლებ მა ის იც ნეს ერ თ ერ თი ტე ლე გა და ცე მი დან, რო მელ შიც მას მო ნა წი
ლე ო ბა ჰქონ და მი ღე ბუ ლი. სა ლიმ მი მარ თა პო ლი ცი ას, პო ლი ცი ე ლე ბის და
მო კი დე ბუ ლე ბას აფა სებს, რო გორც და დე ბითს, თუმ ცა საქ მე არ გახ ს ნი ლა. 
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ფსი ქო ლო გი უ რი ძა ლა დო ბა

ფსი ქო ლო გი უ რი ძა ლა დო ბა გა მო კითხულ ჯგუფ ში კი დევ უფ რო მას შ ტა
ბუ რი აღ მოჩ ნ და, ვიდ რე – ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბის გა მოც დი ლე ბა. თი თო ე
ულ რეს პონ დენტს გა სუ ლი ორი წლის გან მავ ლო ბა ში ამა თუ იმ ფორ მით 
გა ნუც დია ფსი ქო ლო გი უ რი ზე წო ლა რო გორც უცხო ადა მი ა ნე ბის მხრი
დან, ასე ვე – ოჯა ხის წევ რე ბი სა და მე გობ რე ბის გან.

ფსი ქო ლო გი უ რი (და ხან და ხან ფი ზი კუ რი) ძა ლა დო ბის გა მოც დი ლე ბა 
ბევ რი ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნის შემ თხ ვე ვა ში ბავ შ ვო ბი დან იწყე ბა. ლი
ზა (25 წლის ტრან ს გენ დე რი ქა ლი) გვე უბ ნე ბა: 

„ყოველთვის ძნე ლი ა, რო ცა თა მა შობ მარ თ ლა რთულ როლს, 
ყვე ლას ეუბ ნე ბი, რომ ბი ჭი ხარ, სუ შარ ვა ლი უნ და გეც ვას ,  თო
ფით უნ და ითა მა შო ... რა ტო, თუ ესე არ არის, თუ არ მომ წონს 
და თუ არ არის ეს ჩე მი?! ... მე ასე თად და ვი ბა დე, ასე მივ დი
ვარ ცხოვ რე ბა ში და რაც თა ვი მახ სოვს კომ ფორ ტუ ლად ვი ყა ვი, 
რო გორც ვარ და არა კომ ფორ ტუ ლად, რო ცა მა ი ძუ ლებ დ ნენ რა
ღა ცას ... რო მე უბ ნე ბოდ ნენ მი დი ბი ჭებს ფეხ ბურ თი ეთა მა შე, 
მე კი დევ გავ რ ბო დი და გო გო ნებს რე ზი ნო ბა ნას ვე თა მა შე ბო
დი. მშვე ნივ რად მახ სოვს.”

არ ჩის (34 წლის ) ა რა ერ თხელ შექ მ ნია პრობ ლე მა 2013 წლის 17 მა ი სის 
შემ დ გომ დღე ებ ში. ის გვიყ ვე ბა, ერთ სა ღა მოს რო გორ ავი და ავ ტო ბუს
ში, სა დაც ერ თ ერ თ მა მგზავ რ მა მი სი ან დ რო გი ნუ ლი გა რეგ ნო ბის გა მო 
ხმა მაღ ლა და იწყო სა უ ბა რი იმა ზე, რომ ლგბტ ადა მი ა ნე ბი სა ქარ თ ვე ლო
ში ჩა მო დი ან (როგორც ჩანს, მას არ ჩი უცხო ე ლი ეგო ნა), „აბინძურებენ 
ჰა ერს” და შემ დ გომ მო ითხო ვა, რომ არ ჩის ავ ტო ბუ სი და ე ტო ვე ბი ნა. იმა
ვე დღეს გა ჩე რე ბა ზე არ ჩის აგ რე სი ით უყუ რებ და ახალ გაზ რ და წყვი ლი. 
ეს აგ რე სია მათ ხმა მაღ ლაც გა მოთ ქ ვეს და გა ჩე რე ბა ზე მდგო მი კი დევ 
რამ დე ნი მე ადა მი ა ნი აიყო ლი ეს. რეს პონ დენ ტ მა თავს ავ ტო ბუს ში ას ვ
ლით უშ ვე ლა. 

მა რის (27 წლის) პრობ ლე მე ბი შე ექ მ ნა იმ ეკ ლე სი ა ში, რომ ლის მრევ ლიც 
თა ვად არის. მრევ ლის და ნარ ჩენ წევ რებს, ისე ვე, რო გორც სა სუ ლი ე რო 
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პი რე ბის ნა წილს, წი ნა აღ მ დე გო ბის გრძნო ბა გა უჩ ნ დათ მის აქ ტი უ რო ბას
თან და კავ ში რე ბით ეკ ლე სი ის შიგ ნით. რო გორც რეს პონ დენ ტი ამ ბობს, 
ეს მის თ ვის პი რა დად არ უთ ქ ვამთ, თუმ ცა უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე
ბა შე სამ ჩ ნე ვი იყო და ამას მი სი ის მე გობ რე ბიც ადას ტუ რებ დ ნენ, ვის თ
ვი საც ეს ყვე ლა ფე რი პირ ველ წყა რო დან იყო ცნო ბი ლი. 

შა კო (19 წლის აგენ დე რი), ყვე ბა, რომ ფსი ქო ლო გი უ რი ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პ ლი მა შინ გახ და, რო დე საც სკო ლა ში „ქამინგ აუთის” გა კე თე ბამ 
მო უ წი ა, ოღონდ მა შინ ეს მის სექ სუ ა ლურ ორი ენ ტა ცი ას ეხე ბო და და არა 
– გენ დე რულ იდენ ტო ბას. შა კოს თქმით, თე მა მას წავ ლე ბელ მა ჩა მო აგ
დო, რო დე საც  მის უბან ში მცხოვ რებ ტრან ს გენ დერ ადა მი ან ზე და იწყო 
მო ყო ლა და შა კომ მი სი თხრო ბის ტო ნი და ფორ მა გა აპ რო ტეს ტა:

„ეს მოხ და 2012 წლის 17 მა ი სის შემ დეგ ... მკითხეს, შენ მარ
თ ლა ასე თი ხა რო და მეთ ქი კი, კი ასე თი ვარ და გაკ ვე თი ლე ბი 
რომ დას რულ და, უკ ვე ბო ლო გაკ ვე თილ ზე და იწყეს, გად მო
მის ხ დ ნენ მთე ლი კლა სე ლე ბი და ერ თი ბჭო ბა ჰქონ დათ ... ანუ, 
მე უბ ნე ბოდ ნენ, რომ ეს ავად მ ყო ფო ბა ა, ეს ჩვე ნი მენ ტა ლო ბის 
შერ ცხ ვე ნა, ქარ თუ ლი ტრა დი ცი ე ბის და ასე შემ დეგ ... რო გორც 
იცი ან ხოლ მე ... მას წავ ლე ბე ლი არ ჩა რე უ ლა. რო გორც წე სი, 
ჩვე ნი მას წავ ლებ ლე ბი მაგ სა კითხ ში არ ერე ვი ან ხოლ მე ...”

„ქამინგ აუთის” შემ დეგ თა ნაკ ლა სე ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა შა კოს მი
მართ გა უ ა რეს და. მი სი თქმით, ისი ნი მუ დამ ცდი ლობ დ ნენ, ეგ რ ძ ნო ბი ნე
ბი ნათ, რომ მას ავად მ ყო ფად თვლიდ ნენ. 

ნიას (29 წლის ტრან ს გენ დე რი ქა ლი) ,  რო მელ საც სამ სა ხუ რის შე სა ნარ ჩუ
ნებ ლად და ოჯახ ში პრობ ლე მე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად უწევს, რომ 
ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში სა სურ ვე ლი გენ დე რუ ლი თვით გა მო ხატ ვა 
დათ მოს და თა ვი „ჩვეულებრივ ბიჭს” და ამ ს გავ სოს, ხში რად ექ მ ნე ბა დის
კომ ფორ ტი ფე მი ნუ რი ხმის გა მო, რო დე საც ბან კ ში ან რო მე ლი მე სხვა 
და წე სე ბუ ლე ბა ში რე კავს ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად. ოპე რა ტო რე ბი მუ
დამ ეჭ ვ დე ბი ან მის ვი ნა ო ბა ში და ყო ფი ლა შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც მას 
ტე ლე ფო ნის მეშ ვე ო ბით სა სურ ვე ლი ინ ფორ მა ცია ვერ მი უ ღი ა. 
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სა ლი (23 წლის ტრან ს გენ დე რი ქა ლი ) აღ ნიშ ნავს, რომ ფსი ქო ლო გი ურ 
ზე წო ლას ყო ველ დღი უ რად გა ნიც დის გამ ვ ლე ლე ბის მხრი დან, მა ღა ზი ე
ბის რიგ ში და სხვა და წე სე ბუ ლე ბებ ში, ძი რი თა დად – სხვა მომ ხ მა რებ ლე
ბის მხრი დან. ამის ერ თ ერთ მი ზე ზად ის სა ზო გა დო ე ბა ში თა ვის ხილ
ვა დო ბას ასა ხე ლებს და იმას, რომ გამ ბე და ო ბა ჰყოფ ნის, დღი სი თაც კი 
ისე გა მოჩ ნ დეს ქუ ჩა ში, რო გორც მის თ ვის არის ყვე ლა ზე კომ ფორ ტუ ლი. 
წელს მას ერ თ ერთ სი ლა მა ზის სა ლონ ში მომ სა ხუ რე ბა ზე უარი უთხ რეს:

„ერთი პრობ ლე მა შე მექ მ ნა სი ლა მა ზის სა ლონ ში ... სა
დაც ვი კე თებ დი პე დი კურს ... არ ვი ცი რა ეგო ნა ამ ქალს 
[მომხმარებელს] მე შიდ სით ვი ყა ვი და ა ვა დე ბუ ლი თუ რა, მა
რა სკან და ლი მო უწყ ვია ჩე მი წას ვ ლის შემ დეგ, რომ ამას უკე
თებთ პე დი კურს და მა ნი კურს და მე რე მე რო გორ ღა უნ და 
დავ ჯ დე ო?!... სა ლო ნი გა და ი ბი რა, ასე ვთქვათ, და მე უარი 
მითხ რეს პე დი კურ  მა ნი კუ რის გა კე თე ბა ზე. ანუ, მა ნი კურ შა 
თავს არი დებ და ჩემს ჩა წე რას და ეჭ ვი გა მიჩ ნ და, მე რე უკ ვე 
და ვე ლა პა რა კე მე ნე ჯე რებს და იმათ ამიხ ს ნეს, რომ რცხვე
ნია და მა გას ვერ გეტყ ვი სო, პრობ ლე მე ბი შე ექ მ ნა შენს გა მო 
და ნუ ..”

ლი ნა (25 წლის ტრან ს გენ დე რი ქა ლი ) იხ სე ნებს წყე ნას ყო ფილ კლა
სე ლებ თან მი მარ თე ბა ში, რო დე საც ისი ნი სკო ლის დამ თავ რე ბი დან 5 
წლის თა ვის აღ ნიშ ვ ნას აპი რებ დ ნენ და საქ მე ლი ნას და პა ტი ჟე ბა არ და
პა ტი ჟე ბა ზე მიდ გა. კლა სის ნა წილ მა გა ნაცხა და, რომ მი სი მიწ ვე ვის შემ
თხ ვე ვა ში ისი ნი, უბ რა ლოდ, არ მი ვი დოდ ნენ ზე იმ ზე. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ თა ნაკ ლა სე ლე ბის ნა წილ მა ლი ნას მხა რი და უ ჭი რა, გან სა კუთ რე ბით 
დამ თ რ გუნ ვე ლი აღ მონ და ერ თ ერ თი თა ნაკ ლა სე ლი გო გოს საქ ცი ე ლი, 
რო მე ლიც პე რი ო დუ ლად ლი ნას სო ცი ა ლურ ქსელ ში სწერს და რე ლი
გი უ რი არ გუ მენ ტე ბის მეშ ვე ო ბით ხა ტოვ ნად აღუ წერს იმ „ტანჯვას” და 
„სასჯელს”, რომ ლამ დეც, მი სი აზ რით, ლი ნას სა კუ თა რი გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბა და ცხოვ რე ბის წე სი მი იყ ვანს. 

ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბი სათ ვის ფსი ქო ლო გი უ რი ძა ლა დო ბის წყა როდ  
შე საძ ლე ბე ლი ა, იქ ცეს სა მუ შაო ად გი ლიც, სა დაც თა ნამ შ რომ ლე ბი, შე
იძ ლე ბა, ირი ბად ან პირ და პირ გა მო ხა ტავ დ ნენ სა კუ თარ ტრან ს ფო ბი ურ 
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და მო კი დე ბუ ლე ბებს. რო გორც მა რი (27 წლის) გვიყ ვე ბა, ის რამ დე ნი მე 
წლის წინ ბარ მე ნად მუ შა ობ და ერ თ ერთ კა ზი ნო ში, სა დაც რამ დე ნი მე 
თა ნამ შ რო მელს ჰყავ და ათ ვალ წუ ნე ბუ ლი გა რეგ ნო ბი სა და მა ნე რე ბის 
გა მო. რეს პონ დენ ტი ამ ბობს, რომ ასეთ პი რო ბებ ში მუ შა ო ბა უჭირ და, 
თუმ ცა, სა ბედ ნი ე როდ, მას უფ რო სი უჭერ და მხარს, რო მელ მაც კრე ბა ზე 
გა ნაცხა და, რომ „არ აინ ტე რე სებ და, ვინ ვინ იყო”, მთა ვა რია ყვე ლას თა
ვი სი საქ მე ეკე თე ბი ნა.

ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი შემ თხ ვე ვე ბი ზო გა დად ასა ხავს იმის ტენ დენ
ცი ას, თუ რო გორ ძა ლა დობს სა ზო გა დო ე ბა ვერ ბა ლუ რად და დის კ რი
მი ნა ცი ის გზით ტრან ს გენ დერ ადა მი ა ნებ ზე. თუმ ცა, ამ ძა ლა დო ბამ, 
შე იძ ლე ბა, კი დევ უფ რო დამ თ რ გუ ნა ვი ფორ მა მი ი ღოს. მა გა ლი თად, 
ეკო (36 წლის აგენ დე რი) გვიყ ვე ბა, რომ მი სი პარ ტ ნი ო რის მშობ ლებ
მა მა თი ურ თი ერ თო ბის შე სა ხებ შე იტყ ვეს, რის შემ დე გაც პარ ტ ნი ო
რის მა მამ ეკოს და უ რე კა და მოკ ვ ლით და ე მუქ რა: „სადაც გნა ხავ, იქ ვე 
დაგ ტო ვებ.” რეს პონ დენ ტის თქმით, მუ ქა რა ერ თ ჯე რა დი იყო და მას 
პო ლი ცი ი სათ ვის არ მი უ მარ თავს, რად გან არ უდ ნ დო და მდგო მა რე ო
ბის გამ წ ვა ვე ბა და არ თვლის, რომ პო ლი ცი ას ამ შემ თხ ვე ვა ში რა მის 
შეც ვ ლა შე უძ ლი ა. 

და მო კი დე ბუ ლე ბა ოჯახ ში

კვლე ვა ში მო ნა წი ლე 13მა რეს პონ დენ ტ მა გა ნაცხა და, რომ ოჯახ ში 
ერ თ მა წევ რ მა მა ინც (ძირითადად ეს არის დე და და /ან და და მხო ლოდ 
ერთ შემ თხ ვე ვა ში – მა მა) იცის მა თი გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის შე სა ხებ . 
 მო ნა წი ლე ე ბის უმე ტე სო ბამ „ქამინგ აუთი” სა კუ თა რი ნე ბით გა ა კე თა, 
მხო ლოდ ორ შემ თხ ვე ვა ში გა ი გეს ოჯა ხის წევ რებ მა მე სა მე პი რის გან.

რე პონ დენ ტე ბის უმე ტე სო ბა ამ ბობს, რომ ოჯა ხის წევ რებს არ აქვთ 
აგ რე სი უ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა მა თი გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბი სად მი, 
თუმ ცა, ამას არც „ნორმალურად” აღიქ ვა მენ. მა გა ლი თად, გი ორ გი 
(28 წლის ტრან ს გენ დე რი კა ცი) გვიყ ვე ბა დე დას თან „ქამინგ აუთის” 
საწყის ეტაპ ზე: 
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„ანუ იცო და მარ ტო, რომ მომ წონ და გო გო ე ბი ... მყავ და ისე თი 
მე გობ რე ბი, რომ ლებ საც ასე ვე მო წონ დათ გო გო ე ბი ... რა ღა ცა 
პონ ტ ში იმათ დაბ რალ და, რომ ასე თი ვი ყა ვი, გა და გი ბი რე სო...”

დე დას თან რთუ ლი ურ თი ერ თო ბა ჰქონ და სა ლი საც (23 წლის ტრან ს გენ დე
რი ქა ლი), თუმ ცა, მი სი თქმით, გა სუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში მათ კრი ზი სი 
გა და ლა ხეს და ახ ლა დე და მი სი სა უ კე თე სო მე გო ბა რი ა, რო მელ საც სა ლი 
ბო ლომ დე ენ დო ბა. 

სა ინ ტე რე სო ა იმ სა მი რეს პონ დენ ტის შემ თხ ვე ვა, რომ ლებ საც ბი ო ლო გი
უ რი შვი ლი ჰყავთ. მაქ სი მე (35 წლის ტრან ს გენ დე რი კა ცი) ამ ბობს, რომ 
ბავ შ ვე ბი მის ახალ სა ხელს, ისე ვე, რო გორც ტრან ზი ცი ას, ად ვი ლად შე
ე გუვ ნენ, რად გან „დედად” არც მა ნამ დე მო იხ სე ნი ებ დ ნენ. იგი ვე მდგო
მა რე ო ბა აქვს კო ტეს (41 წლის ტრას გენ დე რი კა ცი), რო მელ საც ზრდას
რუ ლი შვი ლი ჰყავს. რაც შე ე ხე ბა ეკოს (36 წლის აგენ დე რი), მი სი შვი ლი 
11 წლი საა და, მი სი თქმით, „ქამინგ აუთის” პრო ცე სი შვილ თან იმით 
და იწყო, რომ ქა ლი პარ ტ ნი ო რი ჰყავს. ეკოს თქმით, ბავ შ ვ მა ეს ფაქ ტი 
ძა ლი ან ბუ ნებ რი ვად მი ი ღო და გულ წ რ ფე ლად იკითხა, თუ რა ტომ არ შე
ეძ ლოთ მათ ექორ წი ნათ და სულ ერ თად ეცხოვ რათ. ეკოს აზ რით, ასე თი 
რე აქ ცია სრუ ლი ად ბუ ნებ რი ვი ა, რად გან მი სი და პარ ტ ნი ო რის ურ თი ერ
თო ბა ბავ შ ვის თ ვის სით ბოს, სიყ ვა რუ ლი სა და ურ თი ერ თ პა ტი ვის ცე მის 
მა გა ლი თი ა.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ეკოს თა ვი სი სექ სუ ა ლო ბის გა მო სე რი ო ზუ ლი კონ ფ
ლიქ ტი ჰქონ და ყო ფილ მე უღ ლეს თან, რო მე ლიც მას შვი ლის წარ თ მე ვით 
ემუქ რე ბო და. დღეს დღე ო ბით კონ ფ ლიქ ტი მოგ ვა რე ბუ ლია და ყო ფი ლი 
მე უღ ლე ეკოს თ ვის ერ თ ერთ სან დო საყ რ დენს წარ მო ად გენს ბავ შ ვის 
აღ ზ რ დის პრო ცეს ში. 

ლი ზას (25 წლის ტრან ს გენ დე რი ქა ლი) შემ თხ ვე ვა ში მა შინ, რო ცა დებ მა 
და დე ი დაშ ვილ მა (რომელიც, ლი ზას თქმით, ერ თა დერ თი ოჯა ხის წევ
რი ა, რო მელ მაც ის ბო ლომ დე მი ი ღო ისე თად, რო გო რიც არის) მი სი გენ
დე რუ ლი იდენ ტო ბის სა კითხი, თით ქოს , უმ ტ კივ ნე უ ლოდ მი ი ღეს, დე დის 
რე აქ ცია საგ რ ძ ნობ ლად გან ს ხ ვავ დე ბო და: 
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„დედამ იცის იმი ტომ, რომ „ქართველი სლე ე ბის” გვერ დ ზე რომ 
აღ მოვ ჩ ნ დი ფე ის ბუკ ში, ეგ რე ვე მი უ ტა ნეს ენას [იცინის], Вот, 
ваш сын пидараст… სა ბო ლო ოდ მო მი წია თქმა და ნუ უფ რო 
ად ვი ლად გა და ი ტა ნა, აქამ დეც ვხვდე ბო დიო და ... მაგ რამ დე
დამ მა ინც არ მი ი ღო ეს ... ამ ბობს, ეს ნორ მა ლუ რი არ არის, ეს 
ანო მა ლიაა ეს პა თო ლო გი ა ა, სი გი ჟე ა... ეგ რე ფიქ რობს დე და
ჩე მი, მაგ რამ მი მი ღო, რო გორც შვი ლი ... შენ ზე უარს არ ვიტყ
ვი ო.”

მაქ სი მე (35 წლის ტრან ს გენ დე რი კა ცი) სა კუ თარ თავ ზე დი დი ხა ნია უკ ვე 
მამ რო ბით სქეს ში სა უბ რობს (ის რუ სუ ლე ნო ვა ნი ოჯა ხი და ნა ა) და გვიყ
ვე ბა, რომ მი სი ძმა, ისე ვე, რო გორც რამ დე ნი მე მე გო ბა რი და ყო ფი ლი 
პარ ტ ნი ო რი, ჯი უ ტად ამ ბო ბენ უარს, პა ტი ვი სცენ მის მი ერ არ ჩე ულ სა
ხელ სა და პი რის ნაც ვალ სა ხელს. ამის შე დე გად მაქ სი მეს უწევს სა კუ თა
რი სა ურ თი ერ თო ბო წრის ნელ  ნე ლა შეზღუდ ვა.

კო ტეს (41 წლის ტრან ს გენ დე რი კა ცი) შემ თხ ვე ვა ში ფსი ქო ლო გი უ რი 
ზე წო ლის მთა ვა რი წყა რო მი სი პარ ტ ნი ო რი ა, რო მელ თან ერ თა დაც მან 
თით ქ მის 20 წე ლი გა ა ტა რა და რო მე ლიც მას ჯერ კი დევ „ავადმყოფს” 
ეძა ხის. ამას თა ნა ვე პარ ტ ნი ო რი კა ტე გო რი უ ლად ეწი ნა აღ მ დე გე ბა კო ტეს 
მხრი დან ნე ბის მი ე რი ტი პის გენ დე რის კვლავ მი ნი ჭე ბის ოპე რა ცი ის ჩა ტა
რე ბას, რის გა მოც, კო ტეს თქმით, მას ტრან ზი ცი ის თა ნამ დევ სა მე დი ცი
ნო პრო ცე დუ რებ ზე (ჰორმონული თე რა პი ის გარ და) ხე ლი აქვს ჩაქ ნე უ ლი. 

და ჩის (18 წლის ტრან ს გენ დე რი კა ცი) შემ თხ ვე ვა ში ფსი ქო ლო გი უ რი ზე
წო ლა ოჯა ხის წევ რე ბის (დედა, ბი ძა და ბი ძაშ ვი ლი) მხრი დან ხორ ცი ელ
დე ბა. მას მუ დამ აიძუ ლე ბენ, ჩა იც ვას „ქალის” ტან საც მე ლი და მუდ მი ვად 
უთი თე ბენ მის „არაქალურ” მა ნე რებ ზე და კიცხა ვენ ამის გა მო. ყო ფი ლა 
შემ თხ ვე ვა, რო დე საც მას სახ ლი დან გაგ დე ბით და მუქ რე ბი ან იმ შემ თხ ვე
ვა ში, თუ კი უარს იტყო და მის თ ვის შე თა ვა ზე ბუ ლი ტან საც მ ლის ჩაც მა ზე.

ლი ნა (25 წლის ტრან ს გ ნე დე რი ქა ლი) ასე ვე ბი ძაშ ვი ლის მხრი დან აღ მოჩ
ნ და გა რი ყუ ლი მას შემ დეგ, რაც ტრან ზი ცია და იწყო და კა ცის სა მო სით 
აღარ სად ჩნდე ბა. ბი ძაშ ვი ლი მის მი მართ ზიზღს გა მო ხა ტავს და უარს 
ამ ბობს ურ თი ერ თო ბა ზე. 
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თა კო (20 წლის ტრან ს გენ დე რი ქა ლი) ყვე ბა, რომ მშობ ლე ბის მხრი დან 
გა ნიც დი და ფი ზი კურ ძა ლა დო ბა სა და ფსი ქო ლო გი ურ ზე წო ლას თა ვი სი 
გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის გა მო. თექ ვ ს მე ტი წლის ასა კი დან მო ყო ლე ბუ ლი, 
მშობ ლე ბი მას სცემ დ ნენ და ცე მის ფაქ ტ ზე მან პო ლი ცი ა საც მი მარ თა, 
თუმ ცა, რო გორც თა ვად ამ ბობს – უშე დე გოდ. თა კოს თქმით, მას შემ დეგ, 
რაც მან ოჯახ ში შე მომ ტა ნის რო ლი იკის რა, ეს და მო კი დე ბუ ლე ბა და დე
ბი თის კენ შე იც ვა ლა. 

ოჯა ხის წევ რე ბის მხრი დან გან ც დილ ფი ზი კურ ძა ლა დო ბას ახ სე ნებს კო
ტე (41 წლის ტრან ს გენ დე რი კა ცი), რომ ლის ცე მის გზით გა მოს წო რე
ბა საც მა მა ცდი ლობ და, ასე ვე მა რი (27 წლის), რო მელ საც ბავ შ ვო ბა ში 
ფე მი ნუ რო ბის გა მო ძმა ჩაგ რავ და და მათ თან ერ თად სერ გიც (26 წლის 
ტრან ს გენ დე რი კა ცი), რო მელ ზეც დე დამ უკ ვე ზრდას რულ ასაკ ში სცა და 
ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბა: 

„დედაჩემმა გა მო ი ძა ხა პო ლი ცი ა, ოღონდ, ჩხუ ბი მა გან და იწყო 
და პი რი ქით მე გა მო მი ძა ხა და ძა ლა დო ბის დაბ რა ლე ბა სცა და, 
მაგ რამ ფაქ ტის წი ნა შე რომ და ვა ყე ნე პო ლი ცი ე ლე ბი, რომ მე 
ვი ყა ვი და ზა რა ლე ბუ ლი, უბ რა ლოდ გან ცხა დე ბა შეც ვა ლეს და 
ერ თ მა ნეთ ზე ხელ შე უ ხებ ლო ბის ხელ წე რი ლი ჩა მოგ ვარ თ ვეს... 
ბე ბი ა ჩე მის მხრი დან იყო და ცინ ვა, ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა, 
ცრუ ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა ... რა ზე დაც აგ რეთ ვე პო ლი
ცი ა ში გან ვაცხა დე შარ შან, მაგ რამ პა სუ ხი სამ მარ თ ვე ლო დან 
არ მომ ს ვ ლი ა, რომ გაფ რ თხი ლე ბუ ლი იქ ნა ... მაგ რამ შე მეშ ვა 
... ”

სერ გის თქმით, კონ ფ ლიქ ტი დი დი ხნის წინ და იწყო მი სი გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბის გა მო და გამ ძაფ რ და დე დის მხრი დან ალ კო ჰოლ ზე და მო კი
დე ბუ ლე ბის მი ზე ზით. 

ლი ნას (25 წლის ტრან ს გენ დე რი ქა ლი) და სა ლის (23 წლის ტრან ს გენ
დე რი ქა ლი) შემ თხ ვე ვე ბი ჰგავს ერ თ მა ნეთს, ორი ვეს მხარს უჭერს დე და 
(მიუხედავად იმი სა, რომ მა თი გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბი სად მი ბო ლომ დე 
ღია და მო კი დე ბუ ლე ბა არ აქვთ). ორი ვეს ჰყავს პა პა, რო მე ლიც ცდი
ლობს, მათ ცხოვ რე ბის სტილ ში კო რექ ტი ვე ბი შე ი ტა ნოს და, მი უ ხე და ვად 
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თა ვი სი და მო კი დე ბუ ლე ბი სა ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბი სად მი, მა ინც არ 
აქ ცევს ზურგს. ამას ლი ნას მა გა ლი თიც გვიჩ ვე ნებს:

„ერთმა წა მო ა ძა ხა კი დეც ... ვი ღა ცას ეჩხუ ბა და შენს მეტ რა კე 
შვი ლიშ ვილს მი ხე დეო მი ა ძა ხეს ... ისე ეტ კი ნა გუ ლი, ისე, მაგ
რამ მა ინც არ დამ კარ გა ...”

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ რეს პონ დენ ტე ბის უმე ტე სო ბა გა მოთ ქ ვამს სურ ვილს, 
მო მა ვალ ში იქორ წი ნოს პარ ტ ნი ორ თან და იყო ლი ოს შვი ლი. უმე ტე სო ბა 
შვი ლად აყ ვა ნას ხე ლოვ ნურ გა ნა ყო ფი ე რე ბას ან სუ რო გა ცი ის მომ სა ხუ
რე ბას ამ ჯო ბი ნებს. ერ თი რეს პონ დენ ტი ამ ბობს, რომ, რად გან ვერ ეყო
ლე ბა ბი ო ლო გი უ რი შვი ლი, სი ხა რუ ლით იშ ვი ლებ და და უ ნის სინ დ რო მის 
მქო ნე ბავშვს, რად გან იცის, რო გო რი ა, იყო მი ტო ვე ბუ ლი შე ნი გან ს ხ ვა
ვე ბუ ლო ბის გა მო.

ფი ზი კუ რი და ფსი ქო ლო გი უ რი ძა ლა დო ბა ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის 
მი მართ საკ მა ოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი ფე ნო მე ნია და მომ დი ნა რე ობს რო
გორც უცხო ადა მი ა ნე ბის მხრი დან (რაც ჩვენს შერ ჩე ვა ში ყვე ლა ზე ხში
რია ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბის შემ თხ ვე ვა ში), ისე – ოჯა ხის წევ რე ბი სა და 
მე გობ რე ბის გან (რაც უფ რო მწვა ვედ ახა სი ა თებს ფსი ქო ლო გი ურ ზე წო
ლას მო ცე მულ შერ ჩე ვა ში) .  მე გობ რე ბი სა და ოჯა ხის წევ რე ბის მხრი დან 
კე თილ გან წყო ბის მო პო ვე ბას ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის დი დი ძა ლის ხ
მე ვა და დრო სჭირ დე ბა, თუმ ცა, ამ შემ თხ ვე ვა შიც კი ჩვენ თ ვის უც ნო ბია 
ფაქ ტე ბი, რო დე საც ტრან ს გენ დე რი შვი ლის ან / და ოჯა ხის წევ რის შემ
თხ ვე ვა ში მშობ ლებს ან ოჯა ხის და ნარ ჩენ წევ რებს (იშვიათი გა მო ნაკ ლი
სე ბის გარ და) მი სი გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა „არანორმალურ” მოვ ლე ნად 
არ აღექ ვათ. ჩვენს საკ ვ ლევ ჯგუფ ში აღ მოჩ ნ და, რომ მსგავ სი სა კითხე ბი 
უფ რო მარ ტი ვად გა და აქვთ და ეს მით ბავ შ ვებს და მო ზარ დებს. შერ ჩე
ვა ში მყო ფი შვი ლი ა ნი სა მი ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნის შემ თხ ვე ვა ში, ბავ
შ ვებს არა ვი თა რი აგ რე სია ან უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა არ გას ჩე
ნი ათ მშობ ლის ტრან ზი ცი ას თან და კავ ში რე ბით. ამა ვე დროს, ზე წო ლა 
სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან მუდ მი ვია და გან სა კუთ რე ბით მწვა ვე ფორ მებს 
იძენს, თუ კი ტრან ს გენ დე რი ინ დი ვი დი ვერ ახერ ხებს (ან ამის სურ ვი ლი 
არ გა აჩ ნი ა) ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში მი ღე ბუ ლი ორი (ქალის და კა ცის) გენ
დე რუ ლი რო ლი დან რო მე ლი მე „სრულყოფილად” აით ვი სოს. ხშირ შემ თხ
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ვე ვა ში ძა ლა დო ბი სა და დის კ რი მი ნა ცი ის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად ტრან
ს გენ დერ ადა მი ა ნებს უწევთ, ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში წარ მო ჩინ დ ნენ 
იმ გა რეგ ნო ბი თა და სო ცი ა ლუ რი რო ლით, რო მე ლიც არ შე ე სა ბა მე ბა მათ 
გენ დე რულ თვი თაღ ქ მას და მხო ლოდ გა მო ნაკ ლის შემ თხ ვე ვა ში მის ცენ 
თავს იმის უფ ლე ბა, რომ, თუნ დაც, სა სურ ვე ლი სა მო სი ატა რონ. ჩვე ნი 
შერ ჩე ვის შემ თხ ვე ვა ში ეს სა კითხი გან სა კუთ რე ბით მძაფ რად ეხე ბათ 
ტრან ს გენ დერ ქა ლებს, რომ ლე ბიც ტრან ს გენ დერ კა ცებ თან შე და რე ბით 
უფ რო ხილ ვა დე ბი არი ან სა ზო გა დო ე ბის თ ვის.

ჯან დაც ვის მომ სა ხუ რე ბა ზე    
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა

კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ რეს პონ დენ ტე ბის უმე ტე სო ბა (12) 
არ იტა რებს რე გუ ლა რულ პრო ფი ლაქ ტი კურ სა მე დი ცი ნო გა მოკ ვ ლე ვებს 
ჯან მ რ თე ლო ბის ზო გა დი მდგო მა რე ო ბის და სად გე ნად. ამის მი ზე ზად სა
ხელ დე ბა: ჯან რ თე ლო ბის კარ გი მდგო მა რე ო ბა ან ამ გ ვა რი გა მოკ ვ ლე
ვე ბის ჩა ტა რე ბის სა ჭი რო ე ბის ნაკ ლე ბო ბა, ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბა, 
და ზა რე ბა და უხერ ხუ ლო ბის გრძნო ბა ექი მებ თან, რაც რამ დე ნი მე რეს
პონ დენ ტ მა სა კუ თარ გენ დე რულ თვით გა მო ხატ ვა სა და ბი ო ლო გი ურ 
სქესს შო რის გან ს ხ ვა ვე ბას და უ კავ ში რა.

თოთხ მე ტი რეს პონ დენ ტი დან სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვა აქვს მხო ლოდ 5ს, 
აქ დან 3ს სა ყო ველ თაო ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე ვა (მათ შო რის, ერ თი 
– სტუ დენ ტუ რი), ხო ლო 2ს – კერ ძო. იმ რეს პონ დენ ტე ბი დან, ვი საც სა
მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვა არ აქვს, მი ზე ზე ბად სა ხელ დე ბა „ინტერესისა და 
სა ჭი რო ე ბის ნაკ ლე ბო ბა”, ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბის უკ მა რი სო ბა და დაზღ
ვე ვი სათ ვის სა ბუ თე ბის წარ დ გე ნის დროს აპ ლი კან ტის გა რეგ ნო ბა სა და 
სა ბუ თებს შო რის გან ს ხ ვა ვე ბე ბის ახ ს ნის სტრე სი. გა მო კითხ ვის შე დე გად 
აღ მოჩ ნ და, რომ ზე მოხ სე ნე ბუ ლი 9 რეს პონ დენ ტი არ გას ც ნო ბია ინ ფორ
მა ცი ას იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ შე ეძ ლოთ, ჩარ თუ ლიყ ვ ნენ სა ყო ველ
თაო ჯან დაც ვის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა ში. 
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დის კ რი მი ნა ცია სა მე დი ცი ნო მუ შა კე ბის მხრი დან

გა მო კითხ ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ რეს პონ დენ ტე ბის უმე ტე სო ბას 
არ გა ნუც დია დის კ რი მი ნა ცია და უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა ექი მე
ბის მხრი დან, თუმ ცა, ეს იმი თაც შე იძ ლე ბა იყოს გან პი რო ბე ბუ ლი, რომ 
რეს პონ დენ ტე ბის უმე ტე სო ბა თავს არი დებს ექი მებ თან მის ვ ლას და 
თვით მ კურ ნა ლო ბას ეწე ვა. ჩვე ნი კვლე ვის ის რეს პონ დენ ტე ბი, რომ ლე
ბიც ისე დაც ვერ ახერ ხე ბენ სა კუ თა რი გა რეგ ნო ბის სურ ვი ლი სა მებრ შეც
ვ ლას, ექიმ თან მის ვ ლის შემ თხ ვე ვა ში, უბ რა ლოდ, არ ამ ჟ ღავ ნე ბენ სა კუ
თარ გენ დე რულ იდენ ტო ბას. 

დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტი გა იხ სე ნა ლი ნამ (25 წლის ტრან ს გენ დე რი ქა ლი), 
რო მელ საც სა კუ თა რი გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის გა მო უსი ა მოვ ნე ბა შე ემ
თხ ვა სტო მო გო ლოგ თან: 

„2 წლის წინ დავ დი ო დი კბი ლის ექიმ თან ... და მე რე ამ ქალ მა 
გა ი გო ჩემ ზე რა ღაც ... ამან [ვინც მი იყ ვა ნა იქ] უთხ რა, თუ ... 
პრინ ციპ ში „ჩაკრასკულიც” დავ დი ო დი ხოლ მე იმი ტომ, რომ 
თა ვი სუფ ლად ვგრძნობ დი მას თან თავს ... მა რა ამ ქალ მა რომ 
გა ი გო ... ორი ვი ზი ტი მქონ და და მე რე კი დევ უნ და მივ სუ ლი
ყა ვი – რამ დე ნი მე კბილს ვი კე თებ დი ... და იმ ჩემს მე გო ბარს 
სთხო ვა, რომ ეს აღარ მო ვი დე სო ... თვი თონ სხვა მი ზე ზი 
თქვა, მა რა ამ ჩემ მა მე გო ბარ მა მითხ რა, რომ შენ ზე გა ი გო 
და იმი ტო მო ...”

ეკოს (36 წლის აგენ დე რი) თქმით, იმ იშ ვი ათ შემ თხ ვე ვებ ში, რო დე საც 
ის ექიმ თან მი დის ,  სა კუ თარ გენ დე რულ იდენ ტო ბა ზე სა უ ბარს ერი დე ბა, 
თუმ ცა,  მას მა ინც აშ ტერ დე ბი ან და შე ნიშ ვ ნებს აძ ლე ვენ ჩაც მუ ლო ბის 
გა მო. ასე თი შე ნიშ ვ ნე ბი მის თ ვის ექიმ საც მი უ ცი ა.

ადა მი ან თა იმ ჯგუ ფი სათ ვის, რო მე ლიც ისე თი მუდ მი ვი ზე წო ლის ქვე შა ა, 
რო გორც სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რე ბი ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბი არი ან, 
ექიმ თან მის ვ ლის მთა ვარ ბა რი ე რად შე იძ ლე ბა, ერ თი უარ ყო ფი თი გა
მოც დი ლე ბაც იქ ცეს. შა კო (19 წლის აგენ დე რი) გვიყ ვე ბა: 
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„ჩემმა ნა თე სავ მა ერ თხელ ძა ლი ან ცუ დად იმოქ მე და ჩემ ზე ისე
თი რა ღა ცე ბი მითხ რა, ეს ავად მ ყო ფო ბააო და ისე სას წა უ ლად 
მე ლა პა რა კა, რომ ... ცრემ ლე ბამ დე მი მიყ ვა ნა და ... თვი თო ნაც 
ექი მია და არ მგო ნი ა, რომ ექი მებს რა ღაც გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აზ
რი ჰქონ დეთ ... თუნ დაც იმი ტომ, რომ ტრა დი ცი უ ლე ბი არი ან 
და რე ლი გი უ რე ბი...”

შეგ ვიძ ლია ვი ვა რა უ დოთ, რომ ჯგუფ ში ამ გ ვა რი გა მოც დი ლე ბე ბის გა ზი ა რე
ბა შე იძ ლე ბა, ექი მე ბი სად მი უნ დობ ლო ბის ერ თ ერთ სა ფუძ ვ ლა დაც იქ ცეს. 

ექი მე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა ტრან ს გენ დე რი    
ადა მი ა ნე ბი სად მი

რეს პონ დენ ტე ბის უმე ტე სო ბა (10) აცხა დებს, რომ, მა თი აზ რით, სა ქარ
თ ვე ლო ში ექი მებს ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბი სად მი უარ ყო ფი თი და მო
კი დე ბუ ლე ბა აქვთ. კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბი დან მხო ლოდ 4 თვლის, რომ 
ექი მებს ნორ მა ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა აქვთ ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე
ბის მი მართ, ისიც იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ექი მი „ჭკვიანი” და „საქმეში ჩა ხე
დუ ლი ა”. 

ექი მე ბის უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ხელ დე ბა ერ თ ერთ ბა რი ე
რად იმი სათ ვის, რომ ტრან ს გენ დერ მა ადა მი ა ნებ მა ხა რის ხი ა ნი ჯან დაც
ვის მომ სა ხუ რე ბა მი ი ღონ. ამ კუთხით ხე ლის შემ შ ლელ ფაქ ტო რე ბად და
სახ ლე და ასე ვე: 

•	 სა კუ თა რი იდენ ტო ბის გამ ჟ ღავ ნე ბის შე უძ ლებ ლო ბა;

•	 �სამედიცინო მუ შა კე ბის მო უმ ზა დებ ლო ბა ლგბტ სა კითხებ თან და კავ
ში რე ბით;

•	 �სხვა ადა მი ა ნე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა კლი ნი კა ში (სანიტარი, სხვა პა
ცი ენ ტი,  რე გის ტ რა ტუ რის თა ნამ შ რომ ლე ბი)

•	 ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბი;
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•	 ტრანსგენდერი ადა მი ა ნე ბის ნაკ ლე ბი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ჯან დაც
ვის მე გობ რუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ;

•	 მეგობრული სერ ვი სე ბის გე ოგ რა ფი უ ლი მი უწ ვ დომ ლო ბა ტრან ს გენ
დე რი ადა მი ა ნე ბი სათ ვის.

სექ სუ ა ლუ რი და რე პორ დუქ ცი უ ლი ჯან მ რ თე ლო ბის   
მომ სა ხუ რე ბა

რო გორც კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რეს პონ დენ ტე ბის უმე ტე სო ბა არ 
იტა რებს სის ტე მა ტურ გი ნე კო ლო გი ურ, ურო ლო გი ურ და პროქ ტო ლო გი ურ 
გა მოკ ვ ლე ვებს, თუმ ცა, გა ცი ლე ბით უფ რო მეტ ყუ რადღე ბას აქ ცევს აივ / 
შიდ სი სა და სექ სუ ა ლუ რი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბის ტეს ტი რე ბას. 

გი ნე კო ლო გებ თან და პროქ ტო ლო გებ თან მის ვ ლის ხე ლის შემ შ ლელ ფაქ
ტო რად სა ხელ დე ბა მე გობ რუ ლი სპე ცი ა ლის ტე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა
ცი ის არ ქო ნა, უხერ ხუ ლო ბის შეგ რ ძ ნე ბა, და ზა რე ბა, დრო ის უქონ ლო ბა 
და ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის სიმ ცი რე. ამას თან, ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
შე იძ ლე ბა, მძაფ რ დე ბო დეს წარ სულ ში უარ ყო ფი თი გა მოც დი ლე ბით, რო
გო რიც ჰქონ და გი ორ გის (28 წლის ტრან ს გენ დე რი კა ცი):

„სადღაც ასე 6–7 წლის წინ ... რა ღაც კლი ნი კა ში, გი ნე კო ლოგ
თან ... იმ ექიმ მა მითხ რა ციკ ლი იმი ტომ გაქვს არე უ ლი, რომ ესე 
გაც ვია და ესე აზ როვ ნებ, ესე იქ ცე ვი... მოქ მე დებს ტვინ ზე, მე რე 
ორ გა ნიზ მი ითხოვს სხვა ნა ი რად რა ღა ცე ებს ... მკითხა კი დე ვაც, 
გაც ვია ხოლ მე რო გორც გო გო სო? და არა მეთ ქი და ... აი, უნ და 
მო იქ ცე ისე, რო გორც გო გო, ჩა იც ვა ისე, რო გორც გო გო და მე რე 
ტვი ნიც მი ეჩ ვე ვა და ორ გა ნიზ მიც ისე აეწყო ბა, რო გორც ქა ლი. 
მა გა ლი თე ბიც მო მიყ ვა ნა, რომ მე მყავ და ისე თი პა ცი ენ ტი და, რო
ცა სხვა ნა ი რად მო იქ ცა, ახ ლა მშვე ნივ რად და დის ქუს ლებ ზე ო.”

უარ ყო ფი თი გა მოც დი ლე ბა ასე ვე ჰქონ და შა კოს (19 წლის აგენ დე რი), 
რომ ლის თქმი თაც გი ნე კო ლოგ თან მა მი დამ წა იყ ვა ნა მას შემ დეგ, რაც 
მას მენ ს ტ რუ ა ლუ რი ციკ ლი აერი ა:
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„მიმიყვანა ამ გი ნე კო ლოგ თან და 16 წლის ასაკ ში, მო მი წია ნაცხის 
აღე ბა და ... ის დღე იყო ჩემ თ ვის ტან ჯ ვა ... ექიმ თან, თა ნაც იმ 
სკამ ზე დამ ს ვეს და ჩემ თ ვის იყო ძა ან მი უ ღე ბე ლი და ვკი ო დი ვ წი
ო დი, მაგ რამ მა ინც ამი ღეს [ნაცხი] ... მე რო გორც და ვას კ ვე ნი, მა
მი და ჩემ მა ეს იმი ტომ გა ა კე თე ბი ნა, რომ და ახ ლო ე ბით გა ე გო ჩე მი 
ქა ლიშ ვი ლო ბა. მე რე უთხ რა [ექიმმა], ხო ქა ლიშ ვი ლი ა ო.”

ამ გა მოც დი ლე ბის შემ დეგ შა კო ამ ბობს, რომ არც ნა თე სა ვებს და არც 
ექი მებს აღარ ენ დო ბა მსგავს სა კითხებ ში.

სექ სო ლო გის მომ სა ხუ რე ბის თ ვის მი უ მარ თავს 9 რეს პონ დენტს, აქე დან 
7მა ეს სერ ვი სი უფა სოდ მი ი ღო „ქალთა ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭერ 
ჯგუფ ში” და კმა ყო ფი ლი ა, ხო ლო ერ თ ერ თ მა – სექ სო ლო გი ურ კლი ნი
კა ში.

რეს პონ დენ ტე ბი დან 9ს აქვს გა კე თე ბუ ლი ანა ლი ზი აივ / შიდ ს სა და სხვა 
სგგი ზე გა სუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში. მათ შო რის, ვი საც ეს ანა ლი ზი არ გა
უ კე თე ბია წე ლი წად ზე მე ტი ხნის გან მავ ლო ბა ში, მი ზე ზად ასა ხე ლებს ერ თი 
პარ ტ ნი ო რის ყო ლას და მი სად მი ნდო ბას, თავ დაც ვის სა შუ ა ლე ბის რე გუ ლა
რულ გა მო ყე ნე ბა სა და ზოგ შემ თხ ვე ვა ში სექ სუ ა ლუ რი ცხოვ რე ბის არ ქო ნას 
ამ ეტაპ ზე. 

აივ / შიდ ს სა და სგგი ზე ტეს ტი რე ბას მო ნა წი ლე ე ბი იკე თე ბენ 
„თანადგომაში” ან / და „შიდსის ცენ ტ რ ში”. ზე მოხ სე ნე ბულ ორ ორ გა ნი
ზა ცი ა ში მათ მი მართ მოპყ რო ბას რეს პონ დენ ტე ბი აფა სე ბენ, რო გორც 
მე გობ რულ სა და პრო ფე სი ო ნა ლურს. 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები

კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბი დან მხო ლოდ ორს არ მი უ მარ თავს ფსი ქო ლო
გის თ ვის გა სუ ლი ორი წლის გან მავ ლო ბა ში. რეს პონ დენ ტე ბი ძი რი თა
დად სარ გებ ლო ბენ ლგბტ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი უფა სო 
ფსი ქო ლო გი უ რი კონ სულ ტა ცი ე ბით და,  რამ დე ნი მე შემ თხ ვე ვის გარ და, 
სრულ კმა ყო ფი ლე ბას გა მო ხა ტა ვენ მომ სა ხუ რე ბას თან და კავ ში რე ბით. 
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ჩვე ნი ცალ კე უ ლი რეს პონ დენ ტე ბი სა და ასე ვე მთე ლი ჯგუ ფის ფსი ქო
ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბის გა სა ზო მად მო ცე მულ კვლე ვა ში გა მო ვი ყე ნეთ 
„დეპრესიის შკა ლა”4, რო მე ლიც ამე რი კის ეპი დე მი ო ლო გი უ რი კვლე ვე ბის 
ცენ ტ რის მი ერ იქ ნა შე მუ შა ვე ბუ ლი 1977 წელს (შემდეგ კი 2004ში გა და
ი ხე და და გა ნახ ლ და). დეპ რე სი უ ლი გან წყო ბე ბის სა შუ ა ლო სტა ტის ტი კუ
რი მაჩ ვე ნე ბე ლი ჯგუფ ში არის 25, რაც მი სა ღებ ზე (16) უფ რო მა ღა ლი ა. 
ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 45 და 39 აჩ ვე ნა ორ მა რეს პონ დენ ტ მა, 
რომ ლებ საც დეპ რე სი ის საკ მა ოდ ხან გ რ ძ ლი ვი გა მოც დი ლე ბა აქვთ და 
ამ ჟა მა დაც მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში არი ან.

ყვე ლა ზე და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი დეპ რე სი ის შკა ლა ზე აჩ ვე ნა ორ მა ტრან
ს გენ დერ მა კაც მა (მაქსიმე და სერ გი), რომ ლე ბიც სამ წე ლი წად ზე ნაკ
ლე ბი ა, რაც ტრან ზი ცი ის პროც ს ში იმ ყო ფე ბი ან. ამა ვე დროს, კო ტემ, 
ტრან ს გენ დერ მა კაც მა, რო მელ საც ტრან ზი ცია 7 წე ლი ა, დაწყე ბუ ლი 
აქვს, დეპ რე სი ის ასე ვე მი სა ღებ ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, 23, აჩ ვე ნა.5 
სხვა მხრივ თი თო ე ულ რეს პონ დენტს, რო მელ საც დეპ რე სი ის შკა ლა ზე 
მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი აქვს, ბო ლო ორი წლის გან მავ ლო ბა ში გა ნუც დია ან 
ამ ჟა მად გა ნიც დის ფაქ ტო რებს, რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა, იქ ცეს დეპ რე სი უ
ლი გან წყო ბის ხელ შემ წყო ბად.

კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ მო ნა წი ლე ე ბი სხვა დას ხ ვა მი ზე ზის 
გა მო არ უთ მო ბენ სა თა ნა დო ყუ რადღე ბას სა კუ თა რი ჯან მ რ თე ლო ბის 
ზო გად მდგო მა რე ო ბას და უფ რო მე ტად კონ ცენ ტ რირ დე ბი ან სქე სობ რი
ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბი სა და აივ / შიდ სის ტეს ტი რე ბა ზე. მა თი 
უმე ტე სო ბა თვლის, რომ ქარ თ ველ ექი მებს ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბი
სად მი, შე საძ ლო ა, უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა ჰქონ დეთ, რაც ფი ნან
სურ პრობ ლე მებ თან, ლგბტ სა კითხებ ზე ექი მე ბის და ბალ ცნო ბი ე რე ბა სა 
და ტრან ს გენ დე რე ბის მხრი დან სა კუ თა რი იდენ ტო ბის გაცხა დე ბის შიშ
თან ერ თად დაბ რ კო ლე ბას უქ მ ნის ტრან ს გენ დერ ადა მი ა ნებს, მი ი ღონ 
ჯან დაც ვის ხა რის ხი ა ნი მომ სა ხუ რე ბა. 

4  Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CESD), NIMH http://www.chcr.brown.
edu/pcoc/cesdscale.pdf

5  სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა მო მა ვალ ში ტრან ზი ცი ის ხან გ რ ძ ლი ვო ბი სა და მი სი თან მ დე ვი ფაქ
ტო რე ბის კვლე ვა დეპ რე სი უ ლი გან წყო ბე ბის ზრდა სა და შემ ცი რე ბას თან მი მარ თე ბა ში.
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კვლე ვა ში გა მო ყე ნე ბულ მა დეპ რე სი ის შკა ლამ ასე ვე გა მო ავ ლი ნა, რომ 
საკ ვ ლევ ჯგუფს დეპ რე სი ის მი სა ღებ ზე (16) უფ რო მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე
ლი აქვს (25), რაც, ზო გა დად, შე იძ ლე ბა, უკავ შირ დე ბო დეს ზე მოთ აღ წე
რილ ძა ლა დო ბი სა და დის კ რი მი ნა ცი ის გა მოც დი ლე ბებს, ისე ვე, რო გორც 
ცალ კე უ ლი რეს პონ დენ ტე ბის მენ ტა ლურ პრობ ლე მებს, რომ ლე ბიც შე იძ
ლე ბა, არ იყოს კავ შირ ში მათ გენ დე რულ იდენ ტო ბას თან. 

ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბი სათ ვის   
სპე ცი ფი კუ რი ჯან დაც ვის მომ სა ხუ რე ბა

კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ რეს პონ დენ ტე ბის თ ვის გან სა კუთ რე
ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს ტრან ზი ცი ი სათ ვის სა ჭი რო სა მე დი ცი ნო მომ სა
ხუ რე ბას, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, ჰორ მო ნუ ლი თე რა პია და სხვა დას ხ ვა 
ტი პის ქი რურ გი უ ლი ჩა რე ვე ბი (განსაკუთრებით, მას ტექ ტო მია ან მკერ დის 
გა დი დე ბა). მა შინ, რო ცა მკერ დის გა დი დე ბის მსურ ვე ლი ტრან ს გენ დე რი 
ქა ლე ბი პირ და პირ მი მარ თა ვენ პლას ტი კურ ქი რურგს, ტრან ს გენ დე რი კა
ცე ბის თ ვის უც ნო ბი ა, ვის შე იძ ლე ბა, მი მარ თონ მას ტექ ტო მი ი სათ ვის და რა 
ჩვე ნე ბაა სა ჭი რო იმი სათ ვის, რომ ქი რურ გ მა ეს ოპე რა ცია ჩა ა ტა როს. კვლე
ვა ში მო ნა წი ლე არ ცერ თი ტრან ს გენ დე რი ქა ლი არ იტა რებს ჰორ მო ნულ თე
რა პი ას და არც ინ ფორ მა ცია აქვთ მას თან და კავ ში რე ბით, ტრან სი კა ცე ბი კი 
(სამი რეს პონ დენ ტი) უფ რო მეტ ყუ რადღე ბას აქ ცე ვენ ტრან ზი ცი ის ამ ას
პექტს და შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცი ის წყა რო საც უფ რო ად ვი ლად პო უ ლო ბენ.

ტრანსგენდერი ადა მი ა ნე ბი სათ ვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ა ში მსგავ სი ცა
რი ე ლი ად გი ლე ბი გა საკ ვი რი სუ ლაც არ არის, რად გან ტრან ზი ცი ის თა
ნამ დე ვი ქი რურ გი უ ლი და სხვა ტი პის სა მე დი ცი ნო ჩა რე ვე ბი ქარ თუ ლი 
კა ნონ მ დებ ლო ბით არ იკ რ ძა ლე ბა, მაგ რამ არც რე გუ ლირ დე ბა. შე სა ბა
მი სად, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა სა კითხ თან და კავ ში რე ბით ხში რად 
კონ კ რე ტუ ლი ექი მე ბისა და კლი ნი კე ბის დის კ რე ცი ა ზე არის მინ დო ბი
ლი. აქე დან გა მომ დი ნა რე, სწო რი ინ ფორ მა ცია სა კითხ თან და კავ ში რე
ბით, უბ რა ლოდ, ვერ იყ რის თავს ერ თად და ხში რად ტრან ს გენ დერ თა სა
კითხებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვი საც კი ბუნ დო ვა ნი ა.
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ქარ თულ პრაქ ტი კა ში გენ დე რის კვლავ მი ნი ჭე ბის ოპე რა ცი ის გავ ლის 
მსურ ვე ლი ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვან 
როლს თა მა შობს ე.წ. „ჭეშმარიტი ტრან ს სექ სუ ა ლის” ცნო ბა. ეს არის დას
კ ვ ნა, რო მე ლიც მი ნი მუმ ერ თ წ ლი ა ნი დაკ ვირ ვე ბის (ეს მო ი ცავს რო გორც 
გა სა უბ რე ბას ფსი ქო ლო გებ თან, ფსი ქი ატ რებ თან და სექ სო ლო გებ თან, 
ასე ვე – სხვა დას ხ ვა ტი პის ჰორ მო ნულ და ქრო მო სო მულ ანა ლი ზებს და 
ექოს კო პი ურ გა მოკ ვ ლე ვებს) შემ დეგ გას ცემს ექი მი სექ სო ლო გი. ეს არის 
სა ბუ თი, რო მელ საც პლას ტი კუ რი ქი რურ გი მო ითხოვს, სა ნამ გენდერის 
კვლავმინიჭების ოპე რა ცი ის ჩა ტა რე ბა ზე და თან ხ მ დე ბა. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ ცნო ბის აღე ბი სათ ვის სა ჭი რო ხარ ჯებს არ ფა რავს დაზღ ვე ვა 
და ის ასე ვე საკ მაო დროს მო ითხოვს, ჩვე ნი რეს პონ დენ ტე ბის დი დი ნა წი
ლი თვლის, რომ მსგავ სი ცნო ბა უნ და გა ი ცე მო დეს. მა გა ლი თად, კო ტეს 
(41 წლის ტრან ს გენ დე რი კა ცი) აზ რით:

„თუნდაც ეს სა ბუ თი შენ თავ ში რწმე ნას გაძ ლევს რა ღა ცას და 
ნაკ ლე ბად გი ბიძ გებს თვით მ კ ვ ლე ლო ბის კენ ... ანუ FtMები 
[ტრანსგენდერი კა ცე ბი] მაგ მხრივ უფ რო არა მოწყ ვ ლა დი ა. . . M t F 
ე ბი [ტრანსგენდერი ქა ლე ბი] უფ რო რთუ ლად ... იმი ტომ, რომ ვერ 
ივ ლის კა ბით ქუ ჩა ში და FtMს შე უძ ლია შარ ვ ლით სი ა რუ ლი იმი
ტომ, რომ ქა ლე ბიც და დი ან შარ ვ ლით ...ნაკლებ თვალ ში სა ცე მია 
სა ზო გა დო ე ბის თ ვის და ფსი ქო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბიც ნაკ ლე ბი 
აქვთ. მე ვფიქ რობ, რომ ეს ცნო ბა... სა კუ თარ თავ ში რწმე ნას მის
ცემ და ... ”

მო ცე მუ ლი კვლე ვის მო ნა წი ლე ებს შო რის „ჭეშმარიტი ტრან ს სექ სუ ა ლის” 
ცნო ბა მხო ლოდ სამს (მარი, 27 წლის, ნი ა, 29 წლის და ლი ზა, 25 წლის 
ტრან ს გენ დე რი ქა ლე ბი) აქვს, მე ოთხე კი (მაქსიმე, 35 წლის ტრან ს გენ
დე რი კა ცი) შე სა ბა მის პრო ცე დუ რებს გა დის იმი სათ ვის, რომ დას კ ვ ნა 
აიღოს. მო ნა წი ლე ე ბის უმე ტე სო ბა თვლის, რომ ცნო ბა უნ და გა ი ცე მო
დეს იმი სათ ვის, რომ ადა მი ა ნი დარ წ მუნ დეს სა კუ თარ გენ დე რულ იდენ
ტო ბა ში და არ ინა ნოს ოპე რა ცი ა, რო მელ საც ჩა ი ტა რებს. ამა ვე დროს, 
რეს პონ დენ ტე ბი თვლი ან, რომ ადა მი ანს არ უნ და უწევ დეს ხან გ რ ძ ლი
ვი და ძვი რი პრო ცე დუ რე ბის გავ ლა სა კუ თა რი გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის 
„დასამტკიცებლად”. სერ გი (26 წლის ტრან ს გენ დე რი კა ცი) ასე ვე აღ ნიშ
ნავს, რომ ეს ყვე ლა ფე რი დრო ის თვალ საზ რი სით არ არის მის თ ვის მო სა
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ხერ ხე ბე ლი, რად გან ის მო მა ვალ ში აპი რებს გენ დე რის კვლავ მი ნი ჭე ბის 
ოპე რა ცი ის გავ ლას: 

„წელიწადნახევარს მე ვე რა ვის ვერ და ვე ლო დე ბი უბ რა ლოდ, 
აღარ მაქვს იმის ასა კი, რომ ვინ მეს და ვე ლო დო წე ლი წად ნა
ხე ვა რი, 30ს ვუ კა კუ ნებ უკ ვე... ჯან მ რ თე ლო ბის მხრივ 30 და 
35 იმის შემ თხ ვე ვა ში, რომ ამ ხე ლა ოპე რა ცია გა ი ა რო და მე რე 
რე ა ბი ლი ტა ცია მარ ტი ვად გა და ი ტა ნო, ნაკ ლე ბად შე სა ფე რი სი 
დრო და ასა კი ა”

რეს პონ დენ ტე ბი დან სა მი ტრან ს გენ დე რი კა ცი, მაქ სი მე, კო ტე და სერ
გი, ჰორ მო ნულ თე რა პი ას იტა რებს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ჰორ მო ნუ ლი 
პრე პა რა ტე ბის მი ღე ბა ექი მის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გა რე შე რე კო მენ დე
ბუ ლი არ არის, მათ ენ დორ კი ნო ლო გის თ ვის არ მი უ მარ თავთ. მი ზე ზად 
ისი ნი ასა ხე ლე ბენ იმას, რომ არ აქვთ სტა ბი ლუ რი შე მო სა ვა ლი, ექი მის 
კონ სულ ტა ცი ე ბი და შე სა ბა მი სი ანა ლი ზე ბი კი ძვი რი ა. სა მი ვე იღებს 
„ომნადრენ 250ს” (ტესტოსტერონი), რომ ლის შე სა ხე ბაც სა მი ვემ უცხო
ეთ ში მცხოვ რე ბი ტრან ს გენ დე რი აქ ტი ვის ტე ბის გან შე იტყო. ამა ვე წყა
რო დან მი ი ღეს მათ დო ზი რე ბა სა და მი ღე ბის სიხ ში რეს თან და კავ ში რე
ბუ ლი ინ ფორ მა ცი აც. ჰორ მო ნუ ლი თე რა პი ის შე დე გებს სა მი ვე უაღ რე სად 
და დე ბი თად აფა სებს: მათ გა უჩ ნ დათ თმის სა ფა რი სა ხე ზე, და უ ბოხ დათ 
ხმა და ცხი მო ვან  კუნ თო ვან მა მა სა მაც სხვაგ ვა რად და იწყო გა და ნა წი ლე
ბა. ეს ყვე ლა ფე რი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ეხ მა რე ბა სა მი ვე რეს პონ დენტს, ინ
ტეგ რირ დეს სა ზო გა დო ე ბა ში და აღარ გა მო იწ ვი ოს „ეჭვი” სა კუ თარ გენ
დერ თან მი მარ თე ბა ში, რაც, თა ვის მხრივ, ნაკ ლე ბად მოწყ ვ ლა დებს ხდის 
მათ მო უ ლოდ ნე ლი ტრან ს ფო ბი უ რი თავ დას ხ მე ბის მი მართ. 

რაც შე ე ხე ბა სხვა სა მე დი ცი ნო ჩა რე ვებს, მხო ლოდ სერ გის (26 წლის 
ტრან ს გენ დე რი კა ცი) აქვს გა კე თე ბუ ლი ორ მ ხ რი ვი მას ტექ ტო მი ა: 

„ომის მე რე, ესე იგი 2008ში, გა ვი კე თე ოპე რა ცია ... თან და
ვამ თხ ვი ე, რომ ნაკ ლე ბი კითხ ვა ყო ფი ლი ყო... ხელ საყ რე ლი 
მო მენ ტი ჩა ვიგ დე ხელ ში და გა ვი კე თე ოპე რა ცი ა... ომის მე რე 
ყვე ლა ჯა რის კაც მა გა ი ა რა სა მე დი ცი ნო შე მოწ მე ბა ... ვი ნა ი
დან და რად გა ნაც, ჩე მი თვალ საზ რი სი და ცხოვ რე ბის სტი ლი 
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იცო და ყვე ლამ, პრობ ლე მას აშ კა რად არა სო დეს არა ვინ არ 
მიქ მ ნი და ...”

კვლე ვის მო ნა წი ლე სხვა ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში ნა
წილს არ აქვს საკ მა რი სი ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბი, ნა წი ლი ოჯა ხის წევ რე ბის 
ან / და პარ ტ ნი ო რე ბის თან ხ მო ბას ელო დე ბა, ნა წილს კი არ აქვს გა დაწყ
ვე ტი ლი, სურს თუ არა რა მე ტი პის ოპე რა ცი ის ჩა ტა რე ბა. ამას თან, აღ
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კვლე ვის მო მენ ტი სათ ვის სამ მა ტრან ს გენ დერ მა ქალ მა 
გა უს ვა ხა ზი იმას, რომ ფულს აგ რო ვებ და მკერ დის გა დი დე ბის ოპე რა ცი
ის გა სა კე თებ ლად. 

აქ ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა მოვ ყოთ ლი ზას (25 წლის ტრან ს გენ დე რი ქა ლი) 
შემ თხ ვე ვა, რო მელ მაც თა ვი სი გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ძი ე ბის პრო ცეს
ში აღ მო ა ჩი ნა სა კუ თა რი ინ ტერ სექ სუ ა ლო ბაც. ლი ზას „ჭეშმარიტი ტრან
ს სექ სუ ა ლის” დას კ ვ ნა აღე ბუ ლი აქვს, ოღონდ – არა სა ქარ თ ვე ლო ში. 
დას კ ვ ნის აღე ბამ დე პრო ცესს ის შემ დეგ ნა ი რად აღ გ ვი წერს: 

„თავიდან [...] სა ოლ ქო ფსი ქი ატ რი ულ სა ა ვად მ ყო ფო ში და მაწ ვი
ნეს. პირ ველ გან ყო ფი ლე ბა ში, მწვა ვე ფსი ქი ატ რია სა დაც იყო ... 
იმის სა ფუძ ველ ზე, რომ თვლიდ ნენ რომ გი ჟი ვარ და სა კუ თა რი 
თა ვის სა კუ თარ სქესს გა რეთ პო ზი ცი ო ნი რე ბა არა ნორ მა ლუ რი ა. 
ერ თი თვე ვი წე ქი ამ და ხუ რულ შე ნო ბა ში, გი სო სე ბი ა ნი ფან ჯ რე
ბით. პა რა ლე ლუ რად და იწყო გა მოკ ვ ლე ვე ბი, ფსი ქო ლო გი უ რი, 
სექ სო ლო გი უ რი, ფსი ქი ატ რი უ ლი და ასე შემ დეგ ... სა ერ თო ანა
ლი ზი, მე რე ჩაღ რ მა ვე ბე ბი, მე რე ნა თე სე ბი მოკ ლედ მე რე მან დე
დან გა მო მივ ლინ და ეს XX ქრო მო სო მა.”

მას შემ დეგ, რაც ექი მებ მა და ად გი ნეს, რომ ლი ზას XX ქრო მო სო მა6 აქვს, 
ხო ლო მე ო რა დი სას ქე სო ნიშ ნე ბი –კა ცის, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ ის ინ
ტერ სექ სუ ა ლო ბის სპექ ტ რ ზე იმ ყო ფე ბა, სა ა ვად მ ყო ფო დან გა წე რეს. ლი ზას 
თქმით, მი სი სხე უ ლის ფორ მე ბი უფ რო ფე მი ნუ რი იყო, რად გან მი სი ორ გა
ნიზ მი ტეს ტოს ტე რონს არ გა მო ი მუ შა ვებ და საკ მა რი სი დო ზით. ამის გა მო 
ექი მებ მა მშობ ლებს ურ ჩი ეს, მი სი მას კუ ლი ნი ზა ცი ის მიზ ნით ჰორ მო ნუ ლი 

6 ქა ლის ქრო მო სო მუ ლი ნაკ რე ბი



28

თე რა პია და ეწყოთ. შე დე გად მას სიმ სივ ნე გა ნუ ვი თარ და, რო მე ლიც ოპე რა
ცი ი სა და მკურ ნა ლო ბის შე დე გად ლი ზამ წარ მა ტე ბით დაძ ლი ა. 

ზე მოთ აღ წე რი ლი შემ თხ ვე ვის გა მო ყო ფა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მიგ ვაჩ ნი ა, 
რად გან ინ ტერ სექ სუ ა ლო ბის სა კითხი ქარ თულ კონ ტექ ს ტ ში არ არის 
ნაკ ვ ლე ვი და ლი ზა ინ ტერ სექ სუ ა ლო ბის სპექ ტ რ ზე მყო ფი ერ თა დერ თი 
ადა მი ა ნი ა, რო მელ მაც თა ვი სი სტა ტუ სი გაგ ვიმ ჟ ღავ ნა და, სა ვა რა უ დოდ, 
იმ მცი რე რა ო დე ნო ბის ადა მი ა ნებს მი ე კუთ ვ ნე ბა, ვინც სა ერ თოდ იცის 
სა კუ თა რი ინ ტერ სექ სუ ა ლო ბის შე სა ხებ. 

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ მო ნა წი ლე ე ბის უმე ტე სო ბას ფი ნან სუ რად არ მი უწ ვ დე
ბა ხე ლი ტრან ზი ცი ის თა ნამ დევ სა მე დი ცი ნო პრო ცე დუ რებ ზე. ინ ფორ მა ცია 
ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბი სათ ვის სპე ცი ფი კუ რი ჯან დაც ვის მომ სა ხუ რე ბა
ზე არ არის თავ მოყ რი ლი რო მე ლი მე კონ კ რე ტულ სა ინ ფორ მა ციო რე სურ
ს ში, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია იმით, რომ ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბი ხში რად 
სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩოს მიღ მა რჩე ბი ან. მი უ ხე და ვად ამი სა, მო ნა წი ლე ე ბი 
მა ინც ახერ ხე ბენ, და იწყონ ტრან ზი ცია და, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, ჰარ მო ნი ა
ში მო იყ ვა ნონ სა კუ თა რი გა რეგ ნო ბა თა ვი ანთ გენ დე რულ თვი თაღ ქ მას თან. 
გარ და იმი სა, რომ ეს მათ ში ნა გან კომ ფორტს ანი ჭებთ, ასე ვე სა შუ ა ლე ბა 
ეძ ლე ვათ, მე ტად ინ ტეგ რირ დ ნენ სა ზო გა დო ე ბა ში და უფ რო და ცულ ნი იყ ვ
ნენ მო უ ლოდ ნე ლი ტრან ს ფო ბი უ რი თავ დას ხ მე ბის გან.

 

სქე სის სა მარ თ ლებ რი ვი აღი ა რე ბა

სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რე ბი ტრან ს
გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის სქე სის სა მარ თ ლებ რი ვი აღი ა რე ბის სა კითხი არ 
რე გუ ლირ დე ბა. დღეს დღე ო ბით, სა ქარ თ ვე ლო ში დამ კ ვიდ რე ბუ ლი პრაქ
ტი კის მი ხედ ვით, სა ვალ დე ბუ ლოა შე უქ ცე ვა დი სტე რი ლი ზა ცი ის, ჰორ
მო ნუ ლი მკურ ნა ლო ბი სა და წი ნას წა რი ქი რურ გი უ ლი პრო ცე დუ რე ბის 
გავ ლა, რა თა პირ მა ახა ლი პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი სა ბუ თე ბის 
მი ღე ბა შეძ ლოს. სქე სის კვლავ მი ნი ჭე ბის პრო ცე დუ რის სრუ ლად გავ ლის 
შემ თხ ვე ვა ში პირს გა აჩ ნია უფ ლე ბა, ოფი ცი ა ლურ დო კუ მენ ტებ ში შეც ვა
ლოს მო ნა ცე მე ბი სქე სის შე სა ხებ. 
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კვლე ვის ფარ გ ლებ ში გა მოვ ლინ და, რომ მო ნა წი ლე ე ბის უმე ტე სო ბას არ 
აქვს ზუს ტი ინ ფორ მა ცია სქე სის შე სა ხებ ჩა ნა წე რის შეც ვ ლის პრო ცე დუ
რებ თან და კავ ში რე ბით. 

მო ნა წი ლე ე ბი დან 5ს აქვს ძვე ლი პი რა დო ბის მოწ მო ბა (რომელშიც არ 
არის და ფიქ სი რე ბუ ლი პი როვ ნე ბის სქე სი), 8ს აქვს ID ბა რა თი, ხო ლო 
ერთს არ აქვს პი რა დო ბის მოწ მო ბა და აქვს მხო ლოდ პას პორ ტი. რეს
პონ დენ ტე ბი დან სა ხე ლი პი რა დო ბის მოწ მო ბა ში შეც ვ ლი ლი აქვს მხო
ლოდ სამს. 

სქე სის შე სა ხებ ჩა ნა წე რის შე უ სა ბა მო ბა ადა მი ა ნის გენ დე რულ თვით
გა მო ხატ ვას თან გარ და პი რა დი დის კომ ფორ ტი სა, ხში რად ხდე ბა ტრან
ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის დის კ რი მი ნა ცი ის სა ფუძ ვე ლი შრო მით ურ თი
ერ თო ბებ ში და იმ სა ხელ მ წი ფო და კერ ძო და წე სე ბუ ლე ბებ ში, სა დაც 
პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტე ბის წარ დ გე ნაა სა ჭი რო. 

დის კ რი მი ნა ცია სა ბუ თე ბის წარ დ გე ნის შემ თხ ვე ვა ში

არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც სწო რედ იმ უწყე ბე ბის თა ნამ შ რომ ლე ბი 
ექ ცე ვი ან დის კ რი მი ნა ცი უ ლად ტრან ს გენ დერ ადა მი ა ნებს, რო მელ თაც 
ევა ლე ბათ პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბელ სა ბუ თებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა. მა გა ლი თად, 2014 წელს იუს ტი ცი ის სახ ლ ში მი
სულ მაქ სი მეს (35 წლის ტრან ს გენ დე რი კა ცი), რო მელ საც სურ და, პი რა
დო ბის და მა დას ტუ რე ბელ მოწ მო ბა ში სა ხე ლი შე ეც ვა ლა (ფემინურიდან 
მას კუ ლი ნურ ზე), არ მო ემ სა ხუ რა რე ეს ტ რის თა ნამ შ რო მე ლი. მაქ სი მეს 
თქმით, ოპე რა ტორ მა თა ვი დან ვერ გა ი გო, რა ტომ სურ და მას სა ხე ლის 
შეც ვ ლა, შემ დეგ სა ბუ თებ ში ჩა ი ხე და და ქა ლის სა ხე ლი რომ და ი ნა ხა, და
იბ ნა, სიტყ ვის უთ ქ მე ლად გა ვი და და კო ლე გას სთხო ვა, შე ეც ვა ლა.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში დამ კ ვიდ რე ბუ ლი პ რაქ ტი კის მი
ხედ ვით სქე სის შე სა ხებ ჩა ნა წე რის შეც ვ ლა ამ ჟა მად გარ თუ ლე ბუ ლი ა,7 

7  აპ ლი კანტს სთხო ვენ, წა რად გი ნოს გენ დე რის კვლავ მი ნი ჭე ბის ოპე რა ცი ის და მამ ტ კი ცე
ბე ლი სა ბუ თე ბი, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამის თ ვის არ არ სე ბობს არა ვი თა რი ლე გა ლუ რი 
სა ფუძ ვე ლი.
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სა ხე ლის მარ ტი ვად შეც ვ ლის შე საძ ლებ ლო ბა ასე ვე დიდ შვე ბას წარ
მო ად გენს ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბი სათ ვის. კო ტეს (41 წლის ტრან ს
გენ დე რი კა ცი) თქმით, მას გა ცი ლე ბით უფ რო მე ტი პრობ ლე მა ჰქონ და, 
სა ნამ პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბელ მოწ მო ბა ში სა ხელს შე იც ვ ლი და. ამ
ჟა მად იგი ID ბა რა თით სარ გებ ლობს (რომელიც იმი ტომ აიღო, რომ ძვე
ლი პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი მოწ მო ბა, რო მელ შიც სქე სი არ იყო 
მი თი თე ბუ ლი,  და ე კარ გა), თუმ ცა ამ ბობს, რომ იქი დან გა მომ დი ნა რე, 
რომ მი სი სა ხე ლი მის გა რეგ ნო ბას შე ე სა ბა მე ბა, ხში რად სქე სის შე სა ხებ 
ჩა ნა წერს ყუ რადღე ბა შე იძ ლე ბა, არც მი აქ ცი ონ. 

ლი ნა (25 წლის ტრან ს გენ დე რი ქა ლი ) ამ ბობს, რომ პრობ ლე მე ბი ექ მ ნე ბა 
საზღ ვ რის გა დაკ ვე თის დროს. მას მუ დამ ეუბ ნე ბი ან, რომ წარ დ გე ნი ლი 
სამ გ ზავ რო დო კუ მენ ტი მას არ ეკუთ ვ ნის, რის გა მოც ხა ზი ეს მე ვა მის 
გენ დე რულ იდენ ტო ბას, ეს კი სტრე სის წყა რო ა. მსგავ სი გა მოც დი ლე ბა 
ჰქონ და ასე ვე სა ლის (23 წლის სტრან ს გენ დე რი ქა ლი), ოღონდ იმის გა
მო, რომ მას სა ხე ლი არ აქვს შეც ვ ლი ლი: 

„საზღვარზე ... ოღონდ არა სა ქარ თ ვე ლო ში, თურ ქე თის მხა
რეს ... შო პინ გ ზე წა ვე დით მე და ჩე მი მე გო ბა რი ... საზღ ვარ ზე, 
აერო პორ ტ ში აღარ მა ტა რებ დ ნენ იმი ტომ, რომ სულ სხვა სა ხე
ლი იყო, თო რემ ვი ზუ ა ლუ რად იგი ვე ვარ სუ რათ ში, რაც ახ ლა, 
ახა ლი პი რა დო ბა მაქვს, ახა ლი სუ რა თით ... ჰო და არ ვი ცი რა 
ხდე ბო და ... ერ თხელ მქონ და ეს შემ თხ ვე ვა ... გა სულ წელს ... 
კარ გად დამ თავ რ და, მე რე ქარ თ ველ მა მო მიგ ვა რა, და მეხ მა რა 
ეს ქა ლი.”

იუს ტი ცი ის სახლს სა ხე ლის ან სქე სის შე სა ხებ ჩა ნა წე რის შე საც ვ ლე
ლად ჩვე ნი რეს პონ დენ ტე ბი დან მხო ლოდ 3მა ადა მი ან მა მი მარ თა. მა
შინ, რო ცა სა ხე ლის შეც ვ ლა უპ რობ ლე მოდ გან ხორ ცი ელ და, სქე სის 
შე სა ხებ ჩა ნა წე რის შეც ვ ლის წი ნა პი რო ბად ითხო ვენ გენ დე რის კვლავ
მი ნი ჭე ბის ოპე რა ცი ის და მა დას ტუ რე ბელ სა ბუ თებს. თუმ ცა, რო გორც 
სერ გი (26 წლის ტრან ს გენ დე რი კა ცი) ამ ბობს, ამომ წუ რა ვი ინ ფორ მა
ცია ამ პრო ცე დუ რე ბის შე სა ხებ შე იძ ლე ბა, თა ვად იუს ტი ცი ის სახ ლის 
თა ნამ შ რომ ლებ საც კი არ ჰქონ დეთ: 
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„იუსტიციაში ვი ყა ვი და პა სუ ხი იყო შემ დე გი, იცით, ჩვენ ამის 
შე სა ხებ კა ნო ნი არ გაგ ვაჩ ნი ა, ჩვენ პა სუხს ვერ გაგ ცემთ. პა
სუხს ვინ გამ ცემს? მხრე ბის აჩეჩ ვა, არ ვი ცით... პირ ვე ლი ყვე
ლა ზე დი დი პრობ ლე მა ის არის, რომ ყვე ლა გე უბ ნე ბა, კა ნონ
მ დებ ლო ბით პი რა დო ბა ში სქე სი იც ვ ლე ბა იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ 
გაქვს ქი რურ გი უ ლი ჩა რე ვა, ჩა რე ვას მო ი პო ვებ იმ შემ თხ ვე ვა
ში, თუ მო ი პო ვებ ჭეშ მა რი ტი ტრან ს სექ სუ ა ლის დას კ ვ ნას.”

გა მო კითხუ ლი რეს პონ დენ ტე ბი თვლი ან, რომ სქე სის შე სა ხებ ჩა ნა წე რის 
შეც ვ ლას პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბელ მოწ მო ბა ში არ უნ და სჭირ დე ბო დეს 
სა მე დი ცი ნო წი ნა პი რო ბე ბი, თუმ ცა, ამ ეტაპ ზე ეთან ხ მე ბი ან მო საზ რე ბას, 
რომ ამ ჩა ნა წე რის შეც ვ ლა თუნ დაც ფსი ქი ატ რის მხრი დან გა ცე მუ ლი დას
კ ვ ნის სა ფუძ ველ ზე გა ცი ლე ბით უფ რო გა ა მარ ტი ვებს მათ მდგო მა რე ო ბას. 

დის კ რი მი ნა ცია შრო მით ურ თი ერ თო ბებ ში

სქე სის სა მარ თ ლებ რივ აღი ა რე ბა ზე სა უბ რი სას რეს პონ დენ ტებს ვთხო
ვეთ, შე ე ჯა მე ბი ნათ, თუ რა პრობ ლე მებს უქ მ ნით მათ პი რა დო ბის და
მა დას ტუ რე ბელ სა ბუ თებ ში თა ვი ანთ გენ დე რულ თვით გა მო ხატ ვას თან 
შე უ სა ბა მო სქე სის შე სა ხებ ჩა ნა წე რის არ სე ბო ბა. თა კოს (20 წლის ტრან
ს გენ დე რი ქა ლი) პა სუ ხი ამ შე კითხ ვა ზე კარ გად აჯა მებს და ნარ ჩე ნი რეს
პონ დენ ტე ბის პო ზი ცი ას: 

„იმხელა პრობ ლე მა მაქვს ... ვერ ვმუ შა ობ, ელე მენ ტა რუ ლი აქე
დან და ვიწყოთ და ამის გა მო მჭირ დე ბა ძა ლი ან რომ შე ვიც ვა
ლო [ჩანაწერი]...აი, და ვუშ ვათ და არ მიწყობს ჯან მ რ თე ლო ბა 
ხელს და არ მაქვს იმის სა შუ ა ლე ბა, რომ შე ვიც ვა ლო სქე სი, ამის 
გა მო რა ტომ უნ და ვი ყო დაბ ლო კი ლი ყო ველ თ ვის სა ზო გა დო ე
ბის გან? ან სამ სა ხუ რის დაწყე ბა მინ დო დეს – ხე და ვენ სა ხელს 
ქა ლის, ხე და ვენ გა რეგ ნო ბას – ქა ლის და ამავ დ რო უ ლად არის 
მამ რო ბი თი სქე სი. რა ღა ცა უნ და იყოს გა მო სა ვა ლი ჩვენ თ ვის.”

რო დე საც თა კოს ჩა ვე ძი ეთ, აღ მოჩ ნ და, რომ ინ ტერ ვი უმ დე ორი კვი რით 
ად რე ის არ მი ი ღეს ერ თ ერთ რეს ტო რან ში მიმ ტა ნად. მი სი თქმით, გა სა
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უბ რე ბამ კარ გად ჩა ი ა რა და პო ტენ ცი ურ დამ საქ მე ბელს მი სი კან დი და
ტუ რა მო ე წო ნა, თუმ ცა, რო გორც კი საქ მე ოფი ცი ა ლურ გა ფორ მე ბა ზე 
მიდ გა, დამ საქ მე ბელ მა უკან და ი ხია და უარი თქვა მის სამ სა ხურ ში აყ
ვა ნა ზე. 

მსგავ სი გა მოც დი ლე ბა ჰქო ნია მაქ სი მე საც (35 წლის ტრან ს გენ დე რი კა
ცი), ის და ახ ლო ე ბით ორი წლის წინ არ მი ი ღეს სამ სა ხურ ში ბარ მე ნად. მან 
წარ მა ტე ბით გა ი ა რა გა სა უბ რე ბა და საც დე ლი ცვლაც, ხო ლო რო დე საც 
საქ მე მიდ გა მის და რე გის ტ რი რე ბა ზე და მო უ წია სა ბუ თე ბის ჩვე ნე ბამ (იმ 
დრო ის თ ვის მას სა ხე ლიც არ ჰქონ და შეც ვ ლი ლი), მას უარი უთხ რეს და
საქ მე ბა ზე. 

და საქ მე ბას თან და კავ ში რე ბით 2013 წლის 17 მა ი სის შემ დეგ პრობ ლე
მე ბი შე ექ მ ნა ასე ვე ლი ზას (25 წლის ტრან ს გ ნე დე რი ქა ლი), რო მე ლიც იმ 
პე რი ოდ ში კუს ტბა ზე ერ თ ერთ რეს ტო რან ში მიმ ტა ნად მუ შა ობ და. მი სი 
თქმით, მზა რე ულ მა იცო და, რომ ლი ზა ჰო მო ფო ბი ა სა და ტრან ს ფო ბი ას
თან ბრძო ლის სა ერ თა შო რი სო დღი სად მი მიძღ ვ ნილ აქ ცი ა ზე მი დი ო და 
და ეს რეს ტორ ნის დაც ვის თა ნამ შ რომ ლებს მო უყ ვა: 

„ყველას მო უყ ვა რომ ვი ყა ვი აქ ცი ა ზე, ქა ლია სი ნამ დ ვი ლე ში და 
„პიდარასტია” და ასე შემ დეგ და კუს ტ ბის დაც ვის 19 ბი ჭი დამ
ხ ვ და შე სას ვ ლელ ში და ისე თი გი ნე ბა რაც მე იმ დღეს გა ვი გე ... 
რა ო, მხარს უჭერ პი და რას ტებს? ხო და შენც პი და რას ტი ხარ ... 
შე ვას წა რი რეს ტო რან ში... მე რე თვი თონ ის მზა რე უ ლიც, რო მე
ლაც ჩა მიშ ვა, გა მო ვი და და შე ეშ ვით ბავ შ ვე ბო ... ის კი არ თქვა, 
რომ ეს ადა მი ა ნი ა, პი როვ ნე ბაა და არ და არ ტყათ, არა, ჯა რი მას 
გა და იხ დით და შე ეშ ვი თო ... იმათ მა თქვეს ფე ხებ ზე გვკი დი ა, ორ
მაგს გა და ვიხ დით თუ სა ჭი რო არი სო, მაგ რამ ამას ჩავ პიზ დავთ. ”

ლი ზას სამ სა ხუ რის და ტო ვე ბა უფ როს მა სთხო ვა, რად გან, მი სი აზ რით, 
ის დის კომ ფორტს უქ მ ნი და სხვა თა ნამ შ რომ ლებ სა და ასე ვე სტუმ რებს. 

გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის გა მო სამ ხედ რო სამ სა ხუ რი დან გაგ დე ბის რის
კის წი ნა შე დად გა სერ გი (26 წლის ტრან ს გენ დე რი კა ცი), მას შემ დეგ, 
რაც მან ორ მ ხ რი ვი მას ტექ ტო მია ჩა ი ტა რა: 
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„ჯარიდან ჩემ გაგ დე ბას ცდი ლობ დ ნენ, მაგ რამ ვერ გა მაგ დეს 
... იმი ტომ, რომ ფსი ქი ატ რ მა თქვა სრუ ლი ად ჯან მ რ თე ლია და 
ყვე ლას ხა ლა თებს დაგ ვ ხ დის აქ, ეს რომ გავ რის კოთ და გა ვა კე
თო თო ... სა მე დი ცი ნოს მხრი დან მო ინ დო მეს, რომ იქ ნებ დავ ბ
რა კოთ კი დე ვა ცო, და ფსი ქი ატრს ცნო ბა და ვა წე რი ნოთ, რომ 
ვერ არის სრუ ლად ჯან მ რ თე ლი ...”

დღეს დღე ო ბით სერ გი და საქ მე ბას ვერ ახერ ხებს სა კუ თა რი პი რა დო ბის და
მა დას ტუ რე ბე ლი მოწ მო ბის გა მო. ის ღი ად ამ ბობს, რომ ცდი ლობს, ისე თი 
სამ სა ხუ რი იპო ვოს, სა დაც ოფი ცი ა ლუ რად გა ფორ მე ბა არ მო უ წევს, რის გა
მოც ხში რად არის უმუ შე ვა რი და სტა ბი ლუ რი შე მო სა ვა ლი არ აქვს. 

ადა მი ა ნის გენ დე რულ თვით გა მო ხატ ვას თან შე უ სა ბა მო პი რა დო ბის და
მა დას ტუ რე ბე ლი სა ბუ თე ბის გა მო ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბი არა მხო
ლოდ არა ო ფი ცი ა ლუ რად და საქ მე ბას ცდი ლო ბენ და ცუდ სა მუ შაო პი რო
ბებს თან ხ მ დე ბი ან, ისი ნი ასე ვე შე იძ ლე ბა, ჩა ერ თონ კო მერ ცი ულ სექს 
სა მუ შა ო ში, რაც მათ კი დევ უფ რო მოწყ ვ ლა დებს ხდის ძა ლა დო ბის მი
მართ. ჩვე ნი კვლე ვის ერ თ ერ თი მო ნა წი ლე აღი ა რებს, ხო ლო კი დევ სა მი 
მი ა ნიშ ნებს, რომ ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბის გა მო კო მერ ცი ულ სექს სა მუ
შა ო ში ყო ფი ლა ჩარ თუ ლი. მა თი იდენ ტო ბის დაც ვის გა მო არ ვუ თი თებთ 
კო დურ სა ხელ საც კი, თუმ ცა ამ ინ ფორ მა ცი ის სტა ტი ა ში ჩარ თ ვა სა ჭი
როდ ჩავ თ ვა ლეთ იმის ხაზ გა სას მე ლად, თუ რა ო დენ და უც ვე ლე ბი არი ან 
ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბი შრო მით ურ თი ერ თო ბებ ში. 

ჩარ თუ ლო ბა ტრან ს გენ დერ თემ ში
რეს პონ დენ ტე ბის უმე ტე სო ბა გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დუ ლო ბით ეს წ რე ბა სა თე მო 
შეხ ვედ რებს ლგბტ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2014 წლის 
ოქ ტომ ბ რამ დე არ ეწყო ბო და შეხ ვედ რე ბი უშუ ა ლოდ ტრანს თე მის თ ვის და 
ბევ რი რეს პონ დეტ ნი და დე ბი თად აფა სებს იმ ფაქტს, რომ „ქალთა ინი ცი ა ტი
ვე ბის მხარ დამ ჭერ მა ჯგუფ მა” ამ გ ვა რი შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი ზე ბა და იწყო. 
მა თი აზ რით, ეს აუცი ლებ ლად შე უწყობს ხელს თე მის კონ სო ლი და ცი ას. 

კვლე ვის 14 რეს პონ დენ ტი დან 7 ეს წ რე ბა ზე მოხ სე ნე ბულ შეხ ვედ რებს და 
მათ აფა სებს, რო გორც კომ ფორ ტულს, უსაფ რ თხო სა და სა ინ ტე რე სოს.
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ზო გა დი და მო კი დე ბუ ლე ბა სხვა ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის მი მარ თ  
ჯ გუფს შიგ ნით არა ერ თ გ ვა რო ვა ნი ა. მო ნა წი ლე ე ბის ნა წი ლი სა ქარ თ ვე
ლო ში მცხოვ რებ ტრან ს გენ დერ ადა მი ა ნებს აფა სებს, რო გორც კომ ფორ
ტულ, თბილ, მრა ვალ ფე რო ვან ადა მი ა ნებს, მა შინ, რო ცა მო ნა წი ლე ე ბის 
მე ო რე ნა წი ლი თვლის, რომ თა ვი სი მძი მე ყო ფის გა მო ტრან ს გენ დე რი 
ადა მი ა ნე ბი ღრუ ბე ლი ვით იწო ვენ სტიგ მას, ვერ ახერ ხე ბენ სა კუ თა რი 
თა ვი სა და თე მის სა თა ნა დოდ წარ მო ჩე ნას და ამი ტომ სკან დალ ზე მო
ნა დი რე ჟურ ნა ლის ტე ბის საკ ბი ლო ნი ხდე ბი ან. ზო გი თვლის, რომ ტრან
ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბი ხში რად მის დე ვენ თვით ს ტიგ მა ტი ზა ცი ას. სა მი 
მო ნა წი ლე თვლის, რომ სხვა ტრან ს გენ დე რი ქა ლე ბი მტრუ ლად არი ან 
გან წყო ბილ ნი ერ თ მა ნე თის მი მართ. 

სერ გი (28 წლის ტრან ს გენ დე რი კა ცი) ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს ტრან ს
გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის მძი მე ფსი ქო ლო გი ურ მდგო მა რე ო ბა ზე: 

„სიმართლე რომ გითხ რა ... მეც კი თავს ვგრძნობ ცო ტა გა რი
ყუ ლად, რო ცა მი ნა ხია და სე რი ო ზუ ლი ფსი ქო ლო გი უ რი დახ
მა რე ბა ჭირ დე ბა თემს ... იმი ტომ, რომ ეს არის უმე ტეს წი ლად 
ძა ლი ან დატ რავ მუ ლი ხალ ხი ... ზო გი იმი ტო მაც არის, რომ ლო
თო ბას მიყ ვა, ზო გი წამ ლე ბის ყლაპ ვას მიყ ვა ... ზო გი თოკ ზე 
ოც ნე ბობს თა ვი ჩა მო ვიხ რ ჩოო … ძა ლი ან სა ვა ლა ლო მდგო მა
რე ო ბაა მაგ სფე რო ში ... ”

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი და ჩვე ნი რეს პონ დენ ტე ბის სხვა კო მენ ტა რე ბი ასა
ხავს იმას, რაც ხში რად არის სა ქარ თ ვე ლო ში ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა
ნე ბის რე ა ლო ბა, რომ ლე ბიც ყო ველ გ ვა რი სო ცი ა ლუ რი სის ტე მის მიღ მა 
არი ან დარ ჩე ნი ლე ბი. ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი თემს შიგ ნით არ არის 
გა საკ ვი რი რამ დე ნი მე მი ზე ზის გა მო: ინ ტერ ნა ლი ზე ბუ ლი სტიგ მა და ის 
ფაქ ტი, რომ აქამ დე ტრან ს გენ დე რი ჯგუ ფი საკ მა ოდ ფრაგ მენ ტუ ლი იყო 
და სულ ახ ლა ხანს და იწყო გა ერ თი ა ნე ბა. თუმ ცა, სა სი ხა რუ ლოა ის, რომ 
კვლე ვის ბევ რი მო ნა წი ლე თე მის გა ერ თი ა ნე ბისა და პრობ ლე მე ბის დაძ
ლე ვის პერ ს პექ ტი ვას იმე დით უყუ რებს და მზა დაა, სა კუ თა რი წვლი ლიც 
შე ი ტა ნოს ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
პრო ცეს ში.
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ლგბტ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე ფა სე ბა

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში რეს პონ დენ ტებს ვთხო ვეთ, 15 (1 ძა ლი ან ცუ დი, 
5 ძა ლი ან კარ გი) შკა ლა ზე შე ე ფა სე ბი ნათ სა ქარ თ ვე ლო ში ლგბტ ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის მუ შა ო ბა ტრან ს გენ დერ სა კითხებ ზე. გა მო კითხ ვის შე დე გად 
მი ღე ბუ ლი სა შუ ა ლო სტა ტის ტი კუ რი ქუ ლა არის 3,64, რაც (ისევე, რო
გორც რეს პონ დენ ტე ბის კო მენ ტა რე ბი) მი ა ნიშ ნებს შემ დეგ ზე: რეს პონ
დენ ტე ბის უმე ტე სო ბა თვლის, რომ ლგბტ ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა თა ნა დო ყუ
რადღე ბას არ უთ მო ბენ ტრან ს გენ დერ სა კითხებს. 

რეს პონ დენ ტებ მა ასე ვე მოგ ვა წო დეს რე კო მენ და ცი ე ბი იმის თა ო ბა ზე, 
თუ რა უნ და გა ა კე თონ ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ტრან ს გენ დე რი თე მის უფ ლე ბე
ბის უკეთ და სა ცა ვად. გარ და ზო გა დად ტრანს სა კითხე ბის სის ტე მა ტუ რი 
ჩარ თუ ლო ბი სა ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბა ში, გა მოვ ლინ და ასე ვე შემ დე
გი რე კო მენ და ცი ე ბი: 

•	 მე ტი დრო ის დათ მო ბა ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის შეხ ვედ რე ბის თ
ვის;

•	 ხელშეწყობა ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბი სათ ვის, რა თა გა აქ ტი ურ დ
ნენ და თა ვად შეძ ლონ სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბის დაც ვა;

•	 ლგბ თემ ში ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ტრან ს გენ დერ სა კი თებ ზე;
•	 �ცნობიერების ამაღ ლე ბა სა ზო გა დო ე ბა ში ტრან ს გენ დერ (და, ზო გა

დად, ლგბტ) სა კითხებ ზე;
•	 ფსი ქო ლო გე ბის დატ რე ნინ გე ბა ტრან ს გენ დერ სა კითხებ ში;
•	 მე გობ რუ ლი სერ ვი სე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზის შექ მ ნა;
•	 სა ბუ თე ბის (სახელის, სქე სის შე სა ხებ ჩა ნა წე რის) შეც ვ ლა ში დახ მა

რე ბა;
•	 მთავ რო ბის თ ვის მე ტი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ტრან ს გენ დერ სა

კითხებ ზე;
•	 �რეაგირების მოხდენა რო გორც ძა ლა დო ბის, ასე ვე, პო ლი ცი ის უმოქ

მე დო ბის ფაქ ტებ ზე;
•	 ფსიქოლოგიური და სექ სო ლო გი უ რი კონ სულ ტა ცი ე ბის მი წო დე ბის 

გაგ რ ძე ლე ბა;
•	 თემის წევ რე ბის თ ვის „ჭეშმარიტი ტრან ს სექ სუ ა ლის” ცნო ბის აღე ბა

ში დახ მა რე ბა.
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რე კო მენ და ცი ებ თან ერ თად, მო ნა წი ლე ე ბის უმ რავ ლე სო ბამ სურ ვი ლი 
გა მოთ ქ ვა, უფ რო აქ ტი უ რად იყოს ჩარ თუ ლი ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე
ბის უფ ლე ბე ბის წინ წა მო წე ვა ში. იმ ორი რეს პონ დენ ტი დან, ვინც უარი 
გა ნაცხა და აქ ტი უ რო ბა ზე, ერ თი მო უც ლე ლო ბას ასა ხე ლებს მი ზე ზად, 
ხო ლო მე ო რე ფი ზი კუ რი ან გა რიშ ს წო რე ბის შიშს, რო მე ლიც, მი სი აზ რით, 
გარ და უ ვა ლია ხილ ვა დო ბის გაზ რ დის შემ თხ ვე ვა ში.

ინ ფორ მა ცი ის წყა რო ტრან ს გენ დერ სა კითხებ ზე

კვლე ვის ბო ლო ნა წი ლი მიზ ნად ისა ხავ და იმის დად გე ნას, თუ სა ი დან 
იღე ბენ სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რე ბი ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბი ინ ფორ
მა ცი ას მათ თ ვის რე ლე ვან ტურ სა კითხებ ზე. აქ ვე აღ ვ ნიშ ნავთ, რომ, 
რო გორც აღ მოჩ ნ და, ეს „რელევანტური სა კითხე ბი” ძი რი თა დად ტრან
ზი ცი ის სა მე დი ცი ნო მხა რეს უკავ შირ დე ბა (მაგალითად: მას ტექ ტო მი ის, 
ფა ლოპ ლას ტი კის, ვა გი ნოპ ლას ტი კი სა და მკერ დის გა დი დე ბის ამ სახ ვე
ლი ვი დეო ან ტექ ს ტუ ა ლუ რი მა სა ლე ბი).

რეს პონ დენ ტე ბის უმე ტე სო ბამ, პირ ველ რიგ ში, და ა სა ხე ლა ინ ტერ ნე ტი 
და ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. „ტრანს ჯგუ ფებ ში” მო ნა წი ლე რეს
პონ დენ ტებ მა ასე ვე აღ ნიშ ნეს, რომ ჯგუ ფის შეხ ვედ რე ბი იქ ცა მათ თ
ვის ინ ფორ მა ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ვან წყა როდ. ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვებ ში 
(როგორც, მა გა ლი თად, ჰორ მო ნულ თე რა პი ას თან და კავ ში რე ბით) ინ
ფორ მა ცი ის წყა როს წარ მო ად გე ნენ უცხო ე ლი ტრან ს გენ დე რი აქ ტი ვის
ტე ბი, რომ ლებ საც ,  თა ვი ან თი მხრივ, მე ტი ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა 
აქვთ. 

რეს პონ დენ ტე ბის უმე ტე სო ბამ ასე ვე აღ ნიშ ნა, რომ ხშირ შემ თხ ვე ვა ში 
ვერ ახერ ხებს სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბას იმი ტომ, რომ ქარ თუ ლე
ნო ვა ნი რე სურ სე ბი ტრან ს გენ დერ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით თით ქ მის 
არ არ სე ბობს. 
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დას კ ვ ნა

მო ცე მუ ლი კვლე ვა წარ მო ად გენს სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რე ბი ტრან ს გენ
დე რი ადა მი ა ნე ბის მდგო მა რე ო ბის ანა ლიზს, რაც სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს, 
გა მო ვავ ლი ნოთ ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტე ბი 
და სფე რო ე ბი; ასე ვე თე მის წევ რე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი ზო გა დი და ტრან ს
ს პე ცი ფი კუ რი ჯან დაც ვის, სქე სის სა მარ თ ლებ რი ვი აღი ა რე ბის, უსაფ რ
თხო სო ცი ა ლი ზა ცი ი სა და ადეკ ვა ტურ ტრან ს ს პე ცი ფი კურ ინ ფორ მა ცი ა
ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის სფე რო ში. 

კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბი ხში
რად ხდე ბი ან ფი ზი კუ რი და ფსი ქო ლო გი უ რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლ ნი, 
რო გორც უცხო ადა მი ა ნე ბის, ისე – ოჯა ხის წევ რე ბი სა და მე გობ რე ბის 
მხრი დან. ამას თა ნა ვე, უფ ლე ბე ბის დაც ვის სა მარ თ ლებ რივ მე ქა ნიზ მებ
ზე მწი რი ინ ფორ მა ცი ი სა და სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის მი მართ 
და ბა ლი ნდო ბის გა მო, თით ქ მის არ მი მარ თა ვენ დარ ღ ვე უ ლი უფ ლე ბის 
აღ დ გე ნის სა მარ თ ლებ რივ ხერ ხებს. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის
თ ვის დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტე ბის შე სა ხებ შეტყო ბი ნე ბაც არ არის თან
მიმ დევ რუ ლი და მი ზან მი მარ თუ ლი.

კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბი ერი დე
ბი ან ექი მი სათ ვის მი მარ თ ვას პრო ფი ლაქ ტი კუ რი გა მოკ ვ ლე ვე ბის მიზ ნით 
და, ასე ვე, მა ში ნაც, რო დე საც ჯან მ რ თე ლო ბის პრობ ლე მე ბი უჩ ნ დე ბათ. 
ამას თან, ისი ნი მეტ ყუ რადღე ბას აქ ცე ვენ სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე
ბი ინ ფექ ცი ე ბი სა და აივ / შიდ სის ტეს ტი რე ბას, რა ზეც ხე ლი მი უწ ვ დე ბათ 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „თანადგომასა” და „შიდსის ცენ ტ რის” 
მეშ ვე ო ბით. გა მო კითხულ თა უმე ტე სო ბას არ აქვს სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე
ვა. ამ შემ თხ ვე ვა ში ბა რი ე რად მო ნა წი ლე ებ მა და ა სა ხე ლეს რო გორც სა
კუ თა რი გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის გამ ჟ ღავ ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში დის კ რი მი
ნა ცი ის ში ში, ასე ვე ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბის უქონ ლო ბა, პრო ფი ლაქ ტი კურ 
სა მე დი ცი ნო გა მოკ ვ ლე ვე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას თან და კავ ში რე ბით ინ ფორ
მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა და ზო გა დი შფოთ ვა სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბა ში 
მყო ფი სხვა ადა მი ა ნე ბის (პაციენტები და სხვა სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლი) 
წი ნა შე გა მო ჩე ნას თან და კავ ში რე ბით. და ბა ლი მი მარ თ ვი ა ნო ბის ფონ ზე 
არ არის გა საკ ვი რი, რომ ბო ლო ორი წლის გან მავ ლო ბა ში მო ნა წი ლე ებს 
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შო რის ექი მის მხრი დან დის კ რი მი ნა ცი ის მხო ლოდ ერ თი ფაქ ტი გა მო იკ
ვე თა. 

კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ მო ნა წი ლე ებს არ აქვთ თან მიმ დევ რუ ლი 
ინ ფორ მა ცია ტრან ზი ცი ის იმ პრო ცე დუ რებ თან და კავ ში რე ბით, რო მელ თა გავ
ლაც სა ქარ თ ვე ლო შია შე საძ ლე ბე ლი. ამ ინ ფორ მა ცი ას ისი ნი ღე ბუ ლო ბენ ან 
ლგბტ სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან, ან ერ თ მა ნე თის გა მოც დი
ლე ბა ზე დაყ რ დ ნო ბით. ორი ვე შემ თხ ვე ვა ში ინ ფორ მა ცია ვერ იქ ნე ბა სრულ ყო
ფი ლი, რად გან არ არ სე ბობს სა ხელ მ წი ფოს მი ერ აღი ა რე ბუ ლი, ერ თი წყა რო, 
სა დაც ამ გ ვა რი ინ ფორ მა ცია იქ ნე ბო და თავ მოყ რი ლი. გა მო კითხულ თა უმე ტე
სო ბა ამ ბობს, რომ ფი ნან სუ რად არ მი უწ დ ე ბათ ხე ლი ტრან ზი ცი ის პრო ცეს ში 
ექი მე ბი სა და ფსი ქო ლო გე ბის გა მოკ ვ ლე ვებ ზე, ამი ტომ ჰორ მო ნულ თე რა პი ა
საც ექი მის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გა რე შე, მე გობ რე ბის გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რ დ
ნო ბით იწყე ბენ. 

სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რებ ტრან ს გენ დერ ადა მი ა ნებს ხე ლი არ მი უწ
ვ დე ბათ სქე სის სა მარ თ ლებ რი ვი აღი ა რე ბის პრო ცე დუ რა ზე. ამ სა
კითხს არ არე გუ ლი რებს კა ნონ მ დებ ლო ბა, თუმ ცა, დამ კ ვიდ რე ბუ ლი 
პრაქ ტი კის მი ხედ ვით, სქე სის შე სა ხებ ჩა ნა წე რის შეც ვ ლის მსურ ვე
ლებს სთხო ვენ, გა ი ა რონ სქე სის კვლავ მი ნი ჭე ბის ოპე რა ცია (რაც 
ასე ვე არ რე გუ ლირ დე ბა კა ნო ნით). ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ინ ვა ზი უ რი ქი
რურ გი უ ლი ჩა რე ვა ტრან ს გენ დერ ადა მი ანს შე იძ ლე ბა, არ სურ დეს, 
მი სი ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის არ იყოს რე კო მენ დე ბუ ლი ან არ ჰქონ დეს 
საკ მა რი სი ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბი. ადა მი ა ნის გენ დე რულ თვით გა მო
ხატ ვა სა და სა ბუ თებ ში მი თი თე ბულ სქეს სა და სა ხელს შო რის გან ს ხ
ვა ვე ბა წარ მო ად გენს დის კ რი მი ნა ცი ის წყა როს, მათ შო რის, შრო მით 
ურ თი ერ თო ბებ ში, რა საც ცხად ყოფს ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი დის კ რი მი ნა
ცი ის ფაქ ტე ბიც. 

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში გა მო კითხუ ლი ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის უმე
ტე სო ბა იც ნობს სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ ლგბტ ორ გა ნი ზა ცი ებს და 
მი იჩ ნევს, რომ ისი ნი სა თა ნა დოდ ვერ მუ შა ო ბენ ტრან ს გენ დე რი ადა მი
ა ნე ბი სათ ვის რე ლე ვან ტურ სა კითხებ ზე. გა მო კითხულ თა უმე ტე სო ბამ 
სურ ვი ლი გა მოთ ქ ვა, უფ რო აქ ტი უ რად იყოს ჩარ თუ ლი ტრან საქ ტი ვიზ
მ ში და ასე ვე გაგ ვი ზი ა რა თა ვი სი რე კო მენ და ცი ე ბი იმის შე სა ხებ, თუ 
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რო გორ უნ და იმუ შა ონ ლგბტ ორ გა ნი ზა ცი ებ მა უკე თე სად ტრან ს გენ დერ 
სა კითხებ ზე. 

მო ნა წი ლე ე ბის უმე ტე სო ბამ ტრან ს გენ დერ სა კითხებ ზე ინ ფორ მა ცი ის 
მთა ვარ წყა როდ ინ ტერ ნე ტი და ტრან ს გენ დე რი მე გობ რე ბის გა მოც დი
ლე ბა და ა სა ხე ლა, თუმ ცა, იქ ვე დას ძი ნა, რომ ამ სა კითხებ ზე ქარ თუ ლე
ნო ვა ნი რე სურ სე ბი იმ დე ნად მწი რი ა, რომ სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა 
თით ქ მის შე უძ ლე ბე ლი ა. 
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და ნარ თი: ტერ მი ნე ბის გან მარ ტე ბა

ტრან ს გენ დე რი არის ტერ მი ნი, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა იმ ადა მი ა ნებ თან 
მი მარ თე ბა ში, რო მელ თა გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა, გენ დე რუ ლი თვით გა
მო ხატ ვა ან ქცე ვა არ შე ე სა ბა მე ბა და ბა დე ბი სას მი ნი ჭე ბუ ლი სქე სი სათ
ვის შე სა ფე რი სად მიჩ ნე ულ გე ნდე რულ იდენ ტო ბას, თვით გა მო ხატ ვა სა 
და ქცე ვას. ხში რად მე ტი ინ კ ლუ ზი უ რო ბი სათ ვის გა მო ი ყე ნე ბა ტრან ს გენ
დე რის შე მოკ ლე ბუ ლი ვერ სია – „ტრანსი”.

ტრას ნ გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის სპექ ტ რი საკ მა ოდ ფარ თო ა. ტრან ს გენ დე რი 
ადა მი ა ნი შე იძ ლე ბა, აღიქ ვამ დეს თავს კა ცად, ქა ლად, ორი ვედ, არ ცერ
თად ან ირ ჩევ დეს რო მე ლი მე სხვა გენ დერს. 

ტრან ზი ცია არის დრო ში გაშ ლი ლი პრო ცე სი, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა, მო ი
ცავ დეს სხვა დას ხ ვა ტი პის სა მე დი ცი ნო პრო ცე დუ რებ სა და ცხოვ რე ბი სე
ულ გა მოც დი ლე ბებს, რო მელ თა გან მავ ლო ბა შიც ადა მი ა ნი სა კუ თარ გენ
დე რულ როლ სა და თვით გა მო ხატ ვას უსა და გებს სა კუ თარ თვი თაღ ქ მას. 

ბევ რი ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნი სა ქარ თ ვე ლო ში ვერ ახერ ხებს ყო ველ
დღი ურ ცხოვ რე ბა ში გა მო ი ყუ რე ბო დეს სა კუ თა რი სურ ვი ლის მი ხედ ვით 
და მათ დი დი ფსი ქო ლო გი უ რი სტრე სის ფა სად უწევთ იმ სო ცი ა ლუ რი 
რო ლი სა და გენ დე რუ ლი თვით გა მო ხატ ვის გა მო ყე ნე ბა, რო მე ლიც მათ 
თვი თაღ ქ მას არ შე ე სა ბა მე ბა. 

ტრან ს გენ დე რი ქა ლი – კა ცის ანა ტო მი უ რი სქე სის ადა მი ა ნი, რომ ლის 
გენ დე რუ ლი თვი თაღ ქ მა შე სა ბა მი სო ბა შია ქა ლის გენ დე რულ როლ სა და 
თვით გა მო ხატ ვას თან. 

ტრან ს გენ დე რი კა ცი – ქა ლის ანა ტო მი უ რი სქე სის ადა მი ა ნი, რომ ლის 
გენ დე რუ ლი თვი თაღ ქ მაც შე სა ბა მი სო ბა შია კა ცის გენ დე რულ როლ სა და 
თვით გა მო ხატ ვას თან. 

აგენ დე რი – ადა მი ა ნი, რო მე ლიც არ აიგი ვებს თავს არ ცერთ გენ დერ თან. 
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ინ ტერ სექ სი – ადა მი ა ნი, რომ ლის ანა ტო მი ურ სქეს ში ერ თ დ რო უ ლა დაა 
წარ მო ჩე ნი ლი ქა ლი სა და კა ცის სას ქე სო ნიშ ნე ბი. ინ ტერ სექ სუ ა ლო ბის 
სპექ ტ რი საკ მა ოდ ფარ თო ა.

პან სექ სუ ა ლი – ადა მი ა ნი, რო მელ საც შე უძ ლი ა, სექ სუ ა ლუ რი, ერო ტი კუ
ლი და რო მან ტი კუ ლი მი ზი დუ ლო ბა იგ რ ძ ნოს ნე ბის მი ე რი გენ დე რის ადა
მი ა ნის მი მართ.

აუცი ლე ბე ლი ა, ხა ზი გა ვუს ვათ გან ს ხ ვა ვე ბას გენ დე რულ იდენ ტო ბა სა და 
სექ სუ ა ლურ ორი ენ ტა ცი ას შო რის. გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა ეხე ბა ადა მი ა
ნის თვი თაღ ქ მა სა და გენ დე რულ პო ზი ცი ო ნი რე ბას სა კუ თარ თავ თან და 
სა ზო გა დო ე ბა ში, მა შინ, რო ცა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია არის მდგრა დი 
სექ სუ ა ლუ რი, რო მან ტი კუ ლი და სო ცი ა ლუ რი ლტოლ ვა ამა თუ იმ გენ დე
რის ადა მი ა ნე ბი სად მი. ამ ორს შო რის არ არ სე ბობს მკა ფიო მი ზეზ  შე დე
გობ რი ვი კავ ში რი.
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INTRODUCTION

The first study of the situation of transgender persons living in Georgia was con-
ducted by the “Women’s Initiatives Supporting Group” in 2012. The study showed 
that transgender persons experience discrimination in every aspect of their lives. 
They often become the victims of the physical violence, are constantly under psy-
chological pressure, their labour rights are never protected, and a great number of 
issues, important to this group specifically, are ignored by the state.

After this study, conducted in 2012, important changes have taken place in the 
Georgian legislation: in 2014 the parliament of Georgia passed a “Law on elimi-
nation of all forms of discrimination” and the government adopted the National 
Human Rights Strategy and Action Plan (all three of these documents include the 
issues regarding the sexual orientation and gender identity). Despite this, the is-
sues such as accessibility to the fast and transparent procedures of legal gender 
recognition, official regulation of the process of transition and the inclusion of sub-
sequent expenses in the national healthcare plan have still not been addressed. 
Furthermore, the aspects of providing asylum to LGBT people and retraining of law 
enforcement officials on issues of identifying and reacting to hate crime, written in 
the Georgian human rights national action plan, have not been realized yet.

In these conditions, transgender people living in Georgia are left utterly de-
fenceless with regard to their labour rights, as well as when facing discrimina-
tion and violence in all other spheres of life, including the sphere of healthcare. 
The international statistics reveal that this group faces similar discrimination 
across the world, but the most horrific consequence of this discrimination is the 
number of cases in which the transgender people have become the victims of 
homicide due to their gender identity. In 2014 alone, 226 transgender people 
have been killed in 28 countries, while in the years 2008-2014, in 62 countries, 
this number rises to 1,612 people1. 

On November 11, 2014 Georgia joined the list of countries where transgender 
persons are being killed because of their gender identity. Despite the fact that 
the official motive stated by the police investigation does not openly say this; 

1 http://www.transrespect-transphobia.org/en–US/tvt-project/tmm-results/tdor-2014.htm
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the details that have arisen in the case of the murder of Sabi Beriani suggest 
that her murder might have been a hate crime. The public response that fol-
lowed this tragedy was saturated with hate speech towards the victim and re-
veals the state of transgender people in our society. In addition, it exposes the 
fact that violence towards marginalized groups has become a socially accept-
able phenomenon in Georgia. 

Taking into consideration the circumstances stated above, we think that it is 
now even more important to reveal the needs of transgender people living in 
Georgia with regards to general and trans-specific healthcare, human rights, 
legal recognition of gender, safe socialization and access to information, which 
is what this study aims to do. It is also no less important to reveal the specific 
facts of discrimination in these different fields and to search for effective ways 
of improving the living conditions of transgender people in Georgia. 

DEMOGRAPHIC DATA 

Fourteen transgender people living in Georgia have participated in this study. 
From these fourteen, five are transgender women (one of them being intersex), 
five transgender men, two agender, and two of them listed “other” as their gen-
der identity. Ten of the respondents state that they are heterosexual, one iden-
tifies themself as a pansexual and one as a heterosexual with asexual behaviour, 
while two of them have checked “other” as their sexual orientation.  

Four of the respondents are divorced, one is currently married, and the other 
nine have never been married. Two transgender men and one agender respon-
dent have biological children. 

The majority of the respondents (6) are renting a living space, five of them own 
an apartment, and three of them live in somebody else’s apartment. Six of the 
total respondents live with their families, three of them live alone, four of them 
with a friend, and one of them lives with a partner. All of the respondents cur-
rently reside in Tbilisi.
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Out of all the respondents, six have a college education, three have unfinished 
college education, three have graduated from high school, and one has a mas-
ter’s degree. Five of the respondents state that they are self-employed, four 
state that they are unemployed, and five are employed part-time. As for their 
income, three of the respondents checked the salary range of 300-700, four 
checked the range of 700-1000, two checked 300-200, one checked 500-700 
and one checked 100 or less.

PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL VIOLENCE

PHYSICAL VIOLENCE

The majority of the respondents (9) have become victims of physical violence 
because of their gender identity at least once during their lifetime. Three of the 
participants have experienced physical violence three or more years ago (two 
of them have experienced violence in the street and one experienced it in child-
hood from a family member). Six of them have faced this type of violence in the 
past two years. 

Lisa2 (a twenty-five-year-old transgender woman) has experienced physical vi-
olence four times during the past two years. Among these four incidents, two 
happened after the events of May 17th of 2013, when, on the evening of May 
17th, strange men attacked her near her residence, and the second time days 
after May 17th, when she came back to her old neighbourhood to visit her rela-
tives. Lisa recalls that the young men of the neighbourhood (there were five of 
them) caught her and set her hair on fire: 

“The guys in my neighbourhood… had suspected something from 
when I was a kid… I’m not fully out, but I have always been somehow 
different… and they had their doubts… I was returning home 
and I heard “come here you faggot! What is that fag haircut have?!” 
Meaning, we have to fix you… There were cries all over… They circled 

2  To protect the anonymity of the respondents, their real names have been changed in the study. 
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me, one of them put his hands around my neck, tried to choke me, 
and gave me a good punch in the nose, and took a lighter, took my 
hair and, well, they set my hair on fire”.

The other two cases took place on nights of the summer of 2013. The first time 
was when Lisa was out at a “cruising place”3 to see friends, clothes that are con-
gruent with her gender identity; she and other transgender women were at-
tacked by three strange men. The second time, two years ago a taxi driver at-
tempted sexual violence. Lisa resisted him, called the police and the taxi driver 
threw her out of the moving car. Lisa approached the police because of the two 
incidents stated above, but, according to her, in both of the cases the actions 
taken by the law enforcers were not effective: they arrived late to the crime 
scene and treated her disrespectfully. Based on her past experience, in the two 
subsequent cases of physical violence Lisa did not believe that alerting the 
police would bring any tangible results (she limited her actions to asking the 
non-profit organization “Identoba” for psychological assistance) and she took 
into account her mother’s plea to not to call law-enforcement after being beat-
en in the neighbourhood: 

“She told me “I do not want to hear this, you can move to another 
apartment and live somewhere else, but we have to stay here, in this 
neighbourhood… you have siblings and young nephews”… so I did 
not call the police regarding this matter... ”

Tako (a twenty-year-old transgender woman) was attacked by unknown men 
because of her gender identity in March 2014, in Tbilisi, on Tsereteli Avenue. She 
called the police and states, that their attitude towards her became polite only 
after her lawyer appeared. Tako was asked to come to the police station to look 
at a line-up of possible suspects. She identified one of her attackers, but the 
case was closed after the death of one of the perpetrators. Tako was provided 
with legal assistance by the non-profit organization “Article 42 of the constitu-
tion” and the respondent considers this assistance to have had a positive effect. 

3  Different locations in the city, e.g. a park that is used by the gay/bisexual men and transgender 
women as a gathering spots. 
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Dachi (an eighteen-year-old transgender man) was attacked by five unknown 
men on May 17th, 2013. Dachi suspects, that because of his gender expression 
he was mistaken for a participant of the rally dedicated to the International Day 
Against Homophobia and Transphobia, despite the fact that he did not attend 
the demonstration:

“I was coming home from school and I can’t get home without 
passing the Rustaveli metro station. I was going down into the metro 
station when I heard somebody yell that I was gay... They chased me 
down, I fell near the philharmonic building and they gave me a good 
beating; there were six of them; strange guys… They kicked me, I had 
bruises on my back, I also had a bite on my hand. ”

Dachi did not call the police. He thought that due to the great number of peo-
ple and the mess in the streets of the city centre that day, it would be impossible 
to locate the attackers. He only let the non-profit organization “Identoba” and 
later the “Women’s Initiatives Supporting Group” know about the incident. 

Sali (a twenty-three-year-old transgender woman) was attacked in Rustavi in 
June 2013 by unknown men. They pushed her, she fell and, injured her chin. The 
attackers ran away. Sali suspects, that the attackers recognized her from one of 
the tv-shows, in which she had participated. Sali called the police. She assessed 
the attitude of the police as positive, though the case has not yet been solved. 

PSYCHOLOGICAL VIOLENCE

Among the respondents, psychological violence turned out to be more prev-
alent than the experience of physical violence. Each of the respondents has 
experienced some form of psychological violence from strangers, friends, and 
family members over the past two years.

The experience of psychological (and sometimes physical) violence begins in child-
hood for many transgender people. Lisa (twenty-five-year-old woman) tells us:
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“It is always hard, when you are playing a really difficult role. You tell 
everybody that you are a guy. You have to constantly wear pants, 
play with a toy gun… Why should I have to do that, if it is not true, 
if I don’t like it and if this is not me?! … I was born this way, this is 
how I go through life and from as early as I can remember I have 
been comfortable the way I am and very uncomfortable, when 
others made me do something… When they were telling me to go 
play football with the guys, and I was running away to play French 
Skipping with girls. I remember it all too well”.

Archie (thirty four years old) had problems more than once in the days follow-
ing May 17, 2013. He tells us that one evening he took a bus, where one of the 
passengers, because of his androgynous looks, started to speak loudly about 
how the LGBT people come to Georgia (they probably thought Archie was a 
foreigner), and “pollute the air”, and later this passenger demanded that Archie 
leave the bus. The same day, a young couple gave Archie aggressive looks at a 
bus stop. The couple expressed this aggression verbally as well and managed 
to gain the support of others standing at the same bus stop. The respondent 
escaped by getting into a bus. 

Mari (twenty seven years old) faced problems in the church, in the parish to 
which she belongs. The other members of the parish, as well as the some of the 
priests have developed feelings against her activity inside the church. Accord-
ing to the respondent, nobody told her about this personally, but the negative 
attitude was easy to detect and those of her friends who knew about the prob-
lem first hand, attest to this supposition. 

Shako (nineteen-year-old agender) states that they became the victim of psy-
chological violence when they had to come out in school. According to Shako, 
the teacher instigated the topic by starting a conversation about a transgender 
person in their neighbourhood. Shako protested against the tone and the form 
of the narration:

“This was after May 17th, 2012... They asked me, if I was really “like 
that” and I said yes, I am that way and when the classes were over, the 
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whole group surrounded me and had a huge discussion… they were 
telling me that it’s an illness, that it’s an insult to our mentality, to the 
Georgian traditions and so on… the usual stuff.. The teacher did not 
interfere. Our teachers do not interfere with issues like that...”

After coming out, the attitude of the classmates towards Shako worsened. Ac-
cording to Shako, the students were constantly trying to make them feel that 
they considered them to be a sick person. 

Nia (twenty-nine-year-old transgender woman), who is obliged to give up her 
preferred gender self-expression and make herself look like a “regular guy” in 
her everyday life in order to maintain her job and avoid problems with her fam-
ily, often faces problems because of her feminine voice. When she is calling a 
bank or some other institution, to get some information, operators are always 
suspicious about her identity, and there have been cases when she could not 
get the necessary information via telephone. 

Sali (twenty-three-year-old transgender woman) states that she faces psycho-
logical violence every day from the people on the street, in the lines in stores 
and other institutions, mostly, from other customers. She considers that some 
of the reasons for this kind of treatment are her visibility in the society and the 
fact that she has the courage to walk in the streets in the broad daylight with 
the clothes she feels are most comfortable for her. This year she was denied 
service in one of the beauty salons:

“I faced a problem in the beauty salon… where I used to get 
pedicure… I don’t know what she [one of the customers] thought, 
that I had AIDS or what, but apparently she threw a fit after I left, 
asking how could she sit down for a pedicure when they had just 
served me… She managed to win the whole salon over, so to say, and 
I was told I would not be able to get my pedicure and manicure there 
anymore. To be precise, the manicure lady was avoiding my attempts 
to get an appointment with her and I got suspicious. Then I talked to 
the managers and they explained that she was ashamed and could 
not tell me, but she got in trouble because of me and, well…”
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Lina (twenty-five-year-old transgender woman) recalls how hurt she was by her 
former classmates, when on the five year anniversary of their high-school grad-
uation they decided to celebrate and the question arose whether to invite Lina 
or not. Some of her classmates vowed that, if she was invited, they simply would 
not go to the party. Despite the fact that other classmates sided with Lina, it was 
particularly depressing to deal the actions of one of the girls from her former 
class. This woman writes to Lina on social networks from time to time and, using 
religious arguments, gives a very fanciful description of the “torture” and “pun-
ishment”, to which, according to her opinion, Lina will drive herself through her 
gender identity and lifestyle. 

For transgender people, their workplace can also become a source of psycho-
logical trauma, where the co-workers sometimes show their transphobic at-
titudes indirectly and/or directly. Mary (twenty-seven-years-old) told us, that 
a few years ago she worked at a casino as a bartender, where several of her 
co-workers had developed a negative attitude towards her because of her looks 
and mannerisms. The respondent says that it was difficult for her to work un-
der these conditions, but, fortunately, her boss was supportive of her and once 
even said in a meeting that “it did not matter who was what” and that what 
mattered was getting the job done. 

The cases listed above depict the general tendency of how violent the soci-
ety is towards transgender people by the means of verbal communication and 
discrimination. However, this violence can take an even more repressive form. 
For example, Eko (thirty-six-year-old agender) tells us, that after their partner’s 
parents of learned about their relationship, the partner’s father called Eko and 
threatened to kill them “I will leave you dead wherever I see you”. According to 
the respondent, this was a one-time threat and they did not alert the police 
regarding this issue, because they did not want to escalate the tense situation 
and do not believe that the police could change anything in a case like this. 
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THE ATTITUDE OF FAMILY MEMBERS

Thirteen respondents participating in the study claim that at least one family 
member (it is mostly a mother and/or a sister and only in one case -- a father) 
knows about their gender identity. The majority of the participants ‘came out’ 
through their own will; only in two cases did the family members learn about a 
respondent’s gender identity through a third party.

Majority of the respondents say that their family members do not have an ag-
gressive attitude towards their gender identity, but they do not consider it “nor-
mal” either. Giorgi (twenty-eight-year-old transgender man) tells us about the 
initial stages of coming out to his mother:

“Well, she only knew that I liked girls... and that I had friends who 
also liked girls... On some level she blamed them, that I was like this, 
saying they won me over to their side...”

Sali (twenty-three-year-old transgender woman) also had a difficult relation-
ship with her mom, but according to her, last year they managed to overcome 
their issues and now her mom is her best friend, who she fully trusts. 

It is interesting to look at the cases of the three respondents, who have a biolog-
ical child: Maxime (thirty-five-year-old transgender man) says, that the children 
easily adapted to his new name, as well as to the transition, because they had not 
been calling him “mom” even before that. The situation is the same with Kote (forty-
one-year-old transgender man), who has a grownup daughter. As for Eko (thirty-
six-year-old agender), their child is eleven years old and, according to them, they 
started the process of coming out by saying that they had a female partner. Accord-
ing to Eko, the child took this fact very naturally and asked, why the two could not 
get married and live together all the time. Eko believes that such a reaction is very 
natural, because the relationship between them and the partner is an example of 
warmth, love and mutual respect for the child. 

It is worth noting, that Eko had a serious conflict with their former spouse be-
cause of their sexuality, who threatened to take away the child. As of today, the 
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conflict is resolved and the former spouse is one of the main support systems 
for Eko in the process of raising the child. 

In Lisa’s (twenty-five-year-old transgender woman) case, while her sisters and 
cousin (who, according to Lisa, is the only member of the family who fully ac-
cepted her the way she is) took the issue of her gender identity more or less 
painlessly, the reaction of the mother was different:

“My mom knows, because when I ended up on the Facebook page 
“Georgian Dicks”4 she was immediately informed [she laughs], Вот, 
ваш сын пидараст (Rus.: See, your son is a faggot)... Finally, I had 
to say it and, well, she took it quite easily, and said that she had 
suspected it before… But mom still did not accept this… She says, 
that it is not normal, that this is an anomaly, a pathological thing, 
madness… This is what my mom thinks, but she still accepted me, as 
her child… She said, she won’t reject me.”

Maxime (thirty-five-year-old transgender man) has been using the male gram-
matical gender when talking about himself for a long time now (he is from a 
Russian-speaking family), and tells us that his brother, as well as several of his 
friends and his former partner stubbornly refuse to respect the pronoun and 
name he chose for himself. As a result, Maxime was forced to gradually narrow 
down the circle of the people with whom he interacts. 

In Kote’s (forty-one-year-old transgender man) case the main source of the psy-
chological pressure is his partner, with whom he has spent almost twenty years 
and who still calls him “sick”. Moreover, the partner is categorically against any 
type of reassignment surgery for Kote. For this reason, according to Kote, he has 
given up on all the medical procedures following the transition (except for the 
hormonal treatment). 

Dachi (eighteen-year-old transgender man) is facing psychological pressure 
from the members of the family (the mother, an uncle and a cousin). He is con-

4  A homophobic Facebook group that focused on reposting the pictures of LGBT activists and 
their allies and making fun of them. 
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stantly forced to wear “women’s” clothes and is constantly reprimanded for 
“unfeminine” manners. There have been cases, where he has been told that he 
would be thrown out of the house if he refused to wear the clothes he was told 
to wear. 

Lina (twenty-five-year-old transgender woman) also found herself rejected by 
her cousin after she started the transition and stopped wearing men’s clothes. 
The cousin shows open aversion to her and refuses to have any kind of relation-
ship with her. 

Tako (twenty-year-old transgender woman) tells us, that she was suffering 
physical violence and psychological pressure from her parents because of her 
gender identity. Since she was sixteen, her parents used to often beat her, and 
she even alerted the police about the beatings, but with no result. According 
to Tako, ever since she took a role of the breadwinner in the family, this attitude 
has changed towards a positive one. 

Kote (forty-one-year-old transgender man) recalls the physical violence he suf-
fered from his family members: his father tried to fix him through beating. Mari 
(twenty seven years old), was bullied as a child by her brother for being effemi-
nate. Sergi’s (twenty-six-year-old transgender man) mother tried to inflict phys-
ical violence on him when he was already an adult:

“My mother called the police, but she was the one who had started the 
fight and then called the police on me and tried to blame the violence on 
me, but when I showed the police officers the proof that I was the victim, 
they just changed the text of the statement and made us both sign a 
written promise not to hurt each other… My grandmother used to mock 
me and spread false information about me… I alerted the police about 
this last year, but I never received a reply that she had been warned or 
something… But at least she left me alone...”

Sergi says, that the conflict started a long time ago, because of his gender iden-
tity and got worse because of his mother’s alcoholism. Lina’s (twenty-five-year-
old transgender woman) and Sali’s (twenty-three-year-old transgender wom-
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an) cases are similar. Both of them have support from their mothers (despite 
the fact that they do not have fully accepting attitude towards their children’s 
gender identity). Both of them have grandfathers, who try to make corrections 
in the lives of their grandchildren and, despite their attitude towards the trans-
gender people, do not abandon them. Lina’s case also demonstrates this: 

“Once he was even reproached for it… He got into an argument with 
somebody and they told him to go take care of his fag grandkid… He 
was so hurt, but he still didn’t give up on me...”

It is important to note, that the majority of the respondents show the wish to 
marry their partners in the future and have a child. The majority prefer artificial 
insemination or the services of surrogate mother to adoption. One respondent 
says, that because they can’t have a biological child, they would gladly adopt a 
child with Down syndrome, because they know what it’s like to be abandoned 
because of being different. 

Physical and psychological violence towards the transgender people is a wide-
spread phenomenon and originates from strangers (which, in the case of our 
focus group, is most often the case with physical violence) as well as from 
friends and family members (which, with the given focus group, is more prev-
alent in cases of psychological pressure). Achieving a favourable relationship 
with friends and family members requires a lot of time and effort of transgen-
der people. However, even though this is the case we still do not know of an 
example when parents and other members of family (except for the rare ex-
ceptions) do not perceive the gender identity of their transgender child and/or 
family member as an abnormal phenomenon. In the case of the three transgen-
der respondents of our sample group, who have children, their children have 
not expressed aggression or a negative attitude towards the transition of their 
parents. Meanwhile, there is a constant pressure from society and it gains acute 
intensity if the transgender individual cannot (or does not have the wish to) 
fully embrace one of the two gender roles (male or female) accepted in our 
society. Often, in order to avoid violence and discrimination, transgender peo-
ple have to present themselves in their everyday lives with the looks and the 
social role that does not correspond with their gender self-perception and do 
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not allow themselves to wear the clothes they prefer, only in exceptional cases. 
In the case of our focus group, this issue is even more intense with relation to 
transgender women, who are more visible in society than transgender men. 

HEALTHCARE ACCESSIBILITY

The study showed that the majority of the respondents (12) do not get regular 
pre-emptive medical examinations in order to determine the general health 
condition. The reasons stated for this are: good state of health or the lack of the 
need for such examinations, financial situation, laziness, and the feeling of awk-
wardness with doctors, which, according to some of the respondents, comes 
from the difference between their gender self-expression and their biological 
sex. 

Out of the fourteen respondents, only five have medical insurance. Out of these 
five, three have state health insurance (one of them has public health insurance 
for students), and two have a private insurance plan. Out of those respondents, 
who do not have medical insurance, the reasons for this are stated as the fol-
lowing: “lack of the interest and need”, insufficient funds, and the stress of ex-
plaining the difference between the applicant’s visual appearance and the doc-
umentation when presenting the necessary paperwork. After inquiry, it turned 
out that the nine respondents who do not have medical insurance had not 
sought information the ways to participate in the public insurance program. 

DISCRIMINATION ON PART OF THE MEDICAL PROFESSIONALS 

The results of the study revealed that the majority of the respondents have not 
experienced discrimination and negative attitudes from doctors, but this can 
also be the result of the fact that the majority of the respondents are constantly 
avoiding visits to doctors and practice self-treatment. Those respondents of our 
study, who cannot alter their looks according to their will, simply do not divulge 
their gender identity when visiting a doctor. 
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Lina (twenty-five-year-old transgender woman) recalls a fact of discrimina-
tion, when she had a conflict with her dentist because of her gender iden-
tity:

“Two years ago I had a dentist... I went to fix my teeth... and I was 
a regular there and then this woman learned something about 
me... I don’t know, if my lover told her, or… I did wear makeup 
on the visits because I felt comfortable with her... But when this 
woman found out... I had already had two visits with her and I 
was supposed to go back for another one -- I was getting things 
done on several teeth… and she asked that friend of mine to tell 
me not to go to her anymore... Apparently, she stated some other 
reason, but my friend told me that it was because she found out 
about me...”

 According to Eko (thirty-six-year-old agender), in the rare cases when they 
go to see a doctor, they try to avoid talking about their gender identity, 
but they still get stares and complaints about the clothes they are wearing. 
They have also received such comments and complaints from a doctor. For 
a group of people who are constantly under pressure, as is the case with 
transgender people in Georgia, even one negative experience can become 
the main deterrent to visiting doctors. Shako (nineteen-year-old agender) 
told us:

“Once, one of my relatives got on my nerves real bad, told me this is a 
sickness and talked to me in such a horrible way.. that it drove me to 
tears and… they are a doctor themselves and they do not think that 
the doctors have to have some different kind of opinion… simply 
because they respect traditions and are religious...” 

We can assume that sharing such experiences within the community might be-
come one of the causes for the lack of trust towards doctors in general.
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THE ATTITUDE OF DOCTORS TOWARDS      
THE TRANSGENDER PEOPLE

The majority of the respondents (10) claim that, in their opinion, doctors in 
Georgia have a negative attitude towards transgender people. Only four out 
of all the participants of the study consider that doctors have an appropriate 
attitude towards transgender people, but only in the case where a doctor is 
“smart” and “well informed”.

The negative attitude of doctors is named as one of the hindrances for trans-
gender people to get quality healthcare. Other reasons listed as hindering fac-
tors are:

•	 Not having the possibility to reveal one’s gender identity;

•	 The lack of awareness among the medical workers on the LGBT issues;

•	  The attitude of other people in hospitals (orderlies, reception employees, 
other patients);

•	  Financial problems;

•	  Lack of information among transgender people regarding the friendly 
healthcare services;

•	  The lack geographical access for transgender people to friendly healthcare 
services.

SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH SERVICES

As the study showed, the majority of the respondents do not go through sys-
tematic gynaecological, urological and proctologic examination, but they pay 
much more attention to HIV/AIDS and other STD testing. 
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The reasons named as the aversion to visiting gynaecologists and proctologists 
are: lack of information about friendly specialists, feeling of awkwardness, lazi-
ness, lack of time and financial resources. Moreover, this kind of attitude might 
be enforced by the negative experience from the past, as it was the case with 
Giorgi (twenty-eight-year-old transgender man):

“About six or seven years ago… I went to some clinic to see a 
gynaecologist… The doctor told me my menstrual cycle was messed 
up because of what I was wearing and what I thought and how 
I acted… Said all of this was having an effect on my brain and the 
body was demanding other things… The doctor even asked me, if I 
ever dressed as a girl. I told her that I did not… And she said, if I acted 
as a girl, dressed as a girl, the brain would get used to it and my body 
would start functioning as one of a woman. She even said that she 
had a patient like me before, and when that patient started acting 
differently, she could now walk perfectly in high heels. ”

Shako (nineteen-year-old agender) has also had a negative experience. They 
tell us that their aunt took them to a gynaecologist after their menstrual cycle 
became irregular:

“She took me to this gynaecologist and at the age of sixteen, I had to 
have a PAP smear and… that day was torture for me… At the doctor’s 
office, they put me on that chair and that was totally unacceptable 
for me and I was yelling and screaming, but they still took [the PAP 
smear]... From what I understood, my aunt did that to learn if I was a 
virgin or not, because later [the doctor] told her, “yes, she’s a virgin.”

After this experience, Shako says, that they do not trust relatives or doctors with 
such issues. 

Nine of the respondents have sought the services of a sexologist. Seven of them 
received the service for free from “Women’s Initiative Support Group” and they 
are satisfied with it. One of them received the service in a specialized clinic. 
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Nine respondents have had HIV/AIDS and other STI tests in the past year. Among 
those, who have not had such a test for more than a year, the reasons named 
are: having one stable partner and trusting them, regular use of protection and, 
in some cases, lack of sexual activity at this stage of their lives. The participants 
get their HIV/AIDS and STI tests in “Tanadgoma” and/or “AIDS center”. The re-
spondents assess the attitude towards them in the two organizations named 
above as friendly and professional. 

MENTAL HEALTH SERVICES

Only two of all the participants have not sought help of a therapist in the past 
two years. The respondents mostly use the free psychological consults provid-
ed by the LGBT organizations and, with the exception of several cases, show full 
satisfaction with these services.

In order to assess the psychological state of both, separate participants of the 
study and of the group as a whole, we used the Depression Scale5 developed by 
the Centre for Epidemiologic Studies, in 1997 (and later reviewed and renewed 
in 2004). The average index of depressed mood among the group is 25, which 
is higher than acceptable (16). The highest indexes 45 and 39 were shown by 
two respondents, who have a long history of depression and are currently in 
treatment. 

The lowest index on the Depression Scale was demonstrated by two transgender 
men (Maxime and Sergi), who have been in the transition process for more than 
a year. Moreover, Kote, the transgender man who has started his transition seven 
years ago, also showed a higher than acceptable score of depression, 236. Each of 
the respondents who have scored high on the Depression Scale have, in the past 
two years or are currently, experiencing factors that contribute to their depression. 

5  Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), NIMH; http://www.chcr.brown.edu/
pcoc/cesdscale.pdf

6  It would be interesting for future to research the length of transition and the factors accompany-
ing it in relation with the increase and decrease of the depressed mood. 
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The study revealed that for different reasons the participants do not pay ad-
equate attention to their general state health and are more concentrated on 
testing themselves for HIV/AIDS and sexually transmitted infections. The major-
ity of them consider, that Georgian doctors can have negative attitude towards 
transgender people, which, together with the financial difficulties, low aware-
ness among the doctors on the LGBT issues, and the fear of the transgender 
people to reveal their gender identity, created a barrier for transgender people 
to get quality healthcare services. 

The Depression scale used in the study also showed, that the sample group 
has an average depression score (25) that is higher than the acceptable (16), 
which, in general, can be connected with the experience of violence and dis-
crimination described above, as well as the mental problems of the separate 
participants, which can be unrelated to their gender identity. 

HEALTHCARE SERVICES SPECIFIC TO 

TRANSGENDER PEOPLE 

The study revealed, that the medical services necessary for the transition, such 
as, hormonal therapy and different types of surgical operations (especially, mas-
tectomy or breast implants) have special importance for the respondents. While 
the transgender women willing to get breast implants directly address a plastic 
surgeon, for the transgender men it is unknown, who should they address for 
mastectomy and what the necessary requirements for the surgeon to agree to 
the procedure are. None of the transgender women participating in the study 
are undergoing hormonal treatment and have no information regarding the 
issue, while three of the transgender men respondents pay more attention to 
this aspect of their transition and are able to find the corresponding source of 
information more easily.

These blank spaces in the information necessary for transgender people are not 
surprising at all, because the surgical and other types of medical interventions 
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that come together with the transition are neither prohibited nor regulated by 
the Georgian legislation. Thus, making a decision regarding the issue is often 
left to the discretion of individual doctors and clinics. Because of this, the prop-
er information regarding the issue simply can’t be gathered together and is of-
ten obscure even to the organizations specializing in transgender issues. 

In Georgian practice, the certificate of the so-called “true transsexual” plays an 
important role in the lives of the transgender people who wish to undergo a 
gender reassignment surgical procedure. This is a document, issued by a sexolo-
gist after a minimum of a one-year observation (which includes interviews with 
psychologists, psychiatrists, sexologists as well as different types of hormonal 
and chromosomal tests and ultrasonographic examinations). This document is 
demanded by a plastic surgeon in order to agree to the gender reassignment 
procedure. Despite the fact that insurance does not cover the expenses neces-
sary for getting the certificate and it also requires quite a long period of time, 
the majority of our respondents consider, that this type of a certificate should 
be used. For example, according to Kote (forty-one-year-old transgender man): 

“At the very least, this certificate gives you some kind of faith in yourself 
and discourages you from suicide… Meaning, FtM [transgender men] 
are less vulnerable in that sense… MfTs [transgender women] have 
things more tough… because they can’t walk in the streets wearing 
a dress, while an FtM can walk in the streets wearing pants, because 
women wear pants too… It is less noticeable for society and thus, 
there are less psychological problems. I think, that this certificate... 
would give them faith in themselves...”

Among the participants of the study, only three (Mari, 27, Nia, 29 and Liza 25 
year-old transgender women) have the certificate of the “True Transsexual”. The 
fourth one, Maxime (thirty-five-year-old transgender man) is going through the 
respective procedures to get the document. The majority of the participants 
think that the document should be issued so that a person is sure about their 
gender identity and does not regret the surgical procedures they have gone 
through. Meanwhile, the respondents consider that a person should not have 
to go through lengthy and expensive procedures to “prove” their gender identi-
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ty. Sergi (twenty-six-year-old transgender man) also notes that all this is incon-
venient for him in terms of timing, because he plans to go through the gender 
reassignment surgery in the future: 

“I cannot wait for anybody for a year and a half. I’m not in that age 
anymore, when I can wait for somebody for a year and a half, I am 
getting closer to thirty.. In terms of health, 30 and 35 are less suitable 
ages and time to go through such a huge operation and rehabilitation 
without complications.”

The three respondents (all transgender men) Kote, Maxime and Sergi are going 
through a hormonal treatment. Despite the fact that administering hormonal 
drugs without the oversight of a physician is not recommended, they have not 
addressed an endocrinologist. They say the reason for this is that they do not 
have a stable income, and the visits to a doctor and medical tests are expen-
sive. All three of them are taking “Omnadren 250” (testosterone), and all three 
of them learned about it from transgender activists living abroad. They got the 
information about the dosages and the frequency of administering the medica-
tion from the same source. All three of them assess the results of the hormonal 
treatment as exceedingly positive: they started growing facial hair, their voic-
es got deeper and the distribution of the muscle-fat mass of their body also 
changed. All of this provides significant help for the three respondents in the 
process of integrating in society and not causing “doubt” regarding their gen-
der anymore, which, in turn, makes them less vulnerable towards unexpected 
transphobic attacks.

As for medical intervention, only Sergi (twenty-six-year-old transgender man) 
has had double mastectomy: 

“I got the surgery after the war, in 2008… I intentionally picked this 
time, so that there would be less questions… I used a favourable 
moment and got the surgery… After the war all the soldiers got 
medical tests… Because everybody knew about my… lifestyle, 
nobody ever openly created problems for me...”
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Out of the other transgender people who participated in the study, some do 
not have the financial means, some are waiting for the approval from their fam-
ily members and/or their partners, and some haven’t yet decided whether they 
want to get some form of surgical procedure or not. It is also noteworthy, that 
three transgender women emphasized the fact that, at the time of participating 
in the study, they were gathering money to get breast implants. 

It is also important to distinguish the case of Lisa (twenty-five-year-old trans-
gender woman), who discovered her intersexuality while going through the 
process of searching for her gender identity. Lisa has received a certificate of a 
“true transsexual”, but not in Georgia. This is how she describes the process that 
preceded the obtaining of the document: 

“First, [...] they put me in the county psychiatric clinic. In the first unit, 
which was the unit of intense psychiatry… on the basis that I was crazy 
and that positioning oneself outside one’s own sex was abnormal. 
I spent a month in this closed facility, with bars on the windows. 
Parallel to this, they started the tests: psychological, sexolocigal, 
psychiatric et cetera… General tests, then deeper analysis…revealed 
that I had XX chromosomes.”

After the doctors concluded that Lisa had XX chromosomes7, while her second-
ary sex characteristics were male, which means, that she was in the spectrum 
of intersexuality, she was released from the clinic. According to Lisa, the shape 
of her figure was more feminine, because her body was not generating enough 
testosterone. Because of this, the doctors advised her parents to start hormonal 
therapy with the aim to masculinize her. As a result, her body developed cancer, 
which Lisa successfully overcame with the help of surgery and treatment. 

We consider it important to report the case described above separately, be-
cause the question of intersexuality has not been studied in the Georgian con-
text and Lisa is the only intersex person, who has revealed her status, and prob-
ably belongs to a small number of people, who know about their intersexuality. 

7 The chromosomal set of a woman
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The study showed that the majority of the participants cannot financially afford 
the medical procedures that follow the process of transition. Information about 
the healthcare services specific to transgender people has not been compiled 
in any single document, which is caused by the fact that often, transgender 
people find themselves outside the legal framework. Despite this, some of the 
participants still manage to start the transition and bring their visual appear-
ance in harmony with their gender self-perception so far as possible. In addition 
to the fact that this brings them the spiritual comfort, they also have a chance to 
integrate into society more and are more protected from transphobic attacks. 

THE LEGAL RECOGNITION OF GENDER

The issue of the legal recognition of the gender of transgender people living 
in Georgia is not regulated by Georgian legislation. The practice established in 
Georgia, requires irreversible sterilization, hormone treatment and other pre-
liminary surgical procedures in order for the person to be able to change gen-
der marker in the documents. Only after these procedures can one change their 
gender marker in the documents.

Data collected during research, revealed that the majority of the participants 
do not have correct information about the procedure on how to change one’s 
gender marker in the documents. 

Five of the participants have the old version of the state ID (where the person’s 
sex is not stated), eight of them have the new ID card, and one does not have 
an ID document at all and only has a passport. Out of all the respondents, only 
three have changed their name in their ID document.

Besides personal discomfort, the incoherence of the sex on their ID with the 
gender expression of the person often becomes the bases for discrimination 
against transgender people when it comes to employment and in public and 
private institutions, where it is necessary to present one’s ID document. 
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DISCRIMINATION IN CASES OF PRESENTING ONE’S DOCUMENTS

There have been cases when the employees the institutions that provide the 
services related to the ID documentation, treat transgender people with dis-
crimination. For example, this year, when Maxime (thirty-five-year-old trans-
gender man) visited the Public Service Hall with the wish to change his name 
(from a female one to a male one), he was denied service by an employee of the 
public registry. According to Maxime, the operator could not understand at first 
why he wanted to change his name. They then looked at the documents and 
when they saw a woman’s name they were confused, left without a word and 
asked a colleague to deal with changing the name. 

Despite the fact that, according to practice established in Georgia, nowadays 
it is difficult to change their gender marker8, so the ability to easily change 
one’s name is a great relief for transgender people. According to Kote (forty-
one-year-old transgender man), he was facing a bigger number of problems 
before he changed his name in his ID document. He is currently using an ID card 
(which he got, because he lost his old ID document, which did not include gen-
der marker at all), but he says, that because his looks correspond to his name, 
often, others pay no attention his gender marker.

Lina (twenty-five-year-old transgender woman) says that she has problems 
while crossing borders. She is constantly told that the presented travel docu-
ment does not belong to her, which emphasizes her gender identity and is a 
source for additional stress. Sali (twenty-three-year-old transgender woman) 
has had similar experience, because she has not changed her name legally:

“On the border… but not in Georgia, on the Turkish side… my friend 
and I went shopping… in the airport, they did not let me pass, 
because the name was different, while on the photo I am exactly 
the way I look now, I have a new ID, with a new photo… I did not 
know what was going on… I had such an incident once.. Last year… 

8  The applicants is asked to present the documentation proving that they have undergone the 
gender reassignment surgery, though there is no legal basis for this. 
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It all ended well, one Georgian women cleared things up for me, this 
woman helped me.”

Only three of our respondents have addressed the Public Service Hall in order to 
legally change their name or their gender marker. While the name-change was 
executed without complications in all the cases, the officials demanded docu-
ments proving the gender reassignment surgery as a prerequisite for changing 
their gender marker. Although, as Sergi (twenty-six-year-old transgender man) 
says, even the employees of the Public Service Hall themselves sometimes do 
not have comprehensive information about these procedures: 

“I went to the Service Hall and the response was that we do not have 
a law about this, so we can’t answer the question. Who has an answer, 
I ask. They just shrug, they say, we don’t know… The biggest problem 
is that everybody tells you, according to the law, the gender can 
only be changed in the documents if you have had surgery and you 
can only have surgery if you get a certificate stating you are a true 
transsexual.”

The respondents consider that changing one’s gender marker in their ID should 
not have any medical prerequisites. Nevertheless, at this stage, they agree with 
the belief, that allowing the change of their gender marker on the bases of the 
certificate of a “true transsexual” would make things considerably easier for 
them.

DISCRIMINATION IN THE EMPLOYMENT

While talking about the legal recognition of gender, we asked the respondents 
to summarize what the problems were caused by their gender marker in their 
ID being inconsistent with their gender self-expression. Tako’s (twenty-year-old 
transgender woman) response to this question summarizes the position of the 
other respondents very well:
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“I have such a big problem... I can’t get a job and this is why I desperately 
need to change [the gender marker]... Let’s imagine I have health issues 
and I don’t have the opportunity to change my sex, why should I be 
always barred from society? If I want to get a job -- they see a woman’s 
name, they see my appearance, also feminine and, at the same time, the 
document says my sex is male. There should be a way out for us.”

When we inquired about the details, it turned out that, two weeks before the 
interview, Tako was denied a job as a waitress at a restaurant. She said that the 
interview went well and the potential employer liked her as a candidate, but 
when it came to officially registering the employment, the employer backed 
out and decided not to hire her. 

Maxime (thirty-four-year-old transgender man) has also had a similar experi-
ence. He was not hired as a barman about two years ago. He successfully went 
through the interview and the trial shift, but when it came to registering him as 
an employee, and he had to present the document (by then he hadn’t legally 
changed his name either), he was denied the position.

Lisa (twenty-five-year-old transgender woman) also had problems with em-
ployment after May 17, 2013. She then worked in one of the restaurants at Kus 
Tba Lake as a waitress. She says that the cook knew that Lisa was going to a 
demonstration dedicated to International Day Against Homophobia and Trans-
phobia and they told one of the security guards about it:

 “They told everybody, that I had been to the demonstration and that 
in reality I was a woman and I was a “faggot” and so on and nineteen 
security guards of Kus Tba Lake were waiting for me at the entrance… 
So, you support the faggots? That means, you are a faggot yourself… 
I managed to get into the restaurant before them… Then, the cook, 
who told on me, came out and told them, leave her alone, kids… 
They did not say, that this is a human being, a person, so don’t beat 
her, no, they said, leave her alone, or you will have to pay a fine... 
They replied, we don’t care, we can pay twice as much as the fine, if 
necessary, but we have to beat the shit out of this one.”
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Lisa was asked to leave the job by her employer, who considered that she was 
creating discomfort for the other employees as well as the guests.

Sergi (twenty-six-year-old transgender man) also faced the risk of being fired 
from his job because of his gender identity after he went through a double 
mastectomy:

“They were trying to kick me out of the army, but they did not 
manage to… Because the psychiatrist said, he is fully healthy and 
he will make us all lose our white coats, if we try and do this… 
They tried from the medical side, hoping they would be able to 
reject me, hoping the psychiatrist would write a note, saying I was 
not fully healthy… ”

Nowadays, Sergi can’t find employment because of his ID document. He openly 
says that he is trying to get a job where he won’t have to be officially registered. 
For this reason, he is often unemployed and does not have a stable income. 

Because of the ID documents inconsistency with the gender expression of a 
person, transgender people not only try to get employed unofficially and agree 
to bad working conditions, but they also get involved in commercial sex work, 
which makes them even more susceptible to violence. One of the participants 
of our study discloses, and three others indicate, that they have been involved 
in commercial sex work. To protect their identity, we are not indicating even 
their code names, although we consider it important to include this informa-
tion in the article in order to emphasize how helpless transgender people are 
when looking for employment. 
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INVOLVEMENT IN THE TRANSGENDER 

COMMUNITY

The majority of the respondents periodically attends the community meetings 
in the LGBT organizations. But, it is noteworthy that, until October 2014, such 
community meetings were not being held exclusively for the trans community 
and many of the respondents consider it to be a positive fact that the “Wom-
en’s Initiative Support Group” started organizing such meetings. They believe 
that this will undeniably facilitate the consolidation of the community. Out of 
the fourteen respondents of the study, seven attend the meetings stated above 
and assess them as comfortable, safe and interesting.

The general attitude towards the other transgender people is not homogeneous 
inside the group. Part of the participants consider the Georgian transgender peo-
ple to be comfortable, warm, and multidimensional, while others consider that, 
because of their difficult state, the transgender people absorb the stigma like a 
sponge and cannot properly represent the community and because of this, they 
become prey to the journalists who are hunting for scandals. Some think that trans-
gender people often self-stigmatize themselves. Three of the participants believe, 
that other transgender women have hostile attitudes towards each other.

Sergi (twenty-eight-year-old transgender man) emphasizes the severe psycho-
logical state of transgender people: 

“To tell you the truth… even I feel a little like giving up when I see 
what serious psychological help the community needs… Because, 
mostly, these are very traumatized people… Some are like this, 
because they have started drinking, some started taking drugs… 
Some dream of hanging themselves… It is a very dire situation... ”

 The comments of our respondents given above, as well as their other responses, 
depict the often unfortunate reality of the transgender people in Georgia, who are 
left beyond any social system. Such attitudes inside the community are not surpris-
ing for several reasons: internalized stigma and the fact that, until now, the trans-
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gender community was very fragmented and only started uniting not long ago. 
However, many of the participants of the study are hopeful about the unification of 
the community and the overcoming of problems and are ready to contribute to the 
process of improving the situation of transgender people. 

ASSESSING THE LGBT ORGANIZATIONS

In the scopes of the study, we asked the respondents to assess on the scale 
from one to five (1- very bad; 5 – very good) the work of the LGBT organizations 
in Georgia on transgender issues. The average mark received is 3.64, which (as 
well as the comments of the respondents) suggests the following: the majority 
of the respondents consider that the LGBT organizations do not pay sufficient 
attention to transgender issues.

The respondents also gave us recommendations on what the organizations 
should do in order to protect the transgender community better. Together with 
systematic involvement of trans issues in the activities of the organization, the 
following other recommendations were revealed:

•	  Devoting more time to the meetings of the transgender people;

•	  Aiding the transgender people, so that they can become more active and 
protect their rights themselves;

•	 Raising awareness regarding transgender issues among the LGBT commu-
nity;

•	 Raising awareness in society regarding the trans (and general LGBT) issues;

•	  Training psychologists on transgender issues;

•	 Creating a database of transgender friendly services;

•	 Providing help in changing documents (name, gender marker);
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•	 Provide the government with more information regarding transgender is-
sues;

•	 Reacting to the incidents of violence and police negligence; 

•	 �Continuing to provide psychological and sexological consults; 

•	 �Assisting the members of the community in getting the “true transsexual” 
or other kinds of psychiatric or sexological certificates.

Together with giving recommendations, the majority of the participants also 
demonstrated the wish to be more involved in highlighting the rights of trans-
gender people. Only two respondents did not show an interest in being more 
active, one named lack of the free time as a reason, while the other named the 
fear of physical violence, which, according to them, is inevitable in case of their 
increased visibility. 

SOURCES OF INFORMATION ON TRANSGENDER ISSUES

The last part of the study aimed to find out where the transgender people living 
in Georgia get information on issues relevant to them. Here we want to note that, 
as it turns out, these “relevant issues” are mostly connected to the medical side 
of the transition (for example: videos or textual materials depicting mastectomy, 
phalloplasty, vaginoplasty and breast implantation surgeries). The majority of the 
respondents named the internet and local organizations. The respondents partic-
ipating in the “trans groups” also noted that the group meetings became an im-
portant source of information. In separate cases (as, for example, with relation to 
the hormone therapy) the main sources of information are the foreign transgender 
activists, who have a lot of knowledge and experience in this area. 

The majority of the respondents also state that often they cannot get informa-
tion, because Georgian-language resources related to transgender issues are 
practically non-existent. 
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CONCLUSION

The given study is an analysis of the situation of the transgender people liv-
ing in Georgia, which gives us the ability to unveil the incidents and spheres 
of discrimination against transgender people, as well as the needs of the com-
munity members in the spheres of general and trans* specific healthcare, legal 
recognition of gender, safe socialization and access to adequate trans* specific 
information. 

The study revealed that transgender people often become the victims of phys-
ical and psychological violence from strangers, as well as from family members 
and friends. In addition, because of the scarce information about the legal 
mechanisms of protecting their rights and the low levels of trust towards law 
enforcement, they almost never use legal means to restore their violated rights. 
Notifying non-profit organizations about the cases of discrimination is also not 
consistent or purposeful. 

The study revealed that transgender people avoid addressing doctors for 
pre-emptive medical examinations as well as when they have health prob-
lems. Meanwhile, they pay more attention to testing themselves for sexually 
transmitted infections and HIV/AIDS. They have access to such tests through 
the non-governmental organization “Tanadgoma” and the “AIDS centre”. The 
majority of the participants do not have medical insurance. The respondents 
listed the reasons for this to be: the fear of being discriminated against in case 
of revealing their gender identity, as well as the lack of financial means, the lack 
of information regarding the importance of pre-emptive medical examinations 
and the general anxiety of being around the other people present in the med-
ical institutions (patients and other medical personnel). Considering the low 
level of visitations, it is not surprising that only one incident of discrimination 
against the participants on the part of the doctors in the past two years was 
revealed. 

The study revealed that the participants do not have consistent information re-
garding the procedures of transition that are already available in Georgia. They 
either get this information from the organizations working on LGBT issues, or 
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based on each other’s experiences. In both of the cases, the information can-
not be fully accurate, because there is no one source, with official recognition 
from the state, where this type of information is gathered. The majority of the 
respondents claim that they do not have the financial ability to access the med-
ical and psychological tests required for the process of transition, and, for this 
reason, they start hormonal therapy without the medical oversight of a doctor, 
based only on the experience of friends. 

The transgender people living in Georgia do not have access to the procedures 
of the legal recognition of gender. This issue is not regulated by legislation, 
but, according to the established practice, those willing to change their gender 
marker are required to go through gender reassignment surgery (which is also 
not regulated by law). A transgender person might not want to undergo the 
invasive surgical procedure stated above; it can be damaging for their health or 
they might not have the financial means necessary. The difference between a 
person’s gender self-expression and the gender and name stated in documents 
is a source of discrimination in many different spheres, including employment, 
revealed by the cases of discrimination described above. 

The majority of the transgender persons interviewed in the study know the 
LGBT organizations in Georgia and considers that they do not do enough work 
on the issues relevant to transgender people. The majority of the participants 
revealed the wish to be involved in trans* activism more actively, and also 
shared their recommendations on how the LGBT organizations in Georgia can 
start working more on transgender issues. 

The majority of the participants named internet and the experience of their 
transgender friends as their main sources of information, but also noted that 
the resources, in the Georgian-language, on these issues are so scarce, that it is 
practically impossible to get the information they desire.
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APPENDIX: DEFINITION OF TERMS

Transgender9 Transgender is an umbrella term for persons whose gender identi-
ty, gender expression, or behavior does not conform to that typically associated 
with the sex to which they were assigned at birth.

The spectrum of transgender identities is considerably large. A transgender 
person can consider themselves as a woman, a man, both, neither or pick some 
other gender. 

Transition10 refers to the process through which people re-defines the gender 
in which they live in order to better express their gender identity. It is often 
referred to as a process that may involve medical assistance including hormone 
therapies and surgical procedures that trans people undergo to align their 
body with their gender. This process, however, also includes some or all of the 
following social and legal adjustments: coming out to family, friends and col-
leagues; dressing and acting according to one’s gender; changing one’s name 
and/or sex on legal documents; and meeting other legal or judicial procedures 
depending on national law. 

Many of the transgender people in Georgia cannot allow themselves to alter 
their looks according to their gender identity, and on the expense of the huge 
psychological stress they have to use the social role and gender expression, 
which does not correspond to their self-perception. 

Transgender woman11 – Male-to-female, most commonly used to refer to a 
male-to-female trans person. Someone who was assigned male at birth but 
who identifies as female. The term is widely discussed and should be avoided 
as it is based on the wrong assumption that there is only two possible sexes.

9 http://www.apa.org/topics/lgbt/transgender.pdf 

10  http://www.ilga-europe.org/home/publications/glossary#Gender%20reassignment 

11 http://www.ilga-europe.org/home/publications/glossary#MTF 
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Transgender man12 – Female-To-Male, most commonly used to refer to a fe-
male-to-male trans person. Someone who was assigned female at birth who 
now identifies as male. The term is widely discussed and should be avoided as it 
is based on the wrong assumption that there are only two possible sexes.

Agender – a person who does not identify themselves with either of the gen-
ders.

Intersex: a term that relates to a range of physical traits or variations that lie 
between stereotypical ideals of male and female. Intersex people are born with 
physical, hormonal or genetic features that are neither wholly female nor whol-
ly male; or a combination of female and male; or neither female nor male. Many 
forms of intersex exist; it is a spectrum or umbrella term, rather than a single 
category. 

Pansexual – a person, who can feel the sexual, erotic and romantic attraction 
towards a person of any gender.

It is necessary to emphasize the difference between gender identity and sexu-
al orientation. Gender identity concerns a person’s self-perception and gender 
positioning towards oneself as well as in the society, while sexual orientation is 
a consistent sexual, romantic and social attraction towards the people of a cer-
tain gender. There is no clear cause and effect relationship between these two. 

12 http://www.ilga-europe.org/home/publications/glossary#FTM 



„ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი” (WISG) წარმოადგენს 
ქალთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციას, 
რომელმაც ჰომოფობიის საკითხებზე მუშაობა 2002 წელს დაიწყო. 
2003 წლიდან ორგანიზაცია მუშაობს ჰომოფობიური სიძულვილის ენის 
კვლევაზე ქართულენოვან მედიაში. 2005 წლიდან WISG-ის ქალთა 
უფლებების პროგრამა ფოკუსირებულია ლბტ ქალების გაძლიერებაზე 
საქართველოში.

Women’s Initiatives Supporting Group (WISG) is a non-governmental 
organization working on women’s rights in Georgia. WISG started to 
work on the issue of homophobia in 2002. Since 2003 WISG has been 
working on research and analysis of homophobic hate speech in Georgian 
media. Since 2005 its women’s rights program has been focusing on LBT 
women’s empowerment in Georgia.




