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I. შე სა ვა ლი

მი ზა ნი და მე თო დო ლო გია

წი ნამ დე ბა რე პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი მიზ ნად ისა ხავს, მი მოი ხი ლოს სა ქარ-
თვე ლო ში მცხოვ რე ბი ახალ გაზ რდა ბო შე ბის მდგო მა რეო ბა და მათ წი ნა შე 
არ სე ბუ ლი პრობ ლე მუ რი სა კით ხე ბი, მათ შო რის ახალ გაზ რდა ქა ლე ბი სა და 
გო გო ნე ბის მდგო მა რეო ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი ხაზ გას მით.

კვლე ვის მიზ ნი დან გა მომ დი ნა რე, ფო კუს ჯგუ ფე ბი ჩა ტარ და სა ქარ თვე ლო ში, 
ბო შა თა სხვა დას ხვა და სახ ლე ბა ში, რა თა უკეთ შეს წავ ლი ლი ყო ბო შა თა მდგო-
მა რეო ბა და გა მარ თუ ლი ყო დის კუ სია ზო გა დად ბო შა თე მის თვის და, კერ ძოდ, 
ახალ გაზ რდე ბის თვის პრიო რი ტე ტულ სა კით ხებ ზე. ფო კუს ჯგუ ფე ბი ჩა ტარ და 
დე დოფ ლის წყა რო ში - კა ხე თი, გა ჩიან ში - ქვე მო- ქარ თლის რე გიო ნი, ქო ბუ-
ლეთი -ა ჭა რის რე გიო ნი, სამ გო რის რაიონ ში - თბი ლი სი. სე სიე ბის ორ გა ნი ზე ბა 
უზ რუნ ველ ყო „სა ქარ თვე ლოს რე ფორ მე ბის ასო ცია ციამ“ (GRASS) სა ქარ თვე-
ლო ში ბო შა თა სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის ჩარ-
თუ ლო ბით. კერ ძოდ, ორ გა ნი ზა ციე ბი: „კა ხე თის ბო შა თა გაერ თია ნე ბა რო მა“, 
„ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვა“ და „უმ ცი რე სო ბა თა სა კით ხე ბის 
ევ რო პუ ლი ცენ ტრი“ - მუ შაობ დნენ თე მის წევ რე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა სა და 
მათ ჩარ თუ ლო ბა ზე, ვი ნაი დან ისი ნი ნდო ბით სარ გებ ლო ბენ ბო შა თა თემ ში. 
ეს უკა ნას კნე ლი კი, თა ვის მხრივ, უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს კომ პო ნენტს წარ მოად-
გენ და დო კუ მენ ტის წარ მა ტე ბით მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში.

ფო კუს ჯგუ ფე ბის ჩა ტა რე ბის მთა ვარი მი ზა ნი იყო სა ქარ თვე ლო ში ბო შა თა 
თე მის ზო გა დი მდგო მა რეო ბის გა მოკ ვლე ვა და კონ კრე ტუ ლად, ახალ გაზ რდა 
ბო შე ბის თვის აქ ტუა ლუ რი სა კით ხე ბის გა მოაშ კა რა ვე ბა, გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ-
რად ღე ბა გა მახ ვილ და გენ დე რულ სა კით ხზე. ფო კუს ჯგუფ ში მო ნა წი ლეო ბა 
მიი ღეს ბო შა თა თე მის ახალ გაზ რდა წარ მო მად გენ ლებ მა, რომ ლე ბიც 15-დან 
29 წლამ დე ასა კობ რივ ჯგუფს წარ მოად გენ დნენ. მო ნა წი ლეებ ში შე დიოდ ნენ 
ქა ლე ბი და გო გო ნე ბი. შერ ჩეუ ლი მო ნა წი ლეე ბი დან მხო ლოდ რამ დე ნი მე 
მო ნა წი ლე იყო ბო შა თა ახალ გაზ რდუ ლი პლატ ფორ მის წევ რი, რო მე ლიც 
GRASS-ის მიერ გან ხორ ციე ლე ბუ ლი პროექ ტის „სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რე ბი 
ახალ გაზ რდა ბო შე ბის გაძ ლიე რე ბა გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში 
მა თი ჩარ თუ ლო ბი სა და ად ვო კა ტი რე ბის გზით“ ფარ გლებ ში შეიქ მნა. ამა ვე 
პროექ ტის ფარ გლებ ში მომ ზად და აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტიც.

ფო კუს ჯგუ ფის მა ხა სია თებ ლე ბი:

−	 დე დოფ ლის წყა რო - 11 მო ნა წი ლე (7 ქა ლი) ასა კი 15-27;

−	 გა ჩია ნი - 13 მო ნა წი ლე (4 ქა ლი), ასა კი 18-26;
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−	 ქო ბუ ლე თი - 12 მო ნა წი ლე (7 ქა ლი), ასა კი 15-29;

−	 სამ გო რის რაიო ნი (თბი ლი სი) – 16 მო ნა წი ლე (9 ქა ლი), ასა კი 19-29.

ჯერ კი დევ საპ როექ ტო გა ნაც ხა დის მომ ზა დე ბამ დე, „სა ქარ თვე ლოს რე ფორ-
მე ბის ასო ცია ცია“ (GRASS) რამ დენ ჯერ მე ჩა ვი და მიზ ნობ რივ რე გიო ნებ ში, 
რომ ლის ფარ გლებ შიც შე მუ შავ და წი ნას წა რი ან გა რი ში. საერ თო ჯამ ში, სა-
ქარ თვე ლო ში მცხოვ რებ ბო შა თა სა ჭი როე ბე ბის შე სა ფა სებ ლად ბო შა თა თე-
მის 70 წარ მო მად გე ნე ლი (30 ქა ლი და 40 მა მა კა ცი) გა მოი კით ხა, მათ შო რის 
ფო კუს ჯგუ ფი სა და კით ხვა რის მეშ ვეო ბით.

II. მიმ დი ნა რე ვი თა რე ბა: მოკ ლე მი მო ხილ ვა

სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რე ბი ბო შა თა თე მი1 უკი დუ რე სად მარ გი ნა ლი ზე ბუ-
ლი და ღა რი ბია. შე სა ბა მი სად, ზო გა დი ვი თა რე ბა დიდ გავ ლე ნას ახ დენს 
ახალ გაზ რდა ბო შებ ზეც, რომ ლე ბიც გან სა კუთ რე ბუ ლად მოწ ყვლად ჯგუ ფად 
გა ნი ხი ლე ბიან. ახალ გაზ რდა ბო შე ბი აწ ყდე ბიან ბა რიე რებს არა მხო ლოდ 
სა მო ქა ლა ქო ინ ტეგ რა ციის, არა მედ ღირ სეუ ლი ცხოვ რე ბი სა და რეა ლი ზე ბის 
კუთ ხი თაც, რამ დე ნა დაც მა თი ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბე ბი ხში რად ირ ღვე ვა. 

მიუ ხე და ვად ამ ვი თა რე ბი სა, სა ქარ თვე ლოს ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე 
ვალ დე ბუ ლე ბა აქვს აღე ბუ ლი გაე როს ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ციი სა და 
ევ რო პის საბ ჭოს ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ციის ხელ მო წე რით. 
ორი ვე ინ სტრუ მენ ტი გუ ლის ხმობს ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის ვალ დე ბუ ლე-
ბას, გან სა კუთ რე ბით კი ახალ გაზ რდე ბის მი მართ. გარ და ამი სა, სა ქარ თვე ლო 
ევ რო პის საბ ჭოს „ე როვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის დაც ვის შე სა ხებ“ ჩარ ჩო კონ ვენ-
ციის ერ თ-ერ თი ხელ მომ წე რია, რაც გან სა კუთ რე ბულ ზო მებს მოი ცავს ქვეყ ნის 
ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის, მათ შო რის ბო შე ბის, დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით. ყვე-
ლა ეს ვალ დე ბუ ლო ბა წე სით უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს, რომ ბო შე ბი ისე თი ვე 
უფ ლე ბე ბით სარ გებ ლობ დნენ, რო გორც სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა სხვა მო ქა-
ლა ქე. ამა ვე ვალ დე ბუ ლე ბე ბით, მა თი კულ ტუ რა უნ და იყოს წა ხა ლი სე ბუ ლი 
და და ფა სე ბუ ლი, რაც დღე ვან დე ლი მდგო მა რეო ბით შორ საა რეა ლო ბის გან.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ბო შა ქა ლე ბი და გო გო ნე ბი სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რე ბი 
ბო შა მო სახ ლეო ბის ნა ხე ვარ ზე მეტს შეად გე ნენ, მაგ რამ ისი ნი გან სა კუთ რე ბუ-
ლად მოწ ყვლად ჯგუ ფად რჩე ბიან თვით ბო შა თა თემ ში მა თი სტა ტუ სის გა მო. 
მი ღე ბუ ლი ნორ მაა, რომ ბო შა ქა ლე ბი და გო გო ნე ბი უვ ლიან სახლს, ბავ შვებს 
და ამავ დროუ ლად, ოჯა ხის თვის უზ რუნ ველ ყო ფენ შე მო სა ვალს, ძი რი თა დად 
შემ წეო ბის თხოვ ნით, მარ ჩიე ლო ბი თა და წვრილ მა ნი ვაჭ რო ბით. ბო შა ქალ თა 

1. ნაშრომში აღნიშნული ნებისმიერი მითითება ბოშათა თემზე, ახალგაზრდა ბოშებზე, ბოშა 
ქალებსა და გოგოებზე ეხება მხოლოდ საქართველოში მცხოვრებ ბოშებს, თუკი ნათლად არ 
არის გამოყოფილი სხვა შემთხვევა.
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(ი სე ვე რო გორც მა მა კა ცე ბის) უმ რავ ლე სო ბას არ აქვს მი ღე ბუ ლი გა ნათ ლე ბა 
და დის კრი მი ნა ციას გა ნიც დიან2. შე სა ბა მი სად, ახალ გაზ რდა ბო შა ქა ლე ბი და 
გო გო ნე ბი ორ მა გი დის კრი მი ნა ციის მსხვერ პლნი არიან: ერ თი, იმის გა მო, რომ 
ბო შე ბი არიან და მეო რე, იმის გა მო, რომ ქა ლე ბი არიან. ფო კუს ჯგუ ფის დროს 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა დაეთ მო ქალ თა და გო გო ნა თა მდგო მა რეო ბას 
და მათ წი ნა შე არ სე ბულ ბა რიე რებს რო გორც თე მის შიგ ნით, ასე ვე მის გა რეთ. 

III. პრობ ლე მე ბი

აღ ნიშ ნუ ლი ქვე თა ვის მი ზა ნია იმ პრობ ლე მე ბის გაა ნა ლი ზე ბა, რომ ლე ბიც 
ფო კუს ჯგუ ფებ ში წა მოჭ რი ლი კო მენ ტა რე ბის შე დე გად გა მოიკ ვე თა.

A. სა მარ თლებ რი ვი მდგო მა რეო ბა

ბო შა თა თემ ში დი დია იმ ადა მია ნე ბის რაო დე ნო ბა, რომ ლებ საც საი დენ ტი-
ფი კა ციო დო კუ მენ ტე ბი (ID) არ გააჩ ნიათ, მათ შო რის არიან ახალ გაზ რდე ბიც. 
2012 წელს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ დაიწ ყო ამ პრობ ლე მას თან გამ კლა-
ვე ბა და შეიქ მნა პროგ რა მა, რომ ლის მი ზა ნიც იყო ბო შა თა თე მის წევ რე ბის 
რე გის ტრა ცია, რა თა მათ თვის ID ბა რა თე ბის მომ ზა დე ბა შე საძ ლე ბე ლი გამ-
ხდა რი ყო. თუმ ცა, ამ კუთ ხი თაც უფ რო მე ტი ძა ლის ხმე ვაა სა ჭი რო. პი რა დო-
ბის და მა დას ტუ რე ბელ დო კუ მენ ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი ერ-
თნაი რად არ ეხე ბა თემს, რად გან მათ შო რი საც არიან ჯგუ ფე ბი, რომ ლებ საც 
უფ რო მარ ტი ვი წვდო მა აქვთ ამ ტი პის დო კუ მენ ტებ თან. გა მო ნაკ ლი სე ბის 
მიუ ხე და ვად, აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა მაინც ფარ თო დაა გავ რცე ლე ბუ ლი. სა-
ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2014 წლის ან გა რი შის მი ხედ ვით, „სა ქარ თვე ლო ში 
მცხოვ რებ ბო შა თა დაახ ლოე ბით 80%-ს აქვს პი რა დო ბი სა და და ბა დე ბის 
მოწ მო ბე ბი“3. თუმ ცა ეს მო ნა ცე მი ნაკ ლე ბად სარ წმუ ნოა იმის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, რომ რთუ ლია, სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რე ბი ბო შე ბის ზუს ტი რაო დე ნო ბის 
დად გე ნა, რამ დე ნა დაც ბევრ მათ განს არ აქვს საი დენ ტი ფი კა ციო დო კუ მენ-
ტე ბი და ეს ფო კუს ჯგუ ფებ ში მუ შაო ბის დრო საც და ფიქ სირ და4. 

2. „უმცირესობათა საკითხების ევროპული ცენტრი“, საქართველოში ეთნიკური უმცირესობების 
ქალთა საჭიროებების შეფასება. გაეროს ქალთა/ ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში 
(ინოვაციური მოქმედება გენდერული თანასწორობისთვის), თბილისი, 2014. 

3. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი, „ტოლერანტობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა 
და 2009-2014 წლების სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის შეფასების დოკუმენტი“, ივნისი, 
2014, გვ. 115.

4. 2014 წლის საყოველთაო აღწერის თანახმად, საქართველოში 604 ბოშა ცხოვრობს, თუმცა, 
არაოფიციალური წყაროები აღნიშნავენ, რომ მათი რეალური რაოდენობა გაცილებით დიდია. 
იხ. ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის ცენტრის (CSEM) გამოცემა „საქართველოს 
ეთნიკური შემადგენლობა 1926-2014“, ოქტომბერი, 2016, გვ. 9.
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მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ფო კუს ჯფუ გებ ში თა ვად ID ბა რა თე ბის უქონ ლო ბა 
იშ ვია თად და სა ხელ და რო გორც ცალ კეუ ლი გა მოწ ვე ვა, საი დენ ტი ფი კა ციო 
დო კუ მენ ტე ბის არარ სე ბო ბის შე დე გად გა მომ დი ნა რე ბა რიე რე ბი ბევ რჯერ 
აღი ნიშ ნა, მათ შო რის ჯან დაც ვის მომ სა ხუ რე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მის ნაკ ლე-
ბო ბა. მა გა ლი თად, გა ჩიან ში ახალ გაზ რდებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ სო ცია ლურ 
პროგ რა მებ ზე წვდო მის სირ თუ ლე ნა წი ლობ რივ უკავ შირ დე ბა სწო რედ პი-
რა დო ბის დო კუ მენ ტე ბის არ ქო ნას. გარ და ამი სა, პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე-
ბე ლი სა ბუ თე ბის ნაკ ლე ბო ბა ბევრ სხვა პრობ ლე მა საც უქ მნის ბო შა თა თემს, 
დაწ ყე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბით და დამ თავ რე ბუ ლი სა ზო გა-
დოებ რივ ცხოვ რე ბა ში მო ნა წი ლეო ბის შეზ ღუ დუ ლო ბით.

პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბელ მოწ მო ბას თან და კავ ში რე ბით ფო კუს ჯგუფ შიც 
დაის ვა კით ხვა, გა ცე მუ ლი პა სუ ხე ბი დან იკ ვე თე ბა, რომ რამ დე ნი მე ძი რი თა დი 
მი ზე ზი გა ნა პი რო ბებს ამ პრობ ლე მის აქ ტუა ლო ბას: 1) მშობ ლე ბის პა სიუ რო ბა 
დაა რე გის ტრი რონ ახალ შო ბი ლი; 2) რე გის ტრა ციის პრო ცე დუ რე ბის სირ თუ-
ლეე ბი; 3) პრო ცე დუ რე ბის ხარ ჯე ბი (რომ ლე ბიც არაა ხელ მი საწ ვდო მი ბევ რი 
ოჯა ხის თვის); 4) უკა ნას კნელ დრომ დე ხე ლი სუფ ლე ბის ნაკ ლე ბი ჩარ თუ ლო-
ბა (თუმ ცა ჩარ თუ ლო ბა დღე საც არ არის ეფექ ტუ რი და საკ მა რი სი) 5) ბევ რი 
ბო შა ქა ლი დღემ დე სახ ლში მშო ბია რობს.

პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი სა ბუ თე ბის არ ქო ნა ნაკ ლე ბად გავ რცე ლე ბუ-
ლია თბი ლის ში ვიდ რე რე გიო ნებ ში. ამ კუთ ხით გან სა კუთ რე ბით მძი მე მდგო-
მა რეო ბაა რუს თავ ში მცხოვ რებ ბო შა თა თემ ში. 

B. გა ნათ ლე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა

რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, ბევ რი ბო შა ბავ შვი სკო ლის გა რე თაა დარ ჩე ნი-
ლი. მი ზე ზი მრა ვალ გვა რია: 1) ბავ შვე ბის საი დენ ტი ფი კა ციო დო კუ მენ ტა ციის 
არარ სე ბო ბა; 2) მშობ ლებ ში სურ ვი ლის არ ქო ნა; 3) დი დი მან ძი ლის გა მო 
ფი ზი კუ რად სკო ლა ზე ხელ მიუწ ვდომ ლო ბა და 4) ბევ რი ოჯა ხის თვის რე ლე-
ვან ტუ რი ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბი, რაც ხელს უშ ლით ტრან სპორ ტით სარ-
გებ ლო ბა ში, ტან საც მლი სა თუ სა ხელ მძღვა ნე ლოე ბის შე ძე ნა ში. 

ახალ გაზ რდა ქა ლე ბი და გო გო ნე ბი კი დევ უფ რო დიდ ბა რიე რებს აწ ყდე ბიან 
ვიდ რე მა თი თა ნა ტო ლი ბი ჭე ბი. გა მო ნაკ ლი სის გა რე შე ოთ ხი ვე ფო კუს ჯგუფ-
ში გა მოით ქვა აზ რი, რომ ქა ლე ბი და გო გო ნე ბი უნ და უვ ლიდ ნენ ბავ შვებს, 
უძ ღვე ბოდ ნენ სახ ლის საქ მეებს, რაც კი დევ ერ თი და მა ტე ბი თი მი ზე ზია, რის 
გა მოც სკო ლა ში ვერ და დიან ბო შა გო გო ნე ბი. რუს თავ ში დის კუ სიის დროს, 
ერ თმა გო გო ნამ აღ ნიშ ნა, რომ ის დი დი სია მოვ ნე ბით ივ ლი და სკო ლა ში, 
რად გან მუდ მი ვად სახ ლში ყოფ ნის გა მო მას არ ჰყავს მე გობ რე ბი და „იშ ვია-
თად აქვს სხვებ თან კო მუ ნი კა ციის სა შუა ლე ბა“. თა ნა ტო ლებ თან ინ ტე რაქ ციის 
ნაკ ლე ბო ბის გა მო გა მოწ ვეულ მა იზო ლა ციის პრობ ლე მამ შეიძ ლე ბა მძი მე 
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ფსი ქო ლო გიუ რი შე დე გე ბი გა მოი ღოს ახალ გაზ რდა ბო შა ქა ლე ბი სა და გო-
გო ნე ბის თვის, რომ ლე ბიც ვერ ივი თა რე ბენ სა ზო გა დოე ბა ში ჩარ თუ ლო ბის-
თვის სა ჭი რო უნარ -ჩვე ვებს. 

ასე ვე ერ თ-ერ თი მი ზე ზი, თუ რა ტომ არ და დიან ბო შა ბავ შვე ბი სკო ლა ში (თუმ-
ცა ყვე ლა ფო კუს ჯგუ ფის შემ თხვე ვა ში არ იყო ეს მი ზე ზი რე ლე ვან ტუ რი), გუ-
ლის ხმობს, რომ თა ვად ოჯა ხე ბი ვერ ხე და ვენ გა ნათ ლე ბის ღი რე ბუ ლე ბას და 
თვლიან, რომ ბავ შვებ მა ოჯა ხის ფი ნან სურ უზ რუნ ველ ყო ფა ში წვლი ლი უნ და 
შეი ტა ნონ. მსგავ სი და მო კი დე ბუ ლე ბა თით ქმის მი სა ღე ბი იყო ყვე ლა ფო კუს 
ჯგუ ფი სათ ვის, სა დაც უმ რავ ლე სო ბა მუ შაო ბას უფ რო ღი რე ბუ ლად მიიჩ ნევ და 
ვიდ რე გა ნათ ლე ბის მი ღე ბას. ამ და მო კი დე ბუ ლე ბის და სკო ლა ში სია რუ ლის 
ნაკ ლე ბო ბის გა მო, ბევ რი ბო შა ბავ შვი გა ნათ ლე ბის მი ნი მა ლურ დო ნე საც კი 
მოკ ლე ბუ ლია, მათ ხში რად ქარ თუ ლი ენის ცოდ ნის პრობ ლე მაც აქვთ და 
მხო ლოდ ქუ ჩა ში და ბა ზარ ში მუ შაო ბის შე დე გად ივი თა რე ბენ ქარ თუ ლად 
საუბ რის მი ნი მა ლურ უნა რებს5. მიუ ხე და ვად ამი სა, ფო კუს ჯგუფ ში მო ნა წი-
ლეებ მა ქარ თუ ლის სწავ ლის საკ მაოდ დი დი ინ ტე რე სი გა მოი ჩი ნეს, რად-
გან მათ ეს მით, სა ხელ მწი ფო ენის მნიშ ვნე ლო ბა სო ცია ლუ რი ინ ტეგ რა ციი სა 
და და საქ მე ბის პერ სპექ ტი ვის თვის. მათ ასე ვე ხა ზი გაუს ვეს ახალ გაზ რდე ბის 
მზარდ ინ ტე რესს, რომ შეის წავ ლონ ქარ თუ ლი ენა. 

ფო კუს ჯგუ ფებ ში გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა ზე უა რის თქმა გან მეო რე ბით რამ დენ-
ჯერ მე შე ფას და რო გორც „ნორ მა“. მო ნა წი ლეე ბი დან მხო ლოდ ორს ჰქონ და 
სკო ლა დამ თავ რე ბუ ლი და არცერთს უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო ინ სტი-
ტუ ტი. თუმ ცა, რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, გა ნათ ლე ბის ნაკ ლე ბო ბა და კავ ში რე-
ბუ ლია არა თა ვად ბავ შვებ ში სურ ვი ლი სა და ინ ტე რე სის ნაკ ლე ბო ბას თან, 
არა მედ მშობ ლებ თან, რომ ლებ საც გა ნათ ლე ბის ნაც ვლად სხვა მო ლო დი ნე-
ბი აქვთ შვი ლე ბის გან. ქო ბუ ლეთ ში მო ნა წი ლეებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ სკო ლის 
მი ტო ვე ბა უფ რო მე ტად გო გო ნებ შია გავ რცე ლე ბუ ლი, რად გან მათ უმ ცრო სი 
და- ძმე ბის მოვ ლა უწევთ და დრო არ რჩე ბათ.

სკო ლის მი ტო ვე ბა და სწავ ლის შეწ ყვე ტა ხში რად თა ნაკ ლა სე ლე ბის მხრი დან 
პირ და პი რი დის კრი მი ნა ციი ს, მა თი და მას წავ ლებ ლე ბის მხრი დან მიუ ღებ-
ლო ბის შე დე გი ცაა, რო გორც ეს აღი ნიშ ნა ფო კუს ჯფუ ფებ ში. ეს პრობ ლე მა 
გან სა კუთ რე ბით რე ლე ვან ტუ რია კა ხე თის რე გიონ ში, ლე ნი ნოვ კა ში (დე დოფ-
ლის წყა რო). დე დოფ ლის წყა რო ში და ფიქ სირ და, რომ ეთ ნი კუ რად არა ბო შა 
მო სახ ლეო ბის მხრი დან დის კრი მი ნა ციის სა კით ხი ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი ბა-
რიე რია რე გიონ ში ბო შა თა ინ ტეგ რა ციის თვის. 

5. აღნიშნული კვლევისთვის გამოკითხული ბოშათა თემის წარმომადგენლები საუბრობენ 
რუსულად და ბოშური ენის სხვადასხვა დიალექტზე (ვლახი, კრიმი და პლაშუნო) და მხოლოდ 
მცირე ნაწილმა იცის ქართული - ძირითადად მათ, ვინც მუშაობენ ბაზრობაზე და ვაჭრობა უწევთ; 
ისინიც მხოლოდ ქართული ენის მინიმალურ კომპეტენციას აკმაყოფილებენ.
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გა ნათ ლე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა გან სა კუთ რე ბით პრობ ლე მუ რი სა კით ხია 
დე დოფ ლის წყა როს ახალ გაზ რდე ბის თვის, რომ ლებ მაც და მაბ რკო ლე ბელ 
ბა რიე რებს შო რის აღ ნიშ ნეს სი ღა რი ბე და რე გიონ ში მცხოვ რებ ბო შა თა 
და ბა ლი ფი ნან სუ რი შე მო სა ვა ლი. ერ თ-ერ თმა გო გო ნამ აღ ნიშ ნა, რომ „მა-
ტე რია ლუ რი პი რო ბე ბის გა მო ბავ შვე ბის უმ რავ ლე სო ბა ვერ ახერ ხებს სკო-
ლა ში სია რულს, მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ მათ ოჯა ხებს ამის დი დი სურ ვი ლი 
აქვთ“. შე სა ბა მი სად, ეს უკა ნას კნე ლი მო საზ რე ბა სრუ ლიად გან სხვა ვე ბულ 
პერ სპექ ტი ვას გვთა ვა ზობს გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბას თან და კავ ში-
რე ბულ სა კით ხზე და ზე მოთ აღ წე რილ ზო გად ტენ დენ ციებს არ ემ თხვე ვა. 
იმა ვე ფო კუს ჯგუფ ში აღი ნიშ ნა, რომ გა ნათ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი კი დევ 
ერ თი ბა რიე რი ექ მნე ბათ სოფ ლებ ში და სახ ლე ბულ ოჯა ხებს: სკო ლე ბი მა თი 
საც ხოვ რებ ლის გან საკ მაოდ მო შო რე ბი თაა და ხშირ შემ თხვე ვა ში, ოჯა ხებს 
ტრან სპორ ტის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ფი ნან სუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი არ აქვთ. 
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 2008 წელს „უმ ცი რე სო ბა თა სა კით ხე ბის ევ რო პულ მა ცენ-
ტრმა“ (ECMI) კა ხე თის ერ თ-ერთ სო ფელ ში ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბის მიზ ნით 
კამ პა ნია ჩაა ტა რა, რომ ლის ფარ გლებ შიც ბო შა მშობ ლებს ესაუბ რნენ გა ნათ-
ლე ბის სარ გე ბელ ზე და ად ვო კა ტი რე ბა გაუ წიეს ბო შა ბავ შვე ბის თვის სატ რან-
სპორ ტო სერ ვი სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბას, რა თა მათ სკო ლა ში გა დაად გი-
ლე ბა გაად ვი ლე ბო დათ6. თუმ ცა, კა ხეთ ში მცხოვ რე ბი ბო შა ახალ გაზ რდე ბის 
თა ნახ მად, პრობ ლე მა დღემ დე არ სე ბობს და ბევ რმა აღ ნიშ ნა, რომ უფ რო 
მე ტი ძა ლის ხმე ვაა სა ჭი რო, რა თა აღ მოიფ ხვრას სოფ ლებ ში მცხოვ რე ბი ბო შა 
ბავ შვე ბის თვის გა ნათ ლე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის ბა რიე რე ბი. „უმ ცი რე სო ბე-
ბის სა კით ხე ბის ევ რო პუ ლი ცენ ტრის“ მიერ ჩა ტა რე ბუ ლი კამ პა ნია წარ მა ტე-
ბუ ლი იყო და მსგავ სი აქ ტი ვო ბე ბის გაგ რძე ლე ბა აუ ცი ლე ბე ლია.

ქო ბუ ლეთ ში ფო კუს ჯგუფ ში მო ნა წი ლე ახალ გაზ რდა ბიჭ მა გა ნაც ხა და, რომ 
მშობ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა სკო ლის მი მართ ნელ -ნე ლა იც ვლე ბა და „დღეი-
სათ ვის უკ ვე გაზ რდი ლია იმ მშობ ლე ბის რაო დე ნო ბა, რომ ლებ საც უნ დათ, რომ 
მა თი შვი ლე ბი სას კო ლო გა ნათ ლე ბას იღებ დნენ“. ეს პო ზი ტიუ რი ცვლი ლე ბა 
ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის ძა ლის ხმე ვის შე დე გია, რომ-
ლე ბიც ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბის კუთ ხით აქ ტიუ რად მუ შაობ დნენ ბო შებ თან. 

მიუ ხე და ვად ამი სა, ყვე ლა ფო კუს ჯგუ ფის მო ნა წი ლე თან ხმდე ბო და, რომ 
დღემ დე ახალ გაზ რდა ბო შე ბის უმ რავ ლე სო ბა ან სკო ლის გა რე თაა დარ ჩე ნი-
ლი, ან ნაად რე ვად წყვეტს სას კო ლო გა ნათ ლე ბის მი ღე ბას. რთუ ლია, და სა-
ხელ დეს ზუს ტი რიც ხვი იმ ბავ შვე ბი სა, რომ ლე ბიც გა მოი რიც ხნენ სკო ლი დან, 
რად გან ამის შე სა ბა მი სი არც სტა ტის ტი კა და არც მო ნი ტო რინ გის სის ტე მა 
არ სე ბობს სკო ლებ ში. ფო კუს ჯგუ ფის მო ნა წი ლეე ბი დან 26-მა გა ნაც ხა და, რომ 
მათ სკო ლა ში სია რუ ლი მე-10 კლა სამ დე შეწ ყვი ტეს, რაც უმ რავ ლე სო ბის თვის 
და მა ხა სია თე ბე ლი შემ თხვე ვაა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, აშ კა რაა, რომ და მა-

6. გიორგი სორდია, გვ. 11 და გვ. 14.
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ტე ბი თი ძა ლის ხმე ვაა სა ჭი რო გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდის 
კუთ ხით, რად გან სწო რედ ამ ფაქ ტორს შეუძ ლია, იქ ცეს ძლიერ მე ქა ნიზ მად 
ბო შა თა ინ ტეგ რა ციის მი მარ თუ ლე ბით. სხვა თა ნა ტო ლებ თან ურ თიერ თო-
ბა და კო მუ ნი კა ცია და დე ბი თად იმოქ მე დებს ზო გა დად ბო შა თა თემ ზე და 
სა ზო გა დოე ბა ზე. დე დოფ ლის წყა რო ში რამ დენ ჯერ მე ხაზ გას მით აღი ნიშ ნა, 
რომ სო ცია ლუ რი ჩარ თუ ლო ბის თვის გა ნათ ლე ბას გა დამ წყვე ტი რო ლი აქვს 
და „მნიშ ვნე ლო ვა ნია ეკო ნო მი კურ, სო ცია ლურ და პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში 
სრულ ფა სო ვა ნი მო ნა წი ლეო ბის თვის“.

C. ჯან მრთე ლო ბა და კე თილ დღეო ბა

ფო კუს ჯგუფ ში მო ნა წი ლე ახალ გაზ რდა ბო შე ბის თვის გენ დე რუ ლი თა ნას-
წო რო ბა სრუ ლიად უც ხო კონ ცეფ ციაა. არა ვის სურ და თემ ში ქალ თა და მა-
მა კაც თა შო რის არ სე ბულ უთა ნას წო რო ბა ზე საუ ბა რი და ფო კუს ჯგუფ ში ამ 
სა კით ხის გან ხილ ვა საკ მაოდ რთუ ლი აღ მოჩ ნდა. მო ნა წი ლეე ბის თვის უთა-
ნას წო რო ბა გაუ გე ბა რი ტერ მი ნი იყო მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ბო შა ქა ლე-
ბი ოჯახ ში შე მო სავ ლის ძი რი თად წყა როს წარ მოად გე ნენ. ისი ნი მუ შაო ბენ 
(ძი რი თა დად შემ წეო ბას ით ხო ვენ), ამის პა რა ლე ლუ რად უვ ლიან შვი ლებს 
და უძ ღვე ბიან საო ჯა ხო საქ მეებს. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის კონ ცეფ ცია უც ხოა თე მის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის, მათ შო-
რის მაინც მოი ძებ ნე ბიან ისე თე ბი, რომ ლე ბიც არ სე ბულ უთა ნას წო რო ბას ამ-
ჩნე ვენ. მა გა ლი თად, ერ თმა მო ნა წი ლემ აღ ნიშ ნა, რომ „ქა ლე ბი თა ვიან თი 
ცხოვ რე ბის შე სა ხებ არ იღე ბენ გა დაწ ყვე ტი ლე ბებს, და ქორ წი ნე ბამ დე მა თი 
მა მე ბი ან უფ რო სი ძმე ბი არიან გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მიმ ღებ ნი“.

რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, ად რეულ ასაკ ში იზო ლა ციას საკ მაოდ სე რიო ზუ ლი 
შე დე გე ბი შეიძ ლე ბა მოყ ვეს, რაც კი დევ უფ რო მძი მე დაა გა მო ხა ტუ ლი ბო შა 
გო გო ნე ბის შემ თხვე ვა ში. ბო შა თა თემ ში ქა ლის რო ლის მი მართ დამ კვიდ-
რე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბის გა მო, გო გო ნე ბი ხში რად ად რეუ ლი ქორ წი ნე ბი სა და 
ორ სუ ლო ბის მსხვერ პლნი ხდე ბიან, რაც უარ ყო ფი თად აი სა ხე ბა მათ ჯან-
მრთე ლო ბა სა და ფი ზი კურ მდგო მა რეო ბა ზე. ქვე მოთ მო ცე მუ ლია, ის სა მი 
ძი რი თა დი პრობ ლე მა, რომ ლე ბიც გენ დე რულ თა ნას წო რო ბას თან (ან უფ რო 
მე ტად მის ნაკ ლე ბო ბას თან) და კავ ში რე ბულ ქალ თა ფი ზი კუ რი ჯან მრთე ლო-
ბის სა კით ხებს ეხე ბა: 

•	 ად რეუ ლი და იძუ ლე ბი თი ქორ წი ნე ბა

დე დოფ ლის წყა რო ში ჩა ტა რე ბუ ლი გა მო კით ხვის თა ნახ მად, გა მო კით ხულ თა 
შო რის, რომ ლე ბიც მხო ლოდ ქა ლე ბი იყ ვნენ, ქორ წი ნე ბის სა შუა ლო ასა კი 
13-დან 15 წლამ დე მერ ყეობს. რო გორც აღ მოჩ ნდა, ეს ასა კი ზო გა დად თემ ში 
მი ღე ბუ ლი „ნორ მაა“ და უფ რო მე ტიც, 18 წლის ზე ვით ქორ წი ნე ბა წარ მოად გენს 
„იშ ვია თო ბას“. იმა ვე ფო კუს ჯგუ ფის ერ თ-ერ თი მო ნა წი ლის გან ცხა დე ბა კარ გი 
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ილუს ტრი რე ბაა იმი სა, თუ რამ დე ნად უც ხოა არა -ად რეულ ასაკ ში ქორ წი ნე-
ბა: „ჩე მი და 21 წლის არის და ვფიქ რობ, მის თვის უკ ვე გვია ნია ქორ წი ნე ბა“. 
რუს თავ ში, თე მის ლი დერ მა, რო მელ საც „ბა რონს“ უწო დე ბენ, გა ნაც ხა და, რომ 
ბო შა თა თემ ში 13-14 წლის გო გო ნა თა და ქორ წი ნე ბა ჩვეუ ლებ რი ვი მოვ ლე ნაა 
და რო გორც წე სი, ისი ნი მათ ზე უფ როს მა მა კა ცებ ზე ქორ წინ დე ბიან. თუმ ცა, 
ასე ვე აღი ნიშ ნა, რომ ეს პრაქ ტი კა ნელ -ნე ლა კარ გავს თა ვის ძა ლას, რად გან 
მათ თვის უკ ვე ცნო ბი ლია, რომ ად რეულ ასაკ ში ქორ წი ნე ბა კა ნო ნით ის ჯე ბა. 
სა ქარ თვე ლო ში, სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის 1108-ე თა ვის თა ნახ მად, ქორ წი ნე ბის-
თვის და საშ ვე ბი ასა კი 18 წე ლია, თუმ ცა 16 წლის ასაკ შიც შე საძ ლე ბე ლია, მშობ-
ლე ბის თან ხმო ბის ან სა სა მარ თლო დან ნე ბარ თვის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში7. 

ინ ტერ ვიუე ბის პა რა ლე ლუ რად, ად რეუ ლი ქორ წი ნე ბის შე სა ხებ კით ხვე ბი ფო-
კუს ჯგუ ფებ შიც დაის ვა. მო ნა წი ლეებ მა გა ნაც ხა დეს, რომ მსგავ სი „ფე ნო მე ნის“ 
შე სა ხებ არა ფე რი იციან. თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ამ სა კით ხის ირ გვლივ 
ორი ძი რი თა დი დის კურ სი შეი ნიშ ნე ბო და, რო მე ლიც მსგავ სი აღ მოჩ ნდა სხვა-
დას ხვა რე გიონ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ფო კუს ჯგუ ფე ბის თვის. მა მა კა ცი მო ნა წი ლეე ბი 
აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ ეს „კულ ტუ რუ ლი“ სა კით ხია და მათ არაფ რის გა კე თე ბა 
შეუძ ლიათ მის შე საც ვლე ლად, მა შინ რო ცა ქა ლი მო ნა წი ლეე ბი თან ხმდე-
ბოდ ნენ (რო გორც მი ნი მუმ ფორ მა ლუ რად), რომ მათ და ქორ წი ნე ბა სურთ 
და ად რეუ ლი ასაკ ში ოჯა ხის შექ მნა მა თი არ ჩე ვა ნია. ეს მტკი ცე გან ცხა დე ბე ბი 
მიგ ვა ნიშ ნებს ან ად რეუ ლი ქორ წი ნე ბის საფ რთხეე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციის 
უქონ ლო ბა ზე ან თე მის წარ მო მად გენ ლე ბის შიშ ზე, რომ დაუ პი რის პირ დნენ 
ოჯახ სა და ტრა დი ციებს. ფო კუს ჯგუფ ში გა მოთ ქმულ აზ რებს ღიად არა ვინ 
დაუ პი რის პირ და, მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ მო ნა წი ლე გო გო ნე ბი მა თი თა ნა-
ტო ლი ბი ჭე ბის წინ საუბ რი სას არა კომ ფორ ტუ ლად თავს არ გრძნობ დნენ. 
ხში რად იქ მნე ბო და შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ გო გო ნე ბი ამ ბობ დნენ იმას, რაც 
მა თი სა ჯა როდ გა მოს ვლი სას იყო მი სა ღე ბი და რთუ ლი აღ მოჩ ნდა მა თი აქ-
ტიუ რი და გულ წრფე ლი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. 

ად რეულ ასაკ ში ქორ წი ნე ბა ერ თ-ერ თი გავ რცე ლე ბუ ლი მი ზე ზია გო გო ნებ ში, 
რის გა მოც ისი ნი უარს ამ ბო ბენ სკო ლა ზე ან ად რეუ ლად წყვე ტენ სწავ ლას, 
რაც, თა ვის მხრივ, ბო შა ქა ლებს ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის, სო ცია ლუ რი იზო-
ლა ციი სა და ეკო ნო მი კუ რი და მოუ კი დე ბუ ლე ბის ნაკ ლე ბო ბის მი მართ კი დევ 
უფ რო მოწ ყვლადს ხდის. ქალ თა მი მართ უთა ნას წო რო და მო კი დე ბუ ლე ბა 
გარ კვეულ დაბ რკო ლე ბებს ქმნის ბო შა მა მა კა ცე ბის მი მარ თაც, რად გან ქა-
ლე ბი ვერ იყე ნე ბენ თა ვიანთ შე საძ ლებ ლო ბებს, გახ დნენ ბო შა თა თე მის გან-
ვი თა რე ბი სა და კე თილ დღეო ბის ხელ შემ წყო ბი აქ ტო რე ბი სა ქარ თვე ლო ში.

7. ანდრეა ფეინჰოფი, „ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალები საქართველოში - 
ორმაგი წნეხის პირისპირ?“ ECMI სამუშაო დოკუმენტი, #74 თებერვალი, გვ. 8. 
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•	 ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბა

ად რეუ ლი ქორ წი ნე ბე ბი სა და გა ნათ ლე ბის ნაკ ლე ბო ბის (რაც და კავ ში რე ბუ-
ლია ფი ნან სუ რი და მოუ კი დებ ლო ბის ნაკ ლე ბო ბას თან) შე დე გად, ახალ გაზ-
რდა ბო შა ქა ლე ბის თვის და გო გო ნე ბის თვის თით ქმის შეუძ ლე ბე ლია თა ვი 
დააღ წიონ ოჯა ხურ ძა ლა დო ბას, რად გან მათ სახ ლში დარ ჩე ნი სა და ძა ლა-
დო ბის ატა ნის გარ და ალ ტერ ნა ტი ვა არ გააჩ ნიათ. ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის 
წარ მო მად გე ნე ლი ქა ლე ბი სა და გო გო ნე ბის თვის არ არ სე ბობს თავ შე სა ფა რი 
და არც სკო ლა ში ხდე ბა მოს წავ ლე თათ ვის ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბა ოჯა ხუ რი 
ძა ლა დო ბის შე სა ხებ, რაც დაეხ მა რე ბო და მათ ძა ლა დო ბის ად რეუ ლი ნიშ ნე-
ბის შემ ჩნე ვა სა და მის თა ვი დან აცი ლე ბა ში. 

დე დოფ ლის წყა რო ში ჩა ტა რე ბუ ლი ანო ნი მუ რი კით ხვა რის მეშ ვეო ბით გა-
მოვ ლინ და, რომ ქალ თა მი მართ ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბა და მა თი შრო მი თი 
ექ სპლუა ტა ცია გა მო კით ხულ თათ ვის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი წუ ხი ლია. კით ხვა-
რის მი ხედ ვით, ასე ვე გა მოიკ ვე თა ისე თი პრობ ლე მე ბი, რო გო რე ბი ცაა: ქუ ჩა ში 
შემ წეო ბის ძიე ბა, ად რეუ ლი ქორ წი ნე ბე ბი, ბავ შვე ბის მოვ ლა და საო ჯა ხო 
საქ მეე ბის გაძ ღო ლა. დე დოფ ლის წყა რო ში 23 ბო შა გო გო ნა დან, რომ ლებ მაც 
კით ხვა რი შეავ სეს, 21-მა აღ ნიშ ნა, რომ ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ყო ფი ლა, 
რი სი მი ზე ზიც სახ ლში არა საკ მა რი სი თან ხის მი ტა ნა და ქმრის მიერ ღა ლა ტის 
შე სა ხებ უკ მა ყო ფი ლე ბის გა მო ხატ ვა გამ ხდა რა. თუმ ცა, ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბი-
სას მხო ლოდ ქმრე ბი არ გვევ ლი ნე ბიან მო ძა ლა დეე ბად. ბევ რმა მო ნა წი ლემ 
აღ ნიშ ნა, რომ ისი ნი სა კუ თა რი ოჯა ხის წევ რე ბის (ძი რი თა დად მშობ ლე ბის) 
მხრი და ნაც ყო ფი ლან ფი ზი კუ რი შეუ რაც ხყო ფის მსხვერ პლნი.

ამის მიუ ხე და ვად, რო დე საც ფო კუს ჯგუ ფებ ში დაის ვა ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის 
შე სა ხებ კით ხვე ბი, ყვე ლა რე გიონ ში ერ თსუ ლო ვა ნი პა სუ ხე ბი გა მოით ქვა: 
„ჩვენს თემ ში მსგავ სი პრობ ლე მე ბი არ გვაქვს“. ფო კუს ჯგუ ფი სა და ანო ნი მუ-
რი კით ხვა რის ურ თიერ თსა წი ნააღ მდე გო შე დე გე ბი კი დევ ერ თხელ ადას ტუ-
რებს, რომ ბო შა თა თემ ში ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის შე სა ხებ ხმა მაღ ლა და ღიად 
გან ხილ ვის შე საძ ლებ ლო ბე ბი ნაკ ლე ბა დაა, მით უმე ტეს, რო დე საც საუ ბარს 
მათ თვის უც ხო პი რე ბიც ეს წრე ბიან. 

შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ად რეულ ასაკ ში ვე დაიწ ყოს ოჯა ხუ რი ძა ლა-
დო ბის შე სა ხებ ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბა, რა თა ახალ გაზ რდა ბო შებ მა ძა ლა-
დო ბის ნიშ ნე ბი და საწ ყის ში ვე ამოიც ნონ და ამ რი გად გა ვაძ ლიე როთ ახალ-
გაზ რდე ბი, რა თა თა ვად შეძ ლონ თა ვიანთ თემ ში პი რო ბე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბა 
სა ქარ თვე ლო ში. 
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•	 მშო ბია რო ბა

ად რეულ ქორ წი ნე ბას ხში რად თან ახ ლავს ისე თი პრობ ლე მე ბი, რო გო რე ბი-
ცაა: ბუნ დო ვა ნი წარ მოდ გე ნა რეპ რო დუქ ციულ უფ ლე ბა თა შე სა ხებ, ახალ გაზ-
რდა ქა ლე ბი სა და გო გო ნე ბის თვის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ნაკ ლე ბო ბა თვი თონ 
გან საზ ღვრონ, უნ დათ თუ არა ბავ შვე ბის ყო ლა და რამ დე ნი შვი ლის გა ჩე ნა 
სურთ. მო ნა წი ლეე ბი თან ხმდე ბოდ ნენ, რომ, რო გორც წე სი, ბო შა ოჯა ხებს 
ბევ რი შვი ლი ჰყავთ (დაახ ლოე ბით 4-6), რაც ასე ვე გუ ლის ხმობს ეკო ნო მი-
კუ რი სირ თუ ლეე ბის გამ წვა ვე ბას და შე დე გად, ჯან მრთე ლო ბას თან და კავ ში-
რე ბულ პრობ ლე მებს.

ბევ რი ბო შა ქა ლი (მათ შო რის ახალ გაზ რდე ბი) კვლავ სახ ლში მშო ბია რობს 
და ამის მი ზე ზი სხვა დას ხვაა: ID ბა რა თე ბის ნაკ ლე ბო ბა (რის გა მოც სა მე დი-
ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბი უარს ამ ბო ბენ პა ციენ ტის მი ღე ბა ზე), კერ ძო მომ სა ხუ-
რე ბის მი სა ღე ბად უსახ სრო ბა ან უბ რა ლოდ ცნო ბიე რე ბის ნაკ ლე ბო ბა შე სა-
ბა მი სი და წე სე ბუ ლე ბის შე სა ხებ. ამ პრობ ლე მე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სახ ლში 
მშო ბია რო ბა ხშირ შემ თხვე ვა ში არა არ ჩე ვა ნი, არა მედ ერ თა დერ თი გა მო-
სა ვა ლია ბევ რის თვის. რუს თავ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ფო კუს ჯგუ ფის დროს აღი ნიშ-
ნა, რომ „ქა ლებს, რომ ლებ საც აქვთ სა ხელ მწი ფო ჯან დაც ვის პროგ რა მებ ზე 
წვდო მა, სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბებ ში მშო ბია რო ბენ“. სახ ლში მშო ბია რო-
ბას ხში რად რო გორც დე დის, ისე ახალ შო ბი ლის ჯან მრთე ლო ბის თვის სა ში ში 
გარ თუ ლე ბე ბი ახ ლავს თავს, რაც საა ვად მყო ფო ში მშო ბია რო ბის შემ თხვე ვა-
ში ექი მე ბის დახ მა რე ბით მარ ტი ვად შეიძ ლე ბა იყოს თა ვი დან აცი ლე ბუ ლი. 
მშო ბია რო ბის თვის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის 
დროს პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი ბა რა თის არ ქო ნა ახალ გაზ რდა ბო შა 
ქა ლე ბი სა და გო გო ნე ბის თვის კი დევ ერთ და მა ტე ბით პრობ ლე მად გა მოიკ-
ვე თა. ბო შა ქა ლე ბი დის კრი მი ნა ციის შემ თხვე ვებ ზეც საუბ რო ბენ, რო დე საც, 
მა თი ვე თქმით, საა ვად მყო ფოს სამ შო ბია რო გან ყო ფი ლე ბა ში მათ უა რი უთ-
ხრეს მომ სა ხუ რე ბა ზე და შე სა ბა მი სად, სახ ლში მშო ბია რო ბის გარ და სხვა 
არ ჩე ვა ნი არ ჰქონ დათ8. მსგავ სი შემ თხვე ვე ბი გავ ლე ნას ახ დენს არა მხო-
ლოდ ბო შა დე დე ბი სა და ბავ შვე ბის ჯან მრთე ლო ბა ზე, არა მედ იწ ვევს ბო შა 
ბავ შვე ბის რე გის ტრა ციის ნაკ ლე ბო ბას, რაც შემ დგომ ში მათ სა ზო გა დოე ბა ში 
ინ ტეგ რა ციის შე საძ ლებ ლო ბებ საც არ თმევს. თუმ ცა, რო დე საც ფო კუს ჯგუფ ში 
ზე მოთ აღ ნიშ ნულ დის კრი მი ნა ცია ზე დაის ვა შე კით ხვა, ყვე ლა მო ნა წი ლემ 
გა ნაც ხა და, რომ მსგავ სი შემ თხვე ვა მათ ოჯახ ში არ მომ ხდა რა. 

8. „უმცირესობათა საკითხების ევროპული ცენტრი“, საქართველოში ეთნიკური უმცირესობების 
ქალთა საჭიროებების შეფასება. გაეროს ქალთა/ ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში 
(ინოვაციური მოქმედება გენდერული თანასწორობისთვის), თბილისი, 2014.
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D. სა ზო გა დოებ რი ვი ცხოვ რე ბა და პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლეო ბა

•	 კულ ტუ რა და ტრა დი ციე ბი

სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რებ ბო შა თა ტრა დი ციე ბი უარ ყო ფი თად აღიქ მე ბა. უმ-
რავ ლე სო ბა მათ ხე დავს რო გორც გაუ გე ბარ და „ჩა მორ ჩე ნილ“ ჩვეუ ლე ბებს, 
სა ზო გა დოებ რივ სფე რო ში ბო შა თა კულ ტუ რის ნე გა ტიუ რი პორ ტრე ტი იქ მნე-
ბა, რა საც შემ დგომ დი დი გავ ლე ნა აქვს ბო შა თა ყო ველ დღიურ ცხოვ რე ბა ზეც. 
სა ქარ თვე ლოს რე გიო ნებ ში ჩა ტა რე ბულ ყვე ლა ფო კუს ჯგუფ ში აღი ნიშ ნა, 
რომ კულ ტუ რი სა და ტრა დი ციე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა ახალ გაზ რდა ბო შე ბის თვის 
პრიო რი ტე ტია. ენა და რე ლი გია კი გა მოი ყო რო გორც მა თი კულ ტუ რის მთა-
ვა რი საყ რდე ნე ბი. 

მო ნა წი ლეე ბი კარ გად ფლო ბენ რუ სულ და ბო შურ ენებს (კრი მი, ვლა ხი, პლა-
შუ ნო), ზო გიერ თმა იცის ქარ თუ ლიც. მა თი ვე გან ცხა დე ბით, ქარ თუ ლი ენის 
ცოდ ნა უფ რო და უფ რო გავ რცე ლე ბუ ლი და მი სა ღე ბი ნორ მა ხდე ბა. მიუ ხე-
და ვად ამი სა, მო ნა წი ლეებს შო რის სა ხელ მწი ფო ენის ცოდ ნის ნაკ ლე ბო ბის 
გა მო ფო კუს ჯგუ ფე ბის ჩა ტა რე ბა ქარ თულ ენა ზე ვერ მო ხერ ხდა. გა ჩიან ში ამ 
სა კით ხზე საუბ რი სას ერ თ-ერ თმა მო ნა წი ლემ აღ ნიშ ნა, რომ „ქარ თუ ლი ენის 
ცოდ ნა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია ინ ტეგ რა ციის თვის“ და სწო რედ ამი ტომ მი სი შეს-
წავ ლი სად მი ინ ტე რე სი იზ რდე ბა. 

ბო შუ რი დია ლექ ტე ბი, რომ ლებ ზეც სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რე ბი ბო შე ბი საუბ-
რო ბენ, იმ დე ნად გან სხვა ვე ბუ ლია ერ თმა ნე თის გან, რომ მა თაც კი უჭირთ 
თე მის შიგ ნით კო მუ ნი კა ცია. გა ჩიან ში შეხ ვედ რი სას, მო ნა წი ლეე ბი, რო მელ-
თათ ვი საც მშობ ლიუ რი ენა შე სა ბა მი სად ვლა ხი და პლა შუ ნო იყო, ერ თმა ნეთს 
რუ სუ ლად ესაუბ რე ბოდ ნენ, რად გან აღ ნიშ ნუ ლი დია ლექ ტე ბი ერ თმა ნე თის-
გან სრუ ლიად გან სხვა ვე ბუ ლია. ფო კუს ჯგუ ფის მო ნა წი ლეე ბი სხვა დას ხვა 
რე ლი გიის მიმ დევ რე ბი იყ ვნენ, მათ შო რის მარ თლმა დი დებ ლე ბი, მუს ლი მე ბი 
და ორ მოც დაა თია ნე ლე ბი. ეს მო ნა ცე მე ბი სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რე ბი ბო შა 
თე მის კულ ტუ რუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის კი დევ ერ თი მა გა ლი თია, რო მე-
ლიც ხში რად სტე რეო ტი პე ბი სა და გა მარ ტი ვე ბის მსხვერ პლია, მა შინ რო ცა 
ხელ შეწ ყო ბა სა და დაც ვას უნ და იმ სა ხუ რებ დეს. 

ლე ნინ ო ვკა ში შეხ ვედ რის დროს, მო ნა წი ლემ აღ ნიშ ნა: „სა ხელ მწი ფოს მხრი-
დან ჩვენს ტრა დი ციებ სა და კულ ტუ რა ზე ზრუნ ვა აუ ცი ლე ბე ლია, სხვა შემ-
თხვე ვა ში ჩვე ნი ასი მი ლა ცია მოხ დე ბა და ბო შა თა თე მი საერ თოდ გაქ რე ბა“. 
სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ამ პრო ცეს ში ჩა რე ვა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია, რად გან ეს 
ხელს შეუწ ყობს ქარ თუ ლი სა ზო გა დოე ბი სად მი მი კუთ ვნე ბუ ლო ბის გრძნო ბის 
გაზ რდას, რაც, სა ბო ლოოდ, ბო შა თა ინ ტეგ რა ციას შეუწ ყობს ხელს. 
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•	 და საქ მე ბა და სო ცია ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რეო ბა

ახალ გაზ რდა ბო შე ბის თვის სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი და საქ მე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბე ბი ძა ლიან მწი რია. მათ თვის და საქ მე ბის სიძ ნე ლეე ბი ბევ რი 
ფაქ ტო რი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი. გა ნათ ლე ბის ნაკ ლე ბო ბა (ან გა ნათ ლე ბის 
და ბა ლი დო ნე) მთა ვა რი მი ზე ზია, თუმ ცა აუ ცი ლებ ლად უნ და აღი ნიშ ნოს, სა-
ზო გა დოე ბა ში ბო შე ბის მი მართ არ სე ბუ ლი ნე გა ტიუ რი სტე რეო ტი პე ბი, რომ-
ლე ბიც თე მის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე ასე ვე 
დიდ გავ ლე ნას ახ დე ნენ. 

მო ნა წი ლე თა ძა ლიან დიდ მა ნა წილ მა აღ ნიშ ნა, რომ მათ მუ შაო ბა ად რეუ ლი 
ასა კი დან ვე დაიწ ყეს, რად გან ხშირ შემ თხვე ვა ში მა თი ოჯა ხე ბის თვის სახ ლში 
ფუ ლის მი ტა ნა ყვე ლა ზე პრიო რი ტე ტუ ლია. თუმ ცა, ფო კუს ჯგუ ფებ ში ბევ რმა 
ახალ გაზ რდამ წუ ხი ლი გა მოთ ქვა, რომ ქარ თუ ლი სა ზო გა დოე ბის წარ მოდ გე-
ნით ყვე ლა ბო შა აუ ცი ლებ ლად შემ წეო ბას ით ხოვს ქუ ჩა ში და ვერ წარ მოუდ-
გე ნიათ, რომ ისი ნი მუ შაობ დნენ. მათ ეს დაშ ვე ბა უარ ყვეს და აღ ნიშ ნეს, რომ 
ყვე ლა ბო შა ზე მსგავ სი გან ზო გა დე ბა არა რე ლე ვან ტუ რია. გა ჩიან ში ერ თ-ერ თმა 
მო ნა წი ლემ გა ნაც ხა და: „ხალ ხი ფიქ რობს, რომ ბო შე ბი ქუ ჩის მათ ხოვ რე ბი 
არიან! - ეს სწო რი არ არის, რად გან უმ რავ ლეს შემ თხვე ვა ში ჩვენ ფი ნან სურ 
შე მო სა ვალს ვი ღებთ ვაჭ რო ბით, მეურ ნეო ბით და მარ ჩიე ლო ბით“. 

გა ნათ ლე ბის და ბა ლი დო ნის გა მო, ბო შე ბის თვის და საქ მე ბა რთუ ლია. ამის 
გა მო, ბევ რი ბო შა, მა გა ლი თად, გა ჩიან სა და დე დოფ ლის წყა როს სხვა სოფ-
ლებ ში, სა სოფ ლო და სა მომ ხმა რებ ლო მეურ ნეო ბი თაა და კა ვე ბუ ლი. ფო კუს 
ჯგუ ფის მო ნა წი ლეე ბი დან მხო ლოდ ერ თმა დაა დას ტუ რა, რომ მის შე მო სავ-
ლის წყა როს ქუ ჩა ში შემ წეო ბის თხოვ ნა წარ მოად გენს. მიუ ხე და ვად ამი სა, 
თბი ლის ში ჩა ტა რე ბუ ლი შეხ ვედ რი სას აღი ნიშ ნა, რომ ძი რი თა დად მცი რეწ-
ლო ვა ნი ბავ შვე ბი ით ხო ვენ შემ წეო ბას ქუ ჩა ში, რად გან ამ ასაკ ში მათ მე ტი 
თა ნაგ რძნო ბის გა მოწ ვე ვა შეუძ ლიათ ქარ თულ სა ზო გა დოე ბა ში.

ფო კუს ჯგუ ფის მო ნა წი ლეებ მა ყვე ლა ზე დიდ პრობ ლე მად უმუ შევ რო ბა დაა-
სა ხე ლეს, რა საც ისი ნი ზო გა დად ქვე ყა ნა ში არ სე ბულ მძი მე ეკო ნო მი კურ 
მდგო მა რეო ბას უკავ ში რე ბენ. თუმ ცა ასე ვე აღ ნიშ ნეს, რომ გა ნათ ლე ბის ნაკ-
ლე ბო ბი სა და დის კრი მი ნა ციის გა მო მა თი და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
კი დევ უფ რო მცი რეა.

ბო შა თა და საქ მე ბი სა და სო ცია ლუ რი ინ ტეგ რა ციის პრობ ლე მა მხო ლოდ გა-
ნათ ლე ბის ნაკ ლე ბო ბით არაა გა მოწ ვეუ ლი, აქ აუ ცი ლე ბე ლია, აღი ნიშ ნოს 
რა სობ რი ვი დის კრი მი ნა ციის რო ლი, რო მე ლიც ასე ვე ფარ თო დაა გავ რცე ლე-
ბუ ლი. ქო ბუ ლეთ ში ერ თ-ერ თმა მა მა კაც მა მო ნა წი ლემ გა ნაც ხა და: „ბევრ ადა-
მიანს ეში ნია ჩვე ნი, რად გან სტე რეო ტი პუ ლი წარ მოდ გე ნე ბი აქვთ“. ბო შა თა 
შე სა ხებ უარ ყო ფი თი სტე რეო ტი პე ბი, რომ ლე ბიც ნა წი ლობ რივ გა მოწ ვეუ ლია 
ბო შა თა კულ ტუ რე ბის შე სა ხებ ცოდ ნის ნაკ ლე ბო ბი თა და მე დიის მიერ შექ-



15

მნი ლი ხა ტე ბით, სა ქარ თვე ლო ში ბო შა თა ცხოვ რე ბა ზე დიდ გავ ლე ნას ახ დე-
ნენ. ლე ნინ ო ვკა ში შეხ ვედ რის დროს, ერ თ-ერ თმა მო ნა წი ლემ აღ ნიშ ნა, რომ 
სკო ლის პე რიოდ ში მის თა ნაკ ლა სე ლებ სა და მათ მშობ ლებს უარ ყო ფი თი 
შე ხე დუ ლე ბე ბი ჰქონ დათ ბო შებ ზე და ამ ქსე ნო ფო ბიურ მა და მო კი დე ბუ ლე-
ბებ მა მას ბევ რი პრობ ლე მა შეუქ მნეს. აუ ცი ლე ბე ლია, რომ ტო ლე რან ტო ბის 
ხელ შეწ ყო ბა ად რეუ ლი ასა კი დან ვე დაიწ ყოს, რა თა შემ დგომ ში ბო შა თა იზო-
ლა ცია არ მოხ დეს. დე დოფ ლის წყა რო ში აღი ნიშ ნა, რომ და საქ მე ბის პრობ-
ლე მე ბის შე დე გად ბევრ ბო შას ქუ ჩა ში შემ წეო ბის თხოვ ნა ან ზო გიერთ შემ-
თხვე ვა ში მარ ჩიე ლო ბი თა და ჯი ბის ქურ დო ბით თა ვის რჩე ნა უწევს.

გა ჩიან ში, დე დოფ ლის წყა რო სა და ქო ბუ ლეთ ში მო ნა წი ლეებ მა გა ნაც ხა დეს, 
რომ და საქ მე ბის პრობ ლე მა ბო შა თა ცუ დი საც ხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის ძი რი-
თა დი მი ზე ზია (პირ ველ ორ და სახ ლე ბა ში მძი მეა მდგო მა რეო ბა). დე დოფ-
ლის წყა რო ში მო ნა წი ლეე ბი უჩი ვიან ელექ ტრო მო მა რა გე ბის ნაკ ლე ბო ბა სა 
და საი რი გა ციო სის ტე მის გაუ მარ თაო ბას, რაც ხან და ხან ჯან მრთე ლო ბას თან 
და კავ ში რე ბულ პრობ ლე მებ საც იწ ვევს. 

•	 პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლეო ბა

მძი მე სო ციო -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რეო ბის გა მო, ახალ გაზ რდა ბო შე ბი პო-
ლი ტი კუ რად აქ ტიუ რე ბი არ არიან. ისი ნი სა ზო გა დოე ბის გან იზო ლი რე ბუ ლად 
ცხოვ რო ბენ, მხო ლოდ სა ვაჭ რო ურ თიერ თო ბე ბის ფარ გლებ ში აქვთ ძა ლიან 
მცი რე კონ ტაქ ტე ბი, რის გა მოც მა თი პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლეო ბა უკი დუ რე-
სად რთუ ლია. პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტე ბის ნაკ ლე ბო ბა, 
ქარ თუ ლი ენის ცოდ ნის და ბა ლი დო ნე, უკი დუ რე სი სი ღა რი ბე და ნე გა ტიუ რი 
სტე რეო ტი პე ბი - გა ნა პი რო ბებს ბო შე ბის თვის პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლეო ბის 
ნაკ ლებ შე საძ ლებ ლო ბებს, რაც კი დევ უფ რო მცირ დე ბა სა ზო გა დოე ბის გან 
გაუც ხოე ბის გა მო. 

ფო კუს ჯგუ ფებ ში მო ნა წი ლეებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ ისი ნი არ ჩევ ნე ბის დრო საც 
კი არ არიან პო ლი ტი კუ რად აქ ტიუ რე ბი. რუს თავ ში ერ თ-ერ თმა მო ნა წი ლემ 
გა ნაც ხა და: „ჩვენ ვი ცით, ვინ არიან მთა ვა რი პო ლი ტი კო სე ბი და გვა ღელ-
ვებს კი დეც, რად გან სა ქარ თვე ლო ჩვე ნი სამ შობ ლოა. თუმ ცა ID ბა რა თე ბის 
არ ქო ნის გა მო, ჩვენ შეგ ვიძ ლია მხო ლოდ შო რი დან მივ ყვეთ მოვ ლე ნებს“. 
თუმ ცა, არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლეო ბას თან და კავ ში რე ბით გა ჩიან ში სრუ ლიად 
გან სხვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბა და ფიქ სირ და: „მე არ ვმო ნა წი ლეობ და არ ვაძ-
ლევ ხმას არ ჩევ ნებ ში, რად გან მაინც არა ვინ ზრუ ნავს ჩვენ ზე. შე სა ბა მი სად, 
ჩემ თვის მნიშ ვნე ლო ბა არ აქვს, ვინ იქ ნე ბა ხე ლი სუფ ლე ბა ში“. აღ სა ნიშ ნა ვია, 
რომ იმა ვე ფო კუს ჯგუფ ში, გა ჩიან ში, ერ თ-ერ თი მო ნა წი ლე პო ლი ტი კუ რად 
ძა ლიან აქ ტიუ რია, ის დი დი ენ თუ ზიაზ მით არის ჩარ თუ ლი ერ თ-ერ თი მთა ვა-
რი პარ ტიის საქ მია ნო ბა შიც, რაც მას თე მის უმ რავ ლე სო ბის გან გა მოარ ჩევს. 
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მი სა სალ მე ბე ლია, ახალ გაზ რდა ბო შა ლი დე რის არ სე ბო ბა, მაგ რამ და მა ტე-
ბი თი ძა ლის ხმე ვა აუ ცი ლე ბე ლია, რა თა მე ტი ახალ გაზ რდა ჩაერ თოს პო ლი-
ტი კურ პრო ცე სებ ში. მათ უნ და გაი გონ, თუ რო გორ შეიძ ლე ბა სა ზო გა დოებ რივ 
ცხოვ რე ბა ში აქ ტიუ რი მო ნა წი ლეო ბით გარ კვეუ ლი ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ-
ციე ლე ბა. სა ზო გა დოე ბი სა და ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ უნ დობ ლო ბა კვლავ 
ფარ თო დაა გავ რცე ლე ბუ ლი. თბი ლის ში ერ თ-ერ თმა მო ნა წი ლემ სა მო ქა ლა-
ქო სა ზო გა დოე ბის მი მარ თაც გა მოთ ქვა უკ მა ყო ფი ლე ბა: „ჩვენ არ ვენ დო ბით 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციებ სა და სამ თავ რო ბო ინ სტი ტუ ტებს, რად გან 
ისი ნი მხო ლოდ მა შინ ჩა მო დიან და გვის მე ნენ, რო დე საც ეს მათ სჭირ დე ბათ 
და შე დე გად, ჩვენ არა ნაირ პროგ რესს არ ვი ღებთ“.

IV. დას კვნა

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რებ ბო შა თა მდგო მა რეო-
ბის გაუმ ჯო ბე სე ბის თვის ნა ბი ჯე ბი გა დაიდ გა, ამ კუთ ხით უფ რო მე ტი ძა ლის-
ხმე ვა და მოქ მე დე ბაა სა ჭი რო. გა სულ წლებ ში მთავ რო ბამ მე ტი ყუ რად ღე ბა 
მიაქ ცია ბო შა თა თემს და მათ მი მართ ცნო ბიე რე ბის დო ნე გარ კვეულ წი ლად 
ამაღ ლდა. მი სა სალ მე ბე ლია ის გაუმ ჯო ბე სე ბაც, რაც რე გის ტრა ციის არ მქო ნე 
პი რე ბის თვის ID ბა რა თე ბის გა და ცე მის კუთ ხით ხორ ციელ დე ბა, თუმ ცა ეს არ 
უნ და იყოს ერ თა დერ თი მი ზა ნი. 

ფო კუს ჯგუ ფებ ში გა მოჩ ნდა, რომ სო ფელ ში მცხოვ რებ ბო შა თა მდგო მა რეო ბა 
უფ რო მძი მეა ვიდ რე ქა ლაქ ში მაც ხოვ რებ ლე ბის, რომ ლებ საც და საქ მე ბი სა 
და გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის მე ტი შე საძ ლებ ლო ბე ბი აქვთ. კერ ძოდ, თბი ლის ში 
მცხოვ რე ბი ბო შე ბის მდგო მა რეო ბა უკე თე სია, რაც ურ ბა ნულ და სოფ ლის 
ტი პის და სახ ლე ბებს შო რის არ სე ბულ სხვაო ბას ნათ ლად გვიჩ ვე ნებს. 

სპე ცი ფი კუ რი პრობ ლე მე ბი გა მოიკ ვე თა სხვა დას ხვა და სახ ლე ბა ში, თუმ ცა, 
გა მოჩ ნდა, რომ არ სე ბობს გა მოწ ვე ვე ბიც, რომ ლე ბიც საერ თოა და თა ნაბ-
რა დაა გავ რცე ლე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა კუთ ხე ში მცხოვ რე ბი ბო-
შე ბის თვის. აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტის მი ზა ნი იყო, გა მოეკ ვლია არა მხო ლოდ 
ახალ გაზ რდა ბო შე ბის წი ნა შე მდგა რი პრობ ლე მე ბი, არა მედ მა თი მთა ვა რი 
წუ ხი ლიც (რაც ყო ველ თვის ერ თმა ნეთს არ ემ თხვეო და). მათ შო რის გა მოი-
ყო შემ დე გი: ცხოვ რე ბის ცუ დი პი რო ბე ბი, გა ნათ ლე ბის ნაკ ლე ბო ბა (სკო ლის 
ნაად რე ვი შეწ ყვე ტა) და სა კუ თა რი იდენ ტო ბის და კარ გვის ში ში.

დე დოფ ლის წყა რო ში ახალ გაზ რდე ბის მთა ვარ წუ ხილს წარ მოად გენ და ცუ დი 
სა ყო ფაც ხოვ რე ბო პი რო ბე ბი, სი ღა რი ბე და მის გან გა მოწ ვეუ ლი შე დე გე ბი, 
მათ შო რის გა ნათ ლე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის ნაკ ლე ბო ბა, ტრა დი ციე ბი სა 
და იდენ ტო ბის და კარ გვის ში ში. 

გა ჩიან ში მო ნა წი ლეებ მა მთა ვარ გა მოწ ვე ვად დაა სა ხე ლეს შემ დე გი: ცხოვ-
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რე ბის ცუ დი პი რო ბე ბი, უმუ შევ რო ბა, სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ-
ფორ მა ციი სა და ხელ მი საწ ვდო მო ბის ნაკ ლე ბო ბა, სო ცია ლუ რი ინ ტეგ რა ციის 
ხე ლის შემ შლე ლი ბა რიე რე ბი. 

ქო ბუ ლეთ ში უმუ შევ რო ბას თან ერ თად პრობ ლე მად გა მოი ყო ჯან მრთე ლო-
ბის სა კით ხე ბი, რომ ლე ბიც ხშირ შემ თხვე ვა ში ად რეულ ქორ წი ნე ბას თან და 
ოჯა ხურ ძა ლა დო ბას თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი. ამა ვე ფო კუს ჯგუფ ში გა მოიკ-
ვე თა, რომ ად რეუ ლი ქორ წი ნე ბა სკო ლა ში სწავ ლის შეწ ყვე ტის ერ თ-ერ თი 
მთა ვა რი მი ზე ზია.

რაც შეე ხე ბა თბი ლისს, დე და ქა ლაქ ში ბო შა თა თე მი შე და რე ბით უკე თაა ინ-
ტეგ რი რე ბუ ლი, ძი რი თა დად უფ რო მსხვი ლი სა ვაჭ რო შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
გა მო. თუმ ცა, ცუ დი სა ყო ფაც ხოვ რე ბო პი რო ბე ბი დე და ქა ლაქ შიც პრობ ლე-
მუ რი სა კით ხია. 

ახალ გაზ რდა ბო შე ბი თე მის მო მა ვალს წარ მოად გე ნენ. ამ დე ნად, მათ შეუძ-
ლიათ სა ზო გა დოე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ითა მა შონ და ცვლი ლე ბე ბის 
შე მოქ მე დე ბი გახ დნენ. მი ზან მი მარ თუ ლი მოქ მე დე ბაა სა ჭი რო, სა ქარ თვე-
ლოს მთავ რო ბამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს, რომ გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა და სა ზო გა-
დოებ რივ ცხოვ რე ბა ში (მათ შო რის პო ლი ტი კურ ში) მო ნა წი ლე ბა, თე მის თვის 
პრიო რი ტე ტუ ლი გახ დეს, რაც სა მო მავ ლოდ სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რე ბი ბო-
შე ბის პრობ ლე მე ბის გრძელ ვა დიან და მდგრად გა დაწ ყვე ტას შეუწ ყობს ხელს. 

ახალ გაზ რდა ბო შე ბი კარ გად აც ნო ბიე რე ბენ არ სე ბულ პრობ ლე მებს და თუ 
კი ამის შე საძ ლებ ლო ბა მიე ცათ, მზად არიან, მათ მოგ ვა რე ბა ში წვლი ლი 
შეი ტა ნონ. ქო ბუ ლეთ ში ერ თ-ერ თმა მო ნა წი ლემ აღ ნიშ ნა: „ჩვენ ვართ ხალ ხი, 
ჩვენ ვართ სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქეე ბი და თუ კი დაგ ვეხ მა რე ბით, ჩვენ მზად 
ვართ, საერ თო გან ვი თა რე ბის თვის ვიზ რუ ნოთ“.

V. რე კო მენ და ციე ბი

A. სა მარ თლებ რი ვი მდგო მა რეო ბა

−	 შე მუ შავ დეს სტრა ტე გია, რო მე ლიც მოი ცავს სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რე ბი 
ბო შე ბის თვის პრობ ლე მუ რი სა კით ხე ბის მოგ ვა რე ბას და რო მე ლიც გან-
სა კუთ რე ბულ ყუ რად ღე ბას გაა მახ ვი ლებს ახალ გაზ რდებ ზე. სტრა ტე გია 
შე ვი დეს ტო ლე რან ტო ბი სა და სა მო ქა ლა ქო ინ ტეგ რა ციის ეროვ ნულ 
კონ ცეფ ცია სა და მის სა მოქ მე დო გეგ მა ში;

−	 გაგ რძელ დეს ბო შე ბის თვის პი რა დო ბის მოწ მო ბე ბის გა ცე მა, ახა ლი შემ-
თხვე ვე ბის გან ხილ ვა მოხ დეს არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის, UNHCR-ი სა 
და სხვა დაინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რეე ბის მო ნა წი ლეო ბით;
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−	 რე გის ტრა ციას თან და კავ ში რე ბუ ლი ბა რიე რე ბი მოიხ სნას, მათ შო რის 
პი რა დო ბის მოწ მო ბის აღე ბის თვის სა ჭი რო სა ფა სუ რის მოხ სნა, რა თა 
და ბა ლი შე მო სავ ლე ბის მქო ნე ოჯა ხებ მა შეძ ლონ რე გის ტრი რე ბა;

−	 ბავ შვთა რე გის ტრი რე ბის პრიო რი ტე ტუ ლად გან ხილ ვა, რა თა მათ სას-
კო ლო გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა შეძ ლონ. მა გა ლი თად, დო კუ მენ ტე ბის არ-
მქო ნე ბავ შვე ბის სკო ლა ში დაშ ვე ბა და შემ დეგ სკო ლებ თან თა ნამ შრომ-
ლო ბით მა თი საქ მეე ბის გან ხილ ვა.

B. გა ნათ ლე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა

−	 მშობ ლებ თან გა ნათ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბის შე სა ხებ ცნო ბიე რე ბის ამაღ-
ლე ბის კამ პა ნიე ბის ჩა ტა რე ბა, რო გორც პრო ფე სიუ ლი, ისე უმაღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ;

−	 წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის გა ზია რე ბა, მა გა ლი თად, ქო ბუ ლეთ ში არა სამ-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციის მუ შაო ბის შე დე გად ბევ რმა ბავ შვმა დაიწ ყო 
რე გუ ლა რუ ლად სკო ლა ში სია რუ ლი;

−	 სკო ლა ში სწავ ლის თვის სა ჭი რო თან ხე ბის შემ ცი რე ბა, კერ ძოდ, სა ხელ-
მძღვა ნე ლოე ბის უფა სო და რი გე ბა ან მოს წავ ლე თათ ვის უფა სო ტრან-
სპორ ტის უზ რუნ ველ ყო ფა (გან სა კუთ რე ბით სოფ ლებ სა და ცენ ტრის გან 
მო შო რე ბულ და სახ ლე ბებ ში);

−	 მას წავ ლებ ლებ თან მუ შაო ბა, რა თა ბო შა ბავ შვე ბის /ა ხალ გაზ რდე ბის მი-
მართ დის კრი მი ნა ციის შემ თხვე ვე ბის გა მოაშ კა რა ვე ბა მოხ დეს. მოს წავ-
ლეებ ში ინ ტერ კულ ტუ რუ ლი ტო ლე რან ტო ბის ხელ შეწ ყო ბა;

−	 ისე თი მე ქა ნიზ მის შექ მნა, რო მე ლიც გა მოააშ კა რა ვებს ბო შა მოს წავ-
ლეე ბის მხრი დან სკო ლის მი ტო ვე ბის შემ თხვე ვებს;

−	 სკო ლებ სა და სა ბავ შვო ბა ღებ ში ბო შა და სხვა ეთ ნი კუ რი წარ მო მავ ლო-
ბის ბავ შვებს შო რის ურ თიერ თო ბის ხელ შეწ ყო ბა, რაც გააუმ ჯო ბე სებს 
მშობ ლებს შო რის კონ ტაქ ტსა და ინ ტეგ რა ციას.

C. ჯან მრთე ლო ბა და კე თილ დღეო ბა

−	 სა მო ქა ლა ქო კო დექ სში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა, რა თა მშობ ლე ბის თან-
ხმო ბის მიუ ხე და ვად, არ მოხ დეს არას რულ წლო ვან თა ად რეუ ლი ქორ-
წი ნე ბა;

−	 სკო ლა სა და სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტებს (ად გი ლობ რივ, რე გიო ნა ლურ 
და ეროვ ნულ) შო რის შეტ ყო ბი ნე ბის მე ქა ნიზ მის შე მუ შა ვე ბა, რო მე ლიც 
გა მოააშ კა რა ვებს ად რეუ ლი ქორ წი ნე ბის გა მო სკო ლის მი ტო ვე ბის პო-
ტენ ციურ შემ თხვე ვებს;
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−	 მშობ ლებ სა და ზო გა დად თემ ში ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბა ად რეუ ლი 
ქორ წი ნე ბის რის კებ სა და ად რეუ ლი ფეხ მძი მო ბის შე სა ხებ (ა რა მხო-
ლოდ კე თილ დღეო ბის, არა მედ ჯან მრთე ლო ბის კუთ ხი თაც);

−	 ახალ გაზ რდა ქა ლე ბი სა და მა მა კა ცე ბის თვის სექ სუა ლუ რი გა ნათ ლე-
ბის კურ სის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რო მელ შიც გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა 
დაეთ მო ბა ად რეულ ასაკ ში ფეხ მძი მო ბის რის კებს;

−	 ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვა ში ბო შა ქა ლე ბის თვის თავ შე საფ რის უზ-
რუნ ველ ყო ფა, სა დაც მათ ფსი ქო ლო გიუ რი კონ სულ ტა ციაც ჩაუ ტარ დე ბათ.

D. სა ზო გა დოებ რი ვი ცხოვ რე ბა და პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლეო ბა

−	 ბო შა მო სახ ლეო ბის ინ ტეგ რა ციის თვის ად გი ლობ რი ვი სტრა ტე გიე ბის 
შე მუ შა ვე ბა და მი სი მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში ბო შე ბის ჩარ თვა, რა თა უკეთ 
გა მოაშ კა რავ დეს მა თი პრობ ლე მე ბი და ბა რიე რე ბი;

−	 არ ჩევ ნე ბის მნიშ ვნე ლო ბი სა და პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლეო ბის შე სა ხებ 
ახალ გაზ რდა ბო შე ბის თვის ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბის კამ პა ნიე ბის ჩა-
ტა რე ბა;

−	 ახალ გაზ რდა ბო შე ბის თვის სა კო მუ ნი კა ციო ქსე ლის ხელ შეწ ყო ბა, მათ 
შო რის სო ცია ლუ რი მე დიის მეშ ვეო ბით, რა თა მათ შეძ ლონ ერ თმა ნეთ-
თან კო მუ ნი კა ცია და წარ მა ტე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის გა ზია რე ბა.

სხვა:

−	 სი ღა რი ბის ზღვარს მიღ მა მცხოვ რე ბი ბო შა ოჯა ხე ბის იდენ ტი ფი ცი რე-
ბა, სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბის მი ღე ბის მიზ ნით, რო გორც და ბა ლი შე მო-
სავ ლის მქო ნე ოჯა ხე ბი სათ ვის ასე ვე მო ქა ლა ქეო ბის არ მქო ნე პი რე ბი-
სათ ვის.
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