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„ქალთა ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭე რი ჯგუ ფი~ 
(WISG) ქალ თა სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე ფე მი ნის ტუ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ა ა, რო მე ლიც გენ დე რი სა და სექ სუ ა ლო-
ბის სა კითხებ ზე 2000 წლი დან მუ შა ობს. ლ(გ)ბტქი 
თე მის წევ რ თა გაძ ლი ე რე ბას, სერ ვი სე ბის მი წო დე-
ბას, სო გი- ს თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის ად ვო-
კა ტი რე ბა/ ლო ბი რე ბა სა და სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ-
მი რე ბუ ლო ბის ამაღ ლე ბას თან ერ თად, კვლე ვი თი 
საქ მი ა ნო ბა ორ გა ნი ზა ცი ის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი სტრა ტე გი უ ლი მი მარ თუ ლე ბა ა.

ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბი სა და მა თი უფ ლებ რი ვი თა-
ნას წო რო ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის პირ-
ვე ლი ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი კვლე ვა „ქალთა ინი-
ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭერ მა ჯგუფ მა~ 2016 წელს, 
ევ რო კავ ში რის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის 
„ლგბტი სო ლი და რო ბის ქსე ლი სომ ხეთ სა და სა ქარ-
თ ვე ლო ში~ ფარ გ ლებ ში, ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დის 
სამ ხ რეთ კავ კა სი ის ოფი სის მხარ და ჭე რით ჩა ა ტა-
რა. წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა მაქ სი მა ლუ რად მი ახ ლო-
ე ბუ ლი მე თო დო ლო გი ით გან ხორ ცი ელ და, რა მაც 
სა შუ ა ლე ბა მოგ ვ ცა არა მხო ლოდ დღეს არ სე ბუ ლი 
მდგო მა რე ო ბა შეგ ვე ფა სე ბი ნა, არა მედ, მო ნა ცემ-
თა შე და რე ბის სა ფუძ ველ ზე, ქვე ყა ნა ში მომ ხ და-
რი ცვლი ლე ბე ბი დი ნა მი კა შიც გაგ ვე ა ნა ლი ზე ბი ნა. 
კვლე ვა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა შე მუ შავ დეს რო გორც 
სო გი-ს სა ფუძ ველ ზე ძა ლა დო ბი სა და დის კ რი მი ნა-
ცი ის პრე ვენ ცი ი სა და მის შე დე გებ თან ბრძო ლის 
ეფექ ტი ა ნი პო ლი ტი კა, ისე კო მუ ნი კა ცი ის ფარ თო-
მას შ ტა ბი ა ნი სტრა ტე გია ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ის 
და საძ ლე ვად. 

სა ქარ თ ვე ლო ში ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბი სა და მა-
თი უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის მი მართ ცოდ ნი სა 
და და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის კვლე ვის ხე ლახ ლა ჩა ტა-
რე ბა შე საძ ლე ბე ლი გახ და გა ე როს მო სახ ლე ო ბის 
ფონ დის (UNFPA), გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ი-
სა (UNWOMEN) და გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ-
რა მას თან (UNDP) თა ნამ შ რომ ლო ბის ფარ გ ლებ ში. 
გვსურს მად ლო ბა ვუთხ რათ „გამოყენებითი კვლე-

ვე ბის კომ პა ნი ას~ (ARC), რო მელ მაც რა ო დე ნობ რი ვი 
კვლე ვის ფარ გ ლებ ში, ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი რთუ ლი 
ეპი დე მი ო ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბის მი უ ხე და ვად, 
სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბი წარ მა ტე ბით გა ნა ხორ ცი ე ლა; 
ექ ს პერტს ეკა ტე რი ნე აღ დ გო მე ლაშ ვილს მე თო დო-
ლო გი ი სა და კვლე ვის ინ ს ტ რუ მე ტე ბის სა ქარ თ ვე-
ლოს რე ა ლო ბის თ ვის მორ გე ბი სა და მა ღა ლი ხა რის-
ხი სა და სრულ ყო ფი ლი ან გა რი შის მომ ზა დე ბის თ ვის, 
ასე ვე ექ ს პერ ტებს თა მარ ლა ფე რა ძე სა და ნა ტა ლია 
მჭედ ლიშ ვილს კვლე ვის თვი სებ რი ვი ნა წი ლის გან-
ხორ ცი ე ლე ბი სა და ან გა რი შის მომ ზა დე ბის თ ვის. 
გან სა კუთ რე ბუ ლი მად ლო ბა გვინ და გა და ვუ ხა დოთ 
მოწ ვე ულ ექ ს პერ ტებს - ნი ნო დურ გ ლიშ ვილს და 
ვა ნო კე ჭაყ მა ძეს, მო ნა ცემ თა სტა ტის ტი კუ რი და-
მუ შა ვე ბი სას გა წე უ ლი ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბი სა და 
თე მა ტუ რი კონ სულ ტი რე ბის თ ვის.

ეკა წე რე თე ლი 
„ქალთა ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭე რი ჯგუ ფის~ 

დი რექ ტო რი

წი ნა სიტყ ვა ო ბა 
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I. ტერ მი ნო ლო გია

1 ონლაინ ლექსიკონი `განმარტებითი ლექსიკონი-ცნობარი სოციალურ მეცნიერებებში: ფსიქოლოგია, გენდერი, გამოყენებითი 
სტატისტიკა, საჯარო პოლიტიკა და მართვა~ (2016). სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. ხელმისაწვდომია ბმულზე (10 მარტი, 2022): 
http://dictionary.css.ge/content/set

არა ღირ სე უ ლი მოპყ რო ბა – ფი ზი კუ რი ან ემო ცი უ რი 
ზი ა ნის მომ ტა ნი მოპყ რო ბა, რაც მო ი ცავს ძა ლა დო ბის 
სხვა დას ხ ვა ფორ მას, უგულ ვე ბელ ყო ფა სა და ექ ს პ ლუ-
ა ტა ცი ას, რაც რე ა ლურ ან პო ტენ ცი ურ საფ რ თხეს უქ-
მ ნის ადა მი ა ნის (მსხვერპლის) სი ცოცხ ლეს, ჯან მ რ თე-
ლო ბას, გან ვი თა რე ბა სა და ღირ სე ბას.
ასექ სუ ა ლო ბა – ასექ სუ ა ლო ბა წარ მო ად გენს ორი-
ენ ტა ცი ას, რო მე ლიც იმ ადა მი ა ნებს აღ წერს, რომ-
ლე ბიც სექ სუ ა ლურ მი ზი დუ ლო ბას ან ლტოლ ვას არ 
გა ნიც დი ან. ისი ნი, ვინც თავს ასექ სუ ა ლად აიდენ ტი-
ფი ცი რე ბენ, ხში რად გა ნიც დი ან სექ სუ ა ლურ ორი ენ-
ტა ცი ას თან და კავ ში რე ბულ მარ გი ნა ლი ზა ცი ა სა და 
დის კ რი მი ნა ცი ას. 
ბი სექ სუ ა ლო ბა – სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ერ თ -
-ერ თი ფორ მა, რო მე ლიც აღ წერს ინ დი ვი დის მდგრად 
ფი ზი კურ, რო მან ტი კულ, ემო ცი ურ და /ან სექ სუ ა ლურ 
მი ზი დუ ლო ბას რო გორც სა კუ თა რი, ისე სხვა სქე სის 
ადა მი ა ნის მი მართ.
ბი ფო ბია – ნე გა ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა ბი სექ სუ ა ლუ-
რი ორი ენ ტა ცი ის ადა მი ა ნე ბის მი მართ. ჰო მო ფო ბი ის 
მსგავ სად, შე საძ ლოა გა მო ხა ტუ ლი იყოს ზიზღის, სი ძულ-
ვი ლის, აგ რე სი უ ლი ქცე ვის, დის კ რი მი ნა ცი ის სა ხით.
გან წყო ბა – ში ნა გა ნი მზა ო ბა რა ი მე ქცე ვის გან სა ხორ-
ცი ე ლებ ლად, რომ ლის დრო საც ხდე ბა სა ჭი რო უნა რე-
ბის გა აქ ტი უ რე ბა და მო ბი ლი ზე ბა, ფსი ქი კის გა დაწყო-
ბა, რა თა ინ დი ვიდ მა სა ჭი რო ქცე ვის გან ხორ ცი ე ლე ბა 
მო ა ხერ ხოს1. კვლე ვის ფარ გ ლებ ში გან წყო ბა გან ხი ლუ-
ლია რო გორც ინ დი ვი დის ან ჯგუ ფის ში ნა გა ნი მი მარ-
თე ბა, რო მე ლიც არ სე ბობს, მოქ მე დე ბის წი ნა პი რო ბას 
ქმნის და სო ცი ა ლურ თუ პო ლი ტი კურ სტრა ტე გი ებ ში 
ვლინ დე ბა. 
გეი – ჰო მო სექ სუ ა ლის სი ნო ნი მი. ტერ მი ნი ხში რად გა-
მო ი ყე ნე ბა მხო ლოდ კა ცებ თან მი მარ თე ბა ში და აღ-
ნიშ ნავს კაცს, რო მელ საც ემო ცი უ რად და ფი ზი კუ რად 
იზი დავს კა ცი. 

გენ დე რი – ეს არის და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი, გრძნო ბე ბი 
და ქცე ვე ბი, რო მელ საც მო ცე მუ ლი კულ ტუ რა ადა-
მი ა ნის ბი ო ლო გი ურ სქეს თან აკავ ში რებს. გენ დე რი 
არის სო ცი ა ლუ რად კონ ს ტ რუ ი რე ბუ ლი (აგებული) 
კონ ცეფ ცი ა, ან გარ კ ვე უ ლი ქცე ვე ბის, ნიშ ნე ბი სა და 
რო ლე ბის სო ცი ა ლუ რი კლა სი ფი კა ცია „ფემინურ” და 
„მასკულინურ” ჯგუ ფე ბად. სხვა დას ხ ვა კულ ტუ რა ში 
ფე მი ნუ რო ბა სა და მას კუ ლი ნუ რო ბას თან ასო ცი რე-
ბუ ლი ქცე ვე ბის სპე ცი ფი კა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა. მი უ ხე-
და ვად ამი სა, თით ქ მის ყვე ლა კულ ტუ რა ში არ სე ბობს 
გარ კ ვე უ ლი აკ რ ძალ ვე ბი და წე სე ბი, რო მე ლიც ცხოვ-
რე ბის სხვა დას ხ ვა სფე რო ში ქა ლი სა და კა ცის ქცე ვა-
სა რე გუ ლი რებს და გან საზღ ვ რავს.
გენ დე რიზ მი – გენ დე რიზ მი (ჰეტეროსექსიზმის ანა ლო-
გი ით), აღ წერს იდე ო ლო გი ურ სის ტე მას. გენ დე რიზ მი ემ-
ყა რე ბა რწმე ნას, რომ არ სე ბობს მხო ლოდ ორი სქე სი და 
გენ დე რი მყა რა დაა და კავ ში რე ბუ ლი ბი ო ლო გი ურ სქეს-
თან. ჰე ტე რო სექ სიზ მის მსგავ სად, იმ ადა მი ა ნე ბი სა და 
ჯგუ ფე ბის მარ გი ნა ლი ზა ცი ა სა და სტიგ მა ტი ზა ცი ას ახ-
დენს, რომ ლე ბიც გენ დე რულ / ს ქე სობ რივ ნორ მებ ზე სა-
ზო გა დო ე ბის წარ მოდ გე ნას არ შე ე სა ბა მე ბი ან.
გენ დე რუ ლი არა კონ ფორ მუ ლო ბა და გენ დე რუ ლი 
ვა რი ა ცია –კონ კ რე ტულ კულ ტუ რა ში დამ კ ვიდ რე ბუ-
ლი გენ დე რუ ლი „ნორმებისა” და „შესაბამისობების” 
მი მართ პი როვ ნე ბის პრო ტეს ტი სა და წი ნა აღ მ დე გო ბის 
გა მოვ ლი ნე ბა. გენ დე რუ ლი არა კონ ფორ მუ ლო ბა შე იძ-
ლე ბა გა მოვ ლიდ ნეს იმის გან და მო უ კი დებ ლად უთავ-
სებს თუ არა ადა მი ა ნი ერ თ მა ნეთს და ბა დე ბი სას მი ნი-
ჭე ბულ სქეს სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბას. 
გენ დე რუ ლი „ბეშინგი” (შევიწროება, ძა ლა დო ბა) 
– ტერ მი ნი შე მო ი ტა ნეს მკვლე ვა რებ მა, რომ ლე ბიც 
ტრან ს ფო ბი ის ბუ ნე ბას და გა მოვ ლი ნე ბას იკ ვ ლევ დ-
ნენ. აღ წერს აგ რე სი ულ ქცე ვას ტრანს ადა მი ა ნე ბის 
მი მართ, გენ დე რუ ლად არა კონ ფორ მუ ლი ადა მი ა ნე ბის 
შე ვიწ რო ე ბას.
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2 შორენა გაბუნია, ირაკლი ვაჭარაძე; არასამთავრობო ორგანიზაცია „იდენტობა” (2013). „შესავალი ლგბტ ფსიქოლოგიაში”.

გენ დე რუ ლი (თვით)გამოხატვა – ეწო დე ბა ინ დი ვი დის 
პრე ზენ ტა ცი ას, მათ შო რის, ფი ზი კურ, გა რეგ ნულ მხა-
რეს, არ ჩე ულ სა მოსს, აქ სე სუ ა რებს და ქცე ვებს, რო მე-
ლიც გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბი სა და რო ლის ას პექ ტებს 
გა მო ხა ტავს. გენ დე რუ ლი გა მო ხატ ვა შე იძ ლე ბა შე ე-
სატყ ვი სე ბო დეს ან არ შე ე სატყ ვი სე ბო დეს ადა მი ა ნის 
გენ დე რულ იდენ ტო ბას.
გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა – წარ მო ად გენს გო გოდ, ქა-
ლად ან მდედ რად, ბი ჭად, კა ცად ან მამ რად, ან ალ ტერ-
ნა ტი ულ გენ დე რად (მაგ., გენ დერ ქ ვი ა რი, გენ დე რუ-
ლად არა კონ ფორ მუ ლი, გენ დერ ნე იტ რა ლუ რი) ყოფ ნის 
გა ნუ ყო ფელ, ში ნა გან გან ც დას, რო მე ლიც შე საძ ლოა 
შე ე სატყ ვი სე ბო დეს, ან არ შე ე სატყ ვი სე ბო დეს ადა-
მი ა ნის და ბა დე ბი სას მი ნი ჭე ბულ სქესს, ან ადა მი ა ნის 
პირ ვე ლად, ან მე ო რე ულ სქე სობ რივ მა ხა სი ა თებ ლებს. 
რა კი გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა თა ვი სი არ სით ინ ტერ ნა-
ლუ რი ა, აუცი ლე ბე ლი არ არის ადა მი ა ნის გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბა სხვე ბის თ ვის ხი ლუ ლი იყოს. გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბა გან ს ხ ვავ დე ბა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის-
გან.
გენ დე რუ ლი უმ ცი რე სო ბა – ეწო დე ბა ინ დი ვი დე ბის იმ 
ჯგუფს, ვი სი გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა ან გენ დე რუ ლი 
გა მო ხატ ვა გან ს ხ ვავ დე ბა იმ სო ცი ა ლუ რი ნორ მე ბის-
გან, რო მე ლიც და ბა დე ბი სას მი ნი ჭე ბულ სქეს თან ასო-
ცირ დე ბა. გენ დე რუ ლი უმ ცი რე სო ბა ცალ კეა და გან ს-
ხ ვავ დე ბა სექ სუ ა ლუ რი უმ ცი რე სო ბის გან სწო რედ ისე, 
რო გორც გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა გან ს ხ ვავ დე ბა სექ სუ-
ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის გან.
გენ დე რუ ლად არა ბი ნა რუ ლი და გენ დე რუ ლად მრა
ვალ ფე რო ვა ნი – წარ მო ად გენს უფ რო ინ კ ლუ ზი ურ 
ტერ მი ნებს, რო მე ლიც აღ წერს მათ, ვინც მამ რო ბი თი- 
მ დედ რო ბი თი ბი ნა რუ ლო ბის მიღ მა ა, მათ შო რის მათ, 
ვინც ორი ვე ან არ ცერთ გენ დერ თან არ აიდენ ტი ფი ცი-
რებს თავს. აღ ნიშ ნუ ლი ტერ მი ნი მო ი ცავს მათ, ვინც 
თავს არა ბი ნა რუ ლად, გენ დერ ქ ვი ა რად, ბი გენ დე რად 
და პან გენ დე რად აიდენ ტი ფი ცი რებს.
ეგ ზო ტი ზა ცია – ამა თუ იმ ინ დი ვი დი სა თუ ჯგუ ფის 
ძა ლი ან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად, უც ნა უ რად და უჩ ვე უ ლოდ 
წარ მო ჩე ნა.

ინ ტერ ნა ლი ზე ბუ ლი (გაშინაგანებული, შეთ ვი სე ბუ
ლი) ჰო მო ფო ბია – სა კუ თა რი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა-
ცი ის გა მო აღ ძ რუ ლი ნე გა ტი უ რი გან ც და, რო მელ მაც, 
შე საძ ლო ა, გე ნე რა ლი ზე ბუ ლი ხა სი ა თი მი ი ღოს და სე-
რი ო ზუ ლად იმოქ მე დოს ადა მი ა ნის მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო-
ბა სა და თვი თაღ ქ მის პრო ცეს ზე. შე დე გე ბის გა მოვ-
ლე ნის დი ა პა ზო ნი საკ მა ოდ ფარ თოა -– დაწყე ბუ ლი 
სა კუ თა რი არას რულ ფა სოვ ნე ბის გან ც დით, გაგ რ ძე-
ლე ბუ ლი სა კუ თა რი თა ვის მი მართ ღი ად გა მო ხა ტუ ლი 
სი ძულ ვი ლი თა და თვით დეს ტ რუქ ცი უ ლი ქცე ვით. 
ინ ტერ სექ სი – ადა მი ა ნი, რომ ლის ანა ტო მია არ თავ ს-
დე ბა მხო ლოდ მდედ რის ან მხო ლოდ მამ რის ბი ო ლო-
გი ურ მა ხა სი ა თებ ლებ ში, რაც შე იძ ლე ბა გა მო ი ხა ტუ ლი 
იყოს ქრო მო სო მულ, ჰორ მო ნულ, ან გე ნი ტა ლურ დო-
ნე ზე. 
ინ ტერ სექ ცი უ რი – იდენ ტო ბის ისე თი გა აზ რე ბა, რო-
მე ლიც ცნობს იდენ ტო ბის მრა ვალ გ ვა რი და ერ თ დ რო-
უ ლი გა დაკ ვე თის წერ ტი ლე ბის არ სე ბო ბას. ეს მიდ გო მა 
არ უყუ რებს იდენ ტო ბებს კრე ბით ფორ მა ში (მაგ., ქა ლი 
+ ლეს ბო სე ლი + შავ კა ნი ა ნი = მე ტად დის კ რი მი ნი რე-
ბულს ვიდ რე ქა ლი + ლეს ბო სე ლი), არა მედ მათ ერ თი-
ა ნად, კომ ბი ნი რე ბუ ლად აღიქ ვამს. ეს კომ ბი ნა ცი ე ბი 
ადა მი ა ნებს გარ კ ვე ულ სო ცი ა ლურ პო ზი ცი ას ანი ჭებს, 
რო მე ლიც შე საძ ლოა შეზღუდ ვებ საც მო ი აზ რებ დეს და 
პრი ვი ლე გი ებ საც2.
ლეს ბო სე ლი – ქა ლი, რო მელ საც ემო ცი უ რად და ფი ზი-
კუ რად იზი დავს ქა ლი.
ლგბტ(ქ)ი – აბ რე ვი ა ტუ რა, რო მელ საც იყე ნე ბენ ლეს-
ბო სე ლი, გე ი, ბი სექ სუ ა ლი, ტრან ს გენ დე რი, ქვი ა რი და 
ინ ტერ სექ სი ადა მი ა ნე ბის აღ სა ნიშ ნა ვად. 
პო ლი ტი კუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზე ბა – ამა თუ იმ სა-
კითხის ვიწ რო პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბის მი საღ წე-
ვად გა მო ყე ნე ბა. თვი სებ რი ვი კვლე ვის ან გა რიშ ში 
ტერ მი ნის სი ნო ნი მად, რეს პონ დენ ტ თა პა სუ ხე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, ზოგ ჯერ გა მო ი ყე ნე ბა ტერ მი-
ნი პო ლი ტი ზე ბა, პრაქ ტი კის ან ტო ნი მად კი გვხვდე-
ბა ტერ მი ნი დე პო ლი ტი ზე ბა, რაც, რეს პონ დენ ტ თა 
პა სუ ხებ ში, ისე ვე რო გორც მათ ინ ტერ პ რე ტა ცი ა ში, 
გუ ლის ხ მობს არა თა ვად ქვი არ თე მის პო ლი ტი კუ რი 
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ვე ლი დან გა მო რიცხ ვას, არა მედ, მხარ დამ ჭე რი პო ლი-
ტი კის სა შუ ა ლე ბით, სხვა პო ლი ტი კუ რი აქ ტო რე ბის-
თ ვის ლგბტ(ქ)ი სა კითხე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბის შეზღუდ ვას.
სქე სი – ბი ო ლო გი უ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბის ერ თობ ლი ო-
ბა (ანატომიური, ფი ზი ო ლო გი უ რი, ბი ო ქი მი უ რი, გე ნე-
ტი კუ რი), რო მე ლიც მდედ რის და მამ რის ორ გა ნიზმს 
გა ნას ხ ვა ვებს. სქე სის მი ნი ჭე ბა, რო გორც წე სი, და-
ბა დე ბი სას გა რე გე ნი ტა ლი ე ბის სა ფუძ ველ ზე ხდე ბა. 
რო დე საც გა რე გე ნი ტა ლია გა ურ კ ვე ვე ლი ა, სხვა ინ-
დი კა ტო რე ბის (მაგ., ში და გე ნი ტა ლი ა, ქრო მო სო მუ ლი 
და ჰორ მო ნა ლუ რი სქე სი) მი ხედ ვით ხდე ბა სქე სის მი-
ნი ჭე ბა, იმ გან ზ რახ ვით, რომ მი ნი ჭე ბუ ლი სქე სი, დი დი 
ალ ბა თო ბით, თან ხ ვედ რა ში იქ ნე ბა ბავ შ ვის გენ დე რულ 
იდენ ტო ბას თან. სქე სი, რო გორც წე სი, კა ტე გო რიზ დე-
ბა რო გორც მამ რო ბი თი, მდედ რო ბი თი ან ინ ტერ სექ-
სი (ასეთია სქე სობ რი ვი ანა ტო მი ა, რო მე ლიც მო ი ცავს 
რო გორც მამ რო ბით ისე მდედ რო ბით მა ხა სი ა თებ-
ლებს, ან ატი პურ მა ხა სი ა თებ ლებს). 
სექ სუ ა ლო ბა – ბი ო ლო გი უ რი, ფსი ქო ლო გი უ რი, სუ-
ლი ე რი და ემო ცი უ რი გან ც დე ბი სა და ქცე ვე ბის ერ-
თობ ლი ო ბა, რო მე ლიც სექ სუ ა ლუ რი ლტოლ ვის გა-
მოვ ლე ნა სა და დაკ მა ყო ფი ლე ბას უკავ შირ დე ბა. 
წარ მო ად გენს ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მის თან და ყო ლილ 
მოთხოვ ნა სა და ფუნ ქ ცი ას. ადა მი ა ნი იბა დე ბა გარ კ ვე-
უ ლი (სექსუალური) პო ტენ ცი ა ლით, რო მე ლიც შემ დეგ 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ცხოვ რე ბი სე უ ლი გა მოც დი ლე ბის სა-
ფუძ ველ ზე ფორ მირ დე ბა. მო ი ცავს სქესს, გენ დე რულ 
იდენ ტო ბა სა და გა მო ხატ ვას, სექ სუ ა ლურ ორი ენ ტა-
ცი ას, ერო ტი ციზმს, სი ა მოვ ნე ბას, ინ ტიმ სა და რეპ-
რო დუქ ცი ას. სექ სუ ა ლო ბა გა ნიც დე ბა და გა მო ი ხა ტე ბა 
ფიქ რებ ში, ფან ტა ზი ებ ში, რწმე ნა ში, და მო კი დე ბუ ლე-
ბებ ში, ღი რე ბუ ლე ბებ ში, ქცე ვა ში, პრაქ ტი კა ში, რო-
ლებ სა და ურ თი ერ თო ბებ ში. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
სექ სუ ა ლო ბა ყვე ლა ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლილს მო ი ცავს, 
შე საძ ლოა ყვე ლა მათ გა ნი არ იყოს გან ც დი ლი ან გა-
მო ხა ტუ ლი. სექ სუ ა ლო ბა ზე გავ ლე ნას ახ დენს ბი ო ლო-
გი უ რი, ფსი ქო ლო გი უ რი, სო ცი ა ლუ რი, ეკო ნო მი კუ რი, 
პო ლი ტი კუ რი, კულ ტუ რუ ლი, ეთი კუ რი, სა მარ თ ლებ-
რი ვი, ის ტო რი უ ლი და რე ლი გი უ რი ფაქ ტო რე ბის ერ-
თობ ლი ო ბა. სექ სუ ა ლო ბა, ისე ვე რო გორც ადა მი ა ნის 
ქცე ვის სხვა ას პექ ტე ბი, ატა რებს რო გორც ბი ო ლო გი-

ურ, ისე სო ცი ა ლურ ხა სი ათ საც. სექ სუ ა ლო ბის მა ხა სი-
ა თე ბელ თა გან გა მო ყო ფენ ხუთ კომ პო ნენტს: 
1. ბი ო ლო გი უ რი სქე სი (თავის მხრივ წარ მო ად გენს გე-
ნე ტი კუ რი, გო ნა დუ რი, ჰორ მო ნუ ლი, გე ნი ტა ლი უ რი 
სქე სის კომ ბი ნა ცი ას);
2. გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა (რომელიმე სქე სი სად მი ფსი-
ქო ლო გი უ რი მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბა. შე იძ ლე ბა არ ემ თხ ვე-
ო დეს ბი ო ლო გი ურ სქესს);
3. გენ დე რუ ლი გა მო ხატ ვა (უკავშირდება ადა მი ა ნის 
ქცე ვას, რო მე ლიც შე ე სატყ ვი სე ბა კონ კ რე ტულ სა ზო-
გა დო ე ბა ში არ სე ბულ კულ ტუ რულ ნორ მებ სა და სტე-
რე ო ტი პებს „მამაკაცური” და „ქალური” ქცე ვის შე სა-
ხებ);
4. სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია (მეტ-ნაკლებად მდგრა დი 
სექ სუ ა ლუ რი, ემო ცი უ რი, ერო ტი კუ ლი, რო მან ტი კუ ლი 
ლტოლ ვა გან საზღ ვ რუ ლი სქე სის ადა მი ა ნის მი მართ);
5. სექ სუ ა ლუ რი იდენ ტო ბა (თვითაღქმა კონ კ რე ტუ ლი 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის მქო ნე ინ დი ვი დად. შე იძ-
ლე ბა არ ემ თხ ვე ო დეს რე ა ლურ სექ სუ ა ლურ ორი ენ ტა-
ცი ას).
სექ სუ ა ლუ რი იდენ ტო ბა – სექ სუ ა ლუ რი იდენ ტო-
ბა ეწო დე ბა სა კუ თა რი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის 
გაცხა დე ბას მი სი აღი ა რე ბის, მი ღე ბის და თვით სა ხელ-
დე ბის გზით.
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია – ინ დი ვი დის მდგრა დი ფი-
ზი კუ რი, რო მან ტი კუ ლი, ემო ცი უ რი და /ან სექ სუ ა ლუ-
რი მი ზი დუ ლო ბა სხვა ადა მი ა ნის მი მართ. იგი მო ი ცავს 
ჰო მო სექ სუ ა ლურ, ბი სექ სუ ა ლურ და ჰე ტე რო სექ სუ ა-
ლურ ორი ენ ტა ცი ას.
სექ სუ ა ლუ რი ფლუ ი დუ რო ბა – ეწო დე ბა დრო თა გან-
მავ ლო ბა ში ცვლი ლე ბებს მი ზი დუ ლო ბა ში, სექ სუ ა ლურ 
იდენ ტო ბა სა და ორი ენ ტა ცი ა ში. ეს ცვლი ლე ბე ბი ორ-
მ ხ რი ვი ა, რაც ნიშ ნავს, რომ ცვლი ლე ბა გუ ლის ხ მობს 
რო გორც იმა ვე სქე სის / გენ დე რის მი მართ მი ზი დუ ლო-
ბას, ისე გან ზიდ ვას.
სის გენ დე რი – სის გენ დე რი აღ ნიშ ნავს ინ დი ვი დებს, 
ვი სი გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა და გა მო ხატ ვა მის თ ვის 
და ბა დე ბი სას მი ნი ჭე ბულ სქეს თან შე სა ბა მი სო ბა ში ა.
ტრან ს გენ დე რი – ეს არის ზედ სარ თა ვი სა ხე ლი და 
ქოლ გა ტერ მი ნი, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა იმ ადა მი ა ნე-
ბის აღ სა წე რად, ვი სი გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა, ან გენ დე-
რუ ლი რო ლი არ შე ე სატყ ვი სე ბა იმას, რა საც, რო გორც 
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3 `queer”. Oxford English Dictionary. Oxford University Press. 2014. სიკამორ, მატილდა ბერნშტაინი (2008). „ეს საზიზღრობაა!: ქვიარ 
სტრატეგიები ასიმილაციის წინააღმდეგ”. კონტერფოინთ პრესი, გვ. 1.
4 ქვიარ ნაცია (ივნისი, 1990). „ქვიარები კითხულობენ ამას!”

წე სი, და ბა დე ბი სას მი ნი ჭე ბულ სქესს უკავ ში რე ბენ. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ტერ მი ნი „ტრანსგენდერი” 
ფარ თო დაა მი ღე ბუ ლი, ყვე ლა ტრან ს გენ დე რი და გენ-
დე რუ ლად არა კონ ფორ მუ ლი ადა მი ა ნი თავს ტრან-
ს გენ დე რად არ აიდენ ტი ფი ცი რებს. ტრან ს გენ დე რი 
ადა მი ა ნე ბი შე იძ ლე ბა იყ ვ ნენ ჰე ტე რო სექ სუ ა ლე ბი, 
ლეს ბო სე ლე ბი, გეი ან ბი სექ სუ ა ლე ბი.
ტრან ს გენ დე რი მა მა კა ცი – ადა მი ა ნი, ვინც და ბა დე-
ბი სას მი ა კუთ ვ ნეს მდედ რო ბით სქესს, მაგ რამ თვი თინ-
დე ტი ფი კა ცი ას ახ დენს რო გორც მა მა კა ცი. ტრან ს გენ-
დერ კა ცებს ასე ვე უწო დე ნებ FtM-ს (Female-to-Male).
ტრან ს გენ დე რი ქა ლი – ადა მი ა ნი, ვინც და ბა დე ბი სას 
მი ა კუთ ვ ნეს მამ რო ბით სქესს, მაგ რამ თვი თინ დე ტი-
ფი კა ცი ას ახ დენს რო გორც ქა ლი. ტრან ს გენ დერ ქალს 
ასე ვე უწო დე ბენ MtF-ს (Male-to-Female).
ტრან ს ფო ბია – ნე გა ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა ტრანს 
ადა მი ა ნე ბის მი მართ. ჰო მო ფო ბი ის მსგავ სად, შე საძ-
ლოა გა მო ხა ტუ ლი იყოს ზიზღის, სი ძულ ვი ლის, აგ რე-
სი უ ლი ქცე ვის, დის კ რი მი ნა ცი ის სა ხით. 
ქა მინ გა უ თი (ინგლ. coming out) – პე რი ო დი ჰო მო-
სექ სუ ა ლის ცხოვ რე ბა ში, რო დე საც ის ამ ჩ ნევს, რომ 
თა ვი სი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ით გან ს ხ ვავ დე ბა 
ჰე ტე რო სექ სუ ა ლი ადა მი ა ნე ბი სა გან და სწავ ლობს სა-
კუ თა რი თა ვის ისე თად მი ღე ბას, რო გო რიც არის. ეს 
არის სა კუ თა რი თა ვის მი ღე ბის პრო ცე სი, რო მე ლიც 
ცხოვ რე ბის გან მავ ლო ბა ში და მის სხვა დას ხ ვა ეტაპ-
ზე გრძელ დე ბა. ადა მი ა ნე ბი გე ი, ლეს ბო სურ, ბი სექ სუ-
ა ლურ და ტრან ს გენ დერ იდენ ტო ბებს ჯერ სა კუ თა რი 
თა ვის თ ვის აყა ლი ბე ბენ, შემ დეგ კი უმ ხე ლენ სხვებს. 
ნე ბის მი ერ ადა მი ან თან ან სა ჯა როდ სა კუ თა რი სექ-
სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის 
გაცხა დე ბა შე იძ ლე ბა ქა მინ გა უ თად მი ვიჩ ნი ოთ.
ქვი ა რი – ქოლ გა ტერ მი ნი, რო მე ლიც, პირ ველ რიგ ში, 
აღ წერს არა ჰე ტე რო სექ სუ ალ და არა სის გენ დერ ადა-
მი ა ნებს, თუმ ცა, უფ რო ფარ თო გა გე ბით, გუ ლის ხ მობს 
არა ნორ მა ტი ულ სექ სუ ა ლურ და გენ დე რულ იდენ ტო-
ბებ სა და პო ლი ტი კებს. აკა დე მი ურ დის ციპ ლი ნებ ში, 
რო გო რე ბი ცაა ქვი არ თე ო რია და ქვი არ კვლე ვე ბი, 

ეს ტერ მი ნი გუ ლის ხ მობს ზო გად წი ნა აღ მ დე გო ბას 
ბი ნა რუ ლო ბას თან, ნორ მა ტი უ ლო ბა სა და ინ ტერ სექ-
ცი უ რო ბის უგულ ვე ბელ ყო ფას თან სო ცი ა ლურ, კულ-
ტუ რულ და პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში3. აქ ტი ვის ტ თა 
ზო გი ერ თი ჯგუ ფი, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, ქვი არ 
ნა ცი ა, ამ ტერ მი ნით ლგბტ(ქ)ი თე მის ასი მი ლა ცი ო ნის-
ტუ რი სტრა ტე გი ის რა დი კა ლურ პო ლი ტი კურ ალ ტერ-
ნა ტი ვას აღ წერს4. 
ჰე ტე რო სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია – სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცი ის ერ თ -ერ თი ფორ მა, რო მე ლიც აღ წერს 
ინ დი ვი დის მდგრად ფი ზი კურ, რო მან ტი კულ, ემო ცი-
ურ და /ან სექ სუ ა ლურ მი ზი დუ ლო ბას სხვა სქე სის ადა-
მი ა ნის მი მართ.
ჰე ტე რო სექ სიზ მი – ეწო დე ბა ცნე ბას ან იდე ას იმის 
შე სა ხებ, რომ ჰე ტე რო სექ სუ ა ლო ბა წარ მო ად გენს ნორ-
მას, ხო ლო სხვა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ე ბი (მაგ., 
ლეს ბო სე ლი, გე ი, ბი+) ნორ მის მიღ მა ა. აგ რეთ ვე, ეს 
არის სის ტე მა, რო მე ლიც სხვა თა ნაბ რად ვა ლი დურ 
სექ სუ ა ლო ბებ თან მი მარ თე ბა ში პრი ვი ლე გი ას ჰე ტე-
რო სექ სუ ა ლურ ნორ მებს და იდე ა ლებს ანი ჭებს. 
ჰო მო სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია – სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ-
ტა ცი ის ერ თ -ერ თი ფორ მა, რო მე ლიც აღ წერს ინ დი ვი-
დის მდგრად ფი ზი კურ, რო მან ტი კულ, ემო ცი ურ და /ან 
სექ სუ ა ლუ რი მი ზი დუ ლო ბას სა კუ თა რი სქე სის ადა მი ა-
ნის მი მართ.
ჰო მო ფო ბია – ირა ცი ო ნა ლუ რი ში ში და სი ძულ ვი ლი 
ლეს ბო სე ლე ბის, გე ე ბის, ბი სექ სუ ა ლე ბი სა და ტრან ს-
გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის მი მართ, რო მე ლიც წი ნას წარ-
გან წყო ბას ეფუძ ნე ბა და რა სიზ მის, ქსე ნო ფო ბი ის, ან-
ტი სე მი ტიზ მი სა და სექ სიზ მის მსგავ სი ა. 
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5 იხ. მაგ. CRRC `ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში” 2009-2019, ეროვნულ 
დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI): `საზოგადოების განწყობა საქართველოში~ (2014-2019) და სხვ.
6 მაგ. იხ. შუბლაძე რ., თ. ხოშტარია. „განსვლა დემოკრატიის მხარდაჭერასა და ლიბერალურ ღირებულებებს შორის”. კავკასიის 
ანალიტიკური დაიჯესტი N116. 2020.

II. შე სა ვა ლი

სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო-
ბი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე-
ნას ახ დენს ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბა ზე. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ნე გა ტი უ რი და მო კი დე ბუ-
ლე ბე ბი ყო ველ თ ვის არ მა ნი ფეს ტირ დე ბა ქცე ვა ში 
(ანტი-ლგბტ(ქ)ი გან წყო ბე ბის გამ ჟ ღავ ნე ბის თ ვის 
კრი ტი კუ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ-
ლი დო მი ნან ტუ რი დის კურ სი), კვლე ვე ბი ადას ტუ-
რებს, რომ მათ შო რის მჭიდ რო კავ ში რია (ბერნატი 
და სხვ., 2001; ფრან კ ლი ნი, 2000; პარ რო ტი, 2008). 
ქვეყ ნებ ში, სა დაც ძლი ე რია ან ტი- ლ გ ბ ტ ( ქ )ი გან წყო-
ბე ბი, ჯგუ ფის წევ რე ბი ხში რად ხდე ბი ან, ცხოვ რე-
ბის სხვა დას ხ ვა სფე რო ში, ძა ლა დო ბი სა და დის კ რი-
მი ნა ცი ის მსხვერ პ ლი.

ამავ დ რო უ ლად, სა ზო გა დო ებ რი ვი და მო კი დე-
ბუ ლე ბი გავ ლე ნას ახ დენს იმ პო ლი ტი კი სა და სა-
კა ნონ მ დებ ლო სივ რ ცის ფორ მი რე ბა ზე, რო მე ლიც 
ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის 
სა კითხებს ეხე ბა (ლაქსი და ფი ლიპ სი, 2009; რიგ ლი 
და სხვ., 2010; ტა კაქ სი და ზალ მა, 2011). ცხა დი ა, 
ეს პრო ცე სი არაა ცალ მ ხ რი ვი – პო ლი ტი კა და სა-
კა ნონ მ დებ ლო გა რე მო, თა ვის მხრივ, დო მი ნი რე-
ბულ სა ზო გა დო ებ რივ დის კურ ს ზე ზე მოქ მე დებს და 
ძა ლა დობ რივ ქცე ვა სა და დის კ რი მი ნა ცი ულ მოპყ-
რო ბას არე გუ ლი რებს (ბროერი, 2006; უილი ამ სი და 
სხვ. 2014). სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნა ში სა ზო გა დო ებ რივ 
გან წყო ბებ სა და პო ლი ტი კას შო რის არ სე ბუ ლი ურ-
თი ერ თ კავ ში რი გან ს ხ ვავ დე ბა რო გორც ში ნა არ სით, 
ისე ხა რის ხით. ლგბტ(ქ)ი სა კითხებ თან მი მარ თე ბა-
ში, აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა სა და პოს ტ - საბ ჭო თა ქვეყ-
ნებ ში, პო ლი ტი კის მა ფორ მი რე ბე ლი კი დევ ერ თი 
კომ პო ნენ ტი შე მო დის, რო მე ლიც ერ თი ან ევ რო პულ 
სივ რ ცე ში ინ ტეგ რა ცი ა სა და სა კა ნონ მ დებ ლო სივ რ-
ცის ჰარ მო ნი ზე ბას უკავ შირ დე ბა. 

კვლე ვე ბი, რო მე ლიც ევ რო კავ შირ თან და მო კი-
დე ბუ ლე ბის დი ნა მი კას თან ერ თად, ქვეყ ნის ევ რო-
პის კენ დეკ ლა რი რე ბუ ლი სწრაფ ვის პა რა ლე ლუ რად 
სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბულ გან წყო ბებს სწავ ლობს, 
აჩ ვე ნებს, რომ ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბის სურ-
ვილს, დე მოკ რა ტი ის მი მართ რწმე ნა სა და ღი რე-
ბუ ლე ბებს შო რის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან ს ვ ლა ა5 და, 
ცალ კე ულ სა კითხებ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პროგ რე სის 
მი უ ხე და ვად, ისი ნი მა ინც ფრაგ მენ ტი რე ბუ ლად, 
ურ თი ერ თ და უ კავ ში რე ბელ სა კითხე ბად აღიქ მე ბა6. 
2021 წლის გა მო კითხ ვის თა ნახ მად, სა ზო გა დო ე ბის 
ნა ხე ვარ ზე მე ტი (54%) სრუ ლი ად ან ნა წი ლობ რივ არ 
იზი ა რებს მო საზ რე ბას, რომ ევ რო კავ ში რი სა ქარ-
თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ტრა დი ცი ე ბის თ ვის საფ რ თხეს 
წარ მო ად გენს (ასეთი რეს პონ დენ ტე ბის წი ლი 2015 
წელ თან შე და რე ბით, 20%-ითაა გაზ რ დი ლი), თუმ ცა 
ამ დე ბუ ლე ბას გა მო კითხულ თა 35% ეთან ხ მე ბა. 

ცხა დი ა, ევ რო კავ ში რის მი მართ სკეფ სის ზე სხვა 
ფაქ ტო რე ბიც ზე მოქ მე დებს, თუმ ცა, უდა ვო ა, რომ 
ამ სკეფ სი სის გაღ ვი ვე ბა ში უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს 
როლს რუ სუ ლი პრო პა გან და ას რუ ლებს. კრემ ლის-
ტუ რი დე ზინ ფორ მა ცი ის მან ქა ნა ევ რო კავ შირ ში 
გა წევ რი ა ნე ბის პერ ს პექ ტი ვას თან და კავ ში რე ბულ 
ინ ფორ მა ცი ულ ბუნ დო ვა ნე ბას ერთ იდე ო ლო გი ურ 
დის კურ ს ში აქ ცევს, რო მელ შიც „გარყვნილ და სავ-
ლეთ თან” მებ რ ძოლ, მარ თ ლ მა დი დებ ლო ბი სა და 
ტრა დი ცი უ ლი ფა სე უ ლო ბე ბის დამ ც ველ რუ სეთს 
უალ ტერ ნა ტი ვო ლი დე რის რო ლი აკის რი ა. 

კვლე ვე ბი, რო მე ლიც რუ სუ ლი დე ზინ ფორ მა ცი-
ის გავ ლე ნებს შე ის წავ ლის, აჩ ვე ნებს, რომ მათ ნა-
რა ტივ ში ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის ხილ ვა დო ბას თან 
და უფ ლებ რივ თა ნას წო რო ბას თან და კავ ში რე ბულ 
სა კითხებს ერ თ -ერ თი ცენ ტ რა ლუ რი ად გი ლი უკა-
ვი ა. მკვლე ვარ თა მო საზ რე ბით, აღ მო სავ ლეთ და 
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ცენ ტ რა ლუ რი ევ რო პის ქვეყ ნე ბი, რუ სეთ თან გე-
ოგ რა ფი უ ლი სი ახ ლო ვის გა მო, გან სა კუთ რე ბით 
მოწყ ვ ლა დე ბი აღ მოჩ ნ დ ნენ ამ ტი პის პრო პა გან დის 
მი მართ (კოროლჩუკი და გრაფ ფი, 2018). „მედიის 
გან ვი თა რე ბის ფონ დის” მი ერ 2017-2020 წლებ ში 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მე დი ა- მო ნი ტო რინ გის შე დე-
გე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის გა მო ყე ნე ბა 
ან ტი- და სავ ლუ რი გან წყო ბე ბის გა საძ ლი ე რებ ლად, 
სა ქარ თ ვე ლო ში დღე საც ჰო მო ფო ბი უ რი რი ტო რი-
კის მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს შე ად გენს7. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რუ სუ ლი დე ზინ ფორ მა-
ცია და ან ტი და სავ ლუ რი პრო პა გან და კი არ ქმნის, 
არა მედ აძ ლი ე რებს სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბულ ნე გა-
ტი ურ გან წყო ბებ სა და საფ რ თხის გან ც დას სა ხელ მ-
წი ფოს მხრი დან შე სა ბა მი სი პო ლი ტი კის არარ სე ბო-
ბის პი რო ბებ ში, ის მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს 
ქვე ყა ნა ში არ სე ბულ პო ლი ტი კურ კლი მატ ზე, და 
ერ თ გ ვა რი ფერ მენ ტის როლ საც თა მა შობს სა ზო გა-
დო ე ბის კონ სერ ვა ტი უ ლად გან წყო ბი ლი ნა წი ლის, 
ან ტი ლი ბე რა ლე ბი სა და ულ ტ რა- მე მარ ჯ ვე ნე ჯგუ-
ფე ბის შე კავ ში რე ბა სა და რა დი კა ლი ზა ცი ა ში. 

ერ თი მხრივ, ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ურ წი ნარ წ მე-
ნა სა და დის კ რი მი ნა ცი ულ ქცე ვას შო რის კავ ში რი 
და, მე ო რე მხრივ, სა ზო გა დო ებ რივ აზ რ სა და არ-
სე ბულ პო ლი ტი კას შო რის ურ თი ერ თ მი მარ თე ბის 
სპე ცი ფი კუ რი ხა სი ა თი, ქვე ყა ნა ში ლგბტ(ქ)ი ადა-
მი ა ნე ბი სა და მა თი უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის მი-
მართ სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის სიღ რ მი სე ულ, კომ-
პ ლექ სურ კვლე ვას გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას 
სძენს.

ქვე ყა ნა ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის  
მოკ ლე მი მო ხილ ვა

2016-21 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა ტა რე ბუ-
ლი კვლე ვე ბი, რომ ლე ბიც სხვა სა კითხებ თან ერ-
თად, ჰო მო სექ სუ ა ლე ბის და /ან ლგბტ(ქ)ი თე მის მი-
მართ და მო კი დე ბუ ლე ბებ საც სწავ ლობს, აჩ ვე ნებს, 
რომ ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი უ რი გან წყო ბე ბი კვლავ 
მძლავ რი ა. ნე გა ტი უ რი გან წყო ბე ბი და დის ტან ცი ა, 
უმ ცი რე სო ბის სხვა ჯგუ ფებ თან შე და რე ბით, ყვე ლა-
ზე მკვეთ რად, ლგბტ(ქ)ი თე მის მი მართ ვლინ დე ბა. 
თუმ ცა, ჩანს ნე გა ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის კლე-
ბის ტენ დენ ცი აც.

ISSA-ს მი ერ 2019 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე-
ვის, რო მე ლიც გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მი-
მართ და მო კი დე ბუ ლე ბებს სწავ ლობს, თა ნახ მად: 
„საქართველოში, ქა ლებ სა და მა მა კა ცებს შო რის, 
კვლა ვაც ნარ ჩუნ დე ბა ჰო მო ფო ბი უ რი და მო კი დე ბუ-
ლე ბე ბი. რეს პონ დენ ტებს, გან სა კუთ რე ბით, კა ცებს, 
ღრმად აქვთ გამ ჯ და რი ჰო მო ფო ბი უ რი შე ხე დუ ლე-
ბე ბი”8.

CRRC-საქართველოს მი ერ 2015-2019 წლებ ში 
ჩა ტა რე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი გან წყო ბე ბის კვლე-
ვე ბის შე დე გე ბი აჩ ვე ნებს, რომ იმ მო სახ ლე ო ბის 
წი ლი, ვინც მი იჩ ნევს, რომ ლგბტ(ქ)ი თე მის უფ ლე-
ბე ბის დაც ვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 21%-იდან 27%-მდე 
გა ი ზარ და9. ამას თან, ცვლი ლე ბებს ძი რი თა დად ქა-
ლი რეს პონ დენ ტე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი გა ნა პი-
რო ბებს. კაც რეს პონ დენ ტებს თით ქ მის არ შე უც ვ-
ლი ათ აზ რი ამ სა კითხ ზე (ასეთი რეს პონ დენ ტე ბის 

7 იხ. „მედიის განვითარების ფონდის” მედია-მონიტორინგის შედეგები 2017, 2018,2019, 2020.
8 კვლევის რაოდენობრივი ნაწილი აჩვენებს, რომ ქალ და კაც რესპონდენტებში ჰომოსექსუალობის მიმართ დამოკიდებულებები 
განსხვავდება ერთმანეთისგან: გამოკითხული კაცების 83% და ქალების 74% ამბობს, რომ შერცხვებოდა ჰომოსექსუალი შვილის 
ყოლა; ჰომოსექსუალთა საგანმანათლებლო სფეროში დასაქმებას ეწინააღმდეგება კაცების 83% და ქალების 64%; კაცების 81% და 
ქალების 54 % მიიჩნევს, რომ მას არასოდეს ეყოლება ჰომოსექსუალი მეგობარი. კაცები, ქალები და გენდერული ურთიერთობები 
საქართველოში: საზოგადოების აღქმა და დამოკიდებულება. UNDP და UNFPA. თბილისი. 2020.
9 ხელმისაწვდომია ბმულზე (10 მარტი, 2022): https://www.caucasusbarometer.org/ge/ndi-ge/MSEXUAL/
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შესავალი

წი ლი კა ცებს შო რის აღ ნიშ ნულ ხუთ წ ლი ან პე რი-
ოდ ში 20%-იდან 23%-მდე გა ი ზარ და, მა შინ, რო დე-
საც ქალ რეს პონ დენ ტებს შო რის, სხვა ო ბა საკ მა ოდ 
შთამ ბეჭ და ვი ა, და მა თი წი ლი 22%-დან 31%-მდეა 
გაზ რ დი ლი). 

ევ რო პის საბ ჭოს მი ერ 2018 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვის თა ნახ მად, ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის უფ ლე-
ბე ბის დაც ვას სა ზო გა დო ე ბა ყვე ლა ზე ნაკ ლებ მნიშ-
ვ ნე ლო ბას ანი ჭებ და, უმ ცი რე სო ბა თა სხვა ჯგუ-
ფებ თან შე და რე ბით. ლგბტ(ქ)ი უფ ლე ბე ბის დაც ვა 
ავ ტო მა ტუ რად გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც უმ რავ ლე-
სო ბის უფ ლე ბე ბის შეზღუდ ვა („ლგბტ ადა მი ა ნებ მა 
„საზოგადოება” არ უნ და შე ა წუ ხონ და ჰე ტე რო სექ-
სუ ალ თა უფ ლე ბე ბი არ უნ და „შეზღუდონ”), ხო ლო 
თა ვად უფ ლე ბე ბი აღიქ მე ბა, რო გორც ქარ თულ 
კულ ტუ რა სა და ტრა დი ცი ებ თან „შეუთავსებელი”, 
და სავ ლე თის გან თავ ს მოხ ვე უ ლი რამ. ფო კუს - ჯ გუ-
ფე ბის მო ნა წი ლე თა აზ რით, ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნებს 
თა ვი ან თი უფ ლე ბე ბის დაც ვის მოთხოვ ნით საპ რო-
ტეს ტო აქ ცი ე ბის გა მარ თ ვა ში ფულს უხ დი ან10. სა მი 
წლის შემ დეგ, გან მე ო რე ბით ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის 
შე დე გე ბის თა ნახ მად, „ქართულ სა ზო გა დო ე ბა ში 
არ სე ბუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მი-
რე ბუ ლო ბის დო ნე და ამ სა კითხის მი მართ და დე ბი-
თი და მო კი დე ბუ ლე ბა 2018 წლი დან 2021 წლამ დე 
პე რი ოდ ში გაზ რ დი ლი ა”. ასე ვე ამაღ ლე ბუ ლია ცნო-
ბი ე რე ბა იმ პრობ ლე მე ბის მი მართ, რო მელ თა წი ნა-
შეც უმ ცი რე სო ბე ბი დგა ნან11.

10 სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, სიძულვილის ენა და დისკრიმინაცია საქართველოში: საზოგადოების განწყობა და 
ინფორმირებულობა. ევროპის საბჭო, 2018 წლის ნოემბერი.
11 სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, სიძულვილის ენა და დისკრიმინაცია საქართველოში: საზოგადოების განწყობა და 
ინფორმირებულობა. ევროპის საბჭო, 2022.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვე ბი 
მიზ ნად არ ისა ხავს უშუ ა ლოდ ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე-
ბი სა და მა თი უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის მი მართ 
და მო კი დე ბუ ლე ბის კვლე ვას, იყე ნებს სხვა დას ხ ვა 
მე თო დო ლო გი ას, ჰო მო გე ნურ ჯგუ ფად გა ნი ხი ლავს 
ლგბტ(ქ)ი ჯგუფს და არ იძ ლე ვა სიღ რ მი სე უ ლი დას-
კ ვ ნე ბის გა კე თე ბის სა შუ ა ლე ბას, მთლი ა ნო ბა ში, 
მა თი შე დე გე ბი ქვე ყა ნა ში პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე-
ბის ტენ დენ ცი ა ზე მი ა ნიშ ნებს, რაც ამ ყა რებს ჩვე ნი 
კვლე ვის შე დე გებს. 
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ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ის ინ დექ სი და  
და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი გენ დე რუ ლად  
არა კონ ფორ მუ ლი ადა მი ა ნე ბის მი მართ

2016 და 2021 წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე
გე ბის შე და რე ბა აჩ ვე ნებს, რომ ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო
ბი ის ინ დექ სე ბი კლე ბის ტენ დენ ცი ას ამ ჟ ღავ ნებს. 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნა დაა შემ ცი რე ბუ ლი იმ რეს პონ დენ ტე ბის 
წი ლი, ვინც ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის მი მართ ზიზღს გა-
ნიც დის, ურ თი ერ თო ბებს გარ ყ ვ ნი ლე ბად აღიქ ვამს ან 
მო რა ლუ რად გა ნი კითხავს ასეთ ადა მი ა ნებს. 

კვლე ვის შე დე გე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ტრან ს ფო ბი ის 
ინ დექ ს მა უფ რო მკვეთ რად და იკ ლო, ვიდ რე ჰო
მო ფო ბი ამ ან ბი ფო ბი ამ. გენ დე რის ბი ნა რუ ლი მო-
დე ლი უფ რო ნაკ ლე ბი პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობს. 
გა ი ზარ და მე გობ რის თ ვის მხარ და ჭე რის მზა ო ბა, 
თუ კი ის სქე სის კვლავ მი ნი ჭე ბის ქი რურ გი უ ლი ოპე-
რა ცი ის ჩა ტა რე ბას გა დაწყ ვეტს და სხვ. 

და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის ცვლი ლე ბის ამ გ ვა რი არა თა-
ნა ბა რი დი ნა მი კას რამ დე ნი მე მი ზე ზი შე იძ ლე ბა ჰქონ-
დეს: შე იც ვა ლა გენ დე რუ ლი რო ლე ბი სა და თა ნას წო-
რო ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც, თა ვის 
მხრივ, ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ის მნიშ ვ ნე ლო ვან პრე დიქ-
ტორს წარ მო ად გენს და, ჰო მო ფო ბი ი სა და ბი ფო ბი-
ის ინ დექ სებ თან შე და რე ბით, ყვე ლა ზე მეტ გავ ლე ნას 
ტრან ს ფო ბი ის ინ დექ ს ზე ახ დენს. გარ და ამი სა, ბო ლო 
ექ ვ სი წლის გან მავ ლო ბა ში სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბის დღის წეს რი გის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი სწო რედ 
ტრანს ჯგუ ფის გაძ ლი ე რე ბა სა და ტრანს სა კითხე ბის 
ად ვო კა ტი რე ბა ზე იყო ფო კუ სი რე ბუ ლი. ამან ხე ლი შე-

III. კვლე ვის შე დე გე ბის მოკ ლე შე ჯა მე ბა

უწყო რო გორც ჯგუ ფის წევ რე ბის, ისე მათ მი მართ 
ძა ლა დო ბი სა და დის კ რი მი ნა ცი ის შე სა ხებ სა ზო გა-
დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გაზ რ და სა და მე დი ის 
და ინ ტე რე სე ბას ამ სა კითხით12. გენ დე რუ ლი ასი მეტ-
რია ტრანს ადა მი ა ნე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის 
ცვლი ლე ბა ში (გენდერულად არა კონ ფორ მუ ლი კა ცე
ბის მი მართ მიმ ღებ ლო ბა უფ რო გა ი ზარ და13, ვიდ რე 
გენ დე რუ ლად არა კონ ფორ მუ ლი ქა ლე ბის მი მართ) 
კი დევ უფ რო ამ ყა რებს ამ მო საზ რე ბას: ბო ლო რამ დე-
ნი მე წელ ში მკვეთ რად გა ი ზარ და ტრანს ქა ლე ბი სა და 
მა თი პრობ ლე მე ბის, მათ მი მართ ძა ლა დო ბის და დის-
კ რი მი ნა ცი ის შემ თხ ვე ვე ბის ხილ ვა დო ბა, მა შინ, რო ცა 
ტრანს კა ცე ბი დღემ დე „უხილავ” ჯგუ ფად რჩე ბა.

მი უ ხე და ვად ზე მოთ ქ მუ ლი სა, 2016 წლის კვლე ვის 
შე დე გე ბის მსგავ სად, და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი ტრანს 
და გენ დე რუ ლად არა კონ ფორ მუ ლი ადა მი ა ნე ბის 
მი მართ უფ რო ნე გა ტი უ რი რჩე ბა, ვიდ რე ბი სექ სუ-
ა ლე ბის ან ჰო მო სექ სუ ა ლე ბის მი მართ. შე დე გე ბი 
ეხ მი ა ნე ბა ლგბტ(ქ)ი თე მის წევ რებს შო რის ჩა ტა რე-
ბუ ლი რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის შე დე გებ საც: თე მის 
წევ რე ბის აზ რით, სა ზო გა დო ე ბა ში ნე გა ტი უ რი გან-
წყო ბე ბი ტრანს ქა ლე ბი სა და გე ე ბის მი მართ უფ რო 
მკვეთ რა დაა გა მო ხა ტუ ლი, ვიდ რე ლეს ბო სე ლე ბის, 
ტრანს კა ცე ბის ან ბი სექ სუ ა ლე ბის მი მართ14. სა-
თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და ომ ბუდ ს მე ნის ან გა რი-
შებ ში ასე ვე ხაზ გას მუ ლი ა, რომ ტრანს ადა მი ა ნე ბი 
ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე უფ რო მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფი ა, 
რომ ლის წევ რე ბიც ხში რად ხდე ბი ან ინ ტერ სექ ცი უ-
რი დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერ პ ლი15. 

12 ამ მხრივ განსაკუთრებით გამოირჩევიან ინტერნეტ-მედიები, რომლებიც სისტემატურად აშუქებენ ტრანს ადამიანებზე ძალადობისა 
და მათი დისკრიმინაციის შემთხვევებს, აშუქებენ პრობლემებს, რომელსაც ტრანს ადამიანები აწყდებიან ქვეყანაში გენდერის 
სამართლებრივი აღიარების დაურეგულირებლობის გამო და ხშირად უთმობენ ადგილს უშუალოდ ტრანს აქტივისტებს. 
13 ტრანსი ქალების მიმართ დამოკიდებულების შეცვლაზე უნდა მიუთითებდეს ის ფაქტიც, რომ კოვიდპანდემიის საწყის ტალღაზე, 
სექს-სამუშაოში ჩართული ტრანს ჯგუფის დასახმარებლად, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფია და რომელზეც 
პანდემიასთან გამკლავებისა და პრევენციის მიზნით დაგეგმილი ღონისძიებები მწვავედ აისახა – სათემო ორგანიზაციებისა და თემის 
წევრების გარდა, სამოქალაქო აქტივისტებიც ჩაერთნენ და დახმარების სპეციალური ჯგუფები შექმნეს სოციალურ ქსელებში.
14 COVID-19-ის გავლენა ლგბტ(ქ)ი ადამიანების მდგომარეობაზე საქართველოში. WISG. თბილისი. 2021.
15 სამართალწარმოების ანგარიში – ინტერსექციური დისკრიმინაცია და ლგბტი ადამიანები. WISG. თბილისი. 2017; „საქართველოში 
ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ”, საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში, 2020.
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თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე თე მის წევ რე ბი და 
პრო ფე სი ო ნა ლე ბი, მათ შო რის, სა მარ თალ დამ ცა ვი 
სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, ასე ვე თან ხ მ-
დე ბი ან, რომ ტრან ს გენ დე რი და გენ დე რუ ლად არა-
კონ ფორ მუ ლი ადა მი ა ნე ბი, რო გორც ლგბტ(ქ)ი თე მის 
ყვე ლა ზე ხილ ვა დი ნა წი ლი, კონ ვენ ცი ურ გენ დე რულ 
ნორ მებ თან შე უ თავ სებ ლო ბის გა მო, უფ რო ხში რად 
ხდე ბი ან სი ძულ ვი ლით მო ტი ვი რე ბუ ლი და ნა შა უ ლი-
სა და დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერ პ ლი. რო გორც თა ვად 
ტრან ს გენ დე რი ქა ლე ბი ამ ბო ბენ, ხში რად ქა მინ გა უ-
თი მათ თ ვის იძუ ლე ბი თია – გან ს ხ ვა ვე ბით ლეს ბო-
სე ლი, გეი და ბი სექ სუ ა ლი ინ დი ვი დე ბის გან, ტრან-
ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის მი ერ სა კუ თა რი გენ დე რის 
გამ ჟ ღავ ნე ბა და კავ ში რე ბუ ლია ისე თი ატ რი ბუ ტე ბის 
ცვლი ლე ბას თან, რო გო რი ცაა სა ხე ლი, გა რეგ ნუ ლი 
მა ხა სი ა თებ ლე ბი, სო ცი ა ლუ რი რო ლი და სხვა, რაც, 
თა ვის თა ვად, მათ გენ დე რულ იდენ ტო ბას უფ რო ხი-
ლულს და სა ჯა როს ხდის. 

2016 წელ თან შე და რე ბით, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად იკ
ლო ჰო მო ფო ბი ურ მა გან წყო ბებ მაც. ასი მეტ რი-
უ ლი ხა სი ა თი აქვს გე ე ბის / ლეს ბო სე ლე ბის მი მართ 
და მო კი დე ბუ ლე ბის ცვლი ლე ბა საც (ლესბოსელების 
მი მართ მიმ ღებ ლო ბა უფ რო გა ი ზარ და, ვიდ რე გე
ე ბის მი მართ), თუმ ცა, ტრან სი ქა ლის / კა ცის მი მართ 
და მო კი დე ბუ ლე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ცვლი ლე ბე ბის 
ამ გ ვა რი დი ნა მი კა რეს პონ დენ ტის სქეს სა და ჰო მო-
ფო ბი ას შო რის კავ ში რის სპე ცი ფი კუ რო ბას უკავ შირ-
დე ბა16. ცვლი ლე ბის მი უ ხე და ვად, ტენ დენ ცი ა, რო მე-
ლიც 2016 წლის კვლე ვამ აჩ ვე ნა და რო მე ლიც მას 
სხვა ქვეყ ნებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბის გან 
გა ნას ხ ვა ვებს, ლეს ბო სე ლე ბის მი მართ უჩ ვე უ ლოდ 
მა ღა ლია აგ რე სი ა ა. რეს პონ დენ ტ თა პა სუ ხე ბი სტა-
ტის ტი კუ რად მნიშ ნე ლო ვან სხვა ო ბას არც გე ი/ ლეს-
ბო სე ლი წყვი ლის მი ერ შვი ლად აყ ვა ნის უფ ლე ბის 
მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა ში აჩ ვე ნებს. ლეს ბო სე ლე-

ბი სა და გე ე ბის მი მართ ნე გა ტი ურ და მო კი დე ბუ ლე-
ბას სა ერ თოს გარ და, სხვა დას ხ ვა პრე დიქ ტო რე ბიც 
აქვს. ლეს ბო სე ლე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე 
ძლი ერ გავ ლე ნას ახ დენს ოჯა ხუ რი ასი მეტ რი ის ფაქ-
ტო რი17 და ქა ლის / კა ცის სექ სუ ა ლო ბას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი ორ მა გი სტან დარ ტე ბი. ამ გ ვა რი მი მარ თე ბა 
ამ ყა რებს წი ნა კვლე ვა ში გა მოთ ქ მულ მო საზ რე ბას, 
რომ ლეს ბო სე ლი, პირ ველ რიგ ში, არ ღ ვევს კულ ტუ-
რა ში არ სე ბულ ქარ თ ვე ლი დე დის ასექ სუ ა ლურ ხატს. 
ლეს ბო სე ლო ბა აღიქ მე ბა რო გორც ქა ლის მი ერ სა-
კუ თა რი სექ სუ ა ლუ რი სურ ვი ლის სა ხელ დე ბა და მი-
სი მა ნი ფეს ტი რე ბა ქცე ვა ში, ჰე ტე რო ნორ მა ტი ულ 
ურ თი ერ თო ბებ ზე უარის თქმას კი ის გაჰ ყავს ტრა-
დი ცი უ ლი ოჯა ხის იმ ვიწ რო სივ რ ცი დან, სა დაც სა-
ზო გა დო ე ბას მა მა კა ცის მეშ ვე ო ბით შე უძ ლია ქა ლის 
სექ სუ ლო ბის კონ ტ რო ლი. 

ცვლი ლე ბა ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად ბი სექ სუ ა ლე ბის მი-
მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე აისა ხა. წი ნამ დე ბა რე კვლე-
ვა იმე ო რებს 2016 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე-
დე გებს – სა ზო გა დო ე ბა ში ბი ფო ბი უ რი გან წყო ბე ბი 
უფ რო ძლი ე რა დაა გა მო ხა ტუ ლი, ვიდ რე ჰო მო ფო ბი
უ რი. რეს პონ დენ ტე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს გა უ ჭირ-
და ბი ფო ბი ას თან და კავ ში რე ბულ იმ შე კითხ ვებ ზე პა სუ-
ხის გა ცე მა, რო მე ლიც რეს პონ დენ ტის აღ ქ მას ზო მავს 
ბი სექ სუ ა ლო ბის, რო გორც სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის 
ერ თ -ერ თი კა ტე გო რი ის, მი მართ. რეს პონ დენ ტე ბი უფ-
რო ად ვი ლად პა სუ ხობ დ ნენ შე კითხ ვებს, რო მე ლიც ბი-
სექ სუ ა ლე ბის მი მართ ტო ლე რან ტო ბას ზო მავს, მაგ რამ 
უჭირ დათ პო ზი ცი ის და ფიქ სი რე ბა ბი სექ სუ ა ლო ბის, 
რო გორც „მყარი/სტაბილური” სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა-
ცი ის შე სა ხებ. ჯგუ ფის უხი ლა ვო ბის გარ და18, ბი სექ სუ-
ა ლე ბის მი მართ ამ გ ვარ და მო კი დე ბუ ლე ბას ცოდ ნის 
დე ფი ცი ტი და ბი სექ სუ ა ლო ბა ზე, რო გორც სექ სუ ა-
ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის არამ ყარ, „ფლუიდურ” ფორ მა ზე, 
წარ მოდ გე ნე ბი გა ნა პი რო ბებს. 

16 2016 წლის მონაცემებით, ლესბოსელების მიმართ ჰომოფობიის ინდექსი ქალებში უფრო დაბალია, ვიდრე კაც რესპონდენტებში. 
ამასთან, მთლიანობაში, ქალები უფრო ნაკლებად ჰომოფობურები არიან. გეების მიმართ ნეგატიურ დამოკიდებულებას ქალი 
რესპონდენტები უფრო ნაკლებად გამოხატავდნენ, ვიდრე კაცები. კაცი რესპონდენტები უფრო „მძიმედ” იცვლიან დამოკიდებულებებს 
პოზიტიურისკენ, ვიდრე ქალი რესპონდენტები.
17 ოჯახური ასიმეტრიის ფაქტორი აერთიანებს დებულებებს, რომელიც ქალის როლსა და ფუნქციებს ცალსახად ჰეტერონორმატიულ 
ოჯახურ ურთიერთობებში აქცევს.
18 ბისექსუალები ერთ-ერთ ყველაზე უხილავ ჯგუფად რჩება ლესბოსელებთან, გეებთან, და ტრანს ქალებთან შედარებით.
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ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა და და მო კი დე ბუ ლე ბა 
ლგბტ(ქ)ი პი რე ბის უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე
ო ბის მი მართ

ფო კუს ჯგუფ ში მო ნა წი ლე ლგბტ(ქ)ი რეს პონ დენ ტე-
ბი გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭე ბენ სა ზო გა-
დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბას ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის 
რე ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ: „ხშირად, ქვი არ 
აქ ტი ვის ტებ სა და ორ გა ნი ზა ცი ებს ლგბტ(ქ)ი ადა მი-
ა ნე ბის პრობ ლე მე ბი ავ ტო მა ტუ რად სა ყო ველ თა ოდ 
ცნო ბი ლი ჰგო ნი ათ და სწო რედ აქ უშ ვე ბენ სტრა ტე-
გი ულ შეც დო მას. სი ნამ დ ვი ლე ში, სრუ ლი გა უცხო ე ბის 
ნი ა დაგ ზე, სა ზო გა დო ე ბის თ ვის მი უწ ვ დო მე ლია ბა ზი-
სუ რი ცოდ ნაც კი, რაც, სა ვა რა უ დოდ, გაზ რ დი და მიმ-
ღებ ლო ბას. თე მის წევ რი რეს პონ დენ ტის გან მარ ტე-
ბით, ხში რად, ჰო მო ფო ბი უ რი ქცე ვა გან პი რო ბე ბუ ლია 
არა ნე გა ტი უ რი გან წყო ბით, არა მედ, არა ჯე რო ვა ნი 
ცოდ ნით, სა ი მე დო და მხარ დამ ჭე რი ან პი რი ქით, და-
მა ზი ა ნე ბე ლი ურ თი ერ თო ბის პა ტერ ნე ბის შე სა ხებ.” 
ფო კუს - ჯუ ფე ბის შე დე გე ბის ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს, რომ 
პრო ფე სი ო ნა ლე ბი (სოცმუშაკები, ჟურ ნა ლის ტე ბი, 
პრო კუ რა ტუ რის თა ნამ შ რომ ლე ბი), ვი საც უშუ ა ლო შე-
ხე ბა აქვს ძა ლა დო ბის ან დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერ პ ლ-
თან, მე ტი ემ პა თი ი თა და მიმ ღებ ლო ბით გა მო ირ ჩე ვა, 
ვიდ რე სხვა ჯგუ ფე ბი. თუმ ცა, არას წო რი იქ ნე ბა, თუ კი 
ამ გა მოც დი ლე ბის პრო ე ცი რე ბას მთელ სა ზო გა დო ე-
ბა ზე მო ვახ დენთ: რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში ჩარ თუ-
ლი ცვლა დე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის 
მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა სა და 
უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის მი მართ და მო კი დე
ბუ ლე ბას შო რის ასე თი სწორ ხა ზო ვა ნი კავ ში რი არ 
არ სე ბობს და, ეს ურ თი ერ თ კავ ში რი უამ რა ვი ცვლა
დი თაა გა სა შუ ა ლო ე ბუ ლი, რო გო რი ცაა მე მარ ჯ ვე ნე 
ფრთის ავ ტო რი ტა რიზ მი, ჯგუფ თან და კავ ში რე ბუ
ლი აღ ქ მუ ლი, სიმ ბო ლუ რი და რე ა ლის ტუ რი, საფ რ
თხე ე ბი, რე ლი გი უ რო ბის ინ დექ სი, ღი რე ბუ ლე ბა თა 

იერარ ქი ა, გენ დე რუ ლი ასი მეტ რი ის ფაქ ტო რი და 
სხვ. ამას თან, რეს პონ დენ ტე ბის და ბა ლი ინ ფორ მი რე-
ბუ ლო ბა შე საძ ლოა ცოდ ნის დე ფი ცი ტით კი არა, პი რი-
ქით, წი ნარ წ მე ნის მა ღა ლი დო ნით იყოს ნა კარ ნა ხე ვი, 
და ადა მი ა ნი შეგ ნე ბუ ლად არი დებ დეს თავს ამ ტი პის 
ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბას. 

გა მო კითხულ თა ნა ხე ვარ ზე მე ტი ლგბტ(ქ)ი თე
მის უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის თ ვის ბრძო ლას / 
თ ვით გა მო ხატ ვას კვლავ „საკუთარი ცხოვ რე ბის 
წე სის სხვე ბის თ ვის თავ ზე მოხ ვე ვად” და /ან პრო
პა გან დად აღიქ ვამს. დე ბუ ლე ბას „ლგბტ(ქ)ი ადა-
მი ა ნე ბის უფ ლე ბე ბი და ცუ ლი უნ და იყოს, მაგ რამ 
არაა სა ჭი რო, რომ გე ებ მა/ ლეს ბო სე ლებ მა თა ვი ან თი 
ცხოვ რე ბის სტი ლი სხვებს მო ახ ვი ონ თავ ზე”, სრუ-
ლი ად ან ნა წი ლობ რივ იზი ა რებს გა მო კითხულ თა 
55.9%19. თუმ ცა, 2016 წელ თან შე და რე ბით, ასე თი 
რეს პონ დენ ტე ბის წი ლი 20.6%-ითაა შემ ცი რე ბუ ლი. ეს 
ტენ დენ ცია პრო პორ ცი უ ლად აისა ხე ბა ლგბტ(ქ)ი უფ-
ლე ბა დამ ც ვე ლე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბებ-
ზეც20: ბო ლო ხუ თი წლის მან ძილ ზე თით ქ მის 20 
%-ით შემ ცირ და იმ რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვინც ნე-
გა ტი უ რად აფა სებ და აქ ტი ვის ტე ბის საქ მი ა ნო ბას 
(74.5%-დან 56.8%-მდე). თუმ ცა, 2016 წელს არ სე ბუ-
ლი ტენ დენ ცია აქაც შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია – სა ზო გა დო
ე ბა აქ ტი ვის ტე ბის მი მართ უფ რო ნე გა ტი უ რა დაა 
გან წყო ბი ლი, ვიდ რე ზო გა დად ჰო მო სექ სუ ა ლე ბის 
მი მართ. და მო კი დე ბუ ლე ბა ირი ბად აისა ხე ბა ნდო ბა-
შიც ჯგუ ფის წევ რ თა მი მართ: ლგბტ(ქ)ი სა კითხებ ზე 
ინ ფორ მი რე ბის თვალ საზ რი სით, სა ზო გა დო ე ბა, ისე-
ვე რო გორც 2016 წელს, ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად სა თე მო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და თე მის წევ რებს ენ დო ბა.

2016 წელ თან შე და რე ბით, შემ ცირ და იმ რეს პონ-
დენ ტ თა წი ლი, ვინც მი იჩ ნევ და, რომ ლგბტ(ქ)ი თე-
მი ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე დის კ რი მი ნი რე ბუ ლი ჯგუ ფია 
ქვე ყა ნა ში21. 2016 წელს გა მო კითხულ თა ნა ხე ვარ ზე 

19 დებულებას ნაწილობრივ ან სრულიად არ ეთანხმება რესპონდენტების 18.7%, 14.7% კი ნეიტრალურ პოზიციას აფიქსირებს. 
20 აქ ტი ვის ტე ბი სა და უფ ლე ბა დამ ც ვე ლე ბის საქ მი ა ნო ბის მი მართ ასე თი აგ რე სია პირ და პირ უკავ შირ დე ბა რო გორც ჯგუ ფის ხილ ვა-
დო ბის გაზ რ დის, ისე უფ ლებ რი ვი სა კითხე ბის სა ჯა რო დის კურ ს ში შე მო ტა ნის სა კითხს, რო მე ლიც ავ ტო მა ტუ რად აღიქ მე ბა რო გორც 
„გარყვნილების პრო პა გან და”.
21 ისევე, როგორც 2016 წლის კვლევაში, დაახლოებით ათიდან ერთ რესპონდენტს უჭირს შეაფასოს ლგბტ(ქ)ი ადამიანების 
მდგომარეობა ქვეყანაში. იმ 193 რესპონდენტიდან, ვისაც პასუხის გაცემა გაუჭირდა, ნახევარზე მეტი (53.9%) 55 წელს ზემოთაა.
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მე ტი (55%) ეთან ხ მე ბო და ამ მო საზ რე ბას, 2021 წელს 
კი ასე თი რეს პონ დენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა 38.8%-მდე 
შემ ცირ და. 

რეს პონ დენ ტ თა თით ქ მის ნა ხე ვა რი (48.2%) 
ეთან ხ მე ბა დე ბუ ლე ბას, რომ „ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე-
ბი სი ნამ დ ვი ლე ში პრი ვი ლე გი ე ბის თ ვის იბ რ ძ ვი ან 
და არა თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის თ ვის”22, 39.5% კი 
მი იჩ ნევს, რომ ჩვენს ქვე ყა ნა ში და ცუ ლია ლგბტ(ქ)
ი ადა მი ა ნე ბის უფ ლე ბე ბი23. მი უ ხე და ვად ამი სა, ნე
გა ტი უ რი შე ფა სე ბის ველ ში მოხ ვ და სა ხელ მ წი
ფოს მი ერ გა წე უ ლი ძა ლის ხ მე ვა სო გის ნიშ ნით 
ძა ლა დო ბი სა და დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტებ ზე რე
ა გი რე ბის თვალ საზ რი სით. ხუ თი დან ორი რეს
პონ დენ ტი (38.6%) მი იჩ ნევს, რომ სა ხელ მ წი ფო 
სა თა ნა დოდ არ რე ა გი რებს ლგბტ(ქ)ი თე მის მი
მართ ძა ლა დო ბი სა და დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტებ
ზე. გა მო კითხულ თა მხო ლოდ 30.7% აფა სებს სა-
ხელ მ წი ფოს რე ა გი რე ბას, რო გორც ადეკ ვა ტურს. 

ფო კუს - ჯ გუფ ში მო ნა წი ლე ე ბი ასე ვე სა უბ რო ბენ 
სის ტე მის შიგ ნით არ სე ბულ გარ კ ვე ულ პრობ ლე მებ-
ზე, რო დე საც საქ მე სი ძულ ვი ლით მო ტი ვი რე ბულ 
და ნა შა ულ ზე რე ა გი რე ბას ეხე ბა: „პროკურორთა ნა-
წი ლის ნა ამ ბო ბი დან ირ კ ვე ვა, რომ ხში რად ამა თუ 
იმ საქ მე ში სი ძულ ვი ლის მო ტი ვი სა გა მო ძი ე ბო და 
სა სა მარ თ ლო პრო ცე დუ რებ ში უარ ყო ფი ლი ა, რაც 
დამ ნა შა ვის პრო პორ ცი უ ლად დას ჯას უშ ლის ხელს. 
მა თი აზ რით, ყვე ლა სხვა სა მარ თალ დამ ცავ უწყე ბა-
შიც, სა სურ ვე ლი ა, აღ მას რუ ლე ბე ლი პი რი ინიშ ნე-
ბო დეს სპე ცი ა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის სა ფუძ ველ ზე. 
ამას თან, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამა ვე უწყე ბის წარ-
მო მად გენ ლე ბი მე ტად დარ წ მუ ნე ბით სა უბ რო ბენ 
უწყე ბა ში ლგბტ(ქ)ი თე მის მი მართ მიმ ღებ ლო ბა ზე, 
ვიდ რე შსს-ს წარ მო მად გენ ლე ბი, რომ ლე ბიც უშ ვე-
ბენ, რომ ზოგ გან ყო ფი ლე ბა ში გან წყო ბე ბი არა ერ-
თ გ ვა რო ვა ნია და, ზოგ ჯერ იმა საც ამ ბო ბენ, რომ 
ლგბტ(ქ)ი თე მის წევ რებ თან მუ შა ო ბი სას პო ლი ცი-

ე ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის ეთი კუ რო ბას მხო ლოდ 
კა ნო ნი გა ნა პი რო ბებს”.

2016 და 2021 წლე ბის კვლე ვე ბი, შე დე გე ბის ანა-
ლი ზი სას აჩ ვე ნებს, რომ სა ზო გა დო ე ბის და მო
კი დე ბუ ლე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად არის შეც ვ ლი ლი 
ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის უფ ლებ რი ვი თა ნას წო
რო ბის მი მართ. იმ რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვინც 
ლგბტ(ქ)ი თე მის წევ რ თათ ვის ცალ კე უ ლი უფ ლე ბის 
შეზღუდ ვას ემ ხ რო ბა, მკვეთ რა დაა შემ ცი რე ბუ ლი. 
თუმ ცა, აქ ვე უნ და ით ქ ვას, რომ ეს ცვლი ლე ბა ავ-
ტო მა ტუ რად არ კონ ვერ ტირ დე ბა პო ზი ტი ურ და-
მო კი დე ბუ ლე ბებ ში – 2016 წელ თან შე და რე ბით, 
გა ი ზარ და იმ რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვინც ნე იტ რა-
ლურ და მო კი დე ბუ ლე ბას აფიქ სი რებს ან თავს არი-
დებს კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მას. ამას თან, ამ რეს-
პონ დენ ტ თა ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ის ინ დექ სი ხშირ 
შემ თხ ვე ვა ში უფ რო მა ღა ლი ა, ვიდ რე მა თი, ვინც 
ნე გა ტი ურ და მო კი დე ბუ ლე ბას ღი ად გა მო ხა ტავს. 
შე საძ ლოა ით ქ ვას, რომ ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის უფ-
ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის სა კითხებ თან და კავ ში რე-
ბით ნე გა ტი უ რი პო ზი ცი ის ღი ად გა მო ხატ ვა ნაკ ლე-
ბად მი სა ღე ბად ით ვ ლე ბა. 

სა ზო გა დო ე ბა ში ლგბტ(ქ)ი ადა მი ან თა უფ ლებ-
რი ვი თა ნას წო რო ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბის 
შე სა ფა სებ ლად კვლე ვა ში ჩარ თუ ლია მხო ლოდ ის 
სა კითხე ბი, რომ ლი თაც ყვე ლა ზე ხში რად სპე კუ-
ლი რე ბენ რა დი კა ლუ რი ჯგუ ფე ბი: ქორ წი ნე ბის, 
შვი ლად აყ ვა ნის, სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში და-
საქ მე ბის შეზღუდ ვის, შეკ რე ბი სა და გა მო ხატ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბით სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბა.

22 გამოკითხულთაგან 19% სრულიად ან მეტწილად არ ეთანხმება დებულებას, 15.1% არც ეთანხმება და არც არ ეთანხმება, 17.7%-ს 
კი გაუჭირდა პასუხის გაცემა ან უარი თქვა პასუხზე.
23 ყოველი მეხუთე რესპონდენტი (22%) მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში სათანადოდ არაა დაცული ლგბტ(ქ)ი ადამიანთა უფლებები. თითქმის 
ამდენივეს (20.8%) გაუჭირდა პასუხის გაცემა ან უარი თქვა პასუხზე, 17.7% კი არც ეთანხმება და არც არ ეთანხმება დებულებას.
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პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბის მი უ ხე და ვად, სა-
კითხე ბის რან ჟი რე ბა იგი ვე ნა ი რად გა მო ი ყუ რე ბა, 
რო გორც ხუ თი წლის წინ: სხვა სა კითხებ თან შე
და რე ბით, სა ზო გა დო ე ბა ყვე ლა ზე ნაკ ლებ მიმ
ღებ ლო ბას იჩენს, რო ცა საქ მე ერ თი სქე სის 
ადა მი ა ნებს შო რის ქორ წი ნე ბი სა და შვი ლად აყ
ვა ნის სა კითხებს შე ე ხე ბა. შვი ლად აყ ვა ნის უფ-
ლე ბა ლეს ბო სე ლი და გეი ადა მი ა ნე ბის თ ვის, ისე-
ვე რო გორც ქორ წი ნე ბის უფ ლე ბა, აღიქ მე ბა არა 
რო გორც თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის თ ვის, არა მედ 
„პრივილეგიებისთვის” ბრძო ლა. მი უ ხე და ვად ზე-
მოთ ქ მუ ლი სა, 2016 წელ თან შე და რე ბით გე ი- ქორ წი-
ნე ბის მო წი ნა აღ მ დე გე თა წი ლი 15.4%-ით შემ ცირ-
და (88.8%-იდან 74.6%-მდე), ხო ლო მხარ დამ ჭერ თა 
რიცხ ვ მა 5.4%-ით მო ი მა ტა; რაც შე ე ხე ბა გე ი/ ლეს ბო-
სე ლი წყვი ლე ბის თ ვის შვი ლად აყ ვა ნის უფ ლე ბას, მის 
მო წი ნა აღ მ დე გე თა წი ლი და ახ ლო ე ბით 12-13%-ით 
შემ ცირ და (81.3%-დან 67.6% და 66.9%-მდე). 

ცვლი ლე ბე ბი უფ რო მკვეთ რია გა მო ხატ ვის თა
ვი სუფ ლე ბით სარ გებ ლო ბი სა და სა გან მა ნათ ლებ
ლო სფე რო ში და საქ მე ბის სა კითხებ თან და კავ ში
რე ბით. 2016 წელს იმ რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვინც 

სავ სე ბით ან მეტ წი ლად მხარს უჭერ და ჰო მო სექ-
სუ ა ლე ბის თ ვის სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში და-
საქ მე ბის უფ ლე ბის აკ რ ძალ ვას 77.5%-ს შე ად გენ და 
(განსაკუთრებით მა ღა ლი იყო იმ რეს პონ დენ ტ თა 
წი ლი, ვი საც რა დი კა ლუ რი პო ზი ცია ჰქონ და – 65%). 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ მო ნა ცე მის პირ და-
პირ შე და რე ბა 2021 წლის კვლე ვა ში გა მო ყე ნე ბულ 
კითხ ვებ თან პრობ ლე მუ რი ა24, ცალ - ცალ კე გე ე ბის, 
ლეს ბო სე ლე ბის და ტრანს ადა მი ა ნე ბის სა გან მა ნათ-
ლებ ლო სფე რო ში და საქ მე ბის შე სა ხებ დე ბუ ლე ბებ-
ზე პა სუ ხე ბის მი ხედ ვით, იმ რეს პონ დენ ტე ბის წი ლი, 
ვინც გე ე ბი სა და ლეს ბო სე ლე ბის თ ვის ამ გ ვა რი აკ რ-
ძალ ვის და წე სე ბას ემ ხ რო ბა, 50%-ზე ნაკ ლე ბი ა. ნა-
ხე ვარ ზე ოდ ნავ მე ტია (53%) იმა თი წი ლი, ვინც არ 
ისურ ვებ და ტრანს ადა მი ა ნე ბის და საქ მე ბას ამ სფე-
რო ში. თით ქ მის ყო ვე ლი მე სა მე ამ გ ვარ შეზღუდ ვას 
არ ეთან ხ მე ბა. 

გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბით სარ გებ ლო ბა კვლავ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მოწ ვე ვად რჩე ბა ლგბტ(ქ)ი თე მის 
წევ რე ბის თ ვის. სა ხელ მ წი ფოს არა თან მიმ დევ
რუ ლი პო ლი ტი კა პირ და პირ აისა ხე ბა ჰო მო ფო
ბი უ რად გან წყო ბი ლი ჯგუ ფე ბის აქ ტი ვო ბა სა და 

24 ახალ კვლე ვა ში კითხ ვა სამ და მო უ კი დე ბელ შე კითხ ვად და ი შა ლა სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში გე ე ბის / ლეს ბო სე ლე ბის და ტრან ს გენ დე რი 
ადა მი ა ნე ბის და საქ მე ბის უფ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით, რაც, სა ვა რა უ დოდ, ასე ვე მო ახ დენ და გავ ლე ნას რეს პონ დენ ტ თა პა სუ ხებ ზე.

დიაგრამა#1
დამოკიდებულებებილგბტ(ქ)იადამიანთაუფლებრივითანასწორობისადაუფლებადამცველებისმიმართ2016და2021
წლებშიდებულებებისსაშუალოქულისმიხედვით

4.66

ქორწინების უფლება

შვილად აყვანის/
აღზრდის უფლება

დამოკიდებულება ლბგტ(ქ)ი 
უფლებადამცველების მიმართ

ლგბტ(ქ)ი ადამიანთა უფლებების 
დაცვის აღქმა პროპაგანდად 2016 2021

შეკრებისა და გამოხატვის 
უფლების შეზღუდვა

საგანმანათლებლო სფეროში 
დასაქმების უფლება

დისკრიმინაციის მიმართ 
მგრძნობელობა

4.37

4.12

4.47

4.23

3.84

3.69
3.55

3.44
4.23

2.93

2.53

4.094.22
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აგ რე სი ის მას შ ტა ბებ ზე. ბო ლო 2 წლის მან ძილ ზე 
ხე ლი სუფ ლე ბის რი ტო რი კის მკვეთ რი ცვლი ლე ბა, 
რო მე ლიც ან ტი და სავ ლუ რი გზავ ნი ლე ბის, ქვე ყა ნა-
ში ევ რო კავ ში რის, აშ შ -ი სა და და სავ ლეთ ევ რო პის 
ქვეყ ნე ბის დიპ ლო მა ტი უ რი წარ მო მად გენ ლე ბის მი-
მართ გა კე თე ბულ აგ რე სი ულ გან ცხა დე ბებ ში ღი ად 
გა მოჩ ნ და, მკვეთ რად აისა ხა ლგბტ(ქ)ი თე მის მი მარ-
თე ბა ზეც შეკ რე ბა/ გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბას თან. 
2021 წლის 5 ივ ლი სის მოვ ლე ნე ბის შე ფა სე ბი სას, 
პრე მი ერ - მი ნის ტ რი აპე ლი რებ და „მოსახლეობის 
95%-ის ნე ბა ზე”, რო მე ლიც „პროპაგანდისტული 
მარ შის” ჩა ტა რე ბის წი ნა აღ მ დე გი ა25. თა ვი რომ და-
ვა ნე ბოთ გან ცხა დე ბის ში ნა არ ს სა და ძა ლა დო ბის 
ლე გი ტი მა ცი ის მცდე ლო ბას, კვლე ვის შე დე გე ბი აჩ-
ვე ნებს, რომ უფ ლებ რივ თა ნას წო რო ბას თან და კავ-
ში რე ბულ სა კითხებ ზე სა უბ რი სას ხე ლი სუფ ლე ბის 
მხრი დან „საქართველოს მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე-
სო ბის ნე ბა ზე” აპე ლი რე ბა კონ ტექსტს აც დე ნი ლია 
და „ევროპისკენ სვლის” სა ერ თო სუ რათ ში გა რან-
ტი რე ბუ ლად უმ კ ვიდ რებს მას იმ პო ლი ტი კუ რი ძა-
ლის იმიჯს, რო მე ლიც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აფერ ხებს, 
ამუხ რუ ჭებს ამ პრო ცესს.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რეს პონ დენ ტ თა ნა ხე
ვარ ზე მე ტი (53%) კვლავ ემ ხ რო ბა მო საზ რე ბას, 
რომ ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნებს კა ნო ნით უნ და აეკ რ
ძა ლოთ შეკ რე ბი სა და გა მო ხატ ვის უფ ლე ბა, 2016 
წელ თან შე და რე ბით, რო ცა ეს მო ნა ცე მი 78.1% 
იყო, ამ გ ვა რი მო საზ რე ბის მქო ნე რეს პონ დენ ტ თა 
წი ლი თით ქ მის მე ოთხე დი თაა შემ ცი რე ბუ ლი, ხო
ლო იმ რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვინც ასეთ შეზღუდ
ვას მი უ ღებ ლად მი იჩ ნევს, ორ ჯერ არის გაზ რ დი ლი 
(2016 წელს ამ გ ვარ რეს პონ დენ ტ თა წი ლი მხო ლოდ 

14.6% იყო, ხო ლო 2021 წელს კი 27.1%). შეკ რე ბა/ 
გა მო ხატ ვის უფ ლე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბის 
ცვლი ლე ბა არ ნიშ ნავს, რომ სა ზო გა დო ე ბა მიმ ღებ
ლუ რია ზო გა დად სექ სუ ა ლუ რი იდენ ტო ბი სა და ინ
ტი მუ რო ბის სა ჯა რო ხილ ვა დო ბის მი მართ, მათ შო
რის კონ ვენ ცი უ რი სექ სუ ა ლო ბის შემ თხ ვე ვა შიც26. 
ამ გ ვა რი კონ ტექ ს ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით, გან სა კუთ-
რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს თე მის ხილ ვა დო ბის გაზ-
რ დის ალ ტერ ნა ტი უ ლი გზე ბის ძი ე ბა.

გან ს ხ ვა ვე ბით სა კა ნონ მ დებ ლო თუ სხვა ცვლი ლე-
ბე ბის ად ვო კა ტი რე ბის გან, რო ცა გა დაწყ ვე ტი ლე ბას 
პო ლი ტი კო სე ბი იღე ბენ, ქუ ჩა აღიქ მე ბა სივ რ ცედ, 
სა დაც მტრუ ლად გან წყო ბილ ჯგუ ფებს სა კუ თა რი 
ჰო მო ფო ბი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის ძა ლა დობ რი-
ვი გზით გა მო სა ხა ტა ვად ერ თ გ ვა რი ლე გი ტი მა ცია 
ეძ ლე ვათ. 2013 წელს, „აიდაჰოს” მსვლე ლო ბის მო-
ნა წი ლე ებ ზე ჯგუ ფუ რი თავ დას ხ მის შემ დეგ, სა-
ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის ინი-
ცი ა ტი ვით, 17 მა ი სი „ოჯახის სიწ მინ დის დღედ” 
გა მოცხად და, 2014 წელს, და ყო ველ წ ლი უ რად სა-
ჯა რო მსვლე ლო ბით აღი ნიშ ნე ბა. სა ქარ თ ვე ლოს 
მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სია დღემ დე უარ ყოფს, 
რომ 2014 წელს ამ დღე სას წა უ ლის შე მო ღე ბის მთა-
ვა რი მი ზა ნი „აიდაჰოს” ჩა ნაც ვ ლე ბა, სტრა ტე გია 
კი დე და ქა ლა ქის ცენ ტ რა ლურ ქუ ჩებ ში ამ დღის 
სა ხალ ხო მსვლე ლო ბით აღ ნიშ ვ ნაა (როგორც 
ლგბტ(ქ)ი უფ ლე ბა დამ ც ველ თათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან 
დღეს აქ ცი ის ჩა ტა რე ბის პო ტენ ცი უ რი ად გი ლე ბის 
ფი ზი კუ რი კონ ტ რო ლის სა შუ ა ლე ბა). ამის მი უ ხე და-
ვად, 17 მა ი სი სად მი სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ
ლე ბა ზუს ტად აირეკ ლავს მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი 
ეკ ლე სი ის მი ერ შე მო ღე ბუ ლი დღე სას წა უ ლის ხე

25 „როდესაც ჩვე ნი მო სახ ლე ო ბის 95 პრო ცენ ტი არის წი ნა აღ მ დე გი დე მონ ს ტ რა ცი უ ლად პრო პა გან დის ტუ ლი მარ შის თუ აღ ლუ მის 
ჩა ტა რე ბის, ამას, მე გობ რე ბო, ყვე ლა ნი უნ და და ვე მორ ჩი ლოთ. ეს არის ჩვე ნი მო სახ ლე ო ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბის აზ რი. ჩვენ, 
რო გორც ხალ ხის მი ერ არ ჩე უ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა, იძუ ლე ბუ ლი ვართ, ამას ან გა რი ში გა ვუ წი ოთ. ამას ყო ველ თ ვის გა ვუ წევთ ან გა რიშს. 
ისე აღარ იქ ნე ბა, რო გორც უმ ცი რე სო ბა წყვეტ და ყო ველ თ ვის უმ რავ ლე სო ბის ბედს, რო დე საც მა თი ძა ლა დობ რი ვი ხელ წე რით ნე ბის-
მი ერ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებ დ ნენ სა ქარ თ ვე ლო ში”, – გა ნაცხა და პრე მი ერ - მი ნის ტ რ მა.” ხელ მი საწ ვ დო მია ბმულ ზე (10 მარ ტი, 2022): 
https://1tv.ge/news/irakli-gharibashvili-me-vici-erti-aghlumi-es-aris-chveni-jaris-aghlumi-skhva-ghonisdziebebistvis-arsebobs-nebismieri-skh-
va-lokacia-romelic-policiam-shestavaza-lgbt-tems/
26 გა მო კითხულ თა 8.7%-ისთვის, მეტ წი ლად ან სრუ ლი ად მი უ ღე ბე ლია ქა ლის და კა ცის ხე ლი ხელ ჩა კი დე ბუ ლე ბი სე ირ ნო ბა ქუ ჩა ში; 
66%-ისთვის მი უ ღე ბე ლია რო ცა ჰე ტე რო სექ სუ ა ლი წყვი ლი სა ჯა როდ კოც ნის ერ თ მა ნეთს. ჰე ტე რო სექ სუ ალ წყვი ლებ თან შე და რე ბით, 
გეი წყვი ლე ბის მხრი დან ამ გ ვა რი ქცე ვის დე მონ ს ტ რი რე ბა მი უ ღებ ლად მი აჩ ნია სა ზო გა დო ე ბის უფ რო დიდ ნა წილს: 68% ამ ბობს, რომ 
მათ თ ვის მი სა ღე ბი არაა გეი წყვი ლე ბის ხე ლი ხელ ჩა კი დე ბუ ლი სე ირ ნო ბა, 81%-სთვის კი მი უ ღე ბე ლი ა, რო ცა გეი ან ლეს ბო სე ლი წყვი ლი 
სა ჯა როდ კოც ნის ერ თ მა ნეთს.
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ლოვ ნურ და ფი ზი კურ სივ რ ცე ში ლო კა ლი ზე ბულ 
ხა სი ათს27. 

რეს პონ დენ ტ თა მე სა მე დის თ ვის (33%), 17 მა ი სი 
არ უკავ შირ დე ბა არც „ოჯახის სიწ მინ დის” და არც 
ჰო მო ფო ბი ას თან ბრძო ლის სა ერ თა შო რი სო დღეს. 
თით ქ მის ამ დე ნი ვე რეს პონ დენ ტის თ ვის (35.3%), ეს 
დღე „ოჯახის სიწ მინ დის დღეს თან”, 13%-ისთვის 
კი ორი ვე თე მას თან ან მხო ლოდ ჰო მო ფო ბი ას თან 
ბრძო ლის დღეს თან ასო ცირ დე ბა. ეთ ნი კუ რი უმ ცი-
რე სო ბე ბის წარ მო მად გე ნელ თა უმე ტე სო ბას პა სუ ხის 
გა ცე მა გა უ ჭირ და ან მი უ თი თა, რომ ეს დღე მათ თ-
ვის არც ერ თ თან არ ასო ცირ დე ბა. რეს პონ დენ ტე ბი, 
ვის თ ვი საც ეს დღე ეკ ლე სი ის მი ერ შე მო ღე ბულ დღე-
სას წა ულ თან კავ შირ ში ა, ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლე ბი ან 
სომ ხე ბი არი ან. ეთ ნი კუ რად აზერ ბა ი ჯა ნელ რეს პონ-
დენ ტებ ში არა ვინ აღ მოჩ ნ და ისე თი, ვის თ ვი საც ეს 
დღე „ოჯახის სიწ მინ დის დღეს” უკავ შირ დე ბა. 

ან ტი ლგბტ გან წყო ბე ბის გე ო პო ლი ტი კუ რი 
გან ზო მი ლე ბა

WISG-ის მი ერ 2016 წელს ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ 
აჩ ვე ნა, რომ ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ა სა და სა გა რეო 
პო ლი ტი კურ ორი ენ ტა ცი ას შო რის არ იყო გა მო ხა-
ტუ ლი კავ ში რი. 2016 წლის კვლე ვის შე დე გებ თან 
შე და რე ბით, ერ თი მხრივ, რეს პონ დენ ტ თა გე ო პო
ლი ტი კუ რი ორი ენ ტა ცია უფ რო მკა ფიო გახ და28 
და, მე ო რე მხრივ, გა მო იკ ვე თა მი სი კო რე ლა ცია 

რო გორც ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ის ინ დექ ს თან, ისე 
ცალ კე ულ მი თებ თან ეთ ნი კურ ჭრილ ში. 

ეთ ნი კუ რად ქარ თ ველ რეს პონ დენ ტებ ში, ისი ნი, 
ვინც ევ რო კავ შირ თან იგი ვე ნა ი რი ან დის ტან ცი-
რე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბის მომ ხ რე ა, უფ რო ჰო მო ფო-
ბი უ რე ბი არი ან, ვიდ რე ის, ვინც ღი ად გა მო ხა ტავს 
მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბის სურ ვილს. ეთ ნი კუ რად სო-
მე ხი რეს პონ დენ ტე ბის თ ვის მი თის პო პუ ლა რო ბა 
კავ შირ შია რო გორც ევ რო კავ შირ თან, ისე რუ სეთ-
თან სა სურ ვე ლი ურ თი ერ თო ბის ფორ მას თან, ეთ-
ნი კუ რად აზერ ბა ი ჯა ნე ლი რეს პონ დენ ტე ბის შემ-
თხ ვე ვა ში კი მი თის პო პუ ლა რო ბა სა და სა გა რეო 
პო ლი ტი კურ ორი ენ ტა ცი ას შო რის კავ ში რი სა ერ-
თოდ არაა გა მოკ ვე თი ლი29. რუ სეთ თან ურ თი ერ თო-
ბის შემ თხ ვე ვა ში, იმ რეს პონ დენ ტ თა ჰო მო ფო ბი ის 
ინ დექ სი, ვინც უფ რო მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბებს ემ ხ-
რო ბა, უფ რო მა ღა ლი ა, ვიდ რე იმა თი, ვინც არ სე ბუ-
ლი ურ თი ერ თო ბე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას ან დის ტან ცი-
რე ბულ ურ თი ერ თო ბას არ ჩევს.

მი თის პო პუ ლა რო ბა – „ევროკავშირში გა წევ-
რი ა ნე ბი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო ვალ დე ბუ ლია და ა-
კა ნო ნოს გე ი- ქორ წი ნე ბა” – ეთ ნი კუ რად ქარ თ ველ 
რეს პონ დენ ტებ ში ევ რო კავ შირ თან ურ თი ერ თო ბის 
მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე აისა ხე ბა. ის რეს პონ-
დენ ტე ბი, ვინც ევ რო კავ შირ თან უფ რო მჭიდ რო ურ-
თი ერ თო ბის მომ ხ რე ა, ნაკ ლე ბად იზი ა რე ბენ ამ მითს, 
ვიდ რე ისი ნი, ვინც ამ ბობს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ურ-

27 თბი ლის ში მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბი უფ რო უკავ ში რე ბენ ამ დღის აღ ნიშ ვ ნას „ოჯახის სიწ მინ დის დღეს”, ვიდ რე ქა ლა ქის ან სოფ-
ლის ტი პის და სახ ლე ბებ ში მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბი. პა სუ ხე ბის გა ნა წი ლე ბა საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის ჭრილ ში აჩ ვე ნებს, რომ ამ 
თა რიღს „ოჯახის სიწ მინ დის დღეს” ძი რი თა დად თბი ლის ში მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბი უკავ ში რე ბენ (52.5%). თბი ლის ში მცხოვ რებ 
რეს პონ დენ ტ თა 25.4%-ის, სოფ ლად მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბის 34.8%-ისა და ქა ლა ქად მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბის 38.4%-ისთვის 
ეს დღე არც ერ თ თან ასო ცირ დე ბა. სოფ ლად მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბის 28.5%-სა და ქა ლა ქად მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბის 17.6%-
ს პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ და ან პა სუ ხის გა ცე მა ზე უარი თქვა. 
28 თით ქ მის ორ ჯერ შემ ცირ და იმ რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვინც აშ შ - ს თან და ევ რო კავ შირ თან დის ტან ცი რე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბის მომ ხ რე 
იყო. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ეს ცვლი ლე ბა პირ და პირ პ რო პორ ცი უ ლად არ ასა ხუ ლა უფ რო ახ ლო ურ თი ერ თო ბის მაჩ ვე ნე ბელ ზე: აშ შ - ს თან 
და ევ რო კავ შირ თან უფ რო მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბის მომ ხ რე თა წი ლი უფ რო ნაკ ლე ბა დაა გაზ რ დი ლი, ვიდ რე იმ რეს პონ დენ ტ თა სიხ ში-
რე, ვინც არ სე ბუ ლი სტა ტუს - ქ ვოს შე ნარ ჩუ ნე ბას უჭერს მხარს. თით ქ მის არ შეც ვ ლი ლა რუ სეთ თან დის ტან ცი რე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბის 
მომ ხ რე თა წი ლი, თუმ ცა, უფ რო მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბის მომ ხ რე თა წი ლი 11%-ითაა შემ ცი რე ბუ ლი იმ რეს პონ დენ ტ თა ხარ ჯ ზე, ვინც 
იგი ვე ნა ი რი ურ თი ერ თო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის მომ ხ რე ა.
29 ევ რო კავ ში რის წევ რო ბის მომ ხ რე თა და ბა ლი მხარ და ჭე რა ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბით მჭიდ როდ და სახ ლე ბულ რე გი ო ნებ ში ახა ლი 
ტენ დენ ცია არა ა. „აღნიშნული გან ს ხ ვა ვე ბა ეთ ნი კურ ქარ თ ვე ლებს, სომ ხებ სა და აზერ ბა ი ჯა ნე ლებს შო რის შე იძ ლე ბა აიხ ს ნას უმ ცი-
რე სო ბა თა ჯგუ ფე ბი სათ ვის ევ რო კავ ში რის შე სა ხებ ხელ მი საწ ვ დო მი ინ ფორ მა ცი ის სიმ ცი რით. ეს გა მოწ ვე უ ლია რამ დე ნი მე ფაქ ტო-
რით, მათ შო რის: ქარ თუ ლი ენის ფლო ბის პრობ ლე მით, ხა რის ხი ა ნი ინ ფორ მა ცი ის არარ სე ბო ბით ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის ჯგუ ფე-
ბის ენებ ზე; ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვია ცენ ტ რი დან მოწყ ვე ტი ლო ბა და და ნარ ჩე ნი ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის გან იზო ლა ცი ა.” მი ნე საშ ვი ლი ს. 
„ევროკავშირი და ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში: ინ ფორ მა ცი უ ლი ვა კუ უ მი და დე ზინ ფორ მა ცი ა”. პო ლი ტი კის ნარ კ ვე ვი. 
სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი ტი კის ინ ს ტი ტუ ტი. 2020.
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თი ერ თო ბა ევ რო კავ შირ თან იგი ვე ნა ი რი ან უფ რო 
დის ტან ცი რე ბუ ლი უნ და იყოს. იგი ვე ტენ დენ ცია იკ-
ვე თე ბა სხვა მი თებ თან და კავ ში რე ბი თაც, რო მე ლიც 
აღ ქ მულ სიმ ბო ლურ საფ რ თხე ებს უკავ შირ დე ბა და 
რუ სუ ლი დე ზინ ფორ მა ცი ის ძი რი თად გზავ ნი ლებს 
იმე ო რებს. ცხა დი ა, შე უძ ლე ბე ლია ცალ სა ხა კავ შირ-
ზე სა უ ბა რი, თუმ ცა, რო გორც ჩანს, ჰო მო სექ სუ ა
ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ სიმ ბო ლურ მი თებს 
თა ვი სი წვლი ლი შე აქვს ევ რო კავ შირ თან უფ რო 
დის ტან ცი რე ბუ ლი ან სტა ტუს  ქ ვოს შე ნარ ჩუ ნე
ბის მომ ხ რე თა და მო კი დე ბუ ლე ბებ ში ეთ ნი კუ რად 
ქარ თ ველ და სო მეხ რეს პონ დენ ტებს შო რის. 

ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ის პრე დიქ ტო რე ბი
ფო კუს - ჯ გუ ფის მო ნა წი ლე ე ბი თან ხ მ დე ბი ან, რომ 

„განათლება სა სი ცოცხ ლო ძა ლას არ თ მევს და მა-
ზი ა ნე ბელ წი ნარ წ მე ნებს, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია 
უმ ცი რე სო ბე ბის წი ნა აღ მ დეგ, ხო ლო მან კი ე რი გა-
ნათ ლე ბის სის ტე მა ამ წ ვა ვებს უთა ნას წო რო ბას და 
ქმნის ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის წი ნა აღ მ დე გობ რივ ნა-
რა ტი ვებს, ხელს უშ ლის კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბას ინ დი ვი დუ ა ლურ დო ნე ზე და მიკ რო-
სო ცი უ მებ ში, რაც და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის თ ვის 
მა ნი პუ ლა ცი ე ბის ხელ საყ რელ გა რე მოს ქმნის. პრაქ-
ტი კუ ლად, ამ აზრს ადას ტუ რე ბენ სა თე მო ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, რო დე საც და ას კ ვ ნი ან, 
რომ ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სის ტე მუ რი ნაკ ლო ვა ნე ბა 
პირ და პირ აისა ხე ბა ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის უფ ლებ-
რივ მდგო მა რე ო ბა ზე. მა თი მტკი ცე ბით, ღირ სე უ ლი 
ზო გა დი გა ნათ ლე ბის არ ქო ნის პი რო ბებ ში, მოწყ ვ ლა-
დო ბა სა ყო ველ თაო ხდე ბა, იკ ლებს სკეპ ტი ციზ მი და 
იმა ტებს კომ ფორ მიზ მი, რაც ზრდის ძა ლა უფ ლებ რი-
ვი ინ ს ტი ტუ ტე ბის მი ერ პო ლი ტი ზი რე ბი სა და ინ ს ტ-
რუ მენ ტა ლი ზე ბის შე საძ ლებ ლო ბას.” 

ისე ვე, რო გორც 2016 წლის კვლე ვა ში, ფორ მა ლუ რი 
გა ნათ ლე ბის დო ნე არც ამ ჯე რად აჩ ვე ნებს წრფივ 
კავ შირს ცოდ ნას თან, და მი თე ბი სა და სტე რე ო ტი პე
ბის გავ რ ცე ლე ბას თან, რაც იმა ზე მი ა ნიშ ნებს, რომ 
გა ნათ ლე ბის სის ტე მა არ წარ მო ად გენს გენ დე რი სა 
და სექ სუ ა ლო ბის შე სა ხებ ცოდ ნის კვლავ წარ მო ე ბის 
სა ფუძ ველს და არც ტო ლე რან ტუ ლი გან წყო ბე ბის 
კულ ტი ვი რე ბა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 

კვლე ვის შე დე გე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ლგბტ(ქ)ი თე მის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ძი რი თად წყა როდ ტე ლე ვი-
ზია რჩე ბა, თუმ ცა, 2016 წელ თან შე და რე ბით, თით-
ქ მის სამ ჯე რაა გაზ რ დი ლი იმ რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, 
ვინც ინ ფორ მა ცი ის ძი რი თად წყა როდ სო ცი ა ლურ 
ქსე ლებს ასა ხე ლებს. სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში გავ რ-
ცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის არა ერ თ გ ვა როვ ნე ბის, 
უზუს ტო ბის და ა.შ. მი უ ხე და ვად, რეს პონ დენ ტე ბი, 
ვინც ინ ფორ მა ცი ის ძი რი თად წყა როს სო ცი ა ლურ 
ქსე ლებს უთი თებს, ნაკ ლე ბად იზი ა რე ბენ სტე რე ო-
ტი პებ სა და მი თებს და ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ის უფ-
რო და ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლით გა მო ირ ჩე ვი ან.

გენ დერ თან და სექ სუ ა ლო ბას თან და კავ ში რე
ბუ ლი ცოდ ნა და წარ მოდ გე ნე ბი სხვა დას ხ ვაგ ვარ 
გავ ლე ნას ახ დენს რო გორც გა მა შუ ა ლე ბელ ცვლა-
დებ ზე, ისე ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ის დო ნე ზე. მა გა-
ლი თად, რეს პონ დენ ტ თა შე ხე დუ ლე ბე ბი ჰო მო სექ-
სუ ა ლო ბის „მიზეზების” შე სა ხებ გავ ლე ნას ახ დენს 
აღ ქ მულ რე ა ლის ტურ საფ რ თხე ებ ზე (მაგ., ყვე ლა 
გეი პე დო ფი ლია ან მხო ლოდ ჰო მო სექ სუ ა ლი კა ცე-
ბი ძა ლა დო ბენ სხვა კა ცებ ზე). ის რეს პონ დენ ტე ბი, 
ვინც მი იჩ ნე ვენ, რომ ჰო მო სექ სუ ა ლო ბა სო ცი ა ლუ-
რი ფაქ ტო რე ბის ზე გავ ლე ნით ყა ლიბ დე ბა, უფ რო 
მე ტად მოწყ ვ ლა დია რო გორც აღ ქ მუ ლი სიმ ბო ლუ-
რი, ისე რე ა ლის ტუ რი საფ რ თხე ე ბის მი მართ. ის 
რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც ბი ო ლო გი ურ თე ო რი ებს ემ-
ხ რო ბი ან და მი იჩ ნე ვენ, რომ ორი ენ ტა ცია თან და ყო-
ლი ლი ნი შა ნი ა, ნაკ ლე ბად იზი ა რე ბენ რე ა ლის ტურ 
მი თებს, მაგ რამ აღ ქ მუ ლი სიმ ბო ლუ რი საფ რ თხე ე-
ბის მი მართ ისე თი ვე მოწყ ვ ლა დი არი ან, რო გორც 
სო ცი ა ლუ რი თე ო რი ე ბის მომ ხ რე ე ბი. წარ მოდ გე ნე-
ბი სექ სუ ა ლო ბის კონ ს ტ რუქ ტე ბის შე სა ხებ, რო გო-
რი ცაა სქე სი სა და ორი ენ ტა ცი ის ბი ნა რუ ლი მო დე-
ლე ბი, უფ რო მძლავრ გავ ლე ნას ახ დენს ან ტი-ლგბტ 
გან წყო ბებ ზე, ვიდ რე ცოდ ნა ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის 
ეტი ო ლო გი ის შე სა ხებ.

გენ დე რუ ლი გა მო ხატ ვა და სექ სუ ა ლუ რი ორი-
ენ ტა ცია ადა მი ა ნის სექ სუ ა ლო ბის სხვა დას ხ ვა 
ას პექ ტე ბი ა, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია ერ თ მა-
ნეთ თან, მაგ რამ არაა ურ თი ერ თ გან მ საზღ ვ რე ლი. 
მი უ ხე და ვად ამი სა, სა ზო გა დო ე ბის წარ მოდ გე-
ნებ ში ჰო მო სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია მჭიდ როდ 
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უკავ შირ დე ბა გენ დე რულ არა კონ ფორ მუ ლო ბას. 
გე ებ სა და ლეს ბო სე ლებს ხში რად სხვა გენ დე რი-
სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ფე მი ნუ რი ან მას კუ-
ლი ნუ რი ქცე ვე ბი მი ე წე რე ბათ. ამ გ ვა რი მო ლო-
დი ნე ბის თა ნახ მად, ჰო მო სექ სუ ა ლი არ ღ ვევს არა 
მხო ლოდ სექ სუ ა ლურ, არა მედ „ტრადიციულ” 
გენ დე რულ ნორ მებ საც. ცალ კე უ ლი კვლე ვე ბი აჩ-
ვე ნებს, რომ ამ გ ვა რი სტე რე ო ტი პი ზა ცია წი ნარ წ-
მე ნებს აძ ლი ე რებს და ლეს ბო სე ლე ბი სა და გე ე ბის 
მი მართ ძა ლა დო ბის რის კებს ზრდის. რო გორც 
2016 წლის, ისე 2021 წლის კვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, 
რომ გეი კა ცებ ზე არ სე ბუ ლი ინ ვერ სი უ ლი გენ-
დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი უფ რო პო პუ ლა რუ ლი ა, 
ვიდ რე ლეს ბო სე ლე ბის შე სა ხებ30. ამავ დ რო უ ლად, 
სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი გან წყო ბე ბი გენ დე-
რუ ლად არა კონ ფორ მუ ლი კა ცე ბის მი მართ უფ რო 
ნე გა ტი უ რი ა, ვიდ რე გენ დე რუ ლად არა კონ ფორ-
მუ ლი ქა ლე ბის მი მართ. რეგ რე სი უ ლი ანა ლი ზი 
აჩ ვე ნებს, რომ სტე რე ო ტი პი გე ე ბის ფე მი ნუ რო ბის 
შე სა ხებ არა მხო ლოდ გე ე ბის, არა მედ ლეს ბო სე-
ლე ბის და ტრანს ადა მი ა ნე ბის მი მართ ნე გა ტი უ რი 
და მო კი დე ბუ ლე ბის პრე დიქ ტო რი ცა ა, გან ს ხ ვა ვე-
ბით ლეს ბო სე ლე ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი სტე რე ო-
ტი პის გან. 

ლგბტ(ქ)ი თე მის შე სა ხებ გავ რ ცე ლე ბუ ლი მი თე ბი 
ძლი ერ გავ ლე ნას ახ დენს რო გორც ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს-
ფო ბი ა ზე, ისე უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის მი მართ და-
მო კი დე ბუ ლე ბა ზე. მი თე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი 2016 წელს 

გა მო ყე ნე ბულ დე ბუ ლე ბებ ზე, 2016-2020 წლებ ში ჩა-
ტა რე ბუ ლი მე დი ის მო ნი ტო რინ გის ან გა რი შებ სა31 და 
ფო კუს - ჯ გუ ფე ბის შე დე გებ ზე დაყ რ დ ნო ბით შე ვარ ჩი-
ეთ. ფაქ ტო რუ ლი ანა ლი ზის შე დე გად, ერ თად და ვაჯ-
გუ ფეთ დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც სიმ ბო ლურ ხა სი ათს 
ატა რებს და მო რალ თან, ღი რე ბუ ლე ბებ თან, ტრა დი ცი-
ებ თან, ნორ მებ თან, რე ლი გი ას თან, იდე ო ლო გი ა სა თუ 
მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ საფ რ თხე ებს 
მო ი ცავს – მა გა ლი თად, „ლგბტ ადა მი ა ნე ბი ებ რ ძ ვი ან 
მარ თ ლ მა დი დებ ლურ ეკ ლე სი ას”, „ლგბტი ადა მი ა ნე-
ბი ძირს უთხ რი ან ჩვენს ტრა დი ცი ულ ფა სე უ ლო ბებს” 
და სხვ. მე ო რე ფაქ ტორ მა გა ა ერ თი ა ნა დე ბუ ლე ბე ბი, 
რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბა ისეთ საფ რ თხე ებს, რო გო-
რი ცაა მი თი გე ე ბის პე დო ფი ლი ის შე სა ხებ, აივ - შიდ სის 
გავ რ ცე ლე ბა, სექ ს - სა მუ შა ო ში ჩარ თუ ლო ბა, ძა ლა დო-
ბა ჰო მო სექ სუ ა ლი მა მა კა ცე ბის მხრი დან. ჯგუფ თა შო-
რის თე ო რი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით, აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბი 
პი რო ბი თად აღ ქ მუ ლი სიმ ბო ლუ რი და რე ა ლის ტუ რი 
საფ რ თხე ე ბის სა ხე ლით გა ვა ერ თი ა ნეთ და რეგ რე სი-
ულ ანა ლიზ ში სწო რედ ასე თი სა ხით ჩავ რ თეთ32. ორი ვე 
ფაქ ტორს მო დე რა ცი უ ლი ეფექ ტი აქვს და ჰო მო/ ბი/ ტ-
რან ს ფო ბი ა ზე მე მარ ჯ ვე ნე ფრთის ავ ტო რი ტა რიზ მი სა 
და რე ლი გი უ რო ბის ინ დექ სის გავ ლე ნას აძ ლი ე რებს. 

მი თე ბის ნა წი ლი, რო მე ლიც პი რო ბი თად აღ ქ
მულ რე ა ლის ტურ საფ რ თხე ე ბად შე იძ ლე ბა მო
ვი აზ როთ (მითები ძა ლა დო ბა ზე, პე დო ფი ლი ა ზე 
და სხვ.), აქ ტი უ რი პრო პა გან დის მი უ ხე და ვად, 

30 გა მო კითხულ თა თით ქ მის ნა ხე ვარ ზე მე ტი (47.6%) სრუ ლი ად ან ნა წი ლობ რივ იზი ა რებს გენ დე რულ სტე რე ო ტიპს გე ე ბის შე სა ხებ. 
თით ქ მის ორ ჯერ ნაკ ლე ბია იმ რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვინც არ ეთან ხ მე ბა მო საზ რე ბას გე ე ბის ფე მი ნუ რო ბის შე სა ხებ (23.7%). 12.1%-მა 
ნე იტ რა ლუ რი პო ზი ცია არ ჩი ა. გე ე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ლეს ბო სე ლე ბის მას კუ ლი ნუ რი გა რეგ ნო ბი სა და მა ნე რე ბის შე სა ხებ სტე რე ო-
ტიპ თან მი მარ თე ბა ში („ლესბოსელების უმე ტე სო ბა გა მო ი ყუ რე ბა და იქ ცე ვა რო გორც „კაცი”) რეს პონ დენ ტ თა მო საზ რე ბე ბი ნაკ ლე ბად 
რა დი კა ლი ზე ბუ ლია და თით ქ მის თა ნაბ რად გა ი ყო – 31.1% ნა წი ლობ რივ ან სრუ ლი ად იზი ა რებს სტე რე ო ტიპს, ხო ლო 34,7% სავ სე ბით 
ან ნა წი ლობ რივ არ ეთან ხ მე ბა ამ მო საზ რე ბას. 14.9%-მა ნე იტ რა ლუ რი პო ზი ცია არ ჩი ა. გა მო კითხულ თა გან თით ქ მის ყო ველ მე ხუ თეს 
(19.2%) კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ და.
31 „მედიის განვითარების ფონდი”. ანტიდასავლური პროპაგანდა. მედია მონიტორინგის ანგარიშები 2016-2020 წლებში.
32 ჯგუფ თა შო რი სი კონ ფ ლიქ ტის თე ო რი ის ავ ტო რე ბი ხაზ გას მით უთი თე ბენ, რომ კვლე ვი სა და ანა ლი ზის პრო ცეს ში სუ ბი ექ ტუ რად აღ ქ-
მულ საფ რ თხე ებს შე ის წავ ლი ან, რად გან მი იჩ ნე ვენ, რომ საფ რ თხის აღ ქ მას წი ნარ წ მე ნის გა მოწ ვე ვა შე უძ ლი ა, მი უ ხე და ვად იმი სა თუ რამ დე-
ნად რე ა ლუ რია ეს საფ რ თხე (სტეფენი და სხვ., 1999; სე მი ო ნო ვი და სხვ., 2004; კო ენ დერ სი და სხვ., 2008). კვლე ვე ბი იმა საც მოწ მობს, რომ 
რე ა ლუ რად არ სე ბუ ლი საფ რ თხე ე ბი – მძი მე ეკო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბი, უმ ცი რე სო ბე ბის ან იმიგ რან ტე ბის დი დი წი ლი – ზრდის უარ ყო ფით 
და მო კი დე ბუ ლე ბებს გა რე ჯგუ ფე ბის მი მართ და ხში რად ნა ცი ო ნა ლუ რი პრობ ლე მე ბი, მათ შო რის, ეკო ნო მი კუ რი სირ თუ ლე ე ბი, აღ ქ მუ ლი 
საფ რ თხის შემ ც ველ გა რე ჯგუ ფებს მი ე წე რე ბათ (რიეკი და სხვ., 2006). რე ა ლის ტუ რი საფ რ თხი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, სიმ ბო ლუ რი საფ რ თხე ე-
ბი მო რალ თან, ღი რე ბუ ლე ბებ თან, ტრა დი ცი ებ თან, ნორ მებ თან, რე ლი გი ას თან, იდე ო ლო გი ა სა თუ მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ 
საფ რ თხე ებს მო ი ცავს (შტეფენი და სხვ., 1999; შტე ფე ნი და მო რი სო ნი 2009). სიმ ბო ლუ რი საფ რ თხე ე ბის აღ ქ მას მე ტი სა ერ თო აქვს პი როვ-
ნულ მა ხა სი ა თებ ლე ბებ თან, გან სა კუთ რე ბით კი ღი რე ბუ ლე ბებ თან – რაც უფ რო გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ტრა დი ცი ე ბი სა და იდე ო ლო გი ის მა ტა რე ბე-
ლია გა რე ჯგუ ფი, მით უფ რო მე ტად აღიქ მე ბა ის სიმ ბო ლუ რი საფ რ თხის შემ ც ვე ლად (შტეფენი და სხვ.. 1999).
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ნაკ ლე ბა დაა მხარ და ჭე რი ლი და გა ზი ა რე ბუ ლი. 
თუმ ცა, ამავ დ რო უ ლად, ამ სა კითხებ თან და
კავ ში რე ბით ყვე ლა ზე მე ტად ჩანს ცოდ ნას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი დე ფი ცი ტი – რეს პონ დენ ტებს 
ყვე ლა ზე ხში რად სწო რედ ამ დე ბუ ლე ბებ თან და
კავ ში რე ბით უჭირ დათ პა სუ ხის გა ცე მა და პო ზი
ცი ის და ფიქ სი რე ბა; მი თე ბი სა და სტე რე ო ტი პე ბის 
გავ რ ცე ლე ბუ ლო ბის თვალ საზ რი სით შე ი ნიშ ნე ბა 
მკვეთ რი ასი მეტ რია საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის ტი-
პის, ასა კი სა და ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის ჭრილ-
ში – სოფ ლად მაცხოვ რე ბე ლი, 55+ და ეთ ნი კუ რი 
უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი უფ რო ხში რად 
აფიქ სი რებ დ ნენ პო ზი ცი ას „მიჭირს პა სუ ხის გა ცე-
მა”, ვიდ რე ახალ გაზ რ და, დე და ქა ლაქ ში მცხოვ რე ბი 
და ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლი რეს პონ დენ ტე ბი. ეთ ნი-
კუ რად სო მე ხი რეს პონ დენ ტე ბის თით ქ მის მე სა-
მედს კითხ ვებ ზე პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ და ან უარი 
თქვა პა სუხ ზე. ეთ ნი კუ რად აზერ ბა ი ჯა ნელ რეს პონ-
დენ ტებ ში არ გა მო პა სუ ხე ბის სიხ ში რე ყვე ლა ზე და-
ბა ლი ა, თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი მი თე ბი უფ რო მე ტა დაა 
გა ზი ა რე ბუ ლი, ვიდ რე ეთ ნი კუ რად ქარ თ ველ რეს-
პონ დენ ტებს შო რის.

დე ბუ ლე ბე ბი, რო მე ლიც აღ ქ მულ სიმ ბო ლურ 
საფ რ თხე ებს უკავ შირ დე ბა, უფ რო პო პუ ლა რუ
ლია ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლებ ში, ვიდ რე ვიდ რე 
ეთ ნი კურ უმ ცი რე სო ბებს შო რის. აღ ქ მუ ლი სიმ-
ბო ლუ რი საფ რ თხე ე ბის მი მართ უფ რო და ბა ლი 
მგრძნო ბე ლო ბა ეთ ნი კურ უმ ცი რე სო ბებ ში შე საძ-
ლოა უკავ შირ დე ბო დეს ნა ცი ო ნა ლუ რი დის კურ სის 
სპე ცი ფი კა საც: დე ბუ ლე ბე ბის ში ნა არ სი მჭიდ როდ 
უკავ შირ დე ბა ნა ცი ო ნა ლუ რი იდენ ტო ბის თ ვის საფ-
რ თხის შექ მ ნას იდე ას. ამ მი თე ბის ად რე სა ტე ბა დაც 
პირ ველ რიგ ში ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლი, მარ თ ლ მა-

დი დე ბე ლი მო ქა ლა ქე ე ბი მო ი აზ რე ბი ან. ცხა დი ა, 
„ქართველობას გვარ თ მე ვენ” ნა რა ტი ვი ნაკ ლებ 
საფ რ თხედ აღიქ მე ბა ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის თ-
ვის33. 

2016 წლის შე დე გე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ამ-
ჯე რად გა მო იკ ვე თა კავ ში რი ღი რე ბუ ლე ბა თა 
იერარ ქი ა სა და ლგბტ(ქ)ი უფ ლე ბებს შო რის34. 
ისე ვე, რო გორც 2016 წელს, ოჯა ხი, რო გორც პრი-
ო რი ტე ტუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა, ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
დო მი ნი რებს. ამავ დ რო უ ლად, შემ ცირ და ოჯა ხის, 
სამ შობ ლოს, რე ლი გი ის პრი ო რი ტე ტუ ლი ღი რე ბუ-
ლე ბა. ჯან მ რ თე ლო ბას, ფი ნან სურ კე თილ დღე ო ბას, 
მე გობ რებ სა და სო ცი ა ლურ კავ ში რებს სა ზო გა დო ე-
ბამ 2021 წელს მე ტი პრი ო რი ტე ტუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა 
მი ა ნი ჭა35. პირ ვე ლი სა მი ად გი ლის ინ ტეგ რი რე
ბუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით, თით ქ მის ორ ჯერ 
შემ ცირ და იმ რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვინც პირ ველ 
სა მე ულ ში რე ლი გი ას ასა ხე ლებ და. ეს ტენ დენ ცია 
გან სა კუთ რე ბით გა მო ხა ტუ ლია პირ ველ ასა კობ რივ 
ჯგუფ ში (18-24 წლის). სხვა ღი რე ბუ ლე ბებს შო რის 
იერარ ქი ა ში „ადამიანის უფ ლე ბე ბი” და სიტყ ვის თა-
ვი სუფ ლე ბა” ბო ლო ად გილს იკა ვებს. მი უ ხე და ვად 
ამი სა, მა თი პრი ო რი ტე ტუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა 2016 
წელ თან შე და რე ბით ყვე ლა ასა კობ რივ ჯგუფ ში გა-
ი ზარ და. ყვე ლა ზე მკვეთ რად ეს ცვლი ლე ბა პირ ველ 
ასა კობ რივ ჯგუფ ში შე ი ნიშ ნე ბა – თუ 2016 წელს 
„ადამიანის უფ ლე ბე ბი”, რო გორც ღი რე ბუ ლე ბა, 
18-24 წლის ასა კობ რივ ჯგუფ ში პირ ველ პრი ო რი-
ტე ტულ სა მე ულ ში რეს პონ დენ ტ თა მხო ლოდ 3%-მა 
და ა სა ხე ლა, 2021 წელს, იმა ვე ასა კობ რივ ჯგუფ ში, 
ასე თი რეს პონ დენ ტე ბის წილ მა 15.2% შე ად გი ნა. ის 
რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც ღი რე ბუ ლე ბა თა პირ ველ 
სა მე ულ ში „ადამიანის უფ ლე ბებს” და „სიტყვის 

33 კი დევ ერ თი სა ყუ რადღე ბო ტენ დენ ცი ა, რომ ლის გან ზო გა დე ბა ან ანა ლი ზი აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის ფარ გ ლებ ში შე უძ ლე ბე ლია შერ ჩე-
ვი სა და მო ნა ცე მე ბის სიმ ცი რის გა მო, თუმ ცა რო მე ლიც სა მო მავ ლო კვლე ვე ბის თ ვის სა ინ ტე რე სო უნ და იყოს, არის ეთ ნი კუ რო ბი სა და 
რე ლი გი უ რო ბის კავ ში რი ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ა სა და მი თე ბის მი მართ მოწყ ვ ლა დო ბას თან: ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლი მუს ლი მე ბი და ეთ ნი-
კუ რად არა ქარ თ ვე ლი მარ თ ლ მა დი დებ ლე ბი ყვე ლა ზე მოწყ ვ ლა დე ბი არი ან სიმ ბო ლუ რი საფ რ თხე ე ბის მი მართ და სხვებ თან შე და რე ბით, 
ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ის მა ღა ლი ხა რის ხით გა მო ირ ჩე ვი ან.
34 2016 წლის კვლე ვა ში ღი რე ბუ ლე ბა თა იერარ ქია ასე ვე არ აჩ ვე ნებ და კავ შირს გე ო პო ლი ტი კურ ორი ენ ტა ცი ას თან. 2021 წლის კვლე ვა 
აჩ ვე ნებს მკა ფიო კავ შირს ღი რე ბუ ლე ბა თა იერარ ქი ას, გე ო პო ლი ტი კურ ორი ენ ტა ცი ა სა და ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ას შო რის.
35 აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბი ნა წი ლობ რივ შე იძ ლე ბა აიხ ს ნას კო ვიდ-19 პან დე მი ი სა და პან დე მი ას თან ბრძო ლის ან ტიკ რი ზი სუ ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბის ეფექ ტით მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბა სა და სო ცი ო -ე კო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბა ზე.
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თა ვი სუფ ლე ბას” ასა ხე ლე ბენ, მკვეთ რად გან
ს ხ ვა ვე ბულ და დე ბით პო ზი ცი ას აფიქ სი რე ბენ 
ლგბტ(ქ)ი ადა მი ან თა უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის 
სა კითხებ ზე. 

ღი რე ბუ ლე ბა თა იერარ ქი ა ში რე ლი გი ის პრი ო
რი ტე ტუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბის პა რა ლე
ლუ რად, კლე ბის ტენ დენ ცი ას აჩ ვე ნებს რე ლი გი ურ 
მსა ხუ რე ბა ზე დას წ რე ბი სა და სხვა პრაქ ტი კე ბის 
სიხ ში რეც36. CRRC-ის მი ერ 2020 წელს მომ ზა დე ბუ-
ლი ან გა რი ში, რო მე ლიც 2008-2019 წლე ბის მო ნა-
ცე მებს აანა ლი ზებს, აჩ ვე ნებს ეკ ლე სი ის, რო გორც 
ინ ს ტი ტუ ცი ის მი მართ ნდო ბის შემ ცი რე ბის ტენ-
დენ ცი ას, რაც მორ წ მუ ნე თა და მო კი დე ბუ ლე ბებ ზე 
ეკ ლე სი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სკან და ლის გავ ლე-
ნას ასა ხავს37. 

კი დევ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბა, რე ლი გი-
უ რო ბის ასაკ თან კავ შირ ში მჟღავ ნ დე ბა: რე ლი გი უ-
რო ბის ხა რის ხი იზ რ დე ბა ასაკ თან ერ თად და პიკს 
45-55 ასა კობ რივ ჯგუფ ში აღ წევს ქა ლის თ ვი საც 
და კა ცის თ ვი საც, და შემ დეგ დაღ მა ვალ ტენ დენ ცი-
ას აჩ ვე ნებს, მა შინ რო ცა 2012 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვის თა ნახ მად ახალ გაზ რ და თა ო ბა უფ რო რე-
ლი გი უ რი იყო, ვიდ რე სა შუ ა ლო და მა ღა ლი ასა კობ-
რი ვი ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლე ბი (სუმბაძე, 2012). 

კვლე ვა აჩ ვე ნებს, რომ მე მარ ჯ ვე ნე ფრთის 
ავ ტო რი ტა რიზ მის მსგავ სად, რე ლი გი უ რო ბის 
ინ დექ სი კო რე ლა ცი ა შია ლგბტ(ქ)ი ჯგუფ თან 
და კავ ში რე ბულ აღ ქ მულ სიმ ბო ლურ საფ რ თხე
ებ თან და ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ას თან. რაც უფ-
რო დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭებს რეს პონ დენ ტი 
რე ლი გი ას მის ცხოვ რე ბა ში, ხში რად იღებს მო ნა-

წი ლე ო ბას რე ლი გი ურ რი ტუ ა ლებ ში და რაც უფ რო 
ხში რად უთ მობს დროს რე ლი გი ურ პრაქ ტი კებს, 
მით მე ტად არის მიდ რე კი ლი, გა ი ზი ა როს ჯგუფ-
თან და კავ ში რე ბუ ლი აღ ქ მუ ლი სიმ ბო ლუ რი საფ-
რ თხე ე ბი38.

კონ კ რე ტულ კულ ტუ რა ში არ სე ბუ ლი ფე მი ნუ-
რო ბი სა და მას კუ ლი ნო ბის კონ ცეპ ტი, და მო კი-
დე ბუ ლე ბა გენ დე რუ ლი რო ლე ბი სა და თა ნას წო-
რო ბის მი მართ, მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს 
ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის მიმ ღებ ლო ბა ზე სა ზო გა-
დო ე ბა ში (Takacs & Szalma, 2011; Nierman at al, 
2007, Keuzenkamp at al, 2013). კროს კულ ტუ რუ ლი 
კვლე ვა, რო მელ მაც ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი მო-
იც ვა, აჩ ვე ნებს, რომ ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის / ჰო მო-
სექ სუ ალ თა მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა სა და გენ-
დე რუ ლი რო ლე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბას 
შო რის წრფი ვი კავ ში რი არ სე ბობს – ქვეყ ნებ ში, 
სა დაც სა ზო გა დო ე ბის უმე ტე სო ბა მი იჩ ნევს, რომ 
ქა ლის ფუნ ქ ცია და მო ვა ლე ო ბე ბი ოჯახს უკავ შირ-
დე ბა, უფ რო მკა ფი ო დაა გა მო ხა ტუ ლი ნე გა ტი უ რი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა ჰო მო სექ სუ ა ლე ბის მი მართ და 
იქ უფ რო იშ ვი ა თად ეთან ხ მე ბი ან მო საზ რე ბას, 
რომ „ჰომოსექსუალობა ყო ველ თ ვის გა მარ თ ლე-
ბუ ლი ა”. ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ ში ეს ურ თი-
ერ თ მი მარ თე ბა პო ლი ტი კის დო ნე ზეც აისა ხე ბა, 
ჰო მო სექ სუ ა ლე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა სა 
და გენ დე რუ ლი უთა ნას წო რო ბის ინ დექსს შო რის 
მჭიდ რო კო რე ლა ცი ით (კუზენკამპი და სხვ., 2013, 
ჰენ რი და სხვ., 2017). 

რო გორც 2016 წლის, ისე 2021 წლის კვლე ვამ 
აჩ ვე ნა, რომ და მო კი დე ბუ ლე ბა გენ დე რუ ლი რო-

36 2016 წელს გა მო ყე ნე ბუ ლი რე ლი გი უ რი ფუნ და მენ ტა ლიზ მის სკა ლის ნაც ვ ლად, რომ ლი თაც ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ა ზე რე ლი გი უ რო-
ბის გავ ლე ნას ვზო მავ დოთ, შე მო ვი ტა ნეთ სა მი შე კითხ ვა, რო მე ლიც რეს პონ დენ ტის რე ლი გი უ რო ბის სხვა დას ხ ვა გან ზო მი ლე ბას აჩ ვე-
ნებს: რე ლი გი ის მნიშ ვ ნე ლო ბა ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში, რე ლი გი ურ რი ტუ ა ლებ ში მო ნა წი ლე ო ბის სიხ ში რე და რე ლი გი უ რი პრაქ ტი კა. 
პა სუ ხე ბის სიხ ში რუ ლი გა ნა წი ლე ბის შე და რე ბა აჩ ვე ნებს, რომ რე ლი გი ურ მსა ხუ რე ბა ზე დას წ რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 2015 წლის შემ დეგ 
შემ ცი რე ბუ ლი ა. ვი ნა ი დან 2016 წლის კვლე ვა ში რე ლი გი უ რო ბის ამ გ ვა რი გან ზო მი ლე ბე ბი არ იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, ზო გა დი ტენ-
დენ ცი ის და სა ნა ხად, მო ნა ცე მე ბის შე სა და რებ ლად 2015 წლის ევ რო ბა რო მეტ რის კვლე ვის შე დე გე ბი გა მო ვი ყე ნეთ, რო მელ შიც კითხ ვე-
ბი ამ გ ვა რად ვეა ფორ მუ ლი რე ბუ ლი. ხელ მი საწ ვ დო მია ბმულ ზე (10 მარ ტი, 2022): https://caucasusbarometer.org/ge/cb2015ge/RELSERV/
37 ხელ მი საწ ვ დო მია ბმულ ზე (10 მარ ტი, 2022): https://www.laender-analysen.de/cad/pdf/CaucasusAnalyticalDigest116.pdf
38 მუს ლი მი და მარ თ ლ მა დი დე ბე ბე ლი რეს პონ დენ ტე ბის თ ვის, ინ დექ სის ეფექ ტი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია არა მხო ლოდ ისეთ დე ბუ ლე ბა ზე, 
რო მე ლიც უშუ ა ლოდ მარ თ ლ მა დი დებ ლო ბას მი ე მარ თე ბა, არა მედ სხვა აღ ქ მულ სიმ ბო ლურ საფ რ თხე ებ თან და კავ ში რე ბულ მი თებ ზეც. 
ამ გ ვა რი „გაბნეული” ეფექ ტის მი ზე ზი ეთ ნი კუ რო ბა სა და რე ლი გი უ რო ბას შო რის კავ ში რის სპე ცი ფი კა უნ და იყოს, თუმ ცა, აღ ნიშ ნუ ლი 
კვლე ვის ფარ გ ლებ ში არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი არ იძ ლე ვა ამ გ ვა რი ჩაღ რ მა ვე ბუ ლი ანა ლი ზის სა შუ ა ლე ბას.
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ლე ბი სა და თა ნას წო რო ბის მი მართ სხვა დას ხ ვა 
ინ ტენ სი ვო ბით, მაგ რამ მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას 
ახ დენს რო გორც ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ის სა ერ თო 
ინ დექ ს ზე, ისე მი მარ თე ბა ზე ლგბტ(ქ)ი უფ ლებ რი ვი 
თა ნას წო რო ბი სად მი. თვი სებ რივ კვლე ვა ში მო ნა-
წი ლე სა თე მო/ სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბი და თე მის წევ რე ბი ხაზ გას მით აღ ნიშ ნა ვენ, 
რომ ჰო მო ფო ბია და მი ზო გი ნია მჭიდ როდ უკავ-
შირ დე ბა ერ თ მა ნეთს. რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვე ბის 
შე დე გე ბის შე და რე ბამ აჩ ვე ნა, რომ მთლი ა ნო ბა ში, 
2016 წლის შე დე გებ თან შე და რე ბით სა ზო გა დო
ე ბა გენ დე რულ რო ლებ თან და თა ნას წო რო ბას
თან მი მარ თე ბა ში ნაკ ლე ბად ტრა დი ცი ულ მიდ
გო მებს ამ ჟ ღავ ნებს. ამას თან, გა ი ზარ და სხვა ო ბა 
სქე სის, ასა კი სა და სტრა ტის ჭრილ ში: კა ცე ბი, მა-
ღა ლი ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის, სოფ ლად და ქა ლა ქად 
(გარდა დე და ქა ლა ქი სა) მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე-
ბი, უფ რო რი გი დუ ლე ბი აღ მოჩ ნ დ ნენ ცვლი ლე ბე-
ბის მი მართ, ვიდ რე ქა ლე ბი, პირ ვე ლი ასა კობ რი ვი 
ჯგუ ფი სა და დე და ქა ლაქ ში მცხოვ რე ბი რეს პონ-
დენ ტე ბი. ცვლი ლე ბე ბის ამ გ ვა რი ტენ დენ ცია შე-
სა ბა მი სი ასი მეტ რი უ ლო ბით აისა ხა ჰო მო/ ბი/ ტ-
რან ს ფო ბი ის ინ დექ სებ ზეც. ანა ლი ზის პრო ცეს ში, 
გენ დე რულ რო ლებ თან და თა ნას წო რო ბას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი ფაქ ტო რუ ლი ანა ლი ზის 
მე თო დით სამ ფაქ ტო რად და ვაჯ გუ ფეთ. პირ ველ 
ფაქ ტორს, პი რო ბი თად, ზო გა დი რა დი კა ლუ რი გენ-
დე რუ ლი ასი მეტ რი ის ფაქ ტო რი ვუ წო დეთ, რად გან 
მას ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი წარ მო ა ჩენს 
ქა ლის რო ლის მი მართ მკვეთ რად გა მო ხა ტულ 
დის კ რი მი ნა ცი ულ და მო კი დე ბუ ლე ბას, პი როვ ნუ ლი 
გან ვი თა რე ბი სა და ფუნ ქ ცი ო ბის სხვა დას ხ ვა ას პექ-
ტით. მე ო რე ფაქ ტორს, პი რო ბი თად, ოჯა ხუ რი ასი-
მეტ რი ის ფაქ ტო რი ვუ წო დეთ, რად გან მას ში გა ერ-
თი ა ნე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი, ძი რი თა დად, ოჯა ხუ რი 
სტა ტუს - რო ლე ბის გა ნა წი ლე ბას ასა ხავს39. მე სა მე 
ფაქ ტორ ში მხო ლოდ ერ თი ცვლა დი/ დე ბუ ლე ბა შე-
ვი და: „ფემინისტები და ქალ თა უფ ლე ბა დამ ც ვე-

ლე ბი, და სა ფა სებ ლე ბი არი ან გამ ბე და ო ბის თ ვის”. 
რო გორც რა დი კა ლუ რი გენ დე რუ ლი, ისე ოჯა ხუ
რი ასი მეტ რი ის ფაქ ტო რე ბი სხვა დას ხ ვა ინ ტენ
სი ვო ბით ახ დენს გავ ლე ნას რო გორც ჰო მო/ ბი/ 
ტ რან ს ფო ბი ის, ისე ლგბტ(ქ)ი თე მის უფ ლებ რი ვი 
თა ნას წო რო ბის სა კითხებ ზე.

მთლი ა ნო ბა ში, კონ ტაქ ტი/ ნაც ნო ბო ბა პო ზი ტი
ურ გავ ლე ნას ახ დენს და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე გე ე ბის 
/ ლეს ბო სე ლე ბის მი მართ. ის რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც 
ჯგუ ფის ერთ წარ მო მად გე ნელს მა ინც იც ნო ბენ, 
გა ცი ლე ბით უფ რო მა ღა ლი მიმ ღებ ლო ბით გა მო ირ-
ჩე ვი ან, ვიდ რე ისი ნი, ვინც არა ვის იც ნო ბენ. 2016 
წელ თან შე და რე ბით, ჯგუ ფის ხილ ვა დო ბის სა ერ
თო მაჩ ვე ნე ბე ლი საგ რ ძ ნობ ლად არ შეც ვ ლი ლა 
(ყოველი მე ა თე რეს პონ დენ ტი (11.8%) ამ ბობს, რომ 
იც ნობს ლგბტ(ქ)ი თე მის ერთ წევრს მა ინც), თუმ
ცა, შე ი ნიშ ნე ბა მრა ვალ ფე როვ ნე ბის ტენ დენ ცია 
– ნაც ნო ბი ჯგუ ფის წევ რის სექ სუ ა ლუ რი იდენ
ტო ბის მი თი თე ბი სას რეს პონ დენ ტე ბი უფ რო მე
ტი სიხ ში რით ასა ხე ლე ბენ ლეს ბო სე ლებს, ბი სექ
სუ ალ ქა ლებ სა და ტრანს ადა მი ა ნებს. 

კონ ტაქ ტი/ ნაც ნო ბო ბის ჭრილ ში ინ ფორ მა ცი ის 
წყა რო ე ბის ანა ლიზ მა აჩ ვე ნა, რომ 2021 წელს, 2016 
წელ თან შე და რე ბით, ნე ბა ყოფ ლო ბით ქა მინ გა უთს, 
რო გორც ნაც ნო ბი ლგბტ(ქ)ი თე მის წევ რის სექ სუ-
ა ლუ რი/ გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის შე სა ხებ ინ ფორ-
მა ცი ის წყა როს, ერ თ ნა ხე ვარ ჯერ უფ რო ხში რად 
ასა ხე ლე ბენ. თა ვის მხრივ, კვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, რომ 
„ნებაყოფლობითი” ქა მინ გა უ თი ზრდის მიმ ღებ ლო-
ბის ხა რისხს – რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც პა სუ ხობ დ ნენ, 
რომ თა ვად თე მის წევ რის გან შე იტყ ვეს ინ ფორ-
მა ცი ა, უფ რო ნაკ ლე ბად ჰო მო ფო ბი უ რე ბი არი ან, 
ვიდ რე ისი ნი, ვინც პა სუ ხობ დ ნენ, რომ „სხვისგან 
გა ი გო” ან „თავად მიხ ვ და~40. რაც შე ე ხე ბა ნაც ნო ბი 
პი რის სტა ტუსს, კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბი ამ ჯე რად 
უფ რო ხში რად ამ ბობ დ ნენ, რომ ნაც ნობ ლგბტ(ქ)
ი პირ თან მე გობ რო ბა აკავ ში რებთ. სწო რედ ამ თა-
ვი სე ბუ რე ბე ბით შე იძ ლე ბა აიხ ს ნას ის ფაქ ტი, რომ 

39 ამ ფაქ ტორ ში დე ბუ ლე ბის – „თანასწორობა ქალ სა და კაცს შო რის უკ ვე მიღ წე უ ლი ა” – ინ ტეგ რი რე ბა იმით შე იძ ლე ბა აიხ ს ნას, რომ 
ქა ლის, რო გორც დე დის, ოჯახ ზე მზრუნ ვე ლის რო ლი ქარ თუ ლი ტრა დი ცი უ ლი კულ ტუ რის ღი რე ბუ ლე ბით იერარ ქი ა ში ერ თ -ერთ უმაღ-
ლეს სა ფე ხურს იკა ვებს, ხო ლო თა ვად ოჯა ხი ამ იერარ ქი ის სა თა ვე ში ა.
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2016 წელ თან შე და რე ბით, გა ი ზარ და კონ ტაქ ტის 
პო ზი ტი უ რი ეფექ ტი ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ა ზე.

ინ დი ვი დუ ა ლურ დო ნე ზე ხილ ვა დო ბა და ქა მინ
გა უ თი მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მოწ ვე ვად რჩე ბა თე მის 
წევ რე ბის თ ვის. ფო კუს - ჯუ ფის მო ნა წი ლე ე ბი თან-
ხ მ დე ბი ან, რომ ლეს ბო სე ლი, გეი და ბი სექ სუ ა ლი 
ინ დი ვი დე ბის თ ვის ქა მინ გა უ თის შემ თხ ვე ვა ში, თუ 
მის გა რე შე, ხილ ვა დო ბის თა ვი დან აცი ლე ბა უფ-
რო ად ვი ლა დაა შე საძ ლე ბე ლი. შე სა ბა მი სად, მათ 
მე ტი სა შუ ა ლე ბა აქვთ არ „შეეტყოთ” მა თი სექ სუ-
ა ლო ბა, რო გორც გან მას ხ ვა ვე ბე ლი და კრი ტი კუ-
ლი გან წყო ბის მაპ რო ვო ცი რე ბე ლი ნი შა ნი. სწო რედ 
ამით ხსნი ან რეს პონ დენ ტე ბი იმას, რომ ხში რად 
აგ რე სი ი თა თუ თავ დას ხ მით გა მოვ ლე ნი ლი ჰო მო-
ფო ბი უ რი გან წყო ბა ნაკ ლე ბად მი ე მარ თე ბათ ლეს-
ბო სელ ქა ლებს, რო მელ თაც, მო პა სუ ხე თა უმე ტე სო-
ბა, თემ ში ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად მოწყ ვ ლად ჯგუ ფად 
ასა ხე ლებს. აღ ნიშ ნულს სო გი-ს ნიშ ნით ჩა დე ნი ლი 
და ნა შა უ ლის სტა ტის ტი კით ადას ტუ რებს პრო კუ-
რა ტუ რის თა ნამ შ რო მელ თა ჯგუ ფის ერ თ -ერ თი 
წევ რიც. თუმ ცა, სა თე მო/ სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი იმას, თუ რამ-
დე ნად არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბა ქვი-
არ ქა ლებ ზე ძა ლა დო ბის თა ო ბა ზე ან შე სუ ლია თუ 
არა შეტყო ბი ნე ბა ამ გ ვა რი შემ თხ ვე ვე ბის შე სა ხებ 
პო ლი ცი ა ში, სა ზო გა დო ებ რი ვი გან წყო ბე ბის ვა ლი-
დურ ინ დი კა ტო რად არ მი იჩ ნე ვენ. ამ კა ნონ ზო მი ე-
რე ბას ისი ნი ქვი არ ქა ლე ბის ნაკ ლებ ხილ ვა დო ბას 
უფ რო უკავ ში რე ბენ. სა ბო ლო ოდ, რეს პონ დენ ტე ბი 
ას კ ვ ნი ან, რომ თუ ქვი არ დის კურ სი იქ ნე ბა მდუ მა
რე, ერ თი მხრივ, თა ვი დან ავი რი დებთ აქ ტორ თა 

კონ ფ ლიქტს, და პი რის პი რე ბას, თუმ ცა ამ მდუ მა
რე ბა ში, მე ტი და მე ტი ადა მი ა ნის ჩაგ ვ რა გახ დე ბა 
უხი ლა ვი”. 

ლგბტ(ქ)ი თე მის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ხილ ვა დო ბა 
უფ რო მა ღა ლია თბი ლის ში, ვიდ რე სხვა ქა ლა ქებ სა 
და სოფ ლებ ში – თბი ლი სის მცხოვ რებ რეს პონ დენ-
ტ თა 23.8% ამ ბობს, რომ იც ნობს ლგბტ(ქ)ი თე მის 
ერთ წევრს მა ინც, მა შინ რო ცა ქა ლა ქებ სა და სოფ-
ლად მცხოვ რებ რეს პონ დენ ტებ ში ასე თი რეს პონ-
დენ ტე ბის წი ლი შე სა ბა მი სად 11.3% და 5.1%-ია. 
ლგბტ(ქ)ი თე მის ში და მიგ რა ცი ა ზე დაკ ვირ ვე ბა 
აჩ ვე ნებს, რომ ლგბტ(ქ)ი თე მის ახალ გაზ რ და წევ-
რე ბი ხში რად ცდი ლო ბენ, საცხოვ რებ ლად ისე თი 
ად გი ლი შე არ ჩი ონ, რო მე ლიც მათ სა შუ ა ლე ბას 
მის ცემს ოჯა ხის წევ რე ბის, ნა თე სა ვე ბი სა და ნაც-
ნო ბე ბის გან შორს იყ ვ ნენ, რა თა მათ „კონტროლს” 
თა ვი აარი დონ. დიდ ქა ლა ქებ ში, სა დაც მე ტი მრა-
ვალ ფე როვ ნე ბა ა, თვით გა მო ხატ ვა ზე წნე ხიც ნაკ-
ლე ბი ა. სოფ ლად მაცხოვ რე ბე ლი ახალ გაზ რ დე ბი 
ცდი ლო ბენ ქა ლაქ ში გა და ვიდ ნენ საცხოვ რებ ლად. 
ისი ნი ასე ვე გა და დი ან ერ თი ქა ლა ქი დან მე ო რე ში. 
შე სა ბა მი სად, თბი ლის სა და სხვა ქა ლა ქებ ში უფ რო 
მე ტია შან სი რეს პონ დენ ტი იც ნობ დეს ადა მი ანს, 
რო მე ლიც სა კუ თარ სექ სუ ა ლურ იდენ ტო ბას არ მა-
ლავს41. 

ურ ბა ნუ ლი კონ ტექ ს ტე ბის გან ხილ ვი სას ფო კუს -
- ჯ გუ ფის მო ნა წი ლე თე მის წევ რე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, 
რომ „მიმღებლობა ან მტრო ბა მხო ლოდ კულ ტუ რუ-
ლი მოწყო ბის ინ დი კა ტო რი არ არის. რეს პონ დენ ტე-
ბი ხში რად აღ ნიშ ნა ვენ, რომ პა ტა რა ქა ლა ქებ სა და 
სოფ ლებ ში ნაკ ლე ბია სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე-

40 კონ ტაქ ტის რო ლის სრულ ყო ფი ლი შე ფა სე ბა ჩვენს შემ თხ ვე ვა ში პრობ ლე მუ რი ა. მო ნა ცე მე ბის სიმ ცი რის გა მო ძნე ლია გან ზო გა დე-
ბუ ლი მსჯე ლო ბა იმა ზე, თუ რო გორ გავ ლე ნას ახ დენს რეს პონ დენ ტის რე ლი გი უ რო ბა, მე მარ ჯ ვე ნე ავ ტო რი ტა რიზ მი, ტრა დი ცი უ ლი 
გენ დე რუ ლი რო ლე ბი სა და გენ დე რუ ლად არა კონ ფორ მუ ლი ადა მი ა ნე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა ამ ურ თი ერ თ კავ შირ ზე. არ სე ბუ ლი 
მო ნა ცე მე ბის პი რო ბებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს, რომ ყვე ლა ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი ფაქ ტო რი ბუ ფე რულ როლს ას რუ ლებს. 
ისი ნი არა თუ ამ ცი რებს კონ ტაქ ტის ეფექტს და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე რო გორც ჯგუ ფე ბის, ისე მა თი უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რე ბის მი მართ, 
არა მედ მას ხში რად უარ ყო ფით მნიშ ვ ნე ლო ბა საც აძ ლევს. უფ რო მყა რი დას კ ვ ნე ბის გა მო სა ტა ნად, სა ჭი როა ანა ლიზ ში კონ ტაქ ტის ისე-
თი მა ხა სი ა თებ ლე ბის ჩარ თ ვა, რო გო რი ცაა დის ტან ცია და ქა მინ გა უ თის წყა რო. 
41 ტენ დენ ცი ას ადას ტუ რებს ლგბტ(ქ)ი ჯგუფ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბიც: 2020 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის თა ნახ მად, თბი ლის ში 
მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბის ორი ენ ტა ცი ი სა და იდენ ტო ბის შე სა ხებ უფ რო მეტ მა ადა მი ან მა იცის გა რე მოც ვი დან, ვიდ რე რე გი ო ნებ ში. 
თბი ლის ში მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბის 76.45% ამ ბობს, რომ მათ შე სა ხებ მა თი ნაც ნო ბე ბის დიდ მა ნა წილ მა ან თით ქ მის ყვე ლამ იცის, 
მა შინ, რო ცა რე გი ო ნის მცხოვ რებ თა შო რის ასე თი რეს პონ დენ ტე ბის წი ლი ნა ხე ვარ ზე ცო ტა მე ტია – 56.3%. COVID-19-ის გავ ლე ნა 
ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის მდგო მა რე ო ბა ზე სა ქარ თ ვე ლო ში. WISG. თბი ლი სი. 2021.
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ბის, მე გობ რუ ლი, ინ კ ლუ ზი უ რი ინი ცი ა ტი ვე ბის გავ-
ლე ნა, ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა 
და სხვა სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კურ სი კე თე ებ ზე 
წვდო მა, რაც ასე ვე გა ნა პი რო ბებს პა ტა რა პე რი ფე-
რი ულ თემ ში პრი ო რი ტე ტებს, ინ ტე რე სის სფე რო-
ებს და გან წყო ბებს.”

ცვლი ლე ბე ბის ასი მეტ რი უ ლი ხა სი ა თი
2016 წელ სა და 2021 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე-

ვის შე დე გე ბის შე და რე ბა აჩ ვე ნებს, რომ ცვლი ლე-
ბებს ასი მეტ რი უ ლი ხა სი ა თი აქვს: გა ი ზარ და ჯგუ-
ფებს შო რის სხვა ო ბა სქე სის, ასა კი სა და სტრა ტის 
ჭრილ ში: პო ზი ტი ურ ცვლი ლე ბებს ქა ლე ბი, ახალ
გაზ რ დე ბი და დე და ქა ლაქ ში მცხოვ რე ბი რეს პონ
დენ ტე ბი უფ რო ამ ჟ ღავ ნე ბენ, ვიდ რე კა ცე ბი, მა
ღა ლი ასა კობ რი ვი ჯგუ ფი სა და ქა ლაქ სა (გარდა 
დე და ქა ლა ქი სა) და სოფ ლად მცხოვ რე ბი რეს
პონ დენ ტე ბი42. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ამ ჯგუ ფებ-
ში მკვეთ რი ცვლი ლე ბის ტენ დენ ცი ას აჩ ვე ნებს 
ის სი ტუ ა ცი უ რი პრე დიქ ტო რე ბი, რო მე ლიც გავ-
ლე ნას ახ დენს ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ის ინ დექ ს სა 
და ლგბტ(ქ)ი თე მის უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის 
მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე: ინ ფორ მა ცი ის ძი-
რი თა დი წყა რო ე ბი ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის შე სა ხებ, 
კონ ტაქ ტი/ ნაც ნო ბო ბა ლგბტ(ქ)ი თე მის წევ რ თან, 
ცოდ ნა, სტე რე ო ტი პე ბი და გავ რ ცე ლე ბუ ლი მი თე ბი, 
და მო კი დე ბუ ლე ბა გენ დე რუ ლი რო ლე ბი სა და თა-
ნას წო რო ბის მი მართ, ღი რე ბუ ლე ბა თა იერარ ქია და 
რე ლი გი უ რო ბის ინ დექ სი. 

კი დევ ერ თი სო ცი ა ლურ - დე მოგ რა ფი უ ლი მა ხა სი-
ა თე ბე ლი, რო მე ლიც 2016 წლის კვლე ვა ში ცალ კე 
ანა ლი ზის სა გა ნი არ ყო ფი ლა, ეთ ნი კუ რი მი კუთ ვ-
ნე ბუ ლო ბა ა. მთლი ა ნო ბა ში, სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ-
რე ბი ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბი უფ რო ნე გა ტი ურ 
და მო კი დე ბუ ლე ბას იჩე ნენ ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბი სა 
და მა თი უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის მი მართ, ვიდ-
რე ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლე ბი. ამის მი ზე ზი შე იძ-
ლე ბა იყოს ნაკ ლე ბი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა რო გორც 
სექ სუ ა ლო ბა სა და გენ დერ თან და კავ ში რე ბულ, ისე 

ლგბტ(ქ)ი თე მის უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბი სა და 
თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის სა კითხებ ზე. ეთ ნი კუ რი 
ჯგუ ფე ბი სხვა დას ხ ვა მოწყ ვ ლა დო ბას ამ ჟ ღავ ნე ბენ 
მი თე ბი სა და სტე რე ო ტი პე ბის თვალ საზ რი სი თაც: 
ეთ ნი კუ რად სო მე ხი რეს პონ დენ ტე ბის თით ქ მის მე-
სა მე დი უარს ამ ბობს ცოდ ნას თან და კავ ში რე ბულ 
მი თებ სა და სტე რე ო ტი პებ ზე ან უჭირს პა სუ ხის გა-
ცე მა. ეთ ნი კუ რად აზერ ბა ი ჯა ნე ლებ ში ასე თი რეს-
პონ დენ ტე ბის წი ლი უფ რო ნაკ ლე ბი ა, ვიდ რე ეთ ნი-
კუ რად ქარ თ ველ და სო მეხ რეს პონ დენ ტებს შო რის, 
თუმ ცა არას წო რი პა სუ ხე ბის გა ცე მის სიხ ში რე 
ბევ რად მა ღა ლი ა, ვიდ რე ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლებ-
ში. აღ ქ მულ სიმ ბო ლურ საფ რ თხე ებ თან და კავ ში-
რე ბუ ლი მი თე ბის მი მართ ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლე-
ბი უფ რო მოწყ ვ ლა დე ბი არი ან, ვიდ რე ეთ ნი კუ რად 
სომ ხე ბი და აზერ ბა ი ჯა ნე ლე ბი, რაც სიმ ბო ლურ 
საფ რ თხე ებ ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი მი თე ბის რე ლი გი-
უ რი და ეთ ნო ნა ცი ო ნა ლის ტუ რი ში ნა არ სით უნ და 
იყოს გან პი რო ბე ბუ ლი. ეთ ნი კურ ჭრილ ში მნიშ ვ ნე-
ლო ვან გან ს ხ ვა ვე ბას აჩ ვე ნებს ასე ვე და მო კი დე ბუ-
ლე ბე ბი გენ დე რუ ლი რო ლე ბი სა და თა ნას წო რო ბის 
მი მარ თაც, რო მე ლიც ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ის ერ თ -
ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრე დიქ ტო რი ა.

ცვლი ლე ბე ბის ასი მეტ რი უ ლი ხა სი ა თი ხაზ გას-
მით აჩ ვე ნებს სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის 
ამაღ ლე ბი სა კენ მი მარ თუ ლი კამ პა ნი ე ბის და გეგ მ-
ვი სას და გან ხორ ცი ე ლე ბი სას დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი 
მიდ გო მე ბის აუცი ლებ ლო ბას. 

2016 წლი სა და 2021 წლის კვლე ვის შე დე გე ბის 
შე და რე ბა აჩ ვე ნებს, რომ სა ზო გა დო ე ბის უმ რავ ლე-
სო ბის თ ვის ლგბტ(ქ)ი ჯგუფ თან და კავ ში რე ბუ ლი აღ-
ქ მუ ლი სიმ ბო ლუ რი საფ რ თხე ე ბი კვლავ აქ ტუ ა ლუ-
რი ა, და მო კი დე ბუ ლე ბა ლგბტ(ქ)ი აქ ტი ვის ტე ბი სა და 
უფ ლე ბა დამ ც ვე ლე ბის მი მართ რჩე ბა მკვეთ რად ნე-
გა ტი უ რი, ხო ლო ინ ტი მუ რო ბის მა ნი ფეს ტა ცია ორი-
ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის მი უ ხე-
და ვად, სა ჯა რო სივ რ ცე ში კვლავ ტა ბუ ი რე ბუ ლი ა. 

42 რაც შე ე ხე ბა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის დო ნეს, ის მხო ლოდ ქა ლი რეს პონ დენ ტე ბის თ ვის არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი: უმაღ ლე სი გა ნათ ლე-
ბის დო ნე ქა ლებ ში უფ რო ნაკ ლებ წი ნარ წ მე ნას წი ნას წარ მეტყ ვე ლებს, რა საც ვერ ვიტყ ვით კაც რეს პონ დენ ტებ ზე.
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ამის მი უ ხე და ვად, მთლი ა ნო ბა ში, ლგბტ(ქ)ი ადა-
მი ა ნე ბი სა და მა თი უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის 
მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბებ ში ცვლი ლე ბე ბის დი-
ნა მი კა პო ზი ტი უ რი ა, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია ისე თი 
ფაქ ტო რე ბით, რო გო რი ცა ა: ცვლი ლე ბე ბი ღი რე-
ბუ ლე ბა თა იერარ ქი ა ში, რე ლი გი უ რო ბის ინ დექ სის 
კლე ბა, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, გენ დე რუ ლი 
რო ლე ბი სა და სექ სუ ა ლო ბის არა ბი ნა რუ ლი კონ ს-
ტ რუქ ტე ბის მი მართ მიმ ღებ ლო ბის ზრდა. ზე მოთ-
ქ მულ თან ერ თად, ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ის ინ დექ სის 
კლე ბა სა და ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის უფ ლებ რი ვი თა-
ნას წო რო ბის მი მართ მიმ ღებ ლო ბის ზრდას შო რის 
ერ თ გ ვა რი სინ ქ რო ნუ ლო ბა იმა ზე მი ა ნიშ ნებს, რომ 
კვლე ვის შე დე გად გა მოკ ვე თი ლი პო ზი ტი უ რი ტენ-
დენ ცია არ შე იძ ლე ბა გა ვი გოთ, რო გორც მხო ლოდ 
დაკ ვე თა პო ლიტ კო რექ ტუ ლო ბა ზე და /ან სა ზო გა-
დო ე ბის კონ სერ ვა ტი უ ლად გან წყო ბი ლი ნა წი ლის 
ერ თ გ ვა რი გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი „მორალური კომ პ რო-
მი სი” ევ რო პი სა კენ მი მა ვალ გზა ზე. 
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კვლე ვის მთა ვარ მი ზანს წარ მო ად გენ და 2016-2021 
წლებ ში ლგბტ(ქ)ი პი რე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის 
ვა რი ა ცი ის ანა ლი ზი, კო მუ ნი კა ცი ის სტრა ტე გი ის შე სა-
მუ შა ვებ ლად, ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის კენ მი მარ თუ ლი 
აქ ტი ვო ბე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე სა ფა სებ ლად და სა მო-
მავ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბის და გეგ მ ვის ხელ შე საწყო ბად. 

ვი ნა ი დან წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის ერ თ -ერთ მი ზანს, ამ-
ჟა მინ დე ლი სი ტუ ა ცი ის ასახ ვას თან ერ თად, სა ბა ზი სო 
კვლე ვის შე დე გებ თან 2021 წლის მო ნა ცე მე ბის შე და რე-
ბაც წარ მო ად გენ და, სა ერ თო ტენ დენ ცი ე ბის გა მო სავ ლე-
ნად. ამის გა მო 2021 წლის კვლე ვის მე თო დო ლო გია და 
ძი რი თა დი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი, რო მე ლიც ლგბტ(ქ)ი თე მი სა 
და მა თი უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის მი მართ წი ნარ წ მე-
ნებს ზო მავს, 2016 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვი სას გა მო-
ყე ნე ბუ ლის იდენ ტუ რი ა. ცვლი ლე ბე ბი და და მა ტე ბე ბი, 
რო მე ლიც მი თებ სა და სტე რე ო ტი პებს უკავ შირ დე ბა, 
დაწ ვ რი ლე ბი თა არის გად მო ცე მუ ლი ცალ კე თავ ში, რო-
მე ლიც კვლე ვის ინ ს ტ რუ მენ ტებს აღ წერს. 

კვლე ვის დი ზა ი ნი ით ვა ლის წი ნებ და რო გორც რა ო-
დე ნობ რივ, ასე ვე თვი სებ რივ მიდ გო მებს.

სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბი ჩა ა ტა რა, მო ნა ცე მე ბი SPSS-ში შე-
იყ ვა ნა და ცალ კე ულ სა კითხებ ზე პირ ვე ლა დი ტექ ნი კუ რი 
ან გა რი ში მო ამ ზა და „გამოყენებითი კვლე ვე ბის კომ პა ნი-
ამ” (ARC). კვლე ვის თვი სებ რივ კომ პო ნენ ტ ზე და ან გა-
რიშ ზე „ქალთა ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭერ მა ჯგუფ მა” 
იმუ შა ვა, მოწ ვე უ ლი ექ ს პერ ტის ჩარ თუ ლო ბით.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მე თო დო ლო გია

სა მიზ ნე ერ თობ ლი ო ბა
პრო ექ ტი მიზ ნად ისა ხავ და ლგბტ(ქ)ი პი რე ბის მი-

მართ სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის კვლე ვას. 
ეროვ ნულ მა კვლე ვამ მო იც ვა სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი-
სუფ ლე ბის მი ერ კონ ტ რო ლი რე ბა დი ტე რი ტო რი ა. 

IV. კვლე ვის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი

კვლე ვის სა მიზ ნე ერ თობ ლი ო ბა მო ი ცავ და კერ ძო 
ში ნა მე ურ ნე ო ბის 18 წლის ან მე ტი ასა კის წევ რებს, 
რომ ლე ბიც ბო ლო ექ ვ სი თვის გან მავ ლო ბა ში ცხოვ-
რობ დ ნენ მი სა მარ თ ზე43. 

კვლე ვის ძი რი თა დი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის 
(კითხვარების) შე მუ შა ვე ბა

კვლე ვის ძი რი თად ინ ს ტ რუ მენ ტებს წარ მო ად გენ-
და ორი სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვა რი: პირ ვე ლი, 
„ძირითადი” კითხ ვა რი ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყო და მო-
კი დე ბუ ლე ბა თა გა მოვ ლე ნა ზე, ხო ლო და მა ტე ბი თი 
კითხ ვა რი, რო მელ საც რეს პონ დენ ტი და მო უ კი დებ ლად 
ავ სებ და, მო ი ცავ და კითხ ვებს სექ სუ ა ლუ რი მი ზი დუ-
ლო ბის, ქცე ვის, თვი თი დენ ტი ფი კა ცი ი სა და გა მოც დი-
ლე ბის შე სა ხებ.

კითხ ვა რე ბი შე მუ შავ და ქარ თულ ენა ზე, ხო ლო შემ-
დეგ ითარ გ მ ნა სომ ხურ და აზერ ბა ი ჯა ნულ ენებ ზე. ნა-
თარ გ მ ნ მა კითხ ვა რებ მა ენობ რი ვი ადაპ ტა ცია გა ი ა რა. 

„ძირითადი” კითხ ვა რი შემ დე გი ბლო კე ბის გან შედ-
გე ბო და:
1. სო ციო–დე მოგ რა ფი უ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი;
2. ღი რე ბუ ლე ბი თი ორი ენ ტა ცია და ინ ფორ მა ცი ის 

წყა რო ე ბი;
3. ცოდ ნა, სტე რე ო ტი პე ბი და მი თე ბი;
4. კონ ტაქ ტი/ ნაც ნო ბო ბა ლგბტ(ქ)ი თე მის წევ რებ-

თან;
5. და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი გე ე ბის, ლეს ბო სე ლე ბის, ბი-

სექ სუ ა ლე ბი სა და ტრანს ადა მი ა ნე ბის მი მართ;
6. ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა და და მო კი დე ბუ ლე ბა ლგბტ(ქ)ი 

თე მის უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის სა კითხე ბის მი-
მართ;

7. და მო კი დე ბუ ლე ბა სქე სობ რი ვი გა ნათ ლე ბის სა-
კითხე ბი სა და სა ჯა რო სივ რ ცე ში ქცე ვის ნორ მე-
ბის მი მართ.

43 შინამეურნეობა განიმარტება როგორც “საზოგადოების ძირითადი მეურნეობრივი საყოფაცხოვრებო უჯრედი – ადამიანთა 
ერთობლიობა, რომელიც ექვემდებარება ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე ერთობლივი ცხოვრების საერთო წესებს და ერთმანეთთან 
დაკავშირებულია საერთო ბიუჯეტით (მისი ნაწილით), ნათესაური ან/და არანათესაური ურთიერთობებით. (შინამეურნეობა შეიძლება 
შედგებოდეს ერთი პირისაგანაც)” სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნე; სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის სა ყო ველ თაო აღ წე რის შე სა ხებ; 
ხელ მი საწ ვ დო მია ბმულ ზე (10 მარ ტი, 2022): https://matsne.gov.ge/ka/document/view/15694?publication=2.
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კითხ ვა რი პი რა დი სექ სუ ა ლუ რი იდენ ტო ბი სა და გა-
მოც დი ლე ბის შე სა ხებ შედ გე ბო და ერ თი ბლო კის გან.

ორი ვე კითხ ვა რის შე მუ შა ვე ბას სა ფუძ ვ ლად „ქალთა 
ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭე რი ჯგუ ფის” მი ერ ჰა ინ რიჰ 
ბი ო ლის ფონ დის სამ ხ რეთ კავ კა სი ის ოფი სის მხარ და-
ჭე რით ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი და ე დო, 
რომ ლე ბიც 2016 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი სა ვე ლე სა მუ შა-
ო ე ბი დან მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბი სა და 2021 წლის 
კვლე ვი თი გუნ დის წევ რე ბის რე კო მენ და ცი ე ბის სა-
ფუძ ველ ზე და იხ ვე წა. 

სა ხელ დობრ:
1. ქცე ვის აღ მ წე რი კითხ ვე ბის ბლოკ ში შე იც ვა ლა 

დე ბუ ლე ბე ბის ფორ მუ ლი რე ბა, რა მაც მე ტი სიცხა-
დე შეს ძი ნა კითხ ვის ში ნა არსს;

2. და ზუს ტ და სკა ლე ბის ვერ ბა ლუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბე-
ბი;

3. კითხ ვა რი დან ამო ვი ღეთ რე ლი გი უ რი ფუნ და მენ-
ტა ლიზ მის სკა ლა. მის ნაც ვ ლად ჩა ე მა ტა კითხ ვე ბი 
რე ლი გი უ რო ბის სხვა დას ხ ვა გან ზო მი ლე ბის შე სა-
ხებ (დაწვრილებით იხ. ქვე მოთ);

4. და ზუს ტ და მი თე ბი სა და სტე რე ო ტი პე ბის ბლო კი, 
რო მელ საც და ე მა ტა დე ბუ ლე ბე ბი (დაწვრილებით 
იხ. ქვე მოთ);

5. უფ ლე ბე ბის ბლოკს და ე მა ტა ერ თი შე კითხ ვა და 
ორი დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც შვი ლად აყ ვა ნა სა და 
სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში და საქ მე ბას ეხე ბო-
და. გა ი შა ლა გენ დე რუ ლი ნიშ ნით (დაწვრილებით 
იხ. ქვე მოთ);

6. გენ დე რულ რო ლებ თან და თა ნას წო რო ბას თან 
და კავ ში რე ბულ ბლოკს და ე მა ტა ორი შე კითხ ვა 
(დაწვრილებით იხ. ქვე მოთ).

ცვლი ლე ბე ბი არ შე ხე ბია ძი რი თად სკა ლებ სა და 
დათ ვ ლის წესს, რომ ლე ბიც ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ის 
დო ნეს ზო მავს. გან ვ რ ცო ბა სა და და ზუს ტე ბას არ გა-
მო უწ ვე ვია არ სე ბი თი ხა სი ა თის ისე თი ცვლი ლე ბე ბი, 
რაც ეჭ ვ ქ ვეშ და ა ყე ნებ და 2016 და 2021 წლებ ში ჩა ტა-
რე ბუ ლი კვლე ვე ბის ძი რი თა დი შე დე გე ბის ურ თი ერ თ-
შე და რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 

კვლე ვა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი სკა ლე ბი  
და ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი

ღი რე ბუ ლე ბი თი ორი ენ ტა ცია   
და ინ ფორ მა ცი ის წყა რო ე ბი

რეს პონ დენ ტ თა სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი ორი ენ ტა ცია 
და ღი რე ბუ ლე ბა თა იერარ ქია 2016 წელს გა მო ყე ნე ბუ ლი 
ინ ს ტ რუ მენ ტე ბით გა ი ზო მა, ცვლი ლე ბე ბის გა რე შე. 

სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი ორი ენ ტა ცია სა მი დე ბუ ლე-
ბის მი ხედ ვით გა ი ზო მა: „დღეს არ სე ბულ ვი თა რე ბას თან 
შე და რე ბით, რო გო რი ურ თი ერ თო ბა გსურთ (ამერიკის 
შე ერ თე ბულ შტა ტებ თან /ევ რო კავ შირ თან / რუ სეთ თან) 
მი მარ თე ბა ში?” პა სუ ხე ბი მო ი ცავ და სამ შე საძ ლო ვა რი-
ანტს: „უფრო დის ტან ცი რე ბუ ლი”; „უფრო მჭიდ რო ურ-
თი ერ თო ბა” და „იგივენაირი ურ თი ერ თო ბა”.

ღი რე ბუ ლე ბა თა იერარ ქია მო ცე მუ ლი იყო წი ნას-
წარ, ჩა მო ნათ ვა ლის სა ხით. ღი რე ბუ ლე ბებს რეს პონ-
დენ ტი პრი ო რი ტე ტუ ლო ბის მი ხედ ვით ალა გებ და ა.

ინ ს ტ რუ მენ ტებს, რომ ლე ბი თაც ლგბტ(ქ)ი სა კითხებ
ზე ინ ფორ მა ცი ის ძი რი თა დი წყა რო ე ბი და წყა როს სან
დო ო ბა იზო მე ბა, „სახალხო დამ ც ვე ლის ინ ს ტი ტუ ტი” 
და ე მა ტა.

მემარჯვენე ფრთის ავტორიტარიზმის 
სკალა RWA (Right-Wing Authoritarian 
Scale)

ისე ვე, რო გორც 2016 წლის კვლე ვა ში, მე მარ ჯ ვე ნე 
ფრთის ავ ტო რი ტა რიზ მის გა სა ზო მად, კვლე ვა ში გა მო-
ყე ნე ბუ ლია ალ ტე მა ი ე რის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი სკა ლის 
მო დი ფი ცი რე ბუ ლი ვერ სია (RWA), რო მე ლიც 20 დე ბუ-
ლე ბის გან შედ გე ბა. სკა ლა ავ ტო რი ტე ტი სად მი მორ ჩი-
ლე ბას, კონ ვენ ცი ო ნა ლიზ მ სა (ტრადიციებსა და სო ცი ა-
ლურ ნორ მებ ში ცვლი ლე ბის მი მართ რი გი დუ ლო ბა) და 
ავ ტო რი ტა რულ აგ რე სი უ ლო ბას (აგრესიისა და ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბის მხარ და ჭე რა ადა მი ა ნე ბი სად მი/ ჯ გუ ფე ბი-
სად მი, ვინც ტრა დი ცი ულ სო ცი ა ლურ ნორ მებს არ ღ ვევს) 
ზო მავს. პა სუ ხე ბი ლი კერ ტის ცხრა ქუ ლი ა ნი სკა ლით (-4 
– „სრულიად არ ვე თან ხ მე ბი”, +4 – „სავსებით ვე თან ხ-
მე ბი”) ფას დე ბა. პა სუ ხი 10 რე ვერ სი ულ შე კითხ ვა ზე სა-
პი რის პი რო ქუ ლე ბით ჩა ნაც ვ ლ და. შე დე გად, მი ნი მა ლუ-
რი ქუ ლა შე საძ ლე ბე ლია იყოს 20, ხო ლო მაქ სი მა ლუ რი 
– 180. კვლე ვის ფარ გ ლებ ში, რეს პონ დენ ტე ბის ჯა მუ რი 
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ქუ ლე ბის მი ხედ ვით, სა შუ ა ლო ქუ ლა გა მოვ თ ვა ლეთ. 
რეს პონ დენ ტე ბი, რომ ლებ მაც ხუთ ზე მეტ დე ბუ ლე ბას 
არ უპა სუ ხეს ან პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ დათ, ინ დექ სის 
გა მოყ ვა ნი სას არ გა ვით ვა ლის წი ნეთ. თუ რეს პონ დენტს 
ხუთ ან ნაკ ლებ დე ბუ ლე ბა ზე გა უ ჭირ და პა სუ ხის გა ცე მა 
ან პა სუ ხი არ გას ცა, გა მო ტო ვე ბულ დე ბუ ლე ბებს ამა ვე 
რეს პონ დენ ტის მი ერ და ნარ ჩე ნი დე ბუ ლე ბე ბის თ ვის მი-
ცე მუ ლი ქუ ლე ბის სა შუ ა ლო ქუ ლა მი ე ნი ჭა. 

რე ლი გი უ რო ბა
2016 წელს ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ა ზე რე ლი გი უ რო

ბის გავ ლე ნის გა სა ზო მად გა მო ყე ნე ბუ ლი რე ლი გი უ რი 
ფუნ და მენ ტა ლიზ მის სკა ლის ნაც ვ ლად, შე მო ვი ტა ნეთ 
სა მი შე კითხ ვა, რო მე ლიც რეს პონ დენ ტის რე ლი გი უ
რო ბის სხვა დას ხ ვა გან ზო მი ლე ბას მი ე მარ თე ბა: რე
ლი გი ის მნიშ ვ ნე ლო ბა ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში, 
რე ლი გი ურ რი ტუ ა ლებ ში მო ნა წი ლე ო ბის სიხ ში რე და 
რე ლი გი უ რი პრაქ ტი კა. კვლე ვის ფარ გ ლებ ში, ფაქ ტო
რუ ლი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე რე ლი გი უ რო ბის ინ დექ
სი შე მუ შავ და44.

და მო კი დე ბუ ლე ბა გენ დე რუ ლი რო ლე ბი სა 
და თა ნას წო რო ბის მი მართ

კვლე ვა ში გენ დე რულ რო ლებ თან და თა ნას წო რო-
ბას თან რეს პონ დენ ტ თა მი მარ თე ბის გა სა ზო მად, 
რო გორც 2016 წელს, ისე 2021 წელს, გა მო ყე ნე ბუ-
ლი კითხ ვე ბის ერ თობ ლი ო ბა ეყ რ დ ნო ბა კითხ ვარს 
სა ერ თა შო რი სო კვლე ვი დან „კაცები და გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბა” (IMAGES). ეს კითხ ვა რი, თა ვის მხრივ, 
თვი სებ რი ვი კვლე ვის დას კ ვ ნე ბის სა ფუძ ველ ზე, კონ-
ტექ ს ტუ ა ლუ რად იყო ადაპ ტი რე ბუ ლი კვლე ვე ბის თ ვის 
„კაცები და გენ დე რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი სა ქარ თ ვე-
ლო ში” (UNFPA) და „კაცები, ქა ლე ბი და გენ დე რუ ლი 
ურ თი ერ თო ბე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში: სა ზო გა დო ე ბის აღ-
ქ მა და და მო კი დე ბუ ლე ბა” (UNDP, UNFPA). ეს კვლე-
ვე ბი 2014 წელს და 2019 წელს ჩა ტარ და. ბლო კი 11 
დე ბუ ლე ბის გან შედ გე ბა, რო მე ლიც ლი კერ ტის ოთხ-
ქუ ლი ა ნი სკა ლით იზო მე ბა (1 – სრუ ლი ად არ ვე თან ხ-
მე ბი, 4 – სავ სე ბით ვე თან ხ მე ბი).

2016 წელს გა მო ყე ნე ბუ ლი ვერ სი ი დან ამო ვი ღეთ სა
მი დე ბუ ლე ბა, რო მელ მაც არ აჩ ვე ნა კავ ში რი წი ნარ წ
მე ნის არც ერთ ფორ მას თან („დღესდღეობით, ქალ სა 
და მა მა კაცს შო რის თა ნას წო რო ბის თ ვის ბრძო ლას 
მხო ლოდ მდი და რი ადა მი ა ნე ბის თ ვის მო აქვს სარ გე
ბე ლი”; „მამაკაცისთვის უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კა ცი 
მე გო ბა რი, ვიდ რე ქა ლი მე გო ბა რი” და „ჩვეულებრივ, 
ქა ლე ბი უფ რო იმ სა ხუ რე ბენ ცე მას, ვიდ რე კა ცე ბი”). 
ახალ ვერ სი ას ორი დე ბუ ლე ბა და ე მა ტა: „ფემინისტები 
და ქალ თა უფ ლე ბა დამ ც ვე ლე ბი, და სა ფა სებ ლე ბი არი
ან გამ ბე და ო ბის თ ვის”; „უმაღლესი გა ნათ ლე ბა ბი ჭის
თ ვის უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ვიდ რე გო გო ნა სათ ვის”.

ცოდ ნა, სტე რე ო ტი პე ბი და მი თე ბი   
ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის შე სა ხებ

ვი ნა ი დან კითხ ვარს თან ერ თ ვო და გან მარ ტე ბი თი ბა-
რა თი, რო მელ შიც ტერ მი ნე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა იყო ახ ს ნი-
ლი, რეს პონ დენ ტ თა ცოდ ნის თვალ საზ რი სით მხო ლოდ 
ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის ეტი ო ლო გი ის თა ო ბა ზე სა ზო გა დო-
ე ბა ში არ სე ბუ ლი ვერ სი ე ბის გავ რ ცე ლე ბის მას შ ტა ბე-
ბი გა და მოწ მ და. დე ბუ ლე ბე ბი სხვა დას ხ ვა კითხ ვა რის 
შე ჯე რე ბის სა ფუძ ველ ზე შე ირ ჩა: კითხ ვა რი ჰო მო სექ-
სუ ა ლო ბის თა ო ბა ზე ცოდ ნის შე სა ხებ (The Knowledge 
about Homosexuality Questionnaire developed by Harris, 
Nightengale & Owen (1995)) და ჰას ლა მის ესენ ცი ა ლის-
ტუ რი წარ მოდ გე ნე ბის სკა ლა (Essencialist beliefs Scale, 
ESB; Haslam at al., 2000, 2002). კითხ ვე ბის რა ო დე ნო-
ბა მი ნი მუ მამ დე და ვიყ ვა ნეთ, მა თი ნა წი ლი კი ცალ კე 
ბლოკ ში, რო მე ლიც ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის შე სა ხებ სა-
ზო გა დო ე ბა ში გავ რ ცე ლე ბულ მი თებს შე ე ხე ბა, გა და-
ვი ტა ნეთ. დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ფა სებ ლად გა მო ვი ყე ნეთ 
ლი კერ ტის ხუთ ქუ ლი ა ნი სკა ლა, ერ თი დან (სრულიად არ 
ვე თან ხ მე ბი) ხუ თამ დე (სავსებით ვე თან ხ მე ბი). რაც უფ-
რო მა ღა ლია ქუ ლა, მით უფ რო ძლი ე რი ა, მყა რია აღ ნიშ-
ნუ ლი სტე რე ო ტი პი/ მი თი.

გენ დე რულ ინ ვერ სი უ ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ 
სტე რე ო ტი პებს ის დე ბუ ლე ბე ბი და ე მა ტა, რომ ლე ბიც 
ლეს ბო სე ლი, გეი და ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის აგ
რე სი ულ ქცე ვას უკავ შირ დე ბა. 2016 წელს გა მო ყე ნე

44 ინდექსის გამოყვანის წესი შესაბამის თავში დაწვრილებით არის აღწერილი.
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ბულ დე ბუ ლე ბე ბის ჩა მო ნათ ვალს, რო მე ლიც ლგბტ(ქ)ი 
ჯგუფ თან და კავ ში რე ბულ მი თებს ეხე ბა, ახა ლი დე ბუ ლე
ბე ბი და ე მა ტა, რომ ლე ბიც 20162020 წლებ ში ჩა ტა რე ბუ
ლი მე დი ის მო ნი ტო რინ გის ან გა რი შებ სა45 და ფო კუს  ჯ
გუ ფე ბის შე დე გებ ზე დაყ რ დ ნო ბით შე ირ ჩა. 

მე დი ის მო ნი ტო რინ გის ან გა რი შე ბის სა ფუძ ველ ზე 
შერ ჩე უ ლი მი თე ბი შე სა ბა მის თავ ში ცალ  ცალ კე დე
ბუ ლე ბე ბის სა ხით არის გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი. ჰო მო/ ბი/ ტ
რან ს ფო ბი ა ზე გავ ლე ნის შე სა მოწ მებ ლად, რეგ რე სი ულ 
მო დელ ში ფაქ ტო რუ ლი ანა ლი ზის შე დე გად მი ღე ბუ ლი 
ზო გა დი ცვლა დე ბი გა მო ვი ყე ნეთ.

კონ ტაქ ტი/ ნაც ნო ბო ბა ლგბტ(ქ)ი თე მის  
წევ რ თან

უც ვ ლე ლი დარ ჩა ინ ს ტ რუ მენ ტი, რომ ლი თაც ლგბტ(ქ)
ი თე მის წევ რ თან პერ სო ნა ლუ რი კონ ტაქ ტი/ ნაც ნო ბო-
ბა იზო მე ბა. ბლო კი მო ი ცავს შე კითხ ვებს ნაც ნო ბი პი რის 
სექ სუ ა ლუ რი იდენ ტო ბის, დის ტან ცი ის, ურ თი ერ თო ბის 
სიხ ში რი სა და ნაც ნო ბი პი რის სექ სუ ა ლუ რი იდენ ტო ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის წყა როს თა ო ბა ზე. რეს პონ დენ-
ტებს ვე კითხე ბო დით, ჰყავ დათ თუ არა ჰო მო სექ სუ ა ლი 
ნაც ნო ბი (პასუხები წარ მოდ გე ნი ლი იყო დი ქო ტო მი უ რი 
ცვლა დის სა ხით: დი ახ /ა რა); მას, ვინც და დე ბი თად პა-
სუ ხობ და შე კითხ ვას, ასე თი ნაც ნო ბე ბის რა ო დე ნო ბის 
შე სა ხებ ვე კითხე ბო დით. ამის შემ დეგ, რეს პონ დენტს 
ვთხოვ დით, და ე სა ხე ლე ბი ნათ პირ ვე ლი ხუ თი ნაც ნო-
ბის იდენ ტო ბა. ხუ თე უ ლის და სა ხე ლე ბის შემ დეგ, რეს-
პონ დენ ტებს ვთხოვ დით თი თე უ ლი მათ გა ნის გას წ ვ რივ 
მო ე ნიშ ნათ ვინ იყ ვ ნენ ეს ადა მი ა ნე ბი მათ თ ვის (ოჯახის 
წევ რი, მე გო ბა რი, ნა თე სა ვი, მე ზო ბე ლი, ნაც ნო ბი და 
ა.შ.) და რა სიხ ში რით ჰქონ დათ მათ თან ურ თი ერ თო ბა 
(ყოველდღე, კვი რა ში რამ დენ ჯერ მე, თვე ში რამ დენ ჯერ-
მე, ექვს თვე ში რამ დენ ჯერ მე, წე ლი წად ში რამ დენ ჯერ მე 
თუ უფ რო იშ ვი ა თად) და „ვისგან შე იტყ ვეთ ამ ადა მი ა ნის 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის / გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის შე-
სა ხებ?” (თავად მითხ რა, სხვის გან შე ვიტყ ვე, თა ვად მივ-
ხ ვ დი). მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბი სას მოხ და რე კო დი რე ბა 
(დაწვრილებით იხ. შე სა ბა მის თავ ში).

და მო კი დე ბუ ლე ბა ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის 
მი მართ

და მო კი დე ბუ ლე ბა ლეს ბო სე ლე ბი სა და  
გე ე ბის მი მართ – ATLG (Attitudes Towards 
Lesbian and Gay Scale)

ისე ვე, რო გორც 2016 წლის კვლე ვა ში, ჰო მო ფო ბი ის 
გა სა ზო მად შე ვარ ჩი ეთ ჰე რე კის (1988) ATLG სკა ლის 
შე მოკ ლე ბუ ლი ვერ სია (ATLG-R, Revised Short Version 
#1)46. სკა ლის აღ ნიშ ნულ ვერ სი ა ში სუბ ს კა ლე ბი (ATG-
R-S5, ATL-R-S5) იდენ ტურ კითხ ვებს მო ი ცავს და სა შუ-
ა ლე ბას იძ ლე ვა არა მხო ლოდ ცალ - ცალ კე გა ი ზო მოს 
ლეს ბო სე ლე ბი სა და გე ე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე-
ბე ბი, არა მედ ერ თ მა ნეთს სრულ ფა სოვ ნად შე დარ დეს 
კი დეც (ჰერეკი და მაკ ლე მო რი, 2011). 

სკა ლა 10 კითხ ვი სა გან შედ გე ბა (5-5 დე ბუ ლე ბა ჰო-
მო სექ სუ ა ლი ქა ლე ბი სა და კა ცე ბის მი მართ და მო კი დე-
ბუ ლე ბე ბის შე სა ხებ). სკა ლა ლი კერ ტის ხუთ ქუ ლი ა ნი 
სკა ლით, ერ თი დან (სრულიად არ ვე თან ხ მე ბი) ხუ თამ დე 
(სავსებით ვე თან ხ მე ბი), იზო მე ბა. მი ნი მა ლუ რი შე საძ ლო 
ქუ ლა შე ად გენს 10-ს, მაქ სი მა ლუ რი კი 50-ს; ქვეს კა ლე-
ბის თ ვის, შე სა ბა მი სად, მი ნი მა ლუ რი ქუ ლაა 5, მაქ სი-
მა ლუ რი – 25. რაც უფ რო მა ღა ლია ქუ ლა, მით უფ რო 
ძლი ე რია ნე გა ტი უ რი გან წყო ბა. ინ დექ სის დათ ვ ლი სას, 
4 რე ვერ სი ულ შე კითხ ვა ზე (2-2 თი თო ე ულ სუბ ს კა ლა ში) 
ქუ ლე ბი სა პი რის პი რო ქუ ლე ბით ჩა ნაც ვ ლ და და მი ღე-
ბუ ლი ქუ ლე ბი თი თო ე უ ლი რეს პონ დენ ტის თ ვის და ჯამ-
და, რის შემ დ გო მაც რეს პონ დენ ტ თა სა შუ ა ლო ქუ ლა 
გა მოვ თ ვა ლეთ. ის რეს პონ დენ ტე ბი, რომ ლებ მაც მო-
ცე მუ ლი ხუ თი დე ბუ ლე ბე ბი დან ერ თ ზე მეტ დე ბუ ლე ბას 
არ უპა სუ ხეს ან ქუ ლის მი ნი ჭე ბა გა უ ჭირ დათ, სუბ ს კა-
ლე ბის ინ დექ სის გა მოყ ვა ნი სას არ გა ვით ვა ლის წი ნეთ. 
იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ რეს პონ დენტს ხუ თი დან ერთ დე-
ბუ ლე ბა ზე არ ჰქონ და პა სუ ხი, ამ დე ბუ ლე ბას და ნარ ჩე-
ნი ოთხი პა სუხ გა ცე მუ ლი დე ბუ ლე ბის სა შუ ა ლო ქუ ლა 
მი ე ნი ჭა და შე სა ბა მი სად და ით ვა ლა. 

45 MDF – ანტიდასავლური პროპაგანდა. მედია მონიტორინგის ანგარიშები 2016-2020 წლებში.
46 სკალის სრული ვერსია (ATLG) შედგება 20 შეკითხვისაგან (10-10 მიემართება ლესბოსელებსა და გეებს). მოკლე ვერსია ძლიერ 
კორელაციაშია შემოკლებულ ვერსიასთან (მაგ. rs>.95 ATL-ისა და ATG-ს სრულ და მოკლე ვერსიებისთვის).
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და მო კი დე ბუ ლე ბა ბი სექ სუ ა ლი ქა ლე ბის და 
კა ცე ბის მი მართ ARBS-FM

ისე ვე, რო გორც 2016 წლის კვლე ვა ში, ბი სექ სუ ა ლე-
ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბის გა სა ზო მად ARBS-FM 
სკა ლა (მორი და როხ ლე ნი, 2009) გა მო ვი ყე ნეთ. სკა-
ლა 18 კითხ ვის გან შედ გე ბა და ორ სუბ ს კა ლად იყო ფა, 
რო მელ თა გან ერ თი სტა ბი ლუ რო ბას ზო მავს – ARBS-
FM Stability (10 კითხ ვა), და ად გენს თუ რამ დე ნად გა-
ნი ხი ლე ბა ბი სექ სუ ა ლო ბა რო გორც სტა ბი ლუ რი სექ-
სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ა; მე ო რე სუბ ს კა ლა (8 კითხ ვა) 
ბი სექ სუ ა ლი ადა მი ა ნე ბის მი მართ სა ზო გა დო ე ბის მიმ-
ღებ ლო ბის დო ნეს ზო მავს – ARBS tolerance. სკა ლა 
ლი კერ ტის ხუთ ქუ ლი ა ნი სკა ლით, ერ თი დან (სრულიად 
არ ვე თან ხ მე ბი) ხუ თამ დე (სავსებით ვე თან ხ მე ბი), იზო-
მე ბა. ARBS-FM-სთვის მი ნი მა ლუ რი შე საძ ლო ქუ ლა შე-
ად გენს 18-ს, მაქ სი მა ლუ რი კი 90-ს; ქვეს კა ლე ბის თ ვის, 
შე სა ბა მი სად, ARBS-FM Stability-სთვის მი ნი მა ლუ რი 
ქუ ლაა 10, მაქ სი მა ლუ რი – 50, ARBS tolerance-სთვის 
მი ნი მა ლუ რი ქუ ლაა 8, მაქ სი მა ლუ რი – 40. რაც უფ რო 
მა ღა ლია ქუ ლა, მით უფ რო ძლი ე რია ნე გა ტი უ რი და მო-
კი დე ბუ ლე ბა. 

ოთხ რე ვერ სი ულ შე კითხ ვა ზე პა სუ ხი სა პი რის პი რო 
ქუ ლე ბით ჩა ნაც ვ ლ და და მი ღე ბუ ლი ქუ ლე ბი თი თო ე უ-
ლი რეს პონ დენ ტის თ ვის და ჯამ და, რის შემ დ გო მაც რეს-
პონ დენ ტ თა სა შუ ა ლო ქუ ლა გა მოვ თ ვა ლეთ. ის რეს პონ-
დენ ტე ბი, რომ ლებ მაც 18-დან ოთხ დე ბუ ლე ბა ზე მეტ ზე 
პა სუ ხის გა ცე მა ზე თქვეს უარი ან პა სუ ხის გა ცე მა გა-
უ ჭირ დათ, სუბ ს კა ლე ბის ინ დექ სის გა მოყ ვა ნი სას არ 
გა ვით ვა ლის წი ნეთ. სხვა შემ თხ ვე ვა ში, გა მო ტო ვე ბულ 
დე ბუ ლე ბებს და ნარ ჩე ნი დე ბუ ლე ბე ბის სა შუ ა ლო ქუ ლა 
მი ე ნი ჭა. 

ბი ფო ბი ის გა სა ზო მად ბი სექ სუ ა ლი ქა ლე ბი-
სა და მა მა კა ცე ბის მი მართ, Mohr and Rochlen-მა 
და მო უ კი დე ბე ლი სკა ლე ბიც შე ი მუ შა ვა – ARBS-F 
(დამოკიდებულება ბი სექ სუ ა ლი ქა ლე ბის მი მართ) და 
ARBS-M (დამოკიდებულება ბი სექ სუ ა ლი კა ცე ბის მი-
მართ). ორი ვე სკა ლა 12-12 იდენ ტუ რი კითხ ვი სა გან 
შედ გე ბა. მთლი ა ნი კითხ ვა რის მო ცუ ლო ბის გა მო, ამ 
სკა ლე ბის გა მო ყე ნე ბა კვლე ვა ში ვერ შევ ძე ლით. თუმ-

ცა, ზო გა დი სუ რა თის შე საქ მ ნე ლად, ვი ნა ი დან ARBS-
FM-ის 18 დე ბუ ლე ბი დან ცხრა ბი სექ სუ ალ მა მა კა ცებს 
ეხე ბა და ცხრა – ბი სექ სუ ალ ქა ლებს, ინ დექ სე ბი თი-
თო ე უ ლის თ ვის ცალ - ცალ კე დავ თ ვა ლეთ. 

და მო კი დე ბუ ლე ბა ტრან ს გენ დე რი   
ადა მი ა ნე ბის მი მართ – გენ დე რიზ მი სა და 
ტრან ს ფო ბი ის სკა ლა GTS (Genderism and 
Transphobia Scale)

ისე ვე, რო გორც 2016 წლის კვლე ვა ში, ტრან ს გენ-
დერ თა და გენ დე რუ ლად არა კონ ფორ მუ ლი ადა მი ა-
ნე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბის გა სა ზო მად გენ დე-
რიზ მი სა და ტრან ს ფო ბი ის სკა ლა გა მო ვი ყე ნეთ – GTS 
(ჰილლი და ვი ლო უ ბი, 2005), რო მე ლიც არა მხო ლოდ 
ზო მის, არა მედ მი სი ინ კ ლუ ზი უ რო ბის გა მოც შე ვარ-
ჩი ეთ: GTS სკა ლა ტრან ს გენ დე რე ბი სა და გენ დე რუ-
ლად არა კონ ფორ მუ ლი ადა მი ა ნე ბის მი მართ და მო კი-
დე ბუ ლე ბას ზო მავს. GTS სკა ლა 32 კითხ ვი სა და ორი 
სუბ ს კა ლი სა გან შედ გე ბა, რო მელ თა გან ერ თი ქცე ვით 
კომ პო ნენტს ზო მავს (GTS gender bashing), ხო ლო მე-
ო რე – კოგ ნი ტურ სა და აფექ ტურს (GTS genderism 
and transphobia). სკა ლა ლი კერ ტის შვიდ ქუ ლი ა ნი 
სკა ლით, ერ თი დან (სრულიად არ ვე თან ხ მე ბი) შვი-
დამ დე (სავსებით ვე თან ხ მე ბი), იზო მე ბა. რაც უფ რო 
მა ღა ლია ქუ ლა, მით უფ რო ძლი ე რია ნე გა ტი უ რი გან-
წყო ბა. GTS სკა ლის 30 დე ბუ ლე ბი დან47 ოთხ შე კითხ-
ვა ზე ქუ ლე ბი სა პი რის პი რო ქუ ლე ბით ჩა ნაც ვ ლე ბა და 
მი ღე ბუ ლი ქუ ლე ბი თი თო ე უ ლი რეს პონ დენ ტის თ ვის 
და ჯამ და, რის შემ დ გო მაც რეს პონ დენ ტ თა სა შუ ა ლო 
ქუ ლა გა მოვ თ ვა ლეთ. რეს პონ დენ ტე ბი, რომ ლებ მაც 
ხუთ ზე მეტ დე ბუ ლე ბას არ გას ცეს პა სუ ხი ან პა სუ ხის 
გა ცე მა გა უ ჭირ დათ, სუბ ს კა ლე ბის ინ დექ სის გა მოყ ვა-
ნი სას არ გა ვით ვა ლის წი ნეთ. თუ რეს პონ დენტს ხუთ 
ან ნაკ ლებ დე ბუ ლე ბა ზე გა უ ჭირ და პა სუ ხის გა ცე მა, 
ან პა სუხ ზე უარი თქვა, გა მო ტო ვე ბულ დე ბუ ლე ბებს 
და ნარ ჩე ნი პა სუხ გა ცე მუ ლი დე ბუ ლე ბე ბის სა შუ ა ლო 
ქუ ლა მი ე ნი ჭა. 

47 ქართულ ვერსიაში ამოღებული იქნა ორი შეკითხვა, რომელიც მკვლევართა ჯგუფმა არარელევანტურად მიიჩნია ჩვენი 
კონტექსტისათვის.
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და მო კი დე ბუ ლე ბა და ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა 
ლგბტ(ქ)ი თე მის უფ ლებ რი ვი   
თა ნას წო რო ბის სა კითხე ბის მი მართ

ისე ვე, რო გორც 2016 წლის კვლე ვა ში, ბლო კი მო ი-
ცავს დე ბუ ლე ბებს ქორ წი ნე ბის, შვი ლად აყ ვა ნის, სა-
გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში და საქ მე ბი სა და შეკ რე ბა/ 
გა მო ხატ ვის უფ ლე ბე ბის მი მართ. ბლო კი შედ გე ბა 11 
დე ბუ ლე ბის გან, რო მე ლიც ლი კერ ტის ხუთ ქუ ლი ა ნი 
სკა ლით იზო მე ბა (1 – სრუ ლი ად არ ვე თან ხ მე ბი, 5 – 
სავ სე ბით ვე თან ხ მე ბი). 

უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი კითხ ვე ბის ბლოკს 
დე ბუ ლე ბა და ე მა ტა, რო მე ლიც ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის 
მი მართ ძა ლა დო ბის ფაქ ტებ ზე სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან 
რე ა გი რე ბის შე ფა სე ბას ეხე ბა: „სახელმწიფო სა თა ნა-
დოდ რე ა გი რებს ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის მი მართ ძა ლა-
დო ბა სა და დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტებ ზე”. ორი შე კითხ-
ვა, რო მე ლიც ჰო მო სექ სუ ა ლი წყვი ლის მი ერ შვი ლად 
აყ ვა ნი სა და სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში და საქ მე ბას 
ეხე ბო და, რამ დე ნი მე კითხ ვად და ი შა ლა. კერ ძოდ, 2016 
წლის კითხ ვარ ში მო ცე მუ ლი შე კითხ ვა „ჰომოსექსუალ 
წყვილს ისე ვე უნ და ჰქონ დეს ბავ შ ვის აყ ვა ნის უფ ლე
ბა, რო გორც ჰე ტე რო სექ სუ ა ლე ბის წყვილს”, ორ შე-
კითხ ვად და ი შა ლა: „გეი წყვილს ისე ვე უნ და ჰქონ დეს 
ბავ შ ვის აყ ვა ნის უფ ლე ბა, რო გორც ჰე ტე რო სექ სუ ა ლე
ბის წყვილს” და „ლესბოსელების წყვილს ისე ვე უნ და 
ჰქონ დეს ბავ შ ვის აყ ვა ნის უფ ლე ბა, რო გორც ჰე ტე რო
სექ სუ ა ლე ბის წყვილს”; დე ბუ ლე ბა „ჰომოსექსუალებს 
არ უნ და ჰქონ დეთ ბავ შ ვებ თან და მო ზარ დებ თან მუ
შა ო ბის უფ ლე ბა” სამ შე კითხ ვად და ი შა ლა, რაც სა შუ-
ა ლე ბას გვაძ ლევს შე ვა ფა სოთ გან ს ხ ვავ დე ბა თუ არა 
ამ თვალ საზ რი სით რეს პონ დენ ტ თა და მო კი დე ბუ ლე ბა 
გენ დე რის / გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ჭრილ ში: „გეებს 
არ უნ და ჰქონ დეთ ბავ შ ვებ თან და მო ზარ დებ თან მუ
შა ო ბის უფ ლე ბა”, „ლესბოსელებს არ უნ და ჰქონ დეთ 
ბავ შ ვებ თან და მო ზარ დებ თან მუ შა ო ბის უფ ლე ბა” და 
„ტრანსგენდერებს არ უნ და ჰქონ დეთ ბავ შ ვებ თან და 
მო ზარ დებ თან მუ შა ო ბის უფ ლე ბა”.

შეკ რე ბი სა და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი სა კითხის მი მართ სპე ცი ფი კუ რი და მო კი-
დე ბუ ლე ბი სა და ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი კონ ტექ ს ტი დან 
გა მომ დი ნა რე – სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი 
ეკ ლე სი ის ინი ცი ა ტი ვით, 17 მა ი სი „ოჯახის სიწ მინ დის 

დღედ” გა მოცხად და 2014 წელს და ყო ველ წ ლი უ რად 
აღი ნიშ ნე ბა სა ჯა რო მსვლე ლო ბით – კითხ ვარს ცალ კე 
შე კითხ ვა და ე მა ტა, რო მე ლიც აიდა ჰოს დღის „ოჯახის 
სიწ მინ დის დღით” ჩა ნაც ვ ლე ბის მცდე ლო ბის შე დეგს 
ზო მავ და. კითხ ვა შემ დეგ ნა ი რად იყო ფორ მუ ლი რე ბუ ლი: 
„რასთან ასო ცირ დე ბა თქვენ თ ვის 17 მა ი სის აღ ნიშ ვ ნა?”. 
რეს პონ დენტს უნ და აერ ჩია პა სუ ხი მზა ჩა მო ნათ ვა ლი-
დან: „ოჯახის სიწ მინ დის დღეს თან, ჰო მო ფო ბი ას თან 
ბრძო ლის დღეს თან, ორი ვეს თან თუ არც ერ თ თან”.

დამოკიდებულება სასკოლო განათლებაში 
ადამიანის სექსუალობასთან 
დაკავშირებული საკითხების ინტეგრირების, 
სქესობრივი ქცევისა და საჯარო სივრცეში 
ქცევის ნორმების მიმართ

2016 წელს გა მო ყე ნე ბულ კითხ ვარს შე კითხ ვე ბი და-
ე მა ტა, რო მე ლიც ზო მავს რეს პონ დენ ტ თა და მო კი დე-
ბუ ლე ბას სქე სობ რი ვი გა ნათ ლე ბის სა კითხე ბი სა და 
სა ჯა რო სივ რ ცე ში ქცე ვის ნორ მე ბის მი მართ. 

რეს პონ დენტს ვე კითხე ბო დით, ეთან ხ მე ბო და თუ 
არა სას კო ლო გა ნათ ლე ბა ში ადა მი ა ნის სექ სუ ა ლო-
ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის ინ ტეგ რი რე ბას 
(დიქოტომიური ცვლა დის სა ხით: დი ახ /ა რა); და დე ბი-
თი პა სუ ხის შემ თხ ვე ვა ში, ვა ზუს ტებ დით მო საზ რე ბას 
იმის თა ო ბა ზე, უნ და და ე ფა რა თუ არა ამ სა განს სექ-
სუ ა ლურ ორი ენ ტა ცი ას თან / გენ დე რულ იდენ ტო ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბიც (პასუხები: დი ახ /ა რა) და 
მა თი აზ რით, ვის უნ და მი ე წო დე ბი ნა ინ ფორ მა ცია მო-
ზარ დე ბის თ ვის (შეთავაზებული ვა რი ან ტე ბი: პე და გო-
გი, სპე ცი ა ლის ტი, ექი მი, სხვა);

სა ჯა რო სივ რ ცე ში ქცე ვის მი სა ღე ბი ნორ მე ბის მი-
მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა დე ბუ ლე ბა თა წყვი ლე ბით გა ი-
ზო მა, რომ ლე ბიც ჰე ტე რო და ჰო მო სექ სუ ალ წყვი ლებს 
მი ე მარ თე ბო და: „რამდენად მი სა ღე ბია თქვენ თ ვის, 
რო დე საც ქა ლი და კა ცი/ გე ე ბის წყვი ლი/ ლეს ბო სე ლე-
ბის წყვი ლი ხე ლი ხელ ჩა კი დე ბუ ლე ბი მი სე ირ ნო ბენ ქუ-
ჩა ში”; „ქალი და კა ცი/ გე ე ბის წყვი ლი/ ლეს ბო სე ლე ბის 
წყვი ლი სა ჯა როდ კოც ნი ან ერ თ მა ნეთს”). დე ბუ ლე ბა 
ლი კერ ტის ხუთ ქუ ლი ა ნი სკა ლით (1 – სრუ ლი ად არ ვე-
თან ხ მე ბი, 5 – სავ სე ბით ვე თან ხ მე ბი) ფას დე ბო და. 

ორ -ო რი წყვი ლი კითხ ვა ეხე ბო და ჰე ტე რო სექ სუ ა-
ლურ ურ თი ერ თო ბებ ში ქა ლის / კა ცის ქცე ვის მი მართ 
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და მო კი დე ბუ ლე ბას: „რამდენად მი სა ღე ბია თქვენ თ ვის, 
რო ცა ქორ წი ნე ბა ში მყოფ ქალ ს / კაცს სექ სუ ა ლუ რი ურ-
თი ერ თო ბა აქვს სხვა ადა მი ან თან მე უღ ლის გარ და” და 
„რამდენად მი სა ღე ბია თქვენ თ ვის, რო ცა ქორ წი ნე ბა ში 
არ მ ყოფ ქალ ს / კაცს ჰყავს სექ სუ ა ლუ რი პარ ტ ნი ო რი”. დე-
ბუ ლე ბა ლი კერ ტის ხუთ ქუ ლი ა ნი სკა ლით (1 – სრუ ლი ად 
არ ვე თან ხ მე ბი, 5 – სავ სე ბით ვე თან ხ მე ბი) ფას დე ბო და.

სა მი შე კითხ ვა მი ე მარ თე ბო და რეს პონ დენ ტის მი ერ 
სექ სის აღ ქ მას, რო მე ლიც შემ დეგ ნა ი რად იყო ფორ მუ-
ლი რე ბუ ლი: ა) „სექსის მთა ვა რი და ნიშ ნუ ლე ბა ბავ შ ვე ბის 
გა ჩე ნა/ გამ რავ ლე ბა ა”; ბ) „სექსის მთა ვა რი და ნიშ ნუ ლე ბა 
სი ა მოვ ნე ბის მი ღე ბა ა” და გ) „სექსი მთა ვა რი ფი ზი ო ლო-
გი უ რი მოთხოვ ნი ლე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ა”. დე ბუ ლე ბა 
ფას დე ბო და ლი კერ ტის ხუთ ქუ ლი ა ნი სკა ლით ( 1 – სრუ-
ლი ად არ ვე თან ხ მე ბი, 5 – სავ სე ბით ვე თან ხ მე ბი).

და მა ტე ბი თი ბლო კი
კითხ ვა რის ძი რი თად ბლოკს ცალ კე ერ თ ვო და ერ თ-

ფურ ც ლი ა ნი კითხ ვა რი რეს პონ დენ ტის სექ სუ ა ლუ რი 
თვი თი დენ ტი ფი კა ცი ის, ქცე ვი სა და გა მოც დი ლე ბის 
შე სა ხებ, რო მელ საც რეს პონ დენ ტი, სურ ვი ლი სა მებრ, 
და მო უ კი დებ ლად ავ სებ და ტაბ ლეტ ზე ან / და კონ ვერ ტ-
ში და ლუ ქულს გა დას ცემ და ინ ტერ ვი უ ერს.

ეს კითხ ვა რი სექ სუ ა ლუ რი გა მოც დი ლე ბის შე-
სა ხებ ზო გად სა კითხებს მო ი ცავ და, რო გო რი ცაა – 
„გქონიათ თუ არა სექ სი” (დიახ/არა); „გქონიათ თუ 
არა სექ სი 18 წლამ დე” (დიახ/არა) და „გქონიათ თუ 
არა სექ სი შემ თხ ვე ვით პარ ტ ნი ორ თან” (არასდროს; 
ერ თხელ; ერ თ ზე მეტ ჯერ; მათ შო რის, ბო ლო ორი 
წლის გან მავ ლო ბა ში). კითხ ვა რის და ნარ ჩე ნი ნა წი ლი 
რეს პონ დენ ტის სექ სუ ა ლურ და გენ დე რულ იდენ ტო-
ბა სა და გა მოც დი ლე ბას ეხე ბო და და ისეთ სა კითხებს 
ფა რავ და, რო გო რი ცაა რეს პონ დენ ტის სექ სუ ა ლუ რი 
ატ რაქ ცია – „ვინ უფ რო გი ზი დავთ, რო გორც სექ სუ-
ა ლუ რი პარ ტ ნი ო რი?” (მხოლოდ ქა ლი; უფ რო ქა ლი, 
ვიდ რე მა მა კა ცი; თა ნაბ რად მი ზი დავს ქა ლიც და მა მა-
კა ციც; უფ რო მა მა კა ცი, ვიდ რე ქა ლი; მხო ლოდ მა მა-
კა ცი; არა ვინ მი ზი დავს და არ ვარ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი). 
რეს პონ დენ ტის სქე სის გათ ვა ლის წი ნე ბით, უკი დუ რე-
სი პა სუ ხე ბი გა და კო დირ და რო გორც – „მხოლოდ ან 
უფ რო ჩე მი ვე სქე სის პარ ტ ნი ო რი”; „მხოლოდ ან ძი რი-
თა დად სხვა სქე სის პარ ტ ნი ო რი”; სქე სობ რი ვი ქცე

ვა ბო ლო ორი წლის მან ძილ ზე (მხოლოდ ქალ პარ-
ტ ნი ორ თან; ძი რი თა დად ქალ პარ ტ ნი ორ თან; ორი ვე 
სქე სის პარ ტ ნი ორ თან; ძი რი თა დად კაც პარ ტ ნი ორ-
თან; მხო ლოდ კაც პარ ტ ნი ორ თან; არ მქო ნია სექ სი 
არა ვის თან). რეს პონ დენ ტის სქე სის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, უკი დუ რე სი პა სუ ხე ბი გა და კო დირ და რო გორც 
– „მხოლოდ ან უფ რო ჩე მი ვე სქე სის პარ ტ ნი ორ თან”; 
„მხოლოდ ან ძი რი თა დად სხვა სქე სის პარ ტ ნი ორ თან”; 
სექ სუ ა ლუ რი თვი თი დენ ტი ფი კა ცია – „ქვემოთ ჩა-
მოთ ვ ლილ თა გან, რო მე ლი უფ რო აღ წერს თქვენს სექ-
სუ ა ლურ ორი ენ ტა ცი ას (დასაშვებია მხო ლოდ ერ თი 
პა სუ ხი)” (ჰეტეროსექსუალი (მიზიდავს ჩემ გან გან ს-
ხ ვა ვე ბუ ლი სქე სის ადა მი ა ნი); ბი სექ სუ ა ლი (მიზიდავს 
ორი ვე სქე სის ადა მი ა ნი); ჰო მო სექ სუ ა ლი (მიზიდავს 
ჩე მი ვე სქე სის ადა მი ა ნი); სხვა (გთხოვთ, მი უ თი თოთ); 
არ ვარ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი); გენ დე რუ ლი თვი თაღ ქ მა 
– „თქვენ სა კუ თარ თავს აღიქ ვამთ” (ქალად; კა ცად; 
სხვა (მიუთითეთ); არ ვარ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი); გენ დე
რუ ლი გა მო ხატ ვა – „გარეგნობა, სტი ლი ან ჩაც მუ-
ლო ბა გავ ლე ნას ახ დენს გარ შე მომ ყოფ თა და მო კი დე-
ბუ ლე ბა ზე ადა მი ა ნის მი მართ. თქვე ნი აზ რით, რო გორ 
აღიქ ვა მენ თქვენს გა რეგ ნო ბა სა და ჩაც მუ ლო ბას 
გარ შე მომ ყო ფე ბი (დასაშვებია მხო ლოდ ერ თი პა სუ
ხი)” (თვლიან, რომ ძა ლი ან ქა ლუ რი ვარ; თვლი ან, რომ 
უფ რო ქა ლუ რი ვარ, ვიდ რე მა მა კა ცუ რი; თვლი ან, 
რომ ქა ლუ რიც ვარ და მა მა კა ცუ რიც; თვლი ან, რომ 
უფ რო მა მა კა ცუ რი ვარ, ვიდ რე ქა ლუ რი; თვლი ან, 
რომ ძა ლი ან მა მა კა ცუ რი ვარ). რეს პონ დენ ტის სქე სის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, პა სუ ხე ბი გა და კო დირ და რო გორც 
„სის-გენდერი”, „გენდერულად არა კონ ფორ მუ ლი” და 
„გენდერულად ნე იტ რა ლუ რი”; ლგბტ(ქ)ი თე მის წევ
რად თვი თი დენ ტი ფი კა ცი ის შემ თხ ვე ვა ში, ქა მინ გა
უ თის გა მოც დი ლე ბა – „თუ თქვენ თავს მი ა კუთ ვ ნებთ 
ლგბტ(ქ)ი ჯგუფს, გით ქ ვამთ თუ არა ამის შე სა ხებ 
სხვე ბის თ ვის?” (ჩემი ორი ენ ტა ცი ის შე სა ხებ სა ჯა როდ 
მაქვს ნათ ქ ვა მი მე დი ის სა შუ ა ლე ბით (სოციალური 
ქსე ლე ბი, ტე ლე ვი ზი ა, ბეჭ დუ რი და ინ ტერ ნეტ - გა მო-
ცე მე ბი და სხვ.); მით ქ ვამს ჩე მი ოჯა ხის წევ რე ბის თ-
ვის; მით ქ ვამს ნა თე სა ვე ბის თ ვის; მით ქ ვამს კლა სე-
ლი/ ჯ გუ ფე ლის თ ვის; მით ქ ვამს მე გობ რის თ ვის; სხვა 
(გთხოვთ, მი უ თი თოთ); არა ვის თ ვის არ მით ქ ვამს). 
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სა ვე ლე პერ სო ნა ლის შერ ჩე ვა და ტრე ნინ გი
საკ ვ ლე ვი თე მის სენ სი ტი უ რო ბი დან და სა მიზ ნე ერ-

თობ ლი ო ბის თა ვი სე ბუ რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, შე ირ ჩა 
გან სა კუთ რე ბუ ლი კომ პე ტენ ცი ე ბის მქო ნე ინ ტერ ვი უ ე-
რე ბი. თი თო ე ულ შერ ჩე ულ ინ ტერ ვი უ ერს ჰქონ და მსგავს 
სა კითხებ ზე მუ შა ო ბის რამ დე ნი მეწ ლი ა ნი გა მოც დი ლე ბა, 
ხო ლო ის ინ ტერ ვი უ ე რე ბი, რომ ლებ საც უნ და ჩა ე ტა რე ბი-
ნათ ინ ტერ ვი უ ე რე ბი სომ ხურ ან აზერ ბა ი ჯა ნუ ლე ნო ვან 
მო სახ ლე ო ბას თან, შე სა ბა მის ენობ რივ კომ პე ტენ ცი ებს 
ფლობ დ ნენ. სა ქარ თ ვე ლოს 10 რე გი ო ნის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, სა ვე ლე პერ სო ნა ლის რა ო დე ნო ბამ სულ 59 ადა მი ა-
ნი შე ად გი ნა. მათ შო რის იყო 10 რე გი ო ნუ ლი ზე დამ ხედ-
ვე ლი და 48 ინ ტერ ვი უ ე რი.

სა ვე ლე პერ სო ნალს ტრე ნინ გი კვლე ვის ინ ს ტ რუ მენ-
ტე ბი სა და მე თო დო ლო გი ის შე მუ შა ვე ბა ში ჩარ თულ-
მა სა მუ შაო ჯგუფ მა ჩა უ ტა რა ონ ლა ინ პლატ ფორ მა 
Zoom-ის მეშ ვე ო ბით და ხუ თი დღის გან მავ ლო ბა ში 
მიმ დი ნა რე ობ და.

 
კვლე ვის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის ტეს ტი რე ბა/ 
პი ლო ტი რე ბა

კვლე ვის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის ტეს ტი რე ბის შე დე გად რამ-
დე ნი მე ტექ ნი კუ რი ხა სი ა თის ხარ ვე ზი გა მოვ ლინ და და 
კვლე ვის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი შე სა ბა მი სად კო რექ ტირ და. 2016 
წლის გა მო კითხ ვის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, გა მო კითხ ვა 2021 
წელს პლან შე ტუ რი კომ პი უ ტე რე ბის (ტაბლეტების) მეშ ვე ო-
ბით ჩა ტარ და. კითხ ვა რის ელექ ტ რო ნუ ლი ვერ სია მომ ზად-
და გა მო კითხ ვის ელექ ტ რო ნულ პორ ტალ ში ODK Collect. 

შერ ჩე ვის დი ზა ი ნი
კვლე ვის მიზ ნი სა და ამო ცა ნე ბის შე სა ბა მი სად გა-

მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა ორ სა ფე ხუ რი ა ნი სტრა ტი ფი ცი რე
ბულ  კ ლას ტე რუ ლი შერ ჩე ვა. შერ ჩე ვის ჩარ ჩოდ 2014 
წლის მო სახ ლე ო ბის სა ყო ველ თაო აღ წე რის მო ნა ცემ-
თა ბა ზა გა მო ვი ყე ნეთ. შერ ჩე ვის პირ ვე ლად ერ თე ულს 
(შპე) წარ მო ად გენ და სა აღ წე რო უბა ნი, ხო ლო შერ ჩე ვის 
მე ო რა დი ერ თე ულს (შმე) – ში ნა მე ურ ნე ო ბის მი სა მარ-
თი. სტრა ტი ფი კა ცი ის ფუნ ქ ცი ას შერ ჩე ვის ცდო მი ლე-
ბის შემ ცი რე ბა წარ მო ად გენ და. მას ტ რა ტი ფი ცი რე ბელ 
ცვლა დე ბად რე გი ო ნი და და სახ ლე ბის ტი პი გა ნი საზღ-
ვ რა. მთლი ა ნო ბა ში 20 სტრა ტა გა მო ი ყო.

კვო ტე ბი
შერ ჩე ვას სა ფუძ ვ ლად 2016 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვის შერ ჩე ვის მო დე ლი და ე დო, რო მე ლიც კვო-
ტე ბის შემ დე გი პი რო ბე ბით შე მო ღე ბას ით ვა ლის წი-
ნებ და:
• თბი ლი სი – არა ნაკ ლებ 400 რეს პონ დენ ტი; 
• სხვა ურ ბა ნუ ლი მო სახ ლე ო ბა (ქალაქი, და ბა) – 

არა ნაკ ლებ 400 რეს პონ დენ ტი;
• სოფ ლად მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბა – არა ნაკ ლებ 

400 რეს პონ დენ ტი;
• ეთ ნი კურ უმ ცი რე სო ბა თა წარ მო მად გენ ლე ბი – 

არა ნაკ ლებ 400 რეს პონ დენ ტი. მათ შო რის: სო-
მე ხი ეროვ ნე ბის – არა ნაკ ლებ 200 რეს პონ დენ-
ტი; აზერ ბა ი ჯა ნე ლი ეროვ ნე ბის – არა ნაკ ლებ 
200 რეს პონ დენ ტი.

მო ნა ცემ თა ბა ზის ფორ მი რე ბის შემ დეგ მო ნა ცე მე ბი 
გე ნე რა ლუ რი ერ თობ ლი ო ბის პა რა მეტ რე ბის შე სა ბა მი-
სად შევ წო ნეთ.

შერ ჩე ვის ეტა პე ბი
შერ ჩე ვის საწყის ეტაპ ზე:

1. დე და ქა ლაქ ში 400 რეს პონ დენ ტი შე ირ ჩა დაპ რო-
პორ ცი უ ლად, თბი ლი სის რა ი ო ნე ბის მი ხედ ვით, 
გა და ნა წილ და;

2. რე გი ო ნის ურ ბა ნულ და სახ ლე ბებ ში 400 რეს პონ-
დენ ტი შე ირ ჩა და პრო პორ ცი უ ლად, ურ ბა ნუ ლი 
და სახ ლე ბე ბის ზო მე ბის მი ხედ ვით, გა და ნა წილ და; 

3. რე გი ო ნის რუ რა ლურ და სახ ლე ბებ ში 500 რეს პონ-
დენ ტი შე ირ ჩა და რე გი ო ნე ბის სოფ ლის მო სახ ლე-
ო ბის პრო პორ ცი უ ლად გა და ნა წილ და.

შერ ჩე ვის მე ო რე ეტა პი შერ ჩე ვის პირ ველ ეტა პის 
მი ხედ ვით სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ 
გან ხორ ცი ელ და, რა თა კვო ტე ბის დაც ვა შე საძ ლე ბე ლი 
ყო ფი ლი ყო. 

„დიზაინ ეფექ ტის” სიმ ცი რის კრი ტე რი უ მი დან გა-
მომ დი ნა რე, სა აღ წე რო უბ ნებ ში (კლასტერებში) გა მო-
სა კითხი რეს პონ დენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა ხუ თი რეს პონ-
დენ ტით გა ნი საზღ ვ რა. 

 უბ ნე ბი სტრა ტებ ში ზო მის პრო პორ ცი უ ლი ალ ბა თო-
ბის მე თო დის (PPS) გა მო ყე ნე ბით შე ირ ჩა. 
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კლას ტე რე ბის შერ ჩე ვის შემ დეგ, თი თო ე ულ კლას
ტერ ში ერ თი მი სა მარ თი – ათ ვ ლის წერ ტი ლი – შე ირ
ჩა, რო მე ლიც ინ ტერ ვი უ ერს წი ნას წარ გა და ე ცე მო და. 
ბიჯს წარ მო ად გენ და ყო ვე ლი მერ ვე ოჯა ხი ათ ვ ლის 
წერ ტი ლი დან მარ ჯ ვე ნა მი მარ თუ ლე ბით. ინ ტერ ვი უ ე-
რი ყო ველ მარ ჯ ვე ნა შე სახ ვევ ში უხ ვევ და, შე სახ ვე ვი დან 
დაბ რუ ნე ბუ ლი მოძ რა ო ბას მარ ჯ ვე ნა მი მარ თუ ლე ბით 
აგ რ ძე ლებ და, ით ვა ლის წი ნებ და ჩი ხებ ში მოძ რა ო ბის წესს 
და და უ სახ ლე ბელ ტე რი ტო რი ებს ტო ვებ და. იმ ში ნა მე-
ურ ნე ო ბებს, სა დაც მხო ლოდ და სას ვე ნებ ლად ან შა ბათ -
- კ ვი რას სტუმ რო ბენ პატ რო ნე ბი, ბი ჯის გა დათ ვ ლა ში არ 
რთავ და და მათ ტო ვებ და, ხო ლო ში ნა მე ურ ნე ობს, სა დაც 
სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბის პრო ცეს ში სახ ლ ში არ ხვდე ბოდ-
ნენ, სამ ჯერ უბ რუნ დე ბო და. ასე ვე სამ ჯერ უბ რუნ დე-
ბო და ად გილს, სა დაც ში ნა მე ურ ნე ო ბის პო ტენ ცი უ რი 
რეს პონ დენ ტი და ბა დე ბის დღის მი ხედ ვით, შინ არ იმ ყო-
ფე ბო და. არ გა მო პა სუ ხე ბის შემ თხ ვე ვა ში (ინტერვიუერმა 
სა მი მცდე ლო ბის შემ დე გაც ვერ და ამ ყა რა კონ ტაქ ტი 
ში ნა მე ურ ნე ო ბას თან, ან და ე კონ ტაქ ტა ოჯახს, მაგ რამ 
ვერ შეხ ვ და ში ნა მე ურ ნე ო ბის შერ ჩე ულ წევრს, ან ში ნა-
მე ურ ნე ო ბის წევრს არ სურ და ან არ შე ეძ ლო გა მო კითხ-
ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა.), ინ ტერ ვი უ ე რი არ ცვლი და ბიჯს და 
მე-8 ში ნა მე ურ ნე ო ბის ძი ე ბას აგ რ ძე ლებ და. კორ პუ სებ ში 
ათ ვ ლას იწყებ და საწყი სი წერ ტი ლი დან – უკი დუ რე სი 
მარ ჯ ვე ნა სა დარ ბა ზო დან, ხო ლო სა დარ ბა ზო ში ში ნა მე-
ურ ნე ო ბას „კიბიდან მარ ჯ ვე ნა კა რის” პრინ ცი პით ირ ჩევ-
და. იტა ლი ურ ეზო ში, კორ პუ სის ანა ლო გი უ რად, თვლას 
მარ ჯ ვე ნა ბი ნე ბი დან იწყებ და, და ა.შ. სოფ ლის შემ თხ ვე-
ვა შიც, ინ ტერ ვი უ ე რი ში ნა მე ურ ნე ო ბებს მარ ჯ ვე ნა მარ-
შ რუ ტის მი მარ თუ ლე ბით ბი ჯის შე სა ბა მი სად ირ ჩევ და. 
გა მო კითხ ვა ათ ვ ლის წერ ტი ლი დან ni=5 დაწყე ბუ ლი 
გან საზღ ვ რუ ლი ბი ჯით ხდე ბო და, სა ნამ კლას ტერ ში გან-
საზღ ვ რუ ლი ობი ექ ტის და ფარ ვა არ მოხ დე ბო და. შერ ჩე
ულ მი სა მარ თ ზე გა მო სა კითხი რეს პონ დენ ტე ბის გა ნი-
საზღ ვ რა უახ ლო ე სი და ბა დე ბის დღის პრინ ცი პით. 

შე წონ ვა, წო ნე ბი კლას ტე რუ ლი შერ ჩე ვის 
შემ თხ ვე ვა ში:

აღ ნიშ ვ ნე ბი: Ni – i-ურ სტრა ტა ში ობი ექ ტე ბის რა ო-
დე ნო ბა შერ ჩე ვის ჩარ ჩო დან; Nik – i-ური სტრა ტის k-ურ 
კლას ტ რ ში ობი ექ ტე ბის რა ო დე ნო ბა შერ ჩე ვის ჩარ ჩო-
დან; Nik – i-ური სტრა ტის k-ურ კლას ტე რის შერ ჩე ვა-

ში მოხ ვედ რის ალ ბა თო ბა; Piku – i-ური სტრა ტის k-ურ 
კლას ტე რის, u- ობი ექ ტის შერ ჩე ვა ში მოხ ვედ რის ალ-
ბა თო ბა; ki – i-ურ სტრა ტა ში შე სარ ჩე ვი კლას ტე რე ბის 
რა ო დე ნო ბა; nik – i-ური სტრა ტის k-ურ კლას ტერ ში 
შე სარ ჩე ვი ობი ექ ტე ბის რა ო დე ნო ბა; ni=∑

n
k=1nik-i-ურ 

სტრა ტა ში შე სარ ჩე ვი ობი ექ ტე ბის რა ო დე ნო ბა; n’ik – 
i-ური სტრა ტის k-ურ კლას ტერ ში შერ ჩე უ ლი ობი ექ ტე-
ბის რა ო დე ნო ბა; n’i=∑

n
k=1n’ik-i-ურ სტრა ტა ში შერ ჩე უ ლი 

ობი ექ ტე ბის რა ო დე ნო ბა; P’( u|ik) – u (u=1,2,3,…Nik) – 
ალ ბა თო ბა იმი სა, რომ u – ობი ექ ტი მი ი ღებს მო ნა წი-
ლე ო ბას გა მოკ ლე ვა ში.

კლას ტე რუ ლი შერ ჩე ვის პირ ვე ლი ეტა პი: გან ხორ ცი-
ელ და PPS – მე თო დით. ბა ზა ში, სა ი და ნაც კლას ტე რე-
ბი შე ირ ჩა, თი თო ე უ ლი კლას ტე რი მო თავ სე ბუ ლია იმ-
დენ ჯერ, რამ დე ნი ობი ექ ტი ცაა ამ კლას ტერ ში, ამი ტომ 
i-ური სტრა ტის k-ური კლას ტე რის შერ ჩე ვა ში მოხ ვედ-
რის ალ ბა თო ბა – Pik – გა ნი საზღ ვ რა ფორ მუ ლით:

Pik= Ki  (8)
Nik

Ni

მე ო რე ეტა პი: შერ ჩე უ ლი სტრა ტი დან მარ ტი ვი შემ-
თხ ვე ვი თი შერ ჩე ვით გან ხორ ცი ელ და nik – რა ო დე ნო-
ბა ობი ექ ტის შერ ჩე ვა. i-ური სტრა ტის k – კლას ტე რის 
შიგ ნით u (u=1,2,3…Nik) – ობი ექ ტის შერ ჩე ვა ში მოხ-
ვედ რის ალ ბა თო ბა არის:

P(u|ik) = (9)
nik

Nik

კლას ტერ ში რეს პონ დენ ტის შერ ჩე ვის დროს არ სე-
ბობს იმის ალ ბა თო ბა, რომ მან უარი თქვას შერ ჩე ვა ში 
მო ნა წი ლე ო ბა ზე. P’(u|ik)-თი აღი ნიშ ნე ბა იმის ალ ბა თო-
ბა, რომ შერ ჩე უ ლი ობი ექ ტი მი ი ღებს გა მო კითხ ვა ში 
მო ნა წი ლე ო ბას. შე სა ბა მი სად:

P(u|ik) = P’(u|ik) (10)x
nik

Nik

თუ P’(u|ik) – არაა და მო კი დე ბუ ლი u- ობი ექ ტის პერ-
სო ნა ლურ მო ნა ცე მებ ზე, მა შინ P’(u|ik) – ალ ბა თო ბი-
სათ ვის:

P’(u|ik) ≈ (11)
n’ik
nik

შე სა ბა მი სად, u – ობი ექ ტის შერ ჩე ვა ში მოხ ვედ რის 
ალ ბა თო ბა გა ნი საზღ ვ რე ბა ფორ მუ ლით:
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Ni Nik

Nik nik Piku=Pikx P(u|ik)= P’(u|ik)=Ki

Ni Nik nik nik

Nik nik n’ik n’ik (12)== Ki Ki

ხო ლო (iku) ობი ექ ტის წო ნა გა ნი საზღ ვ რე ბა ფორ მუ-
ლით:

Wiku=

Wkor
iku

= =

= (13)=x

x
Ki nik

Ki n’ik Ki n’ik

P’(u|ik)Piku n’ik n’ik

Ni

Ni Ni

11 n ik n ik

სა დაც 

 W
kor
iku

(14)= n ik P’(u|ik)
n’ik 1

წარ მო ად გენს არ გა მო პა სუ ხე ბის შე დე გად კო რექ ტი-
რე ბულ წო ნას, რო მე ლიც (11) ფორ მუ ლის თა ნახ მად, 
ტო ლია ერ თის.

სტრა ტა ში მარ ტი ვი შემ თხ ვე ვი თი შერ ჩე ვის შემ თხ-
ვე ვა ში, ანუ რო დე საც, Ki=ni; n’ik=1 ფორ მუ ლა (13) მი ი-
ღებს სა ხეს:

Wiku= (15)n i

Ni  – სტრა ტის ობი ექ ტე ბის წო ნა მარ-
ტი ვი შემ თხ ვე ვი თი შერ ჩე ვის შემ თხ ვე ვა ში.

ხო ლო რო დე საც კლას ტე რებ ში გა მო კითხუ ლი რეს-
პონ დენ ტე ბის ერ თ ნა ი რი რა ო დე ნო ბა მი ი ღე ბა:

n’ik = n0  =>  n’i =
K K

K=1 K=1
n’ik = n0 = Kn0 (15)

(15) ფორ მუ ლის გა მო ყე ნე ბით, (13) ფორ მუ ლა მი ი-
ღებს სა ხეს:

Wiku= = = (16)Ki n’ik n’iKi n0

Ni NiNi

შე დე გად, უბან ში შერ ჩე ულ ყო ველ წევრს ერ თი და 
იგი ვე წო ნა ექ ნე ბა. (13) ფორ მუ ლის თა ნახ მად, კლას-
ტე რუ ლი შერ ჩე ვის შემ თხ ვე ვა ში, iku ობი ექ ტის Wiku წო-
ნას ექ ნე ბა სა ხე:

Wiku= (17)Ki n’ik

Ni

წო ნე ბის კო რექ ტი რე ბა:
თუ გე ნე რა ლუ რი ერ თობ ლი ო ბის თი თო ე უ ლი სტრა-

ტა და მა ტე ბით S ჯგუ ფად (s=1,2,3…S) იყო ფა, თი თო-
ე უ ლი ამ ჯგუ ფის მო ცუ ლო ბა ცნო ბი ლია სტრა ტე ბის 
მი ხედ ვით და მა თი რა ო დე ნო ბა არის Mis, ხო ლო n’iks-ით 
აღი ნი შე ბა i-ური სტრა ტის k-ურ კლას ტერ ში s – და მა-
ტე ბით ჯგუ ფი დან შერ ჩე უ ლი ობი ექ ტე ბის რა ო დე ნო-
ბა. (17) ფორ მუ ლის მი ხედ ვით, მა თი რა ო დე ნო ბა i-ურ 
სტრატ ში ტო ლი ა:

S

K=1
n’iks Wiku= M’is (22)

რო მე ლიც გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია Mis სი დი დი სა გან. შე სა-
ბა მი სად, ხდე ბა კო რექ ტი რე ბუ ლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
წო ნე ბის გან საზღ ვ რა, ანუ მი ი ღე ბა წო ნა თი თო ე უ ლი 
ინ დი ვი დი სათ ვის / რეს პონ დენ ტი სათ ვის:

M’is

MisWikus = Wiku x Wkor
iks ; Wkor

iks = (23)

სან დო ო ბა და ცდო მი ლე ბა
წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის ცდო მი ლე ბა 95%-იანი სან-

დო ო ბის მაჩ ვე ნებ ლით შე ად გენს 2,44%: 

სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბი
სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბი 2021 წლის 27 სექ ტემ ბ რი დან 

2021 წლის 18 ოქ ტომ ბ რის ჩათ ვ ლით ჩა ტარ და. გა მო-
კითხ ვა პი რის პირ ინ ტერ ვი უს მე თო დით წა რი მარ თა. 
ძი რი თად კითხ ვარს ინ ტერ ვი უ ე რი ავ სებ და, ხო ლო 
თვი თად მი ნის ტ რი რე ბად კითხ ვარ ში პა სუ ხებს თა ვად 
რეს პონ დენ ტი არე გის ტ რი რებ და. ძი რი თა დი კითხ ვა-
რის პა სუ ხე ბის ყვე ლა ინ ტერ ვი უს დროს ელექ ტ რო-
ნულ კითხ ვარ ში რე გის ტ რირ დე ბო და, ხო ლო თვი თად-
მი ნის ტ რი რე ბა დი კითხ ვა რის შევ სე ბა რეს პონ დენტს 
შე ეძ ლო რო გორც ელექ ტ რო ნუ ლად, პლან შე ტის გა მო-
ყე ნე ბით, ასე ვე ნა ბეჭდ ვერ სი ა ში პა სუ ხე ბის რე გის ტ-
რა ცი ის მეშ ვე ო ბით. იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ რეს პონ დენ ტი 
ნა ბეჭდ კითხ ვარს ავ სებ და, ინ ტერ ვი უ ერს პა სუ ხე ბი, 
ბა ზა ში გად მოგ ზავ ნამ დე, ელექ ტ რო ნუ ლი კითხ ვარ ში 
გა დაჰ ქონ და. იდენ ტი ფი კა ცი ის თ ვის კითხ ვა რის უნი-
კა ლურ ნო მერს იყე ნებ და. რე გი ო ნებ ში სა ვე ლე სა მუ-
შა ო ე ბის ჩა ტა რე ბა ზე რე გი ო ნუ ლი ზე დამ ხედ ვე ლე ბი 
იყ ვ ნენ პა სუ ხის მ გე ბელ ნი. სა ვე ლე ზე დამ ხედ ვე ლე ბის 
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მო ვა ლე ო ბებ ში მო სამ ზა დე ბე ლი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ-
ცი ე ლე ბა, სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბის ორ გა ნი ზე ბა და მარ-
თ ვა, აგ რეთ ვე, შევ სე ბუ ლი კითხ ვა რე ბის პირ ვე ლა დი 
ლო გი კუ რი კონ ტ რო ლი შე დი ო და. 

მო ნა ცემ თა რე დაქ ტი რე ბა, და მუ შა ვე ბა და 
ანა ლი ზი 

ვი ნა ი დან სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ფორ მა-
ტის (ელექტრონული და ქა ღალ დის) კითხ ვა რე ბის გა მო-
ყე ნე ბით გან ხორ ცი ელ და, მო ნა ცემ თა ლო გი კუ რი კონ ტ-
რო ლის, სა ვა რა უ დო შეც დო მე ბის გა მოვ ლე ნის, თა ვი დან 
აცი ლე ბის ან / და რე დაქ ტი რე ბის ორი სის ტე მა შე მუ შავ და.

ელექ ტ რო ნუ ლი კითხ ვა რე ბის თ ვის კონ ტ რო ლის სქე-
მე ბი, შე საძ ლო ხარ ვე ზე ბის დე ტა ლუ რი გათ ვა ლის წი-
ნე ბით, თა ვი დან ვე მომ ზად და, ხო ლო ქა ღალ დის კითხ-
ვა რე ბის თ ვის მომ ზად და სქე მა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
ბა ზა ში შეყ ვა ნი ლი კითხ ვა რე ბი შე მოწ მ და. თი თო ე უ ლი 
ინ ტერ ვი უ ე რის მი ერ შეყ ვა ნი ლი კითხ ვა რე ბის შეყ ვა ნის 
სი ზუს ტე გა და მოწ მ და. ქა ღალ დის კითხ ვა რე ბის შე მოწ-
მე ბი სას არას რუ ლი ან შე უ სა ბა მო ინ ფორ მა ცია შევ სე ბუ-
ლი კითხ ვა რე ბის რე ვი ზი ით გა და მოწ მ და, ხო ლო ერ თე-
უ ლი შე უ სა ბა მო ბა სა ვე ლე პერ სო ნალ თან გა და მოწ მ და. 
ქა ღალ დის კითხ ვა რე ბის შეყ ვა ნის სი ზუს ტის გა და მოწ მე-
ბის პრო ცეს ში, არ დამ დ გა რა შემ თხ ვე ვა, რო მე ლიც რეს-
პონ დენ ტ თან და კავ ში რე ბას სა ჭი როს გახ დი და. ლო გი კუ-
რი კონ ტ რო ლის დას რუ ლე ბის შემ დეგ მო ნა ცემ თა ბა ზის 
რე დაქ ტი რე ბა – „გაწმენდა” გან ხორ ცი ელ და. მო ნა ცემ თა 
და მუ შა ვე ბი სა და ანა ლი ზის ყვე ლა ეტაპ ზე გა მო ი ყე ნე-
ბო და კომ პი უ ტე რუ ლი პროგ რა მა SPSS, ხო ლო შე დე გე-
ბის ვი ზუ ა ლი ზა ცი ის თ ვის MS Excel.

ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის მე ქა ნიზ მე ბი
ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის თ ვის შემ დე გი მე ქა ნიზ-

მე ბი გა მო ვი ყე ნეთ:
1. კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი იყო კონ სულ ტან ტი, რო მე-

ლიც გა რე მო ნი ტო რინგს ახორ ცი ე ლებ და;
2. კვლე ვი თი ჯგუ ფის შე მად გენ ლო ბა ში მო ნი ტო რინ გის 

სპე ცი ა ლის ტე ბიც იყ ვ ნენ, რო მელ თა მო ვა ლე ო ბა ში შე-
დი ო და, სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბის დაწყე ბი დან სამ დღე ში 
და მათ დას რუ ლე ბამ დე, დაკ ვირ ვე ბა ეწარ მო ე ბი ნათ: 

დაკ ვირ ვე ბა შერ ჩე ვის დაც ვა ზე 
1. მოწ მ დე ბო და, რამ დე ნად ემ თხ ვე ო და GPS კო ორ-

დი ნა ტე ბი შერ ჩე ვის წერ ტი ლე ბის კო ორ დი ნა ტე-
ბის არე ალს. GPS კო ორ დი ნა ტე ბი კითხ ვა რის შევ-
სე ბის ად გილ ზე ფიქ სირ დე ბო და. 

2. მოწ მ დე ბო და ემ თხ ვე ვა თუ არა ინ ტერ ვი უ ე რის მი-
ერ მი თი თე ბუ ლი მი სა მარ თი შერ ჩე ვის ბი ჯის სა ვა-
რა უ დო მი სა მართს. 

შერ ჩე ვის ნე ბის მი ე რი ცდო მი ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში 
ინ ტერ ვი უ ერს უკავ შირ დე ბოდ ნენ ახ ს ნა- გან მარ ტე ბის 
მი სა ღე ბად. და დე ბი თი გან მარ ტე ბის მი ღე ბის შემ დეგ 
სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბი გრძელ დე ბო და. ის კითხ ვა რე ბი, 
სა დაც ზუს ტი GPS კო ორ დი ნა ტის და ფიქ სი რე ბა ვერ 
მოხ და, და მა ტე ბით მი სა მარ თის სა შუ ა ლე ბით და /ან სა-
ტე ლე ფო ნო ზა რით მოწ მ დე ბო და. 

სა ტე ლე ფო ნო მო ნი ტო რინ გი
სა ტე ლე ფო ნო ზა რის მეშ ვე ო ბით თი თო ე უ ლი ინ-

ტერ ვი უ ე რის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი პი რის პირ -ინ ტერ ვი-
უს 30% მოწ მ დე ბო და. სულ 490 შევ სე ბუ ლი კითხ ვა რი 
გა და მოწ მ და. თე მის სენ სი ტი უ რო ბი დან გა მომ დი ნა-
რე, წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის სა ტე-
ლე ფო ნო კითხ ვა რი მხო ლოდ ნე იტ რა ლურ კითხ ვებს48 
(მაგ.: ჩა ტარ და თუ არა გა მო კითხ ვა, ვინ მი ი ღო მო-
ნა წი ლე ო ბა, რეს პონ დენ ტი არის თუ არა შერ ჩე უ ლი 
პრო ცე დუ რის დაც ვით, დე მოგ რა ფი უ ლი კითხ ვე ბი) 
მო ი ცავ და.

ეთი კი სა და უსაფ რ თხო ე ბის სა კითხე ბი

კვლე ვის სენ სი ტი უ რი ხა სი ა თი 
ლგბტ(ქ)ი პი რე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა საკ მა-

ოდ სენ სი ტი უ რი თე მა ა. ამას თან, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
კვლე ვის ჩა ტა რე ბის პე რი ოდ ში იგი პო ლა რი ზე ბულ 
პო ლი ტი კურ და პი რის პი რე ბა თა ეპი ცენ ტ რ ში მოხ ვ და. 
თუმ ცა, რო გორც არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა გვიჩ ვე-
ნებს, მსგავ სი თე მა ტი კის კვლე ვის ოჯა ხებ ში ჩა ტა რე-
ბა, ეთი კი სა და უსაფ რ თხო ე ბის სა კითხე ბის დაც ვით, 
შე საძ ლე ბე ლი ა. ასე ვე, შე ი ნიშ ნე ბა ტენ დენ ცი ა, რომ 
შე სა ბა მის გა რე მო ში კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის დაც ვი თა 

48 რესპონდენტთა 70% მა, მონიტორინგის მიზნებისთვის, ინტერვიუერს გაანდო ტელეფონი, რომელზედაც შეიძლებოდა რომ მას 
მონიტორინგის ჯგუფიდან დაკავშირებოდნენ. 
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და გან ს ჯის გა რე შე გა მო კითხ ვის შემ თხ ვე ვა ში, მრა ვა-
ლი ადა მი ა ნი არა მხო ლოდ ამ ჟ ღავ ნებს შე სა ბა მის სა-
კითხებ ზე სა უბ რის სურ ვილს, არა მედ, ამას სა ჭი როდ 
და სა სარ გებ ლო დაც მი იჩ ნევს.

ინ ფორ მი რე ბუ ლი თან ხ მო ბა და   
ნე ბა ყოფ ლო ბი თი მო ნა წი ლე ო ბა

თი თო ე უ ლი ინ ტერ ვი უს დაწყე ბამ დე რეს პონ დენტს 
კვლე ვის მიზ ნი სა და ამო ცა ნე ბის, პრო ცე დუ რე ბის, აგ-
რეთ ვე მო სა ლოდ ნე ლი რის კე ბი სა და სარ გებ ლის შე სა-
ხებ ზე პირ სიტყ ვი ე რი ინ ფორ მა ცია მი ე წო და. ინ ფორ მი-
რე ბის შემ დეგ, ინ ტერ ვი უ ე რი რეს პონ დენტს ინ ტერ ვი უს 
ჩა სა ტა რებ ლად ზე პირ სიტყ ვი ერ თან ხ მო ბას სთხოვ და 
და შემ დეგ კითხ ვარ ში აღ ნიშ ნავ და, იყო თუ არა მი-
ღე ბუ ლი შე სა ბა მი სი ნე ბარ თ ვა ინ ტერ ვი უს ჩა ტა რე ბა-
ზე. უარის მი ღე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ცხა დი ა, ინ ტერ ვი უს 
წყდე ბო და. ზე პირ სიტყ ვი ე რი თან ხ მო ბა რა ო დე ნობ რივ 
კვლე ვებ ში სა უ კე თე სო სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტუ ლი 
პრაქ ტი კა ა, ქარ თუ ლი ნორ მა ტი უ ლი ჩარ ჩო დან გა მომ-
დი ნა რე მოთხოვ ნებს შე ე სა ბა მე ბა და მას გა მო ყე ნე ბი თი 
კვლე ვე ბის კომ პა ნი ის ARC-იც იზი ა რებს.

კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა იყო ნე ბა ყოფ ლო ბი თი და არ 
ით ვა ლის წი ნებ და წა ხა ლი სე ბას რა ი მე ფორ მით.

კონ ფი დენ ცი ა ლო ბა
ინ ფორ მა ცი ის კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის დაც ვა შემ დე გი 

მე ქა ნიზ მე ბის მეშ ვე ო ბით გან ხორ ცი ელ და:
• ყვე ლა ინ ტერ ვი უ ე რი ინ ფორ მი რე ბუ ლი იყო სა კუ-

თა რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის შე სა ხებ რეს პონ დენ ტის 
ვი ნა ო ბის სა ი დენ ტი ფი კა ციო ინ ფორ მა ცი ას თან 
და კავ ში რე ბით და იცავ და შე სა ბა მის ნორ მებს; 

• რეს პონ დენ ტის სა ი დენ ტი ფი კა ციო ინ ფორ მა ცია 
კითხ ვა რე ბი სა გან გან ცალ კე ვე ბით ინა ხე ბა და 
კვლე ვის დას რუ ლე ბის შემ დეგ ნად გურ დე ბა; 

• კითხ ვა რე ბის ერ თ მა ნე თის გან გა სარ ჩე ვად ყო ვე-
ლი მომ დევ ნო ანა ლი ზის თ ვის ციფ რუ ლი კო დე ბი 
გა მო ი ყე ნე ბა;

• კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის პი რო ბის დაც ვის მიზ ნით, 
კვლე ვის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ყვე ლა მხა რის ჩარ-
თუ ლო ბით წარ მო ებს სტა ტის ტი კუ რი ანა ლი ზის, 
კვლე ვის ან გა რი შე ბი სა პრე ზენ ტა ცი ე ბის მო ნი ტო-
რინ გი.

რეს პონ დენ ტე ბი სა და მკვლევ რე ბის  
ფი ზი კუ რი უსაფ რ თხო ე ბა

სა ვე ლე სა მუ შო ე ბი COVID-19-ის პან დე მი ის ერ თ -
ერთ ტალ ღას და ემ თხ ვა, ამი ტომ, რეს პონ დენ ტი სა და 
ინ ტერ ვი უ ე რის უსაფ რ თხო ე ბის მიზ ნით, სპე ცი ა ლუ რი 
წე სე ბი შე მუ შავ და: ინ ტერ ვი უ ერ თა გა და ად გი ლე ბის-
თ ვის მაქ სი მა ლუ რად გა მო ი ყე ნე ბო და გა და ად გი ლე-
ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა შუ ა ლე ბე ბი (ტაქსი, ნა ქი რა ვე ბი 
მან ქა ნა, სა კუ თა რი მან ქა ნა); ინ ტერ ვი უ ე რე ბი აღ ჭურ-
ვილ ნი იყ ვ ნენ სა დე ზინ ფექ ციო და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
დაც ვის სა შუ ა ლე ბე ბით; ინ ტერ ვი უ ე რებს ჩა უ ტარ დათ 
სპე ცი ა ლუ რი ტრე ნინ გი რეს პონ დენ ტებ თან კო მუ ნი კა-
ცი ის პრო ცეს ში უსაფ რ თხო ე ბის დაც ვის სა ჭი რო ე ბი სა 
და წე სე ბის შე სა ხებ.

თვისებრივი კვლევის მეთოდოლოგია
კვლე ვის თვი სებ რი ვი მე თო დო ლო გი უ რი ჩარ ჩო დან 

გა მომ დი ნა რე, არა ალ ბა თუ რი მიზ ნობ რი ვი შერ ჩე ვა 
გა მო ვი ყე ნეთ. 

კვლე ვის სა მიზ ნე ჯგუფს ის სო ცი ა ლუ რი და პრო ფე-
სი უ ლი ჯგუ ფე ბი წარ მო ად გენ და, რომ ლე ბიც მკვლე-
ვარ თა და სა კითხ ზე მო მუ შა ვე ექ ს პერ ტ თა აზ რით, 
ლგბტ(ქ)ი თე მის თ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში სტრა ტე გი უ ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ბი სა ა. კონ კ რე ტუ ლი ჯგუ ფე ბი მიზ ნობ რი-
ვად შე ირ ჩა სხვა დას ხ ვა დე მოგ რა ფი უ ლი ფაქ ტო რი სა 
და სა ზო გა დო ებ რივ გან წყო ბებ თან მი მარ თე ბა ში მა თი 
რო ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

მო ნა ცე მე ბი ძი რი თა დად თბი ლი სი სა და ოთხი რე გი-
ო ნის – აჭა რის, სა მეგ რე ლო- ზე მო სვა ნე თის, იმე რე თი-
სა და კა ხე თის – მას შ ტა ბით შეგ როვ და. 

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში სულ 20 ფო კუს - ჯ გუ ფი ჩა ტარ-
და, რო მელ შიც მო ნა წი ლე ო ბა სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლუ რი 
და პრო ფე სი უ ლი ჯგუ ფის 150-მა წარ მო მად გე ნელ მა 
მი ი ღო:
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კვლე ვის პირ ველ სა ფე ხურ ზე მე ო რა დი მო ნა ცე მე-
ბი გა ა ნა ლიზ და. აღ ნიშ ნუ ლი ანა ლი ზი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო აღ მოჩ ნ და მკვლევ რე ბის თ ვის, რამ-
დე ნა დაც ის, რო გორც ფაქ ტობ რი ვი ცოდ ნა, კვლე ვის 
კონ ცეპ ტუ ა ლურ ჩარ ჩოს და ე დო სა ფუძ ვ ლად. 

კვლე ვის მე ო რე სა ფე ხუ რი საკ ვ ლე ვი თე მის ინ დი-
კა ტორ თა გან საზღ ვ რას და ეთ მო. მოხ და რამ დე ნი მე 
სა ფუძ ველ მ დე ბა რე ცნე ბის კონ ცეპ ტუ ა ლი ზე ბა და 
ოპე რა ცი ო ნა ლი ზე ბა. გა ნი საზღ ვ რა კვლე ვის ძი რი-
თა დი ცვლა დე ბი და მა თი გა ზომ ვის მე ქა ნიზ მე ბი. ამ 
სა მუ შა ო ე ბის შე დე გად, შე მუ შავ და სა დის კუ სიო გეგ-
მა, რო გორც ფო კუს ჯ გუ ფის ძი რი თა დი დამ ხ მა რე ინ-
ს ტუ მენ ტი, რო მელ მაც შემ დე გი კვლე ვი თი კითხ ვე ბი 
მო იც ვა:
• რო გო რია ზო გა დი სა ზო გა დო ებ რი ვი გან წყო ბა 

ლგბტი თე მის მი მართ? რა გა ნა პი რო ბებს ამ გან-

წყო ბა თა შექ მ ნას? რა სო ცი ა ლურ გა რე მო სა და 
ჯგუ ფებ შია სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნი ესა თუ ის გან-
წყო ბე ბი? რო გო რია მა თი მი ზეზ შე დე გობ რი ო ბა?

• რო გო რია გან წყო ბა ლგბტი თე მის მი მართ სტრა-
ტე გი ულ პრო ფე სი ულ ჯგუ ფებ ში? სად და რა ტომ 
ვხვდე ბით გან ს ხ ვა ვე ბებს? 

• რამ დე ნად ხელ მი საწ ვ დო მია სან დო ინ ფორ მა ცია 
და ცოდ ნა გენ დე რი სა და სექ სუ ა ლო ბის შე სა ხებ 
და რა რო ლი აქვს მას? 

• ვინ არი ან ცვლი ლე ბის მთა ვა რი აგენ ტე ბი, ჰო მო-
ფო ბი უ რი გან წყო ბე ბის დაძ ლე ვის პრო ცეს ში და 
რა სტრა ტე გი ე ბით უნ და იმუ შა ონ მათ?

კვლე ვის მე სა მე სა ფე ხურ ზე რეს პონ დენ ტე ბი შე ირ-
ჩა. ეს პრო ცე სი, კვლე ვის მიზ ნი დან და ამო ცა ნე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, სხვა დას ხ ვა ჰო მო გე ნუ რი გა მო სა კითხი 
ჯგუ ფე ბის ფორ მი რე ბას გუ ლის ხ მობ და. ამ ეტაპ ზე, 

მდებარეობა შერჩევა რესპონდენტთა
რაოდენობა

1 თბილისი სათემო და სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციები 6

2 თბილისი LBQ თემის წარმომადგენლები 6

3 თბილისი GBQ თემის წარმომადგენლები 6

4 თბილისი ტრანს თემის წარმომადგენლები (FtM) 7

5 თბილისი ტრანს თემის წარმომადგენლები (MtF) 8

6 თბილისი და რეგიონები პოლიციის თანამშრომლები 7

7 თბილისი და რეგიონები პროკურატურის თანამშრომლები 7

8 თბილისი და რეგიონები მოწმისა და დაზარალებულის ინსტიტუტის თანამშრომლები 9

9 თბილისი და რეგიონები სახელმწიფო თავშესაფრის თანამშრომლები 10

10 თბილისი სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები 6

11 რეგიონები სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები 5

12 თბილისი მასწავლებლები 8

13 რეგიონები მასწავლებლები 8

14 თბილისი სოციალური მუშაკები 8

15 რეგიონები სოციალური მუშაკები 8

16 თბილისი და რეგიონები ჟურნალისტები 8

17 ბათუმი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები 9

18 ქუთაისი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები 6

19 თელავი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები 8

20 ზუგდიდი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები 10

 სულ 150
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კვლე ვა ში სპე ცი ა ლუ რი კად რი ჩა ერ თო, რო მე ლიც 
ცალ კე უ ლი ჯგუ ფე ბის შემ თხ ვე ვა ში ინ დი ვი დუ ა ლუ-
რად შე ირ ჩა, ამ კონ კ რე ტულ სო ცი ა ლურ / პრო ფე სი ულ 
ჯგუფ ში ინ ტეგ რი რე ბუ ლო ბი სა და ნდო ბის მა ღა ლი ხა-
რის ხის ნიშ ნით.

კვლე ვის მე ოთხე ონ ლა ინ პლატ ფორ მა Zoom-ის სა-
შუ ა ლე ბით, 20 ფო კუს - ჯ გუ ფი ჩა ვა ტა რეთ. თი თო ე ულ 
ჯგუფ ში 6-10 რეს პონ დენ ტი იყო წარ მოდ გე ნი ლი. დის-
კუ სი ის სა შუ ა ლო ხან გ რ ძ ლი ვო ბა 90 წუ თი იყო. ფო კუს - 
ჯ გუ ფებს ორი მკვლე ვა რი უწევ და მო დე რი რე ბას. 

ინ ფორ მი რე ბუ ლი თან ხ მო ბა: კვლე ვის თი თო ე ულ 
მო ნა წი ლეს რეკ რუ ტე რე ბის მხრი დან მი მარ თ ვის თა-
ნა ვე გა ნე მარ ტა კვლე ვის მიზ ნე ბი და ამო ცა ნე ბი, გა-
მო კითხ ვის სპე ცი ფი კა, მათ შო რის, დის კუ სი ის ვი-
დე ო- ჩა ნა წე რის მომ ზა დე ბის აუცი ლებ ლო ბა. გარ და 
ამი სა, ჯგუ ფე ბის უმა ტე სო ბას, იმათ გარ და, ვი სი სამ-
სა ხუ რებ რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბაც თა ნამ შ რომ ლო ბის 
ამ ფორ მას თან წი ნა აღ მ დე გო ბა ში მო დი ო და, მი ე წო და 
ინ ფორ მა ცია ინ სენ ტი ვის ოდე ნო ბი სა და ან გა რიშ ს-
წო რე ბის წეს ზე. ყვე ლა აღ ნიშ ნუ ლი ას პექ ტის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, პო ტენ ცი უ რი რეს პონ დენ ტე ბის ზე პი რი 
თან ხ მო ბის შემ თხ ვე ვა ში, ისი ნი მო ნა წი ლე თა სი ებ ში 
ხვდე ბოდ ნენ და მათ ონ ლა ინ - დის კუ სი ის ბმუ ლი ეგ-
ზავ ნე ბო დათ. თუმ ცა, რო გორც მო ნა წი ლე ო ბა, ისე, 
დის კუ სი ის გან მავ ლო ბა ში სხვა დას ხ ვა სა კითხ თან და-
კავ ში რე ბით აზ რის და ფიქ სი რე ბა, კვლე ვის ფარ გ ლებ-
ში იყო ნე ბა ყოფ ლო ბი თი. 

კონ ფი დენ ცი ა ლო ბა: რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, 
კვლე ვის ფარ გ ლებ ში დის კუ სი ე ბის ვი დე ო- ჩა ნა წე რი 
მზად დე ბო და. არ სე ბულ ჩა ნა წე რებ ზე წვდო მა მხო-
ლოდ კვლე ვი თი ჯგუფს ჰქონ და, კერ ძოდ, სამ ადა მი-
ანს – ორ მკვლე ვარს და ერთ ნდო ბით აღ ჭურ ვილ კონ-
ტ რაქ ტორს, რო მელ მაც დე ტა ლუ რი ტრან ს კ რიპ ტე ბი 
მკვლევ რებ თან ერ თად მო ამ ზა და. ამ უკა ნას კ ნელ შემ-
თხ ვე ვა შიც, ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო 
კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის დაც ვის, გა უთ ქ მე ლო ბის ვალ დე-
ბუ ლე ბა. ვი დე ო- ჩა ნა წე რე ბი ყვე ლა ელექ ტ რო ნულ სივ-
რ ცე ში ტრან ს კ რიპ ტე ბის მომ ზა დე ბის თა ნა ვე წა ი შა ლა. 
გარ და ამი სა, ნედ ლი მა სა ლის და მუ შა ვე ბის ეტა პამ დე, 
ყვე ლა მო ნა ცე მი გა ა ნო ნი მურ და, კერ ძოდ, რეს პონ დენ-
ტ თა ყვე ლა მა ი დენ ტი ფი ცი რე ბე ლი ნი შა ნი/ მო ნა ცე მი 
წა ი შა ლა ან არ სე ბულ ტრან ს კ რიპ ტებ ში გან ზო გად და.

კვლე ვის შეზღუდ ვე ბი: CoVid19-თან და კავ ში რე-
ბუ ლი ეპი დე მი უ რი სი ტუ ა ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
ფო კუს ჯ გუ ფე ბი ონ ლა ინ პლატ ფორ მა Zoom-ის სა შუ-
ა ლე ბით ჩა ტარ და. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ონ ლა ინ 
გა მო კითხ ვა კვლე ვი თი პრო ექ ტის თ ვის ხში რად ხელ-
საყ რელ, უსაფ რ თხო და სწრაფ სა შუ ა ლე ბას წარ მო ად-
გენს, რეს პონ დენ ტ თან ფი ზი კურ სივ რ ცე ში პი რის პი რი 
ინ ტე რაქ ცია წარ მა ტე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი გან მა პი რო ბე ბე ლი ა. ინ ტერ ვი უ სა და მი სი ანა ლი ზის 
ხა რის ხის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა რე მო, ხმის ტემ ბ რი, 
სხე უ ლის ენა, ემო ცი უ რი რე აქ ცი ე ბი და სხვა არა ვერ ბა-
ლუ რი ნიშ ნე ბი, რაც ფი ზი კურ გა რე მო ში მკვლევ რის თ-
ვის უფ რო თვალ სა ჩი ნო ა. შე სა ბა მი სად, ამ შემ თხ ვე ვა-
შიც, ონ ლა ინ ინ ტერ ვი უ ე ბი, მარ თა ლი ა, ერ თი მხრივ, 
მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბის პრო ცესს უფ რო მოქ ნილს 
ხდი და, თუმ ცა, მე ო რე მხრივ, მკვლე ვარ თათ ვის არ თუ-
ლებ და რეს პონ დენ ტებ ზე დაკ ვირ ვე ბა სა და არა ვერ ბა-
ლუ რი მო ნა ცე მე ბის ანა ლიზ ში გათ ვა ლის წი ნე ბას. 
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5.1. სო ცი ა ლურ  დე მოგ რა ფი უ ლი 
მა ხა სი ა თებ ლე ბი

რეს პონ დენ ტ თა და ხა სი ა თე ბა სქე სის, 
საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი სა და ასა კობ რი ვი 
ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით

გა მო კითხ ვა ში 1610 რეს პონ დენ ტი მო ნა წი ლე ობ-
და. მა თი 29.3% დე და ქა ლა ქის მცხოვ რე ბი ა, 28.0% 
– სხვა ქა ლა ქის ტი პის და სახ ლე ბის, ხო ლო 42.7% – 
სოფ ლის ტი პის და სახ ლე ბის49:

ცხრილი1
რესპონდენტებისგანაწილებარეგიონებისმიხედვით
რეგიონი %

თბილისი 29.3

სამეგრელო–ზემო სვანეთი 9.3

გურია 3.2

აჭარა 8.8

რაჭა–ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 1.0

იმერეთი 14.8

სამცხე–ჯავახეთი 4.3

შიდა ქართლი 7.1

მცხეთა–მთიანეთი 2.6

ქვემო ქართლი 11.0

კახეთი 8.7

რეს პონ დენ ტ თა 53.7% ქა ლი ა, 46.3% – კა ცი. შე-
საძ ლო პა სუ ხებს შო რის ფი გუ რი რებ და ინ ტერ სექ სი 
და „სხვა”, თუმ ცა, აღ ნიშ ნუ ლი კა ტე გო რი ე ბი ნუ ლო-
ვა ნი სიხ ში რე ე ბით არის წარ მოდ გე ნი ლი – რო მე ლი-
მე მათ გა ნის და სა ხე ლე ბის შემ თხ ვე ვა არ ყო ფი ლა. 

ცხრილი#2
რესპონდენტთაგანაწილებაასაკობრივიჯგუფებისმიხედვით
ასაკობრივიჯგუფი %

18-24 12.7

25-34 18.7

35-44 17.2

45-54 17.8

55-64 15.5

65 და უფროსი ასაკის 18.2

ეთ ნი კუ რი მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბა და   
რე ლი გი უ რი აღ მ სა რებ ლო ბა

ეთ ნი კუ რი თვი თი დენ ტო ბა არ მი უ თი თა მხო ლოდ 
ორ მა რეს პონ დენ ტ მა. ერ თ მა უარი თქვა პა სუ ხის 
გა ცე მა ზე, ხო ლო მე ო რეს ეთ ნი კუ რი თვი თი დენ ტო-
ბის გან საზღ ვ რა გა უ ჭირ და. ეთ ნი კუ რი თვი თი დენ-
ტო ბის მი ხედ ვით გა ნა წი ლე ბის ზო გად სუ რათს ასა-
ხავს ცხრი ლი N#2:

ცხრილი3
რესპონდენტთაგანაწილებაეთნიკურითვითიდენტობის
მიხედვით50

ეთნიკურითვითიდენტობა %

ქართველი 73.2

სომეხი 13.1

აზერბაიჯანელი 12.7

სხვა 0.9

უარი პასუხზე 0.1

მიჭირს პასუხის გაცემა 0.1

V. რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის შე დე გე ბი

49 დაბა ინტეგრირებულია ქალაქის ტიპის დასახლებასთან.
50 ცხრილში წარმოდგენილია შეუწონავი მონაცემები ქვოტების გათვალისწინებით. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ეთნიკური 
თვითიდენტობა შედის იმ ცვლადებს შორის, რომელთა მიხედვითაც განხორციელდა მონაცემთა შეწონვა გენერალური ერთობლიობის 
პარამეტრების შესაბამისად.
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წინარწმენიდან თანასწორობამდე

გა მო კითხულ თა დიდ მა უმ რავ ლე სო ბამ – 88.5%-
მა უპა სუ ხა, რომ ის მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ქრის ტი-
ა ნი ა, 2.3%-მა – რომ გრი გო რი ა ნი/ სომ ხუ რი სა-
მო ცი ქუ ლო ეკ ლე სი ის წარ მო მად გე ნე ლი, 7%-მა 
– მუს ლი მი, ხო ლო სხვა პა სუ ხე ბის სა ერ თო ჯა მი 
2%-ს შე ად გენს:

ცხრილი4
რესპონდენტთაგანაწილებარელიგიურიაღმსარებლობის
მიხედვით
რელიგიურიაღმსარებლობა %

მართლმადიდებელი ქრისტიანი 88.5

კათოლიკე 0.4

გრიგორიანელი 2.3

მუსლიმი 7.0

ათეისტი 0.4

სხვა 0.4

უარი პასუხზე

გა ნათ ლე ბა და და საქ მე ბა
გა ნათ ლე ბის ნიშ ნით რეს პონ დენ ტ თა გა ნა წი ლე-

ბა ბი მო და ლუ რი ა. ყვე ლა ზე მა ღა ლი სიხ ში რე ე ბით 
სრუ ლი ზო გა დი (43.3%) და უმაღ ლე სი გა ნათ-
ლე ბის (34.9%) მქო ნე რეს პონ დენ ტ თა ჯგუ ფე ბია 
წარ მოდ გე ნი ლი. არას რუ ლი ზო გა დი გა ნათ ლე ბა 
მი უ თი თა 4.4%-მა, პრო ფე სი უ ლი – 16.3%-მა, სხვა 
– 1.1%51.

გა მო კითხულ თა 44.1% მუ შა ობს. მათ გან მე სა-
მედ ზე ოდ ნავ მე ტი (34%) მუ შა ობს სრულ ან ნა ხე ვარ 
გა ნაკ ვეთ ზე, ხო ლო 10.1% თვით და საქ მე ბუ ლი ა. 
რეს პონ დენ ტ თა 20.3% უმუ შე ვა რი ა, 18.3% პენ სი-
ო ნე რი, რო მე ლიც არ მუ შა ობს, 10.3% დი ა სახ ლი სი, 
4.4% კი სტუ დენ ტი, რო მე ლიც არ მუ შა ობს.

და საქ მე ბულ რეს პონ დენ ტ თა უმ რავ ლე სო ბა 
– 70.7% კერ ძო სექ ტორ ში მუ შა ობს, 25.6% კი სა-
ჯა რო სექ ტორ ში. რეს პონ დენ ტ თა მცი რე ნა წი ლი 
და საქ მე ბუ ლია არა სამ თავ რო სექ ტორ სა (2.6%) და 
სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ა ში (0.1%).

ოჯახ თან და კავ ში რე ბუ ლი პა რა მეტ რე ბი
გა მო კითხულ თა ნა ხე ვარ ზე მე ტი – 57.7% და ქორ-

წი ნე ბუ ლი ა; რეს პონ დენ ტ თა 23.2% არა სო დეს ყო-
ფი ლა ქორ წი ნე ბა ში; ქვრი ვია 13.1%; გა შო რე ბუ ლია 
5%; გან ქორ წი ნე ბულ თა ხვედ რი თი წი ლი 0.9%-ს შე-
ად გენს. პარ ტ ნი ორ თან ცხოვ რე ბა მხო ლოდ ერ თ მა 
რეს პონ დენ ტ მა მი უ თი თა.

რეს პონ დენ ტ თა 43.6%-ს ჰყავს ოჯახ ში 18 წლამ-
დე ასა კის (ბავშვი ან მო ზარ დი )ერ თი წევ რი მა ინც.

ოჯა ხის ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის თვით შე ფა-
სე ბა საკ მა ოდ და მა ფიქ რე ბელ სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი-
კურ ფონს გა მოკ ვეთს: ყვე ლა ზე მრა ვალ რიცხო ვან 
ჯგუფს (42.4%) შე ად გე ნენ ის რეს პონ დენ ტე ბი, რო-
მელ თა ოჯა ხის შე მო სა ვა ლი საკ მა რი სია საკ ვე ბი სა 
და ტან საც მ ლი სათ ვის, თუმ ცა არა –სა ო ჯა ხო ტექ-
ნი კის შე სა ძე ნად; 26.9% აღ ნიშ ნავს, რომ მა თი ოჯა-
ხის შე მო სა ვა ლი მხო ლოდ პრო დუქ ტის შე სა ძე ნად 
არის სამ ყო ფი; 15.2%-ის პა სუ ხის მი ხედ ვით, მათ 
ოჯახ ში პრო დუქ ტის შე სა ძე ნა დაც ძლივს ჰყოფ ნით 
ფუ ლი; 14.3%-ის შემ თხ ვე ვა ში ოჯა ხის შე მო სა ვა ლი 
საკ მა რი სია პრო დუქ ტის, ტან საც მ ლი სა და სა ო ჯა-
ხო ტექ ნი კის შე სა ძე ნად, თუმ ცა უძ რა ვი ან მოძ რა ვი 
ქო ნე ბის შე სა ძე ნად და ზოგ ვა ან სეს ხე ბა სჭირ დე-
ბათ, ხო ლო პა სუ ხი: „ნებისმიერ დროს შეგ ვიძ ლია 
შე ვი ძი ნოთ, რაც გვინ და”, მხო ლოდ 0.9%-ის სიხ ში-
რით არის წარ მოდ გე ნი ლი.

იმ რეს პონ დენ ტ თა პრო ცენ ტუ ლი თა ნა ფარ დო ბა, 
ვინც ოჯა ხის ეკო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბის შე ფა-
სე ბი სას ამ ბობს, რომ ფუ ლის სეს ხე ბა ან და ზოგ ვა 
მხო ლოდ მან ქა ნის ან ბი ნის შე სა ძე ნად სჭირ დე ბათ 
ან ყვე ლაფ რის ყიდ ვა შე უძ ლი ათ, თით ქ მის თა ნა ბა-
რია თბი ლი სი/ ქა ლა ქი/ სოფ ლის ჭრილ ში და 13.4%-
დან 16%-მდე მერ ყე ობს, თუმ ცა, იმ რეს პონ დენ ტ თა 
პრო ცენ ტუ ლი თა ნა ფარ დო ბა, ვინც სა კუ თარ მდგო-
მა რე ო ბას მძი მედ ან უკი დუ რე სად მძი მედ აფა სებს 
(„არ გვყოფ ნის თან ხა პრო დუქ ტ ზეც კი” ან შე მო-
სა ვა ლი მხო ლოდ კვე ბის პრო დუქ ტებ ზე ჰყოფ ნით) 
თით ქ მის ორ ჯერ მე ტია ქა ლა ქებ სა და სოფ ლებ ში, 
ვიდ რე დე და ქა ლაქ ში. 

51 პა სუხ ში „სხვა” ძირითადად ინ ტეგ რი რე ბუ ლია ის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც სა ქარ თ ვე ლო ში გა ნათ ლე ბის სის ტე მის მრა ვალ ჯე რა დი 
ცვლი ლე ბის გა მო, ან უცხო ეთ ში მი ღე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის გა მო, რეს პონ დენტს გა ნათ ლე ბის სა ფე ხუ რის და ზუს ტე ბა უჭირ და.
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რეს პონ დენ ტ თა სქესობრივი ქცე ვა და 
თვი თი დენ ტი ფი კა ცია

კითხ ვა რის ძი რი თად ბლოკს ცალ კე ერ თ ვო და ერ თ-
ფურ ც ლი ა ნი კითხ ვა რი რეს პონ დენ ტის სექ სუ ა ლუ რი 
თვი თი დენ ტი ფი კა ცი ის, ქცე ვი სა და გა მოც დი ლე ბის 
შე სა ხებ, რო მელ საც რეს პონ დენ ტი, სურ ვი ლი სა მებრ, 
და მო უ კი დებ ლად ავ სებ და ტაბ ლეტ ზე ან / და კონ-
ვერ ტ ში და ლუ ქულს გა დას ცემ და ინ ტერ ვი უ ერს. „არ 
მსურს პა სუ ხის გა ცე მა” და უპა სუ ხოდ და ტო ვე ბუ ლი 
და ტო ვე ბუ ლი კითხ ვე ბის სიხ ში რე გვა ფიქ რე ბი ნებს, 
რომ რეს პონ დენ ტებს უჭირთ სა კუ თარ სექ სუ ა ლო ბას-
თან და კავ ში რე ბულ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის გა ცე მა თუნ-
დაც კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის დაც ვის პი რო ბებ ში. 

სექ სუ ა ლურ აქ ტი ვო ბა სა და გა მოც დი ლე ბას თან 
და კავ ში რე ბულ კითხ ვებ ზე პა სუ ხე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ-
ნად გან ს ხ ვავ დე ბა სქე სი სა და ასა კობ რი ვი ჯგუ ფე-
ბის ჭრილ ში. კითხ ვა ზე „ჰქონიათ თუ არა სექ სუ ა-
ლუ რი ურ თი ერ თო ბა ცხოვ რე ბის გან მავ ლო ბა ში” 
რეს პონ დენ ტ თა 88.2%-მა და დე ბი თად უპა სუ ხა, 
7.9%-მა უარ ყო ფი თად, 3.9%-მა კი პა სუ ხი გა ცე მის-
გან თა ვი შე ი კა ვა. რეს პონ დენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა, 
ვინც უარ ყო ფი თად უპა სუ ხა შე კითხ ვას, მდედ რო-
ბი თი სქე სი საა და 18-24 წლამ დე კა ტე გო რი ას მი ე-
კუთ ვ ნე ბა.

რეს პონ დენ ტ თა ნა ხე ვარ ზე მეტს, 18 წლის ასა კამ-
დე სექ სი არ ჰქო ნია (59%), 9.5%-მა უარი გა ნაცხა და 
პა სუ ხის გა ცე მა ზე, 0.3%-ს პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ-
და. კითხ ვას და დე ბი თად რეს პონ დენ ტ თა და ახ ლო-
ე ბით მე სა მედ მა (31.1%) უპა სუ ხა. პა სუ ხე ბის გა ნა-
წი ლე ბა სქე სის ჭრილ ში მნიშ ვ ნე ლო ვან ასი მეტ რი ას 
აჩ ვე ნებს: მდედ რო ბი თი სქე სის რეს პონ დენ ტებს 
შო რის 83.5% უარ ყო ფი თად პა სუ ხობს შე კითხ ვას, 
მა შინ რო ცა კა ცი რეს პონ დენ ტე ბის მხო ლოდ მე სა-
მე დი ამ ბობს, რომ პირ ვე ლი სექ სუ ა ლუ რი გა მოც დი-
ლე ბა 18 წლის ასაკს ზე მოთ მი ი ღო.

შემ თხ ვე ვით პარ ტ ნი ორ თან სექ სუ ა ლუ რი ურ თი-
ერ თო ბა ჰქო ნია გა მო კითხულ თა მხო ლოდ 27.2%-
ს (რესპონდენტთა 13.7%-მა უარი გა ნაცხა და 
პა სუ ხის გა ცე მა ზე), 59%-მა კი უარ ყო ფი თად უპა-
სუ ხა შე კითხ ვას. მდედ რო ბი თი სქე სის რეს პონ-
დენ ტე ბის მდედ რო ბი თი სქე სის რეს პონ დენ ტ თა 
88.8% უარ ყო ფი თად უპა სუ ხა შე კითხ ვას მა შინ, 

რო ცა მამ რო ბი თი სქე სის რეს პონ დენ ტებს შო რის 
მხო ლოდ 29.9% აღ მოჩ ნ და ისე თი, ვი საც არას დ-
როს ჰქო ნია სქე სობ რი ვი კავ ში რი შემ თხ ვე ვით 
პარ ტ ნი ორ თან.

სექ სუ ა ლო ბის მა ხა სი ა თებ ლე ბი
ადა მი ა ნის სექ სუ ა ლუ რო ბა მრა ვალ გან ზო მი ლე-

ბი ა ნი სი დი დე ა, რომ ლის ცალ კე უ ლი კომ პო ნენ-
ტე ბი ურ თი ერ თ და კავ ში რე ბუ ლი ა, თუმ ცა არა ურ-
თი ერ თ გან მ საზღ ვ რე ლი. ადა მი ა ნის და ბა დე ბი სას 
მი ნი ჭე ბუ ლი სქე სი შე საძ ლოა არ შე ე სა ბა მე ბო დეს 
მის გენ დე რულ თვი თაღ ქ მას ან გენ დე რულ თვით-
გა მო ხატ ვას; ერო ტი კუ ლი მი ზი დუ ლო ბა სხვა ადა-
მი ა ნის მი მართ ყო ველ თ ვის არ აისა ხე ბა სექ სუ-
ა ლურ ქცე ვა ში. თა ვის მხრივ, ჰო მო სექ სუ ა ლუ რი 
ქცე ვა ან / და ატ რაქ ცია სა კუ თა რი სქე სის მი მართ 
ავ ტო მა ტუ რად არ ითარ გ მ ნე ბა სექ სუ ა ლურ თვი-
თი დენ ტი ფი კა ცი ა ში. 

სექ სუ ა ლუ რი ატ რაქ ცი ა/ მი ზი დუ ლო ბა
შე კითხ ვას, თუ ვინ უფ რო იზი დავთ, რო გორც სექ-

სუ ა ლუ რი პარ ტ ნი ო რი, არ უპა სუ ხა გა მო კითხულ-
თა 14.9%-მა. და ნარ ჩე ნი 1370 რეს პონ დენ ტი დან 
95.4%-მა მი უ თი თა, რომ მხო ლოდ ან ძი რი თა დად 
სხვა სქე სის პარ ტ ნი ო რი იზი დავთ, 2.9%-ს მხო ლოდ 
ან ძი რი თა დად სა კუ თა რი სქე სის პარ ტ ნი ო რი, ორ მა 
რეს პონ დენ ტ მა უპა სუ ხა, რომ „თანაბრად იზი დავს 
ქა ლიც და კა ციც”; 0.8%-მა უპა სუ ხა, რომ არა ვინ 
იზი დავს, ამ დე ნი ვე რეს პონ დენტს გა უ ჭირ და კითხ-
ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა. 

სქე სობ რი ვი ქცე ვა
კითხ ვა, თუ ვის თან ჰქო ნი ათ სექ სუ ა ლუ რი ურ-

თი ერ თო ბა ბო ლო ორი წლის მან ძილ ზე, რეს პონ-
დენ ტ თა 17.3%-მა უპა სუ ხოდ და ტო ვა, 82.3%-მა 
მი უ თი თა, რომ სხვა სქე სის პარ ტ ნი ორ თან ჰქონ და 
სექ სუ ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბა, 15.7%-ს სა ერ თოდ არ 
ჰქო ნია ამ გ ვა რი გა მოც დი ლე ბა, 1.2%-მა მი უ თი თა, 
რომ ძი რი თა დად ან მხო ლოდ მი სი ვე სქე სის წარ მო-
მად გე ნელ თან ჰქონ და ურ თი ერ თო ბა, ერთს – ქალ-
თა ნაც და კაც თა ნაც, 0.8%-ს კი კითხ ვა ზე პა სუ ხის 
გა ცე მა გა უ ჭირ და.
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სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია
კითხ ვას, თუ რო მე ლი ტერ მი ნი უკეთ აღ წერ-

და მათ სექ სუ ა ლურ ორი ენ ტა ცი ას, 1441-მა რეს-
პონ დენ ტ მა უპა სუ ხა (კითხვა უპა სუ ხოდ და ტო-
ვა გა მო კითხულ თა 10.5%-მა). მათ გან, 96.3%-მა 
სა კუ თა რი ორი ენ ტა ცია და ა ხა სი ა თა რო გორც 
ჰე ტე რო სექ სუ ა ლი, ორ მა რეს პონ დენ ტ მა (0.2%) 
მი უ თი თა „ბისექსუალი”, ოთხ მა (0.3%) მი უ თი თა 
„ჰომოსექსუალი”, 46 ადა მი ანს (3.2%) კი კითხ ვა-
ზე პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ და ან მი უ თი თა, რომ 
„ჩამოყალიბებული არა ა”. 

კროს ტა ბუ ლა ცი უ რი ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს, რომ სექ-
სუ ა ლურ ატ რაქ ცი ა სა და სექ სუ ა ლურ ქცე ვას შო რის 
ურ თი ერ თ კავ ში რი სტა ტის ტი კუ რად უფ რო მჭიდ-
როა კა ცე ბის ჯგუფ ში, ვიდ რე ქა ლე ბის ჯგუფ ში52, 
რაც იმას შე იძ ლე ბა მი ა ნიშ ნებ დეს, რომ კა ცე ბი 
უფ რო მიდ რე კი ლე ბი არი ან სა კუ თა რი ერო ტი კუ-
ლი გრძნო ბე ბის ქცე ვა ში გამ ჟ ღავ ნე ბის კენ, ვიდ რე 
ქა ლე ბი. რაც შე ე ხე ბა ქცე ვა სა და სექ სუ ა ლურ თვი-
თი დენ ტი ფი კა ცი ას შო რის კავ შირს, ის სტა ტის ტი-
კუ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კა ცე ბის ჯგუფ ში, მაგ რამ 
არა ქა ლე ბის თ ვის53. სამ წუ ხა როდ, მო ნა ცე მე ბის 
სიმ წი რე არ იძ ლე ვა სა კითხ ზე სიღ რ მი სე უ ლი მსჯე-
ლო ბი სა და კულ ტუ რულ კონ ტექ ს ტ ში გაშ ლის სა შუ-
ა ლე ბას.

გენ დე რუ ლი გა მო ხატ ვა
რეს პონ დენ ტ თა 7.2% უპა სუ ხოდ და ტო ვა შე-

კითხ ვა გენ დე რუ ლი გა მო ხატ ვის შე სა ხებ. მათ-
გან, ვინც უპა სუ ხა შე კითხ ვას თუ რო გორ 
აღიქ ვა მენ მის გა რეგ ნო ბა სა და ჩაც მუ ლო ბას 
გარ შე მომ ყო ფე ბი, 95.7%-მა სა კუ თა რი გა მო ხატ-
ვა და ა ხა სი ა თა რო გორც სის - გენ დე რუ ლი, 2.3%-
ს კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ და, 1.5%-მა 
უპა სუ ხა, რომ გენ დე რუ ლად არა კონ ფორ მუ ლად 
გა მო ი ყუ რე ბა, 0.5% კი – გენ დე რუ ლად ნე იტ რა-
ლუ რად. 

გენ დე რუ ლი თვი თაღ ქ მა
1588 რეს პონ დენ ტი დან, ვინც შე კითხ ვას გენ დე-

რუ ლი თვი თაღ ქ მის შე სა ხებ პა სუ ხი გას ცა, 97.7%-
მა მი უ თი თა, რომ მი სი გენ დე რუ ლი თვი თაღ ქ მა შე-
სა ბა მი სო ბა შია და ბა დე ბი სას მი ნი ჭე ბულ სქეს თან, 
16 რეს პონ დენ ტი (1%) თავს სა პი რის პი რო გენ დერს 
მი ა კუთ ვ ნებს, 1.2%-ს კი პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ და 
ან მი უ თი თა, რომ არაა ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი.

5.2. ღი რე ბუ ლე ბი თი ორი ენ ტა ცია   
და მა ხა სი ა თებ ლე ბი

ღი რე ბუ ლე ბი თი იერარ ქია
• ისე ვე, რო გორც 2016 წელს, ოჯა ხი, რო გორც 

პრი ო რი ტე ტუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა, ერ თ მ ნიშ ვ ნე-
ლოვ ნად დო მი ნი რებს. „ადამიანის უფ ლე ბე ბი” 
და ”სიტყვის თა ვი სუფ ლე ბა” კი ღი რე ბუ ლე ბა თა 
იერარ ქი ა ში ბო ლო ად გილს იკა ვებს.

• მთლი ა ნო ბა ში, 2016 წელ თან შე და რე ბით, 
შემ ცირ და ოჯა ხის, სამ შობ ლოს, რე ლი გი ის 
პრი ო რი ტე ტუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა, ხო ლო ჯან მ-
რ თე ლო ბას, ფი ნან სურ კე თილ დღე ო ბას, მე-
გობ რებ სა და სო ცი ა ლურ კავ ში რებს სა ზო-
გა დო ე ბა მეტ პრი ო რი ტე ტულ ღი რე ბუ ლე ბას 
ანი ჭებს. აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბი ნა წი ლობ-
რივ მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბა სა და სო-
ცი ო -ე კო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბა ზე კო ვიდ-19 
პან დე მი ი სა და პან დე მი ას თან ბრძო ლის ან-
ტიკ რი ზი სუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ეფექ ტით შე-
იძ ლე ბა აიხ ს ნას.

• 2016 წლის მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით, პირ ვე ლი 
სა მი ად გი ლის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის მი-
ხედ ვით, იმ რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვინც პირ ველ 
სა მე ულ ში რე ლი გი ას ასა ხე ლებ და, თით ქ მის ორ-
ჯერ შემ ცირ და (63%-იდან 35.7%-მდე).

• მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ „ადამიანის უფ ლე ბებ-
სა” და „სიტყვის თა ვი სუფ ლე ბას” პირ ველ სა-
მე ულ ში ყვე ლა ზე უფ რო იშ ვი ა თად ასა ხე ლე-

52 კაცებში – Chi-Square=934.493, df=6, p=.000; ქალებში – Chi-Square=139.934, df=6, p=.000
53 კაცებისთვის – Chi-Square=157.245, df=3, p=.000, ქალებისთვის p>.05
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ბენ, მა თი პრი ო რი ტე ტუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა 2016 
წელ თან შე და რე ბით ყვე ლა ასა კობ რივ ჯგუფ ში 
გა ი ზარ და. ყვე ლა ზე მკვეთ რად ეს ცვლი ლე ბა 
პირ ველ ასა კობ რივ ჯგუფ ში შე ი ნიშ ნე ბა – 2016 
წელს, „ადამიანის უფ ლე ბე ბი”, რო გორც ღი რე-
ბუ ლე ბა, პირ ველ პრი ო რი ტე ტულ სა მე ულ ში, 
18-24 წლის ასა კობ რივ ჯგუფ ში რეს პონ დენ-
ტ თა მხო ლოდ 3%-მა და ა სა ხე ლა. 2021 წელს, 
იმა ვე ასა კობ რივ ჯგუფ ში, ასე თი რეს პონ დენ-
ტე ბის წი ლი 15.2%-ს შე ად გენს.

ღი რე ბუ ლე ბი თი ორი ენ ტა ცი ე ბის შეს წავ ლის მიზ-
ნით, რეს პონ დენ ტებს ათ წევ რი ა ნი ჩა მო ნათ ვა ლის 
რან ჟი რე ბა უნ და გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნათ – თი თო ე უ-
ლი წევ რი სათ ვის, პირ ვე ლი დან დაწყე ბუ ლი, მე ა თეს 
ჩათ ვ ლით, ად გი ლი უნ და მი ე ნი ჭე ბი ნათ. 

მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის მი ხედ ვით, ოჯა ხი, რო გორც 
პრი ო რი ტე ტუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა, ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
დო მი ნი რებს. სხვა ღი რე ბუ ლე ბებს შო რის გან სა კუთ-
რე ბით მა ღა ლი სიხ ში რით აღი ნიშ ნა ჯან მ რ თე ლო ბა. 
და ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბე ბის სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე-
ნებ ლე ბი ამ ორს მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა. 

ცხრილი#5
ღირებულებათასიხშირულიგანაწილებაპირველიპრიორი
ტეტისმინიჭებისმიხედვით,2016და2021წლებში

ღირებულებები
პირველიადგილი

2016 2021

ოჯახი 70.1 59.7

ჯანმრთელობა 11.5 23.3

სამშობლო 8.4 5.3

რელიგია 8.0 3.5

ფინანსური კეთილდღეობა 0.3 2.3

მეგობრები და სოციალური კავშირები 0.2 1.9

კარიერა 0.2 1.8

ადამიანის უფლებები 0.4 1.0

ტრადიციები 0.7 0.9

სიტყვის თავისუფლება 0.3 0.3

2016 წელ თან შე და რე ბით, პირ ვე ლი ოთხე უ ლი 
(ოჯახი, ჯან მ რ თე ლო ბა, სამ შობ ლო, რე ლი გი ა) რან ჟი-

რე ბის თვალ საზ რი სით იგი ვე დარ ჩა, თუმ ცა, ოჯა ხი, 
სამ შობ ლო და რე ლი გია რეს პონ დენ ტ თა უფ რო მცი რე 
ნა წილ მა და ა სა ხე ლა პირ ვე ლი რი გის პრი ო რი ტე ტად, 
ჯან მ რ თე ლო ბა კი პი რი ქით – თით ქ მის ორ ჯერ მეტ მა 
რეს პონ დენ ტ მა მი უ თი თა, რო გორც ყვე ლა ზე პრი ო რი-
ტე ტუ ლი. 2016 წლის მო ნა ცე მე ბით, სხვა ღი რე ბუ ლე-
ბე ბი პირ ველ პრი ო რი ტე ტად გა მო კითხულ თა მხო ლოდ 
2%-მა და ა სა ხე ლა. 2021 წელს, შე და რე ბით შეც ვ ლი-
ლია სუ რა თი სხვა ღი რე ბუ ლე ბებ თან მი მარ თე ბა შიც 
და სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბის გარ და, რო მე ლიც 0.3%-მა 
და ა სა ხე ლა რო გორც 2016, ისე 2021 წელს, ფი ნან სურ 
კე თილ დღე ო ბა, მე გობ რე ბი და სო ცი ა ლურ კავ ში რე ბი, 
კა რი ე რა, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი და ტრა დი ცი ე ბი, მეტ მა 
რეს პონ დენ ტ თა მი უ თი თა პირ ველ პრი ო რი ტე ტად. 

პირ ვე ლი სა მე უ ლის – პირ ვე ლი, მე ო რე ან მე სა მე ად-
გი ლის მი ნი ჭე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის მი-
ხედ ვით მი ღე ბულ სუ რათ ში პირ ვე ლი ად გი ლის მაჩ ვე-
ნებ ლე ბის ძი რი თა დი ტენ დენ ცი ე ბი შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ა, 
თუმ ცა, შე და რე ბით და ბა ლი სიხ ში რე ე ბით წარ მოდ-
გე ნილ ღი რე ბუ ლე ბებს შო რის გარ კ ვე უ ლი მცი რე-
მას შ ტა ბი ა ნი წა ნაც ვ ლე ბა შე ი ნიშ ნე ბა. სა ხელ დობრ, 
რე ლი გია ამ შემ თხ ვე ვა ში უფ რო მა ღა ლი სიხ ში რით 
არის წარ მოდ გე ნი ლი, ვიდ რე სამ შობ ლო, ტრა დი ცი ე-
ბის სიხ ში რემ კი კა რი ე რი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნებ ლებს გა და ა ჭარ ბა. 

ცხრილი#6
ღირებულებათასიხშირულიგანაწილებაპირველისამიპრი
ორიტეტისმინიჭებისმიხედვით2016და2021წლებში

ღირებულებები
პირველისამეული

2016 2021

ოჯახი 95.92 90.91

ჯანმრთელობა 48.77 63.10

რელიგია 62.97 35.70

სამშობლო 47.95 33.92

ფინანსური კეთილდღეობა 14.92 32.76

მეგობრები და სოციალური კავშირები 4.28 13.26

ტრადიციები 15.63 10.92

კარიერა 3.37 9.23

ადამიანის უფლებები 3.85 7.10

სიტყვის თავისუფლება 2.86 3.11
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წინარწმენიდან თანასწორობამდე

2016 წლის მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით, პირ ვე-
ლი სა მი ად გი ლის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის 
მი ხედ ვით, იმ რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვინც პირ-
ველ სა მე ულ ში რე ლი გი ას ასა ხე ლებ და მკვეთ-
რად შემ ცირ და. იგი ვე ტენ დენ ცია შე ი ნიშ ნე ბა 
„ტრადიციასთან” და „სამშობლოსთან” მი მარ თე-
ბა შიც. ჯან მ რ თე ლო ბის, კა რი ე რი სა და ფი ნან სუ რი 
კე თილ დღე ო ბის თვალ საზ რი სით რან ჟი რე ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი პირ ველ სამ ასა-
კობ რივ ჯგუფ ზე თით ქ მის თა ნაბ რად აისა ხა, მა შინ 
რო ცა ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ თან და სიტყ ვის თა ვი-
სუფ ლე ბას თან მი მარ თე ბა ში, პრი ო რი ტე ტუ ლო ბის 
თვალ საზ რი სით, მკვეთ რი ცვლი ლე ბა მხო ლოდ 
პირ ველ ასა კობ რივ ჯგუფ ში ფიქ სირ დე ბა: 2016 
წელს 18-24 წლის ასა კობ რივ ჯგუფ ში „ადამიანის 
უფ ლე ბე ბი” და „სიტყვის თა ვი სუფ ლე ბა” პირ ველ 
სამ პრი ო რი ტეტს შო რის და ა სა ხე ლა, შე სა ბა მი სად, 
3%-მა და 5.6%-მა, ხო ლო 2021 წლის მო ნა ცე მე ბით 
15.2%-მა და 9.3%-მა.

გან ს ხ ვა ვე ბა პირ ვე ლი ად გი ლი სა და პირ ვე ლი სა მი 
ად გი ლის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის სიხ ში რე-
თა შო რის იმ დე ნად მცი რე სხვა ო ბის შე დე გი ა, რომ, 
შე საძ ლო ა, შემ თხ ვე ვი თიც იყოს, მაგ რამ სა კითხის 
უფ რო დე ტა ლუ რად შეს წავ ლის მიზ ნით, კო ე ფი ცი-
ენ ტი შე ვად გი ნეთ გე ო მეტ რი უ ლი სა შუ ა ლოს გა მო ყე-
ნე ბით54, რო მე ლიც რო გორც პირ ვე ლი ად გი ლის, ისე 
პირ ვე ლი სა მი ად გი ლის მაჩ ვე ნებ ლებს აერ თი ა ნებს.

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ, მთლი ა ნო ბა ში, 2016 წელ-
თან შე და რე ბით, შე ი ნიშ ნე ბა ოჯა ხის, სამ შობ ლოს, 
რე ლი გი ის პრი ო რი ტე ტუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი რე-
ბის ტენ დენ ცი ა, ხო ლო ჯან მ რ თე ლო ბას, ფი ნან სურ 
კე თილ დღე ო ბას, კა რი ე რა სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბებს 
სა ზო გა დო ე ბა მეტ პრი ო რი ტე ტულ ღი რე ბუ ლე ბას 
ანი ჭებს. აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბი ნა წი ლობ რივ მო-
სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბა სა და სო ცი ო -ე კო ნო მი კურ 
მდგო მა რე ო ბა ზე კო ვიდ-19 პან დე მი ი სა და პან დე მი ას-
თან ბრძო ლის ან ტიკ რი ზი სუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ეფექ-
ტით შე იძ ლე ბა აიხ ს ნას. 

54 K1=( P1* Q1)1/2, სადაც P1 არის პირველი პრიორიტეტის ფარდობითი მაჩვენებელი, ხოლო Q1 – პირველ სამეულში დასახელების 
ფარდობითი მაჩვენებელი.

დიაგრამა#2
ღირებულებათასიხშირულიგანაწილება,პირველისამიპრიორიტეტისგეომეტრიულისაშუალოსმიხედვით,2016და2021წლებში

2021 2016

ოჯახი

ჯანმრთელობა

სამშობლო

რელიგია

ფინანსური კეთილდღეობა

სოციალური კავშირები

კარიერა

ტრადიციები

ადამიანის უფლებები

სიტყვის თავისუფლება

73.7%
82.0%

38.3%
23.7%

13.5%
20.0%

11.1%
22.5%

8.8%
2.2%

5.0%
0.9%

4.1%
0.8%

3.1%
3.4%

2.7%
1.2%

0.9%
0.9%
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რაოდენობრივიკვლევისშედეგები

რე ლი გი უ რო ბის ინ დექ სი
• რეს პონ დენ ტ თა უმ რავ ლე სო ბის თ ვის რე ლი გი-

უ რი მრწამ სი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ყო ველ დღი უ რი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას – ხუ თი დან სა მი 
რეს პონ დენ ტი (61.8%) პა სუ ხობს, რომ რე ლი გი-
უ რი მრწამ სი ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ან მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი ა, თით ქ მის ყო ვე ლი მე სა მის თ ვის კი 
მეტ - ნაკ ლე ბად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია (28.1%);

• რე ლი გი უ რი მრწამ სის თ ვის მა ღა ლი მნიშ ვ ნე-
ლო ბის მი ნი ჭე ბის მი უ ხე და ვად, რე ლი გი ურ 
პრაქ ტი კას თან და კავ ში რე ბულ ქცე ვა თა გან-
ხორ ცი ე ლე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი მა ღა ლი სიხ ში რით 
არ გა მო ირ ჩე ვა – გა მო კითხულ თა უმ რავ ლე სო-
ბა მხო ლოდ გან სა კუთ რე ბულ დღე სას წა უ ლებ-
ზე (39.9%) ან უფ რო იშ ვი ა თად (21.4%) ეს წ რე ბა 
რე ლი გი ურ მსა ხუ რე ბას; ისეთ რე ლი გი ურ პრაქ-
ტი კებს, რო გო რი ცაა ლოც ვა/ მე დი ტა ცი ა/ რე-
ლი გი უ რი ლი ტე რა ტუ რის კითხ ვა და სხვა, რეს-
პონ დენ ტ თა 39.6% კვი რა ში ერ თხელ ან უფ რო 
ხში რად მი მარ თავს, 17.5% – თვე ში ერ თხელ 
მა ინც, 43% კი უფ რო იშ ვი ა თად ან არა სო დეს55;

•  რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც თავს მარ თ ლ მა დი დე-
ბელ ქრის ტი ა ნად მი იჩ ნევს, რე ლი გი უ რო ბის 
შე და რე ბით უფ რო მა ღა ლი ხა რის ხით ხა სი ათ-
დე ბი ან, ვიდ რე სხვა რე ლი გი ის / კონ ფე სი ის წარ-
მო მად გენ ლე ბი;

• პირ ვე ლი ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის გა მოკ ლე ბით, 
ქა ლი რეს პონ დენ ტე ბი რე ლი გი უ რო ბის უფ რო 
მა ღა ლი ხა რის ხით ხა სი ათ დე ბი ან, ვიდ რე კა ცი 
რეს პონ დენ ტე ბი. 

2016 წელს გა მო ყე ნე ბუ ლი რე ლე გი უ რი ფუნ და-
მენ ტა ლიზ მის სკა ლის ნაც ვ ლად, რო მე ლიც ჰო-
მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ა ზე რე ლი გი უ რო ბის გავ ლე ნის 

გა სა ზო მად გა მო ვი ყე ნეთ, 2021 წელს ის დე ბუ ლე-
ბე ბი შე მო ვი ტა ნეთ, რომ ლე ბიც რეს პონ დენ ტის რე-
ლი გი უ რო ბის სხვა დას ხ ვა გან ზო მი ლე ბას აჩ ვე ნებს: 
რე ლი გი უ რი მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბა, რე ლი გი ის მნიშ ვ ნე-
ლო ბა ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში, რე ლი გი ურ რი-
ტუ ა ლებ ში მო ნა წი ლე ო ბის სიხ ში რე და რე ლი გი უ რი 
პრაქ ტი კა. 

რე ლი გი ურ პრაქ ტი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ცვლა დე ბის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შავ და რე ლი გი უ რო-
ბის ინ დექ სი: პირ ველ ეტაპ ზე აღ ნიშ ნუ ლი ცვლა დე-
ბის მი მართ ფაქ ტო რუ ლი ანა ლი ზი ჩა ტარ და. ფაქ-
ტო რუ ლი ანა ლი ზის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ 
რე ლი გი ურ პრაქ ტი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი ცვლა-
დე ბი ერთ ფაქ ტო რად აღიქ მე ბა (სამივე ცვლა დი 
ერთ ფაქ ტორ ში გა ერ თი ან და).

1. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი 
რელიგიური მრწამსი ყოველდღიური 
გადაწყვეტილებების მიღებაში?

.775

2. რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ 
მსახურებას? .748

3. რამდენად ხშირად უთმობთ დროს ისეთ 
საქმიანობას, როგორიცაა ლოცვა, 
მედიტაცია…?

.818

მე ო რე ეტაპ ზე, რეგ რე სი უ ლი ანა ლი ზის გა მო ყე-
ნე ბით, რე ლი გი უ რო ბის ინ დექ სი რეგ რე სი ის არას-
ტან დარ ტი ზე ბუ ლი კო ე ფი ცი ენ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე, 
რო მე ლიც ნორ მი რე ბუ ლია 0-სა (რელიგიურობის მი-
ნი მა ლუ რი ხა რის ხი) და 1-ს შო რის (რელიგიურობის 
მაქ სი მა ლუ რი ხა რის ხი), ჩა მო ყა ლიბ და. მე სა მე 
ეტაპ ზე, რე ლი გი უ რო ბის ინ დექ სის სა ფუძ ველ ზე, 
კლას ტე რუ ლი ანა ლი ზის მეშ ვე ო ბით ოთხი ჯგუ ფი 
(კლასტერი) – რე ლი გი უ რო ბის ოთხი ხა რის ხი, გა მო-
ი ყო. 

55 ვინაიდან 2016 წლის კვლევაში რელიგიურობის ამგვარი განზომილებები გათვალისწინებული არ იყო, ზოგადი ტენდენციის 
დასანახად, არსებული მონაცემების შესადარებლად, 2015 წლის ევრობარომეტრის კვლევის შედეგები გამოვიყენეთ, რომელშიც 
კითხვა ამგვარადვეა ფორმულირებული (https://caucasusbarometer.org/ge/cb2015ge/RELSERV/). პასუხების სიხშირული განაწილებების 
შედარება აჩვენებს, რომ რელიგიურ მსახურებაზე დასწრების მაჩვენებელი შემცირების ტენდენციით ხასიათდება. CRRC-ის მიერ 2020 
წელს მომზადებული ანგარიში, რომელიც 2008-2019 წლის მონაცემებს აანალიზებს, ასევე აჩვენებს კლების ტენდენციას (https://www.
laender-analysen.de/cad/pdf/CaucasusAnalyticalDigest116.pdf). 
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ცხრილი#7
რელიგიურობისხარისხები
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მინიმალური ხარისხი .3701 .23 .43

შედარებით დაბალი ხარისხი .5235 .45 .60

შედარებით მაღალი ხარისხი .6850 .60 .76

მაქსიმალური ხარისხი .8434 .77 1.00

ცხრილი#8
რელიგიურობისხარისხები(პროცენტულიგანაწილება)
მინიმალური ხარისხი 16.9

შედარებით დაბალი ხარისხი 40.1

შედარებით მაღალი ხარისხი 24.8

მაქსიმალური ხარისხი 18.2

რე ლი გი უ რო ბის ინ დექ სის სა შუ ა ლო მნიშ ვ ნე ლო-
ბა თა გა ნა წი ლე ბა რე ლი გი უ რი აღ მ სა რებ ლო ბის მი-
ხედ ვით აჩ ვე ნებს, რომ ის რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც 
თავს მარ თ ლ მა დი დე ბელ ქრის ტი ა ნად მი იჩ ნე ვენ, 
რე ლი გი უ რო ბის შე და რე ბით უფ რო მა ღა ლი ხა რის-
ხით ხა სი ათ დე ბი ან, ვიდ რე სხვა რე ლი გი ის / კონ ფე-
სი ის წარ მო მად გენ ლე ბი: 

ცხრილი#9
რელიგიურობისინდექსიაღმსარებლობისჭრილში

რელიგიურიაღმსარებლობა რელიგიურობის
ინდექსი

მართლმადიდებელი ქრისტიანი .6074

გრიგორიანი .5352

მუსლიმი .5123

სხვა რელიგია .5016

რე ლი გი უ რო ბის ინ დექ სის ანა ლი ზი სქე სი სა და ასა-
კის ჭრილ ში აჩ ვე ნებს, რომ მთლი ა ნო ბა ში, ქა ლე ბი 
რე ლი გი უ რო ბის უფ რო მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლით ხა სი ათ-
დე ბი ან, ვიდ რე კა ცე ბი (პირველი ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის 
გა მოკ ლე ბით)56. რე ლი გი უ რო ბის ხა რის ხი ასაკ თან ერ-
თად იზ რ დე ბა და ქა ლის თ ვი საც და კა ცის თ ვი საც პიკს 
45-55 ასა კობ რივ ჯგუფ ში აღ წევს. ამის შემ დეგ ის 
დაღ მა ვალ ტენ დენ ცი ას აჩ ვე ნებს. გან ს ხ ვა ვე ბას რე-
ლი გი ის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნე ბის აღ ქ მა სა და პრაქ ტი კებს 
შო რის გან ს ვ ლა გა ნა პი რო ბებს: მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ ქა ლი და კა ცი რეს პონ დენ ტე ბი თა ნაბ რად მა ღალ 
მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭე ბენ რე ლი გი ას ყო ველ დღი უ რი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ში და თით ქ მის ერ თ ნა ი-
რი სიხ ში რით ეს წ რე ბი ან რე ლი გი ურ მსა ხუ რე ბას, კა-
ცე ბი უფ რო ნაკ ლებ დროს უთ მო ბენ ლოც ვას / მე დი-
ტა ცი ას, ვიდ რე ქა ლე ბი.

მე მარ ჯ ვე ნე ფრთის ავ ტო რი ტა რიზ მის 
სკა ლა 

კვლე ვის შე დე გე ბის შე სა და რებ ლად, 2021 წლის 
კვლე ვა ში მე მარ ჯ ვე ნე ფრთის ავ ტო რი ტა რიზ მის 
გა სა ზო მად ალ ტე მა ი ე რის სკა ლის შე მოკ ლე ბუ ლი 
ვა რი ან ტის იგი ვე ვერ სია გა მო ვი ყე ნეთ, რო მე ლიც 
2016 წლის კვლე ვა ში იყო ჩარ თუ ლი. 

მე მარ ჯ ვე ნე ფრთის ავ ტო რი ტა რიზ მის სა ერ თო ინ-
დექ სი უფ რო და ბა ლი ა, ვიდ რე 2016 წელს. კონ ფირ-
მა ტო რუ ლი ფაქ ტო რუ ლი ანა ლი ზის შე დე გად სა მი 
ფაქ ტო რი გა მო ი ყო, რო მე ლიც ალ ტე მა ი ე რის სკა ლის 
სამ პი რო ბით კლას ტერს – ავ ტო რი ტა რულ აგ რე სი ას, 
მორ ჩი ლე ბა სა და კონ ვენ ცი ო ნა ლიზმს, შე ე სა ბა მე ბა. 

პირ ვე ლი ფაქ ტორ ში ის დე ბუ ლე ბე ბი გა ერ თი ან-
და, რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბა აგ რე სი ის გა მო ხატ ვას 
იმ ადა მი ა ნე ბი სა და ჯგუ ფე ბის მი მართ, ვინც აღი ა-
რე ბულ სო ცი ა ლურ ნორ მებს არ ღ ვევს და რო მელ თა 
მი მართ აგ რე სი ის გა მომ ჟ ღავ ნე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის 
და /ან ავ ტო რი ტე ტე ბის მი ერ წა ხა ლი სე ბუ ლი ა. ფაქ-
ტო რის სა შუ ა ლო ქუ ლა 6.5-ია. 

56 კაცებისთვის M=0.58 (N=726, SD=0.15), ქალებისთვის M=0.62 (N=842, SD=0.17); F(1,1566)=20.880, p=.000, თუმცა ჯგუფების 
საშუალოებს შორის სხვაობის ეფექტი მცირეა ES=.013. 
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მე ო რე ფაქ ტორ ში ძი რი თა დად ის დე ბუ ლე ბე-
ბი გა ერ თი ან და, რომ ლე ბიც ავ ტო რი ტე ტე ბი სად მი 
პი როვ ნე ბის ბრმა მორ ჩი ლე ბას და ოფი ცი ა ლუ რი 

ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ არაკ რი ტი კულ და მო კი დე-
ბუ ლე ბას უკავ შირ დე ბა. ფაქ ტო რის სა შუ ა ლო ქუ ლა 
6.12-ია. 

5 კრიზისიდან გამოსვლის ერთადერთი გზაა, დავუბრუნდეთ ტრადიციულ ღირებულებებს, მოვიყვანოთ 
ძლიერი ლიდერები ხელისუფლებაში და გავაჩუმოთ მავნე იდეების გამავრცელებელი ადამიანები 0.845

15 ჩვენს ქვეყანაში დღეს უამრავი რადიკალური და ამორალური ადამიანია, რომლებსაც სახელმწიფომ უნდა 
მიხედოს, რადგან მათ ქვეყნის გადაგვარება აქვთ მიზნად 0.834

10 ის, რასაც ძველებურ ცხოვრებასა და ძველებურ ტრადიციებს ვუწოდებთ, მაინც საუკეთესო გზაა ცხოვრებისთვის 0.832

17 ჩვენი ქვეყანა ფეხზე დადგება, თუ ჩვენს წინაპრებს პატივს მივაგებთ, გავაკეთებთ იმას, რასაც მთავრობა 
გვეუბნება და მოვიშორებთ იმ სულიერად გახრწნილ ხალხს, ვინც ყველაფერს აფუჭებს 0.825

8 სამშობლო გადაგვარდება, თუ ჩვენ არ მოვსპობთ იმ გარყვნილებას, რაც ჩვენს სულიერებას და ტრადიციულ 
რწმენას ძირს უთხრის 0.825

20 ეს ქვეყანა უკეთესი იქნებოდა, თუ ზოგიერთი მავნე ჯგუფი ენას გააჩერებდა და საზოგადოებაში იმ ადგილს 
დასჯერდებოდა, რაც ტრადიციულად აქვთ მიჩენილი 0.812

12 ჩვენს ქვეყანას სჭირდება ძლიერი, მიზანმიმართული ლიდერი, რომელიც დაამარცხებს ბოროტს და ქვეყანას 
ჭეშმარიტ გზაზე დააბრუნებს 0.806

3 ყოველთვის უკეთესია, ენდო სახელმწიფოსა და ეკლესიის განაჩენს, ვიდრე იმ ხმაურიან დემაგოგებს, 
რომლებიც საზოგადოებისთვის ტვინის გადატრიალებას ცდილობენ 0.761

14 რელიგიური წესები პორნოგრაფიაზე, აბორტსა და ქორწინებაზე ყველამ მკაცრად უნდა დავიცვათ და ვინც 
მათ დაარღვევს, მწარედ უნდა დაისაჯოს 0.755

1 ჩვენს ქვეყანას სასიცოცხლოდ ესაჭიროება ძლიერი ლიდერი, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, 
რომ აღკვეთოს ახალი რადიკალური მოძრაობები და ცოდვები, რომლებიც საზოგადოებას ძირს უთხრის 0.730

19 ჰომოსექსუალები და ფემინისტები უნდა იწვევდნენ აღფრთოვანებას იმის გამო, რომ ისინი არ 
ემორჩილებიან ტრადიციულ ოჯახურ ღირებულებებს 0.736

13 საზოგადოების საუკეთესო ნაწილს შეადგენენ ადამიანები, რომელებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებასა და 
რელიგიას, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სხვებისთვის მიუღებელია 0.706

4 ათეისტი და ტრადიციულ რელიგიასთან დაპირისპირებული ყველა სხვა ადამიანი ისეთივე კეთილშობილი 
და უცოდველია, როგორც ეკლესიის მრევლი 0.684

7 ჩვენს ქვეყანას სჭირდება თავისუფლად მოაზროვნეები, რომლებსაც აქვთ გამბედაობა, ეჭვქვეშ დააყენონ 
ტრადიციები, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბევრს გაანაწყენებს 0.634

2 გეები და ლესბოსელები ისეთივე „ჯანმრთელები“ და მორალურები არიან, როგორც სხვა ადამიანები 0.621

11 აღფრთოვანებული უნდა იყო იმ ადამიანებით, ვინც უმრავლესობის შეხედულებების მიუხედავად, 
აბორტის უფლებისა და ცხოველთა დაცვისათვის იბრძვის 0.549

6 ნუდისტურ ბანაკებში, სადაც ადამიანები შიშვლები დადიან, ცუდს ვერაფერს ვხედავ 0.526

16 ქალის ადგილი არის იქ, სადაც მას თავად სურს. წარსულს ჩაბარდა ის დრო, როცა ქალი ქმრის მორჩილი 
იყო 0.767

18 არ არსებობს ცხოვრების ერთადერთი ჭეშმარიტი გზა, ამ ცხოვრებაში ყველამ საკუთარი გზა უნდა შექმნას 0.748

9 ყველას აქვს უფლება, ჰქონდეს საკუთარი იმიჯი, რელიგიური რწმენა და სექსუალური მიკუთვნებულობა, 
თუნდაც ყველასგან განსხვავებული იყოს 0.621

მე სა მე ფაქ ტორ ში მხო ლოდ სა მი დე ბუ ლე ბა შე-
ვი და, რო მელ თა გან სა მი ვე კონ ვენ ცი ო ნა ლიზმს მი-
ე მარ თე ბა და ტრა დი ცი ე ბი სა და დამ კ ვიდ რე ბუ ლი 
სო ცი ა ლუ რი ნორ მე ბის ერ თ გუ ლე ბას და ამ ნორ მე-
ბის გა და სინ ჯ ვის ან ცვლი ლე ბე ბის მი მართ რი გი-

დუ ლო ბას გუ ლის ხ მობს. ფაქ ტო რის სა შუ ა ლო ქუ ლა 
3.91-ია. მე სა მე ფაქ ტო რის და ბა ლი სა შუ ა ლო ქუ ლა 
სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს და ვას კ ვ ნათ, რომ საკ ვ ლე ვი 
პო პუ ლა ცი ი სათ ვის ეს სა კითხე ბი ნაკ ლე ბად აქ ტუ-
ა ლუ რი ა. 
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კონ ვენ ცი ო ნა ლიზ მ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა მი სხვა 
დე ბუ ლე ბა ავ ტო რი ტა რუ ლი აგ რე სი ი სა და მორ-
ჩი ლე ბის სუბ ს კა ლებ ში გა და ნა წილ და („ის, რა საც 
ძვე ლე ბურ ცხოვ რე ბა სა და ძვე ლე ბურ ტრა დი ცი-
ებს ვუ წო დებთ, მა ინც სა უ კე თე სო გზაა ცხოვ რე-
ბის თ ვის” და „გეები და ლეს ბო სე ლე ბი ისე თი ვე 
„ჯანმრთელები” და მო რა ლუ რე ბი არი ან, რო გორც 
სხვა ადა მი ა ნე ბი” და „ნუდისტურ ბა ნა კებ ში, სა დაც 
ადა მი ა ნე ბი შიშ ვ ლე ბი და დი ან, ცუდს ვე რა ფერს 
ვხე დავ”). შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ტრა დი ცი ებ სა და 
დამ კ ვიდ რე ბულ სო ცი ა ლურ ნორ მებ თან და კავ ში-
რე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბის ის ნა წი ლი, რო მელ საც სა-
ზო გა დო ე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მი იჩ ნევს, მორ ჩი ლე ბა /
აგ რე სი ის ერ თი ან სქე მა შია ინ ტეგ რი რე ბუ ლი57.

პირ ვე ლი და მე ო რე ფაქ ტო რე ბის სა შუ ა ლო მაჩ-
ვე ნებ ლე ბი სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვ ნე ლო ვან და მო-
კი დე ბუ ლე ბა შია სქეს თან. მამ რო ბი თი სქე სის რეს-
პონ დენ ტებ ში ორი ვე ფაქ ტო რე ბის სა შუ ა ლო ე ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ბა უფ რო მა ღა ლი ა, ვიდ რე მდედ რო ბი თი 
სქე სის რეს პონ დენ ტებ ში. 

სა მი ვე ფაქ ტო რი, ისე ვე რო გორც სკა ლის სა ერ თო 
ინ დექ სი, პირ და პირ პ რო პორ ცი ულ და მო კი დე ბუ ლე-
ბას აჩ ვე ნებს ასაკ თან – რაც უფ რო მა ღალ ასა კობ-
რივ ჯგუფს მი ე კუთ ვ ნე ბა რეს პონ დენ ტი, მით უფ რო 
მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი აქვს მე მარ ჯ ვე ნე ფრთის ავ-
ტო რი ტა რიზ მის სკა ლა ზე.

რე ლი გი უ რო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ყო ველ დღი ურ 
ცხოვ რე ბა ში ასე ვე მჭიდ როდ კო რე ლი რებს ავ ტო-
რი ტა რუ ლი აგ რე სი უ ლო ბი სა და მორ ჩი ლე ბის ფაქ-
ტო რებ თან – რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც ყო ველ დღი უ რი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას რე ლი გი უ რო ბის 
ფაქ ტორს მა ღალ მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭე ბენ, ავ ტო რი-
ტა რუ ლი აგ რე სი ი სა და მორ ჩი ლე ბის ფაქ ტო რე ბის 
სა შუ ა ლო მნიშ ვ ნე ლო ბის მი ხედ ვით მკვეთ რად მა-
ღა ლი ინ დექ სე ბით გა მო ირ ჩე ვი ან.

და მო კი დე ბუ ლე ბა ქა ლი სა და კა ცის  
გენ დე რუ ლი რო ლე ბი სა და თა ნას წო რო ბის 
მი მართ

2016 წლის შე დე გებ თან შე და რე ბამ აჩ ვე ნა, რომ 
სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა გენ დე რულ რო-
ლებ თან და თა ნას წო რო ბის სა კითხებ თან მი მარ თე-
ბა ში ნაკ ლე ბად ტრა დი ცი ულ მიდ გო მებს ამ ჟ ღავ-
ნებს; 
• დე ბუ ლე ბე ბის მი მართ ასი მეტ რი უ ლი და მო-

კი დე ბუ ლე ბა სქე სის, და სახ ლე ბის ტი პი სა და 
ეთ ნი კუ რი მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის ჭრილ ში გან სა-
კუთ რე ბით გა მოკ ვე თი ლია იმ დე ბუ ლე ბებ თან 
მი მარ თე ბა ში, რო მე ლიც ოჯახ ში არ სე ბულ გენ-
დე რულ ურ თი ერ თო ბებს ასა ხავს – ქა ლებ სა 
და დე და ქა ლაქ ში მცხოვ რებ რეს პონ დენ ტებს 
შო რის უფ რო მე ტია იმა თი წი ლი, ვინც მხარს 
უჭერს ქალ სა და კაცს შო რის უფ ლე ბა- მო ვა-
ლე ო ბე ბის თა ნა ბარ გა და ნა წი ლე ბას ოჯახ სა თუ 
სა ზო გა დო ებ რივ სივ რ ცე ში; 

• დე და ქა ლაქ თან შე და რე ბით, სოფ ლად და სხვა 
ქა ლა ქებ ში მცხოვ რებ რეს პონ დენ ტებს შო რის 
უფ რო მა ღა ლია იმა თი წი ლი, ვინც მი იჩ ნევს, 
რომ ქალ მა, ოჯა ხის შე ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით, 
სიტყ ვი ე რი და ფი ზი კუ რი შე უ რაცხ ყო ფა უნ და 
მო ით მი ნოს;

• ქა ლე ბი, ახალ გაზ რ დე ბი, სოფ ლად და ქა ლა-
ქად (გარდა დე და ქა ლა ქი სა) მცხოვ რე ბი და 
ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლი რეს პონ დენ ტე ბი უფ-
რო პო ზი ტი უ რად აფა სე ბენ ქა ლი უფ ლე ბა-
დამ ც ვე ლე ბის საქ მი ა ნო ბას, ვიდ რე კა ცე ბი, 
მა ღა ლი ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის, დე და ქა ლაქ ში 
მცხოვ რე ბი და ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის წარ-
მო მად გენ ლე ბი.

57 ფაქტორული ანალიზის შედეგად ფორმირებული კონვენციონალიზმის სუბსკალა აჩვენებს ზომიერ კორელაციას ავტორიტარული 
მორჩილების სუბსკალასთან, მაგრამ არა აგრესიის სუბსკალასთან. მორჩილების სუბსკალა (მეორე ფაქტორი) თანაბრად კორელირებს 
ორივე სუბსკალასთან. პირველი და მეორე ფაქტორის შედეგად გამოყოფილ სუბსკალებს მაღალი შინაგანი კონსისტენტობა (კრონბახის 
ალფა .94 ავტორიტარული აგრესიისთვის და .79 ავტორიტარული მორჩილებისთვის) ახასიათებთ, რასაც ვერ ვიტყვით მესამე 
სუბსკალაზე. დამატებითი კვლევა სჭირდება იმის ანალიზს თუ რა იწვევს სუბსკალებს შორის დებულებების ამგვარ გადანაწილებას. 
ფაქტორული ანალიზი ცალ-ცალკე გაკეთდა ეთნიკურობის ჭრილშიც, სადაც ეთნიკურ უმცირესობებში სკალა არა სამ, არამედ ხუთ 
ფაქტორად დაიყო. სავარაუდოდ, ეს ფაქტორების ამგვარ განაწილებაზე გავლენას ახდენს. თუმცა, აღნიშნული საკითხი დამატებით 
შესწავლას საჭიროებს. 
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ქა ლი სა და კა ცის გენ დე რუ ლი რო ლე ბის, მა თი 
თა ნას წო რო ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბის გა სა-
ზო მად იმ დე ბუ ლე ბე ბის ერ თობ ლი ო ბა გა მო ვი ყე-
ნეთ, რო მელ თა უმე ტე სო ბა 2016 წლის კვლე ვა შიც 
იყო ჩარ თუ ლი58. 2016 წლის შე დე გებ თან შე და რე-
ბამ აჩ ვე ნა, რომ სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე-
ბა გენ დე რულ რო ლებ თან და თა ნას წო რო ბას თან 
მი მარ თე ბა ში ნაკ ლე ბად ტრა დი ცი უ ლი მიდ გო მებს 
ამ ჟ ღავ ნებს, თუმ ცა, დე ბუ ლე ბა თა უმე ტე სო ბა ისევ 
და დე ბი თი შე ფა სე ბის ველ ში ა. 

პა სუ ხე ბის გა და ნა წი ლე ბა აჩ ვე ნებს, რომ ISSA-ს 
მი ერ 2019 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გად 
გა მოვ ლე ნი ლი ტენ დენ ცი ე ბი შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია 
მეტ - ნაკ ლე ბი სი ზუს ტით59. ცვლი ლე ბე ბი ძი რი თა-
დად ქალ რეს პონ დენ ტებ სა და პირ ველ ასა კობ რივ 
ჯგუფ ში დე ბუ ლე ბე ბის პო პუ ლა რო ბის მკვეთრ კლე-
ბას უკავ შირ დე ბა. ორი დე ბუ ლე ბის გარ და („ქალმა 
უნ და მო ით მი ნოს ფი ზი კუ რი შე უ რაცხ ყო ფა რა თა 
შე ი ნარ ჩუ ნოს ოჯა ხი” და „არასასურველი ორ სუ ლო-
ბის გან თა ვის დაც ვა მხო ლოდ ქა ლის პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბა ა”), ყვე ლა დე ბუ ლე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ-
ლე ბა გან ს ხ ვავ დე ბა სქე სის ჭრილ ში. 

გან ს ხ ვა ვე ბა სქე სის ჭრილ ში ყვე ლა ზე უფ რო გა-
მოკ ვე თი ლია იმ დე ბუ ლე ბებ თან მი მარ თე ბა ში, რო-
მე ლიც ოჯახ ში უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბის გა და ნა წი-
ლე ბას უკავ შირ დე ბა (მაგ., „სახლში გა დამ წყ ვე ტი 
სიტყ ვა კაცს ეკუთ ვ ნის” „ქალის მთა ვა რი მო ვა-
ლე ო ბაა ოჯახ ზე ზრუნ ვა”; „ბავშვისთვის სა ფე ნე-
ბის გა მოც ვ ლა, და ბა ნა და გა მოკ ვე ბა ძი რი თა დად 
დე დე ბის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ა”). მამ რო ბი თი სქე სის 
რეს პონ დენ ტებ ში თით ქ მის ხუ თი დან სა მი (67.3%) 
მი იჩ ნევს, რომ „სახლში გა დამ წყ ვე ტი სიტყ ვა კაცს 
ეკუთ ვ ნის”, მა შინ, რო ცა ქალ რეს პონ დენ ტებს შო-
რის მხო ლოდ 46.2% მი იჩ ნევს ასე (სხვაობა შე ნარ-
ჩუ ნე ბუ ლია ასა კობ რივ ჭრილ შიც).

დე ბუ ლე ბე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა გან ს-
ხ ვავ დე ბა ეთ ნი კუ რი მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის ჭრილ ში: 
რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც ეთ ნი კურ მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბად 

ქარ თ ვე ლი მი უ თი თა, უფ რო ნაკ ლე ბად ეთან ხ მე ბი-
ან დე ბუ ლე ბებს, რო მე ლიც ასი მეტ რი ულ გენ დე რულ 
ურ თი ერ თო ბებს ეხე ბა. ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლი რეს-
პონ დენ ტე ბი უფ რო პო ზი ტი უ რად აფა სე ბენ ფე მი ნის-
ტე ბი სა და ქა ლი უფ ლე ბა დამ ც ვე ლე ბის საქ მი ა ნო ბას, 
ვიდ რე ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი 
(Chi-Square= 43.458, df=3, p=.000). და სახ ლე ბის ტი-
პის ჭრილ ში მო ნა ცემ თა ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს, რომ სო-
ფელ თან და ქა ლაქ თან შე და რე ბით, ის რეს პონ დენ ტე-
ბი, ვინც დე და ქა ლაქ ში ცხოვ რობს, ასე ვე ნაკ ლე ბად 
ტრა დი ცი ულ და მო კი დე ბუ ლე ბას ამ ჟ ღავ ნე ბენ. ამის 
სა პი რი პი როდ, ფე მი ნის ტე ბი სა და ქალ თა უფ ლე ბე ბის 
დამ ც ველ თა საქ მი ა ნო ბას სო ფელ სა და ქა ლა ქებ ში 
უფ რო პო ზი ტი უ რად აფა სე ბენ, ვიდ რე დე და ქა ლაქ ში 
(Chi-Square= 47.205, df=6, p=.000).

მთლი ა ნო ბა ში, სა შუ ა ლო შე ფა სე ბა თა გა ნა წი ლე ბა 
გენ დე რუ ლი რო ლე ბის მი მართ ასი მეტ რი უ ლი /უ თა-
ნას წო რო და მო კი დე ბუ ლე ბის ტენ დენ ცი ას ავ ლენს.

საკ ვ ლე ვი დე ბუ ლე ბე ბის მი მართ ჩა ტა რე ბუ ლი ფაქ-
ტო რუ ლი ანა ლი ზის შე დე გად სა მი ფაქ ტო რი გა მო ი ყო. 

პირ ვე ლი ფაქ ტო რი, რო მელ საც პი რო ბი თად, ზო
გა დი რა დი კა ლუ რი გენ დე რუ ლი ასი მეტ რი ის ფაქ
ტო რი ვუ წო დეთ, აერ თი ა ნებს დე ბუ ლე ბებს, რო მე-
ლიც ქა ლის რო ლის მი მართ მკვეთ რად გა მო ხა ტულ 
დის კ რი მი ნა ცი ულ და მო კი დე ბუ ლე ბას გა მო ხა ტავს, 
პი როვ ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ფუნ ქ ცი ე ბის სხვა-
დას ხ ვა ას პექ ტით:
• „როდესაც ქა ლე ბი მუ შა ო ბენ, ეს იმას ნიშ ნავს, 

რომ ისი ნი კა ცებს არ თ მე ვენ მუ შა ო ბის შე საძ-
ლებ ლო ბას”;

• „როდესაც ქა ლე ბი იღე ბენ უფ ლე ბებს, ისი ნი ამ 
უფ ლე ბებს, ფაქ ტობ რი ვად კა ცებს არ თ მე ვენ”;

• „არასასურველი ორ სუ ლო ბის გან თა ვის დაც ვა 
მხო ლოდ ქა ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ა”;

• „ქალმა უნ და მო ით მი ნოს ფი ზი კუ რი შე უ რაცხ-
ყო ფა რა თა შე ი ნარ ჩუ ნოს ოჯა ხი”;

• „უმაღლესი გა ნათ ლე ბა ბი ჭის თ ვის უფ რო მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი ა, ვიდ რე გო გო ნას თ ვის”.

58 კითხვების ერთობლიობა საერთაშორისო კვლევის „კაცები და გენდერული თანასწორობის” (IMAGES) ფარგლებში შემუშავებულ 
კითხვარს ეყრდნობა, რომელიც საქართველოში ჩატარებულ კვლევებშიც (2014, 2019) გამოიყენება. 
59 კაცები, ქალები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში: საზოგადოების აღქმა და დამოკიდებულება. UNDP და UNFPA. 
თბილისი. 2020.
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მე ო რე ფაქ ტორ ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე-
ბი, ძი რი თა დად, ოჯა ხუ რი სტა ტუს - რო ლე ბის გა-
ნა წი ლე ბას ასა ხავს და შე სა ბა მი სად, პი რო ბი თად, 
ოჯა ხუ რი ასი მეტ რი ის ფაქ ტო რი ვუ წო დეთ. ამ 
ფაქ ტორ ში დე ბუ ლე ბის – „თანასწორობა ქალ სა და 
კაცს შო რის უკ ვე მიღ წე უ ლი ა” ინ ტეგ რი რე ბა იმით 
შე იძ ლე ბა აიხ ს ნას, რომ ქა ლის, რო გორც დე დის, 
ოჯახ ზე მზრუნ ვე ლის რო ლი ქარ თუ ლი ტრა დი ცი-
უ ლი კულ ტუ რის ღი რე ბუ ლე ბით იერარ ქი ა ში ერ თ -
ერთ უმაღ ლეს სა ფე ხურს იკა ვებს, ხო ლო თვი თონ 
ოჯა ხი, ამ იერარ ქი ის სა თა ვე ში ა. 
• „ქალის მთა ვა რი მო ვა ლე ო ბაა ოჯახ ზე ზრუნ ვა”;
• „თანასწორობა ქალ სა და კაცს შო რის უკ ვე 

მიღ წე უ ლი ა”;
• „ბავშვისთვის სა ფე ნე ბის გა მოც ვ ლა, და ბა ნა და 

გა მოკ ვე ბა ძი რი თა დად დე დე ბის პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბა ა”;

• „სახლში გა დამ წყ ვე ტი სიტყ ვა კაცს ეკუთ ვ ნის”;
• „იმისათვის რომ იყო კა ცი, შენ გჭირ დე ბა იყო 

ფი ზი კუ რად ძლი ე რი”.

მე სა მე ფაქ ტორ ში მხო ლოდ ერ თი ცვლა დი/ დე-
ბუ ლე ბა შე ვი და: „ფემინისტები და ქალ თა უფ ლე ბა-
დამ ც ვე ლე ბი, და სა ფა სებ ლე ბი არი ან გამ ბე და ო ბის-
თ ვის”. ამ ფაქ ტორს, პი რო ბი თად, თა ნას წო რო ბის 
მხარ დამ ჭერ თა ფაქ ტო რი ვუ წო დეთ.

ორი დე ბუ ლე ბა: ”ქალმა უნ და მო ით მი ნოს სიტყ-
ვი ე რი შე უ რაცხ ყო ფა რა თა შე ი ნარ ჩუ ნოს ოჯა ხი” 
და „იმისათვის რომ იყო კა ცი, შენ გჭირ დე ბა იყო 
ფი ზი კუ რად ძლი ე რი” არც რო მე ლი მე ფაქ ტორ თან 
ასო ცირ და, არც ცალ კე ფაქ ტო რის სა ხით გა მო ი-
ყო. პირ ვე ლი მათ გა ნი პირ ველ ორ ფაქ ტორ თან ამ-
ჟ ღავ ნებს ასო ცი რე ბის ტენ დენ ცი ას, ხო ლო მე ო რეს 
რო მე ლი მე ფაქ ტორ თან ასო ცი რე ბის ტენ დენ ცია არ 
შე ი ნიშ ნე ბა.

პირ ვე ლი ფაქ ტო რის სა შუ ა ლო ქუ ლა არის 1.52, 
მე ო რე ფაქ ტო რის – 2.48, ხო ლო მე სა მის – 2.35. სა-
შუ ა ლო ქუ ლე ბის ასე თი გა ნა წი ლე ბა სა შუ ა ლე ბას 
გვაძ ლევს და ვას კ ვ ნათ, რომ საკ ვ ლე ვი პო პუ ლა ცი-

ის თ ვის ზო გა დი რა დი კა ლუ რი გენ დე რუ ლი ასი მეტ-
რი ის ფაქ ტო რი ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად არის მი სა ღე ბი, 
მაგ რამ ოჯა ხუ რი ასი მეტ რი ის ფაქ ტო რი მი სა ღე ბის-
კენ გა დახ რის ტენ დენ ცი ას ავ ლენს. შე სა ბა მი სად, 
ოჯა ხუ რი რო ლე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა ერ-
თ -ერთ გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლურ სა კითხად შე იძ-
ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ.

ის ფაქ ტი, რომ ქა ლი სა და კა ცის თა ნას წო რო-
ბის მხარ დამ ჭერ თა შე სა ხებ დე ბუ ლე ბა სა ერ თოდ 
ცალ კე ფაქ ტო რად ამო ვი და (მას აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა 
სო ცი უ მის მას შ ტა ბით მაგ რამ სხვა, უფ რო კონ კ რე-
ტუ ლი ში ნა არ სის დე ბუ ლე ბებს არ უკავ შირ დე ბა), 
შე სა ბა მი სი ას პექ ტით სა კითხის უფ რო დე ტა ლუ რად 
კვლე ვის მი ზან შე წო ნი ლე ბა ზე შე იძ ლე ბა მი უ თი თებ-
დეს60. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მე ო რე და მე სა მე ფაქ ტო რე ბის 
სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნებ ლე ბი სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვ ნე-
ლო ვან და მო კი დე ბუ ლე ბა შია სქეს თან. სა ხელ დობრ, 
მე ო რე ფაქ ტო რის მნიშ ვ ნე ლო ბე ბი მდედ რო ბი თი 
სქე სის წარ მო მად გენ ლებ ში სა შუ ა ლო ზე და ბა ლი ა, 
მამ რო ბი თი სქე სის რეს პონ დენ ტებ ში კი – სა შუ ა-
ლო ზე მა ღა ლი; ხო ლო მე სა მე ფაქ ტო რის სა შუ ა ლო 
მნიშ ვ ნე ლო ბე ბი, პი რი ქით, მდედ რო ბი თი სქე სის 
რეს პონ დენ ტებ ში სა შუ ა ლო ზე მა ღა ლი ა, მამ რო ბი-
თი სქე სის რეს პონ დენ ტებ ში კი – სა შუ ა ლო ზე და ბა-
ლი. მდედ რო ბი თი სქე სის რეს პონ დენ ტე ბი ნაკ ლე-
ბად აღი ა რე ბენ ოჯა ხუ რი ასი მეტ რი ის ფაქ ტორს და 
მე ტად აფა სე ბენ ფე მი ნის ტე ბი სა და ქალ თა უფ ლე-
ბე ბის დამ ც ველ თა საქ მი ა ნო ბას.

სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი ორი ენ ტა ცია
• 2016 წლის კვლე ვის შე დე გებ თან შე და რე ბით, 

რეს პონ დენ ტ თა გე ო პო ლი ტი კუ რი ორი ენ ტა ცია 
უფ რო გა მოკ ვე თი ლი ა: თით ქ მის ორ ჯერ შემ-
ცირ და იმ რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვინც აშ შ - ს თან 
და ევ რო კავ შირ თან დის ტან ცი რე ბუ ლი ურ თი-
ერ თო ბის მომ ხ რე იყო; 

• რუ სეთ თან დის ტან ცი რე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბის 
მომ ხ რე თა წი ლი თით ქ მის არ შეც ვ ლი ლა 2016 

60 ეთნიკურ ჭრილში განსაკუთრებით თვალშისაცემია ასიმეტრია ფემინისტებისა და ქალი უფლებადამცველების მიმართ 
დამოკიდებულების თვალსაზრისით.
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წლის შე დე გებ თან შე და რე ბით, თუმ ცა 11%-ით 
შემ ცირ და უფ რო მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბის მომ-
ხ რე თა წი ლი;

• რო გორც აშ შ - ს თან, ისე ევ რო კავ შირ თან უფ-
რო მე ტად და ახ ლო ე ბის სურ ვი ლი ყვე ლა ზე 
მა ღა ლია 18-24 ასა კობ რივ ჯგუფ ში, ყვე ლა ზე 
ნაკ ლე ბი კი 65-ს ზე მოთ ასა კის რეს პონ დენ-
ტებ ში; 

• რუ სეთ თან უფ რო ახ ლო ურ თი ერ თო ბას ყვე ლა 
ასა კობ რივ ჯგუფ ში ნაკ ლე ბად უჭე რენ მხარს. 
ყვე ლა ზე და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 18-24 ასა კობ-
რი ვი ჯგუ ფის რეს პონ დენ ტებ ში და ფიქ სირ და, 
ყვე ლა ზე მა ღა ლი – 65+ ჯგუფ ში;

• დე და ქა ლაქ ში მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბი უფ-
რო მე ტად უჭე რენ მხარს აშ შ - ს თან და ევ რო კავ-
შირ თან უფ რო მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბას, ვიდ რე 
ისი ნი, ვინც სხვა ქა ლა ქებ ში და სოფ ლად ცხოვ-
რობს. 

• რაც უფ რო მა ღა ლია რეს პონ დენ ტის ეკო ნო მი-
კუ რი მდგო მა რე ო ბის თვით შე ფა სე ბა, მით მე-
ტად გა მო ხა ტავს ის ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა-
ტებ სა და ევ რო კავ შირ თან მჭიდ რო, ხო ლო და 
რუ სეთ თან დის ტან ცი რე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბის 
სურ ვილს;

• ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლე ბი უფ რო მკა ფი ოდ გა-
მო ხა ტა ვენ რუ სეთ თან დის ტან ცი რე ბუ ლი ურ-
თი ერ თო ბე ბის სურ ვილს, ვიდ რე ეთ ნი კუ რი უმ-
ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი;

• რეს პონ დენ ტებ ში, ვინც თავს მარ თ ლ მა დი დე-
ბელ ქრის ტი ა ნად მი იჩ ნევს, რე ლი გი უ რო ბის 
ინ დექ სი კავ შირ შია რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბის 
ხა რის ხ თან: რუ სეთ თან მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბის 
მსურ ველ რეს პონ დენ ტებ ში რე ლი გი უ რო ბის ხა-
რის ხი უფ რო მა ღა ლი ა, ვიდ რე იმ რეს პონ დენ-
ტებ ში, ვინც იგი ვე ნა ი რი ან უფ რო დის ტან ცი-
რე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბის მომ ხ რე ა.

ან ტი ჰო მო სექ სუ ა ლუ რი გან წყო ბე ბის გე ო პო ლი-
ტი კუ რი გან ზო მი ლე ბა მყა რა დაა და კავ ში რე ბუ-
ლი რუ სულ დე ზინ ფორ მა ცი ა სა და ან ტი და სავ ლურ 
პრო პა გან დას თან. მკვლე ვარ თა მო საზ რე ბით, აღ-
მო სავ ლეთ და ცენ ტ რა ლუ რი ევ რო პის ქვეყ ნე ბი, 
გე ოგ რა ფი უ ლი სი ახ ლო ვის გა მო, ამ ტი პის პრო-
პა გან დის მი მართ გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვ ლა დე ბი 
აღ მოჩ ნ დ ნენ. კვლე ვა, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში 
ევ რო კავ შირ თან და მო კი დე ბუ ლე ბის დი ნა მი კა ზე 
ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის ამ გ ვა რი ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზე ბის 
პირ და პირ გავ ლე ნას უშუ ა ლოდ გა ზო მავ და, არ ჩა-
ტა რე ბუ ლა61. თუმ ცა, ბო ლო წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი 
მე დი ა- კ ვ ლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის 
ან ტი- და სავ ლუ რი გან წყო ბე ბის გა საძ ლი ე რებ ლად 
გა მო ყე ნე ბა დღე საც ჰო მო ფო ბი უ რი რი ტო რი კის 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს შე ად გენს62. 2016 წელს ჩა-
ტა რე ბულ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ჰო მო/ ბი/ ტ რან-
ს ფო ბი ა სა და სა გა რეო პო ლი ტი კურ ორი ენ ტა ცი ას 
შო რის გა მო ხა ტუ ლი კავ ში რი არ იყო.

2016 წლის კვლე ვის შე დე გებ თან შე და რე ბით, 
რეს პონ დენ ტ თა გე ო პო ლი ტი კუ რი ორი ენ ტა ცია უფ-
რო გა მოკ ვე თი ლი ა: გაზ რ დი ლია იმ რეს პონ დენ ტ თა 
სიხ ში რე, ვინც აშ შ - ს თან და ევ რო კავ შირ თან უფ რო 
მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბის მომ ხ რე ა. რუ სეთ თან უფ რო 
მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბის მომ ხ რე თა წი ლი კი მნიშ ვ-
ნე ლოვ ნა დაა შემ ცი რე ბუ ლი, თუმ ცა, დის ტან ცი რე-
ბუ ლი ურ თი ერ თო ბის მომ ხ რე თა რიცხ ვი თით ქ მის 
არ შეც ვ ლი ლა (იხ. დიაგარამა 3). 

სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი ორი ენ ტა ცი ის ანა ლი ზი 
სო ცი ო- დე მოგ რა ფი უ ლი ცვლა დე ბის ჭრილ ში აჩ ვე-
ნებს, რომ ასა კი, გა ნათ ლე ბის დო ნე, ეკო ნო მი კუ რი 
მდგო მა რე ო ბის თვით შე ფა სე ბა, და სახ ლე ბის ტი პი 
და ეთ ნი კუ რი მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან კავ-
შირ შია რეს პონ დენ ტ თა სა გა რეო ორი ენ ტა ცი ას თან. 

რო გორც აშ შ - ს თან, ისე ევ რო კავ შირ თან უფ რო 
მე ტად და ახ ლო ე ბის სურ ვი ლი ყვე ლა ზე მა ღა ლია 

61 2020 წელს ჩატარებული კვლევის „საქართველოს მომავალი” მიხედვით, რესპონდენტთა 42%-მა აღნიშნა, რომ მათი აზრით, 
რუსეთის ანტიდასავლური პროპაგანდა ზიანს აყენებს საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებას. ხელმისაწვდომია ბმულზე (10 
მარტი, 2022): http://mikeladzefoundation.org/uploads/files/2021-05/1620724323_final-fog_geo_08_04_2021.pdf 
62 მედიის განვითარების ფონდის მედია-მონიტორინგის შედეგები 2017, 2018,2019, 2020.

http://mikeladzefoundation.org/uploads/files/2021-05/1620724323_final-fog_geo_08_04_2021.pdf
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18-24 ასა კობ რივ ჯგუფ ში (შესაბამისად 66.3% და 
70.2%), ხო ლო ყვე ლა ზე ნაკ ლებ ენ თუ ზი აზმს 65 ზე-
მოთ ასა კის რეს პონ დენ ტე ბი (42.5% და 41.6%) იჩე-
ნენ. ამას თან ევ რო კავ შირ თან და ახ ლო ე ბის მსურ-
ვე ლე ბი მცი რე დით მეტ ნი არი ან ყვე ლა ასა კობ რივ 
კა ტე გო რი ა ში, გარ და 65+ ჯგუ ფი სა. რუ სეთ თან უფ-
რო ახ ლო ურ თი ერ თო ბას ყვე ლა ასა კობ რივ ჯგუფ ში 
ნაკ ლე ბად უჭე რენ მხარს. ყვე ლა ზე და ბა ლი მაჩ ვე-
ნე ბე ლი 18-24 ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის რეს პონ დენ ტებ-
ში და ფიქ სირ და (13.7%), ყვე ლა ზე მა ღა ლი კი 65 და 
უფ რო სი ასა კის ჯგუფ ში (34.1%). 

რაც უფ რო უკე თე სად ახა სი ა თებს რეს პონ დენ ტი 
ოჯა ხის ეკო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბას, მით მე ტად 
უჭერს ის მხარს მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბას აშ შ - სა და 
ევ რო კავ შირ თან და დის ტან ცი რე ბულს – რუ სეთ-
თან. დე და ქა ლა ქის მცხოვ რებ თა ძა ლი ან მცი რე ნა-
წი ლი (6.6%-7.6%) ემ ხ რო ბა აშ შ - სა და ევ რო პას თან 
უფ რო დის ტან ცი რე ბულ ურ თი ერ თო ბებს, მა შინ, 
რო ცა მა თი 50.9% რუ სეთ თან უფ რო დის ტან ცი რე-
ბუ ლი ურ თი ერ თო ბის მომ ხ რე ა.

ბო ლო ათ წ ლე ულ ში ჩა ტა რე ბუ ლი სხვა კვლე ვე-
ბის შე დე გე ბის მსგავ სად63, რო მე ლიც ევ რო კავ ში-
რის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა სა და მათ დი ნა მი კას 
სწავ ლობს, ევ რო კავ შირ თან ინ ტეგ რა ცი ის იდე ას 
უფ რო ნაკ ლე ბი მხარ დამ ჭე რი ჰყავს სა ქარ თ ვე ლო-
ში მცხოვ რებ ეთ ნი კურ უმ ცი რე სო ბებ ში ეთ ნი კუ რად 
ქარ თ ველ მო ქა ლა ქე ებ თან შე და რე ბით.

ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლი რეს პონ დენ ტე ბის თით ქ-
მის ნა ხე ვა რი (44.9%), რუ სეთ თან დის ტან ცი რე ბუ ლი 
ურ თი ერ თო ბის მომ ხ რე ა, ნა ხე ვარ ზე მეტს კი აშ შ - სა 
და ევ რო კავ შირ თან უფ რო მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბა 
სურს (შესაბამისად 51.6% და 54.1%). ეთ ნი კუ რად 
აზერ ბა ი ჯა ნელ რეს პონ დენ ტებ ში ევ რო კავ შირ თან 
მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბას უფ რო მე ტი რეს პონ დენ ტი 
ემ ხ რო ბა – 57.5%, ვიდ რე აშ შ - ს თან – 43.1%. თით-
ქ მის თა ნა ბა რია იმ რეს პონ დენ ტე ბის თა ნა ფარ დო-
ბა, ვი საც რუ სეთ თან უფ რო მჭიდ რო ან არ სე ბუ ლი 
ურ თი ერ თო ბე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა სურს – 34.9% და 
36.9% (დისტანცირებული ურ თი ერ თო ბის მომ ხ რეა 

26%). გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სუ რა თია ეთ ნი კუ რად სო მეხ 
რეს პონ დენ ტებ ში – აშ შ - ს თან უფ რო მჭიდ რო ურ თი-
ერ თო ბას მხო ლოდ რეს პონ დენ ტ თა 16.6% ემ ხ რო ბა, 
41.7% კი უფ რო დის ტან ცი რე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბის 
მომ ხ რე ა, ევ რო კავ შირ თან – ხუ თი დან ერთს სურს 
უფ რო მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბა (22.2%), 37.2% კი 
დის ტან ცი რე ბულ ურ თი ერ თო ბას არ ჩევს. რაც შე-
ე ხე ბა რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბას, 59.2%-ს რუ სეთ-
თან უფ რო მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბე ბი სურს, 15.5% 
არ სე ბუ ლი სტა ტუს - ქ ვოს შე ნარ ჩუ ნე ბას ემ ხ რო ბა, 
13.8%-ს კი დის ტან ცი რე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბა სურს 
(იხ. დიაგარამა 4). 

იმ რეს პონ დენ ტებს შო რის, ვინც რე ლი გი ურ აღ-
მ სა რებ ლო ბად მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ქრის ტი ა ნი 
მი უ თი თა, რე ლი გი უ რო ბის ინ დექ სი ამ ჟ ღავ ნებს 
გარ კ ვე ულ კავ შირს რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბის ხა-
რის ხ თან, მა შინ, რო ცა აშ შ - სა და ევ რო კავ შირ თან 
ურ თი ერ თო ბე ბის თვალ საზ რი სით, გან ს ხ ვა ვე ბე ბი 
რე ლი გი უ რო ბის ინ დექ სებს შო რის სტა ტის ტი კუ რად 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ა. იმ რეს პონ დენ ტ თა რე ლი გი უ რო ბის 
ინ დექ სი, ვინც დის ტან ცი რე ბულ ურ თი ერ თო ბებს 
ემ ხ რო ბა, ყვე ლა ზე და ბა ლია და პი რი ქით – ისი ნი, 
ვინც მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბის მომ ხ რეა რუ სეთ თან, 
რე ლი გი უ რო ბის სკა ლა ზე, სხვებ თან შე და რე ბით 
მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლით გა მო ირ ჩე ვი ან. შე იძ ლე ბა ვი-
ვა რა უ დოთ, რომ „ერთმორწმუნე მე ზო ბელ თან” და-
ახ ლო ე ბის უალ ტერ ნა ტი ვო ბის ნა რა ტი ვი, რომ ლის 
პრო პა გან და საც სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დებ-
ლუ რი ეკ ლე სია ბო ლო ორი ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო-
ბა ში გაძ ლი ე რე ბუ ლი ინ ტენ სი ვო ბით ეწე ვა, მარ თ ლ-
მა დი დე ბელ მორ წ მუ ნე თა პო ზი ცი ებ ზე რუ სეთ თან 
და ახ ლო ე ბის თვალ საზ რი სით მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ-
ლე ნას ახ დენს.

63 ევროპის ფონდი 2013-2021, საქართველოს მომავალი. CRRC საქართველო. თბილისი. 2021.
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დიაგრამა#3
რესპონდენტთასაგარეოპოლიტიკურიორიენტაცია2016და2021წელს

აშ
შ

ევ
რ

ო
კა

ვშ
ირ

ი
რ

უს
ეთ

ი

2021

2021

2021

2016

2016

2016

უფრო მჭიდრო ურთიერთობა იგივენაირი ურთიერთობა

უფრო დისტანცირებული ურთიერთობა უ/პ ან მიჭირს პ/გ

49.9%

36.2%

53.0%

45.0%

27.1% 20.5% 43.0% 9.4%

11.6%43.5%6.8%38.1%

11.7% 32.2% 11.2%

24.7% 15.8% 6.5%

14.2% 37.8% 11.8%

26.4% 16.6% 7.2%

დიაგრამა#4
რესპონდენტთასაგარეოპოლიტიკურიორიენტაციაეთნიკურიმიკუთვნებულობისჭრილში

აშ
შ

ევ
რ

ო
კა

ვშ
ირ

ი
რ

უს
ეთ

ი

ქართველი

ქართველი

ქართველი

სომეხი

სომეხი

სომეხი

აზერბაიჯანელი

აზერბაიჯანელი

აზერბაიჯანელი

უფრო მჭიდრო ურთიერთობა იგივენაირი ურთიერთობა

უფრო დისტანცირებული ურთიერთობა უ/პ ან მიჭირს პ/გ

7.2%16.2%25.0%51.6%

16.6% 26.3% 41.7% 15.4%

7.3%49.6%43.1%

54.1% 24.0% 15.5% 6.4%

16.1%37.2%24.5%22.2%

57.5% 35.7% 6.4%

9.7%44.9%19.9%25.4%

59.2% 15.5% 13.8% 11.5%

2.2%26.0%36.9%34.9%
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5.3. ცოდ ნა, მი თე ბი, სტე რე ო ტი პე ბი 
ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის / ჰო მო სექ სუ ა ლე ბის 
შე სა ხებ

ლგბტ(ქ)ი სა კითხებ ზე ინ ფორ მა ცი ის  
წყა რო ე ბი და სან დო ო ბა

ძი რი თა დი სა ინ ფორ მა ციო ენა
სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ენა (ქართული) საკ-

ვ ლე ვი პო პუ ლა ცი ის თ ვის დო მი ნან ტურ ძი რი თად 
სა ინ ფორ მა ციო ენას წარ მო ად გენს: რეს პონ დენ ტ-
თა უდი დეს მა უმ რავ ლე სო ბამ – 94.5%-მა, ერ თ -ერთ 
ალ ტერ ნა ტი ვად მა ინც ქარ თუ ლი ენა და ა სა ხე ლა, 
ხო ლო 70.7%-ისათვის ქარ თუ ლი ენა, აღ ნიშ ნუ ლი 
თვალ საზ რი სით, უალ ტერ ნა ტი ვოა – მხო ლოდ ქარ-
თულ ენა ზე ეც ნო ბა სი ახ ლე ებს. სხვა, მათ შო რის, 
სა ერ თა შო რი სო ენე ბის სიხ ში რე ე ბი ბევ რად უფ რო 
და ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბით არის წარ მოდ გე ნი ლი. 

ცხრილი#10ა
იმენათაზოგადისიხშირულიგანაწილება,რომელთამეშვეო
ბითაცსიახლეებსეცნობიან64

ენა %

ქართული 94.5

რუსული 17.8

ინგლისური 10.5

აზერბაიჯანული 4.0

სომხური 2.5

სხვა 0.8

ძი რი თად სა ინ ფორ მა ციო ენა თა რან ჟი რე ბის შე-
დე გე ბიც ანა ლო გი ურ ტენ დენ ცი ას გა მო ხა ტავს. 
რეს პონ დენ ტ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 25.5%-მა ძი-
რი თად სა ინ ფორ მა ციო ენად ერ თ ზე მე ტი ენა და-
ა სა ხე ლა. აღ ნიშ ნუ ლი ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლებს 
სთხო ვეს, მათ მი ერ და სა ხე ლე ბუ ლი ენე ბი პრი ო რი-
ტე ტე ბის მი ხედ ვით და ე ლა გე ბი ნათ. უდი დეს მა უმ-
რავ ლე სო ბამ (79%) პირ ველ პრი ო რი ტე ტად ქარ თუ-
ლი ენა და ა სა ხე ლა. 

ცხრილი#10ბ
იმენათაზოგადისიხშირულიგანაწილება,რომელთამეშვე
ობითაცსიახლეებსეცნობიან,რანჟირებისშემდეგ
ენა %

ქართული 79.0

რუსული 8.4

სომხური 3.9

ინგლისური 2.6

აზერბაიჯანული 1.1

სხვა 1.1
ტენ დენ ცია პირ ვე ლი სა მი არ ჩე ვა ნის და, შე სა-

ბა მი სად, გე ო მეტ რი უ ლი სა შუ ა ლოს შემ თხ ვე ვა შიც 
მდგრა დი ა.

იმ ენა თა ზო გა დი სიხ ში რუ ლი გა ნა წი ლე ბა, რო-
მელ თა მეშ ვე ო ბი თაც სი ახ ლე ებს ეც ნო ბი ან, ფორ-
მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის ჭრილ ში აჩ ვე ნებს, რომ ქარ-
თუ ლი, ინ გ ლი სუ რი და რუ სუ ლი ენე ბის ძი რი თად 
სა ინ ფორ მა ციო ენე ბად და სა ხე ლე ბის სიხ ში რე ე ბი 
აკა დე მი უ რი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის პირ და პირ პ რო-
პორ ცი უ ლი ა. 

ძი რი თა დი სა ინ ფორ მა ციო ენა სტა ტის ტი კუ რად 
მნიშ ვ ნე ლო ვან კავ შირ შია და სახ ლე ბის ტიპ თან. 
სა ხელ დობრ, ქარ თუ ლი, ინ გ ლი სუ რი და რუ სუ ლი 
ენე ბის და სა ხე ლე ბის სიხ ში რე ე ბი ქა ლა ქის ტი პის 
და სახ ლე ბებ ში უფ რო მა ღა ლი ა, ვიდ რე სა სოფ ლო 
და სახ ლე ბებ ში, ხო ლო აზერ ბა ი ჯა ნულ და სომ ხურ 
ენებ თან და კავ ში რე ბით სა პი რის პი რო ტენ დენ ცია 
ვლინ დე ბა.

64 პასუხების ჯამი 100%-ს აჭარბებს, რადგან დასაშვები იყო კითხვაზე ერთზე მეტი პასუხის გაცემა.
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ცხრილი#11
იმენათაზოგადისიხშირულიგანაწილება,რომელთამეშვე
ობითაცსიახლეებსეცნობიანსაცხოვრებელიადგილისტიპის
ჭრილში

ენა დედაქალაქი ქალაქი სოფელი

ქართული 99.0 97.4 89.4

ინგლისური 22.5 8.1 3.9

რუსული 25.1 16.8 13.5

სომხური 0.4 1.0 4.9

აზერბაიჯანული 0.4 1.6 8.1

სხვა 1.4 0.9 0.3

სა ინ ფორ მა ციო წყა რო ე ბი
• რეს პონ დენ ტე ბის წი ლი, ვინც პა სუ ხობს, რომ 

ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბი სა და სა კითხე ბის შე სა-
ხებ ინ ფორ მა ცი ას სა ერ თოდ არ იღე ბენ (26.6%) 
თით ქ მის ორ ჯერ მე ტია 2016 წლის მო ნა ცე მებ-
ზე (13.2%);

• ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი 
უფ რო ხში რად უთი თებ დ ნენ, რომ არ ცერ თი 
წყა რო დან არ იღე ბენ ინ ფორ მა ცი ას ლგბტ(ქ)ი 
ადა მი ა ნე ბი სა და სა კითხე ბის შე სა ხებ, ვიდ რე 
ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლე ბი (ქართველი 25.2%, 
სო მე ხი – 41.2%, აზერ ბა ი ჯა ნე ლი – 45.3%); 
სოფ ლებ სა და ქა ლა ქის ტი პის სხვა და სახ ლე-
ბებ თან შე და რე ბით, თბი ლის ში რეს პონ დენ ტ თა 
ყვე ლა ზე მცი რე ნა წი ლი ამ ბობს, რომ არ ცერ თი 
წყა რო დან არ იღებს ინ ფორ მა ცი ას (თბილისი – 
21.8%, ქა ლა ქი – 28.2%, სო ფე ლი – 28.7%);

• ისე ვე, რო გორც 2016 წელს, ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა-
ნე ბი სა და სა კითხე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბულ წყა როს ტე ლე ვი ზია 
წარ მო ად გენს (49.7%); 

• იმ რეს პონ დენ ტე ბის წი ლი, ვინც პა სუ ხობს, 
რომ ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბი სა და სა კითხე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი დან 
იღე ბენ (35.6%), თით ქ მის სამ ჯე რაა გაზ რ დი ლი 

2016 წლის მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით (12.7%);
• ლგბტ(ქ)ი სა კითხებ ზე ინ ფორ მა ცი ის ძი რი თად 

წყა როდ სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი სა და ინ ტერ ნეტ -
- მე დი ის და სა ხე ლე ბის სიხ ში რე იკ ლებს ასა კის 
მა ტე ბას თან ერ თად, ხო ლო ტე ლე ვი ზი ი სა იმა-
ტებს;

• ტე ლე ვი ზი ის, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი სა და ინ-
ტერ ნეტ - მე დი ის და სა ხე ლე ბის სიხ ში რე კავ შირ-
შია სტრა ტას თან – დე და ქა ლაქ ში მცხოვ რე ბი 
რეს პონ დენ ტე ბი უფ რო ხში რად ასა ხე ლე ბენ 
სო ცი ა ლურ ქსე ლებ სა და ინ ტერ ნეტ - მე დი ას, 
რო გორც ლგბტ(ქ)ი სა კითხებ ზე ინ ფორ მა ცი-
ის ძი რი თად წყა როს, და უფ რო იშ ვი ა თად ტე-
ლე ვი ზი ას, ვიდ რე სხვა ქა ლა ქებ ში და სოფ ლად 
მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბი. 

ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბი სა და სა კითხე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბულ წყა როს ტე-
ლე ვი ზია წარ მო ად გენს – რეს პონ დენ ტ თა 49.7% პა-
სუ ხობს, რომ ყვე ლა ზე ხში რად სწო რედ ტე ლე ვი ზი-
ით იღებს შე სა ბა მის ინ ფორ მა ცი ას. მე ო რე ად გილს 
იკა ვებს სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი 35.6%-ით, ხო ლო მე-
სა მეს ინ ტერ ნეტ - მე დია 13.5%-ით.

საკ მა ოდ დი დია იმ ჯგუ ფის მო ცუ ლო ბა (26.6%), 
რომ ლის წევ რე ბიც პა სუ ხო ბენ, რომ ლგბტ(ქ)ი ადა-
მი ა ნე ბი სა და სა კითხე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას 
სა ერ თოდ არ იღე ბენ. თუმ ცა, ამ ჯგუ ფის წევ რ თა 
გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლის შემ თხ ვე ვა ში ეს შე იძ ლე ბა უფ-
რო და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მომ ხატ ვე ლი იყოს და არა 
ფაქ ტობ რი ვი ვი თა რე ბის. 

უფ რო კონ კ რე ტუ ლად, კითხ ვა ზე: „საიდან იღებთ 
ყველ ზე ხში რად ინ ფორ მა ცი ას ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნებ-
სა და სა კითხებ ზე?” გა ცე მუ ლი პა სუ ხე ბის მი ხედ-
ვით, სა ინ ფორ მა ციო წყა რო ე ბის სიხ ში რე თა გა ნა წი-
ლე ბა შემ დეგ ნა ი რი ა65:

65 პასუხების ჯამი 100%-ს აჭარბებს, რადგან დასაშვები იყო კითხვაზე რამდენიმე პასუხის გაცემა.



63

წინარწმენიდან თანასწორობამდე

ცხრილი#12
ლგბტ(ქ)იადამიანებსადასაკითხებზეძირითადიინფორმა
ციისწყაროებისგანაწილებისსიხშირე

ინფორმაციისწყარო
%

2016 2021

ტელევიზია (54.7)66 49.7

ტელევიზია - ახალი ამბები 35.0

ტელევიზია - გასართობი შოუები 28.3

რადიო 2.8 0.6

ინტერნეტ–მედია 13.0 13.5

სოციალური ქსელები 12.7 35.6

ბეჭდური მედია 3.5 0.9

სახელმძღვანელოები 0.9 0.0

გაკვეთილები, ლექციები 0.5 0.4

ტრეინინგები, სემინარები 1.0 0.4

ქადაგებები 0.9 0.2

ოჯახის წევრები, ნათესავები - 2.1

ნაცნობები, მეგობრები 0.7 5.2

სხვა 0.7

არცერთი წყაროდან 13.2 26.6

უარი პასუხზე 0.4 0.6

მიჭირს პასუხის გაცემა 1.1 0.2

ტე ლე ვი ზია
ტე ლე ვი ზი ის, რო გორც ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნებ სა 

და სა კითხებ ზე ყვე ლა ზე ხში რი სა ინ ფორ მა ციო 
წყა როს და სა ხე ლე ბა კო რე ლა ცი ა შია ასაკ თან, 
გა ნათ ლე ბას თან, ეროვ ნე ბას თან და და სახ ლე ბის 
ტიპ თან. ტე ლე ვი ზი ის და სა ხე ლე ბის სიხ ში რე ყვე-
ლა ზე მა ღა ლი რეს პონ დენ ტ თა იმ ჯგუფ ში ა, რომ-
ლის ეროვ ნუ ლი თვი თი დენ ტო ბა არის ქარ თ ვე ლი, 
ხო ლო ყვე ლა ზე და ბა ლი იმ ჯგუფ ში, რომ ლის 
წევ რებ მაც სა კუ თარ ეროვ ნე ბად აზერ ბა ი ჯა ნე-
ლი მი უ თი თეს (ქართველი – 51%, სო მე ხი – 43.1%, 
აზერ ბა ი ჯა ნე ლი – 22.9%); ტე ლე ვი ზი ას, რო გორც 
ინ ფორ მა ცი ის წყა როს უფ რო ხში რად ასა ხე ლე ბენ 
სა სოფ ლო და სახ ლე ბებ ში, ვიდ რე ქა ლა ქის ტი პის 

და სახ ლე ბებ ში (თბილისი – 35.6%, ქა ლა ქი (გარდა 
დე და ქა ლა ქი სა) – 44.9%, სო ფე ლი – 55.2%). საკ-
ვ ლევ კონ ტექ ს ტ ში ტე ლე ვი ზია ყვე ლა ზე მცი-
რე სიხ ში რით და სა ხელ და 18-24 წწ ასა კობ რივ 
ჯგუფ ში. 25-44 წწ ასა კობ რივ ჯგუ ფებ ში სიხ ში რე 
მკვეთ რად გა ი ზარ და, ხო ლო 55 წლის ან მე ტი ასა-
კის მქო ნე თა ჯგუ ფებ ში პიკს მი აღ წი ა. უმაღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბის მქო ნე რეს პონ დენ ტე ბი უფ რო იშ ვი-
ა თად ასა ხე ლებ დ ნენ ტე ლე ვი ზი ას, რო გორც წყა-
როს, ვიდ რე აკა დე მი უ რი გა ნათ ლე ბის სხვა სა ფე-
ხუ რებ ზე მყო ფი რეს პონ დენ ტე ბი.

ინ ტერ ნეტ  მე დია
ინ ტერ ნეტ მე დი ის, რო გორც ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა-

ნებ სა და სა კითხებ ზე ინ ფორ მა ცი ის ყვე ლა ზე ხში-
რი წყა როს და სა ხე ლე ბა კო რე ლა ცი ა შია ასაკ თან და 
გა ნათ ლე ბას თან. შე იძ ლე ბა და ვას კ ვ ნათ, რომ ინ-
ტერ ნეტ მე დი ის და სა ხე ლე ბა ასა კის უკუპ რო პორ-
ცი უ ლი ა. მი სი და სა ხე ლე ბის სიხ ში რე გა ნათ ლე ბის 
ხა რის ხის პირ და პირ პ რო პორ ცი უ ლად იზ რ დე ბა.

სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი
სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის, რო გორც ლგბტ(ქ)ი ადა-

მი ა ნებ სა და სა კითხებ ზე ინ ფორ მა ცი ის ყვე ლა ზე 
ხში რი წყა როს და სა ხე ლე ბა კო რე ლა ცი ა შია ასაკ თან 
და და სახ ლე ბის ტიპ თან. სა ხელ დობრ, რაც უფ რო 
ახალ გაზ რ დაა რეს პონ დენ ტი, მით უფ რო ხში რად 
ასა ხე ლებს აღ ნიშ ნულ წყა როს. ამას თან, სო ცი ა-
ლუ რი ქსე ლე ბის და სა ხე ლე ბის სიხ ში რე ქა ლა ქის 
სა ქა ლა ქო ტი პის და სახ ლე ბებ ში უფ რო მა ღა ლი ა, 
ვიდ რე სა სოფ ლო ტი პის და სახ ლე ბებ ში. თბი ლი სის 
მაცხოვ რე ბელ თა ნა ხე ვარ ზე მე ტი (51.5%) ასა ხე-
ლებს სო ცი ა ლურ ქსე ლებს, რო გორც სა ინ ფორ მა-
ციო წყა როს, მა შინ რო ცა იგი ვე წყა რო ქა ლა ქად 
(დედაქალაქის გარ და) მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე-
ბის 37.3%-მა და სოფ ლად მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ-
ტე ბის 23.5%-მა მი უ თი თა.

66 2016 წელს ტელევიზია, როგორც ინფორმაციის წყარო, ორი ცვლადის მეშვეობით იყო წარმოდგენილი. 2021 წლის მონაცემებთან 
შესადარებლად, ორივე ცვლადი (სატელევიზიო ახალი ამბები და სატელევიზიო გასართობი შოუები) მონაცემები ხელახლა 
გადავთვალეთ.
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პა სუ ხი „არცერთი”
სა გან გე ბო დაკ ვირ ვე ბის ობი ექ ტი გახ და ჯგუ-

ფი, რომ ლის წევ რებ მაც უპა სუ ხეს, რომ ლგბტ(ქ)ი 
ადა მი ა ნებ სა და სა კითხებ ზე არ იღე ბენ ინ ფორ მა ცი ას 
რო მე ლი მე წყა რო დან. შე სა ბა მი სი ცვლა დი კო რე ლა-
ცი ა შია ასაკ თან, გა ნათ ლე ბას თან, ეროვ ნე ბას თან 
და და სახ ლე ბის ტიპ თან. ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი უფ რო ხში რად უთი თებ დ ნენ, 
რომ არ ცერ თი წყა რო დან არ იღე ბენ ინ ფორ მა ცი-
ას ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბი სა და სა კითხე ბის შე სა-
ხებ, ვიდ რე ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლე ბი (ქართველი 
– 25.2%, სო მე ხი – 41.2%, აზერ ბა ი ჯა ნე ლი – 
45.3%); სოფ ლებ სა და ქა ლა ქის ტი პის სხვა და სახ-
ლე ბებ თან შე და რე ბით, თბი ლის ში რეს პონ დენ ტ თა 
ყვე ლა ზე მცი რე ნა წი ლი ამ ბობს, რომ არ ცერ თი 
წყა რო დან არ იღებს ინ ფორ მა ცი ას (თბილისი – 
21.8%, ქა ლა ქი (დედაქალაქის გარ და) – 28.2%, 
სო ფე ლი – 28.7%).

პა სუ ხი „არცერთი” ყვე ლა ზე მცი რე სიხ ში რით 
და სა ხელ და 18-24 წწ ასა კობ რივ ჯგუფ ში, 25-64 
წწ ასა კობ რივ ჯგუ ფებ ში სიხ ში რე გა ი ზარ და, ხო-
ლო 65 წლის ან მე ტი ასა კის მქო ნე თა ჯგუფ ში 
მაქ სი მა ლურ, ყვე ლა და ნარ ჩენ ჯგუფ თან შე და რე-
ბით მა ღალ სიხ ში რეს მი აღ წი ა. პა სუ ხი „არცერთი” 
ყვე ლა ზე და ბა ლი სიხ ში რით არას რუ ლი სა შუ ა ლო 
გა ნათ ლე ბის მქო ნე რეს პონ დენ ტებ შია წარ მოდ გე-
ნი ლი, ხო ლო ყვე ლა ზე მა ღა ლი სიხ ში რით – სრუ ლი 
სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბის მქო ნე თა ჯგუფ ში.

ყვე ლა ზე სან დო წყა რო ლგბტ(ქ)ი   
სა კითხებ თან მი მარ თე ბა ში
• სა ინ ფორ მა ციო წყა რო ე ბის /ა გენ ტე ბის მი-

მართ ნდო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი კლე ბის ტენ-
დენ ცი ას აჩ ვე ნებს – იმ რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, 
ვინც ერთ წყა როს მა ინც ენ დო ბა 56.1%-იდან 
(2016 წე ლი) 40.5%-მდე (2021 წე ლი) შემ ცირ-
და; რაც შე ე ხე ბა წყა რო ე ბის და სა ხე ლე ბის 
სიხ ში რეს, 2016 წელს, რეს პონ დენ ტე ბი სა-
შუ ა ლოდ უფ რო მეტ წყა როს ასა ხე ლებ დ ნენ, 
ვიდ რე 2021 წელს; 

• ისე ვე, რო გორც 2016 წელს, სა ზო გა დო ე ბა 
ლგბტ(ქ)ი სა კითხებ ზე ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად პო-
ლი ტი კო სებს, პე და გო გებ სა და თა ვად ლგბტ(ქ)ი 
თე მის წევ რებს ენ დო ბა; 

• ნდო ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი კვლავ 
მეც ნი ერ ს / მ კ ვ ლე ვარს, ექ ს პერტს აქვს. რან ჟი-
რე ბის თვალ საზ რი სით, 2016 წელს ლგბტ(ქ)ი 
სა კითხებ ზე სან დო წყა რო ე ბის პირ ველ სა მე ულ-
ში და სა ხე ლე ბუ ლი სა სუ ლი ე რო პი რი და ოჯა ხის 
წევ რე ბი მე გობ რებ მა და ჟურ ნა ლის ტებ მა ჩა ა-
ნაც ვ ლეს;

• ლგბტ(ქ)ი ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და ჯგუ ფის წევ-
რებს ახალ გაზ რ დე ბი უფ რო უცხა დე ბენ ნდო-
ბას – ასა კის ზრდას თან ერ თად, მა თი სან დო 
წყა როდ და სა ხე ლე ბის სიხ ში რე იკ ლებს;

• მეც ნი ე რის /ექ ს პერ ტის მო საზ რე ბას ქა ლე ბი უფ-
რო ენ დო ბი ან, ვიდ რე კა ცე ბი; ნდო ბის სიხ ში რე 
ქა ლა ქის სა ქა ლა ქო ტი პის და სახ ლე ბებ ში უფ რო 
მა ღა ლი ა, ვიდ რე სა სოფ ლო და სახ ლე ბებ ში, ხო-
ლო დე და ქა ლა ქის მაჩ ვე ნე ბე ლი და ნარ ჩე ნებს 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბა; ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე-
ლე ბი სხვა ჯგუ ფებ თან შე და რე ბით, „მეცნიერი/
მკვლევარი/ექსპერტი”-ს მი მართ ნდო ბის მა ღა ლი 
ხა რის ხით გა მო ირ ჩე ვი ან.

სა ინ ფორ მა ციო წყა რო ე ბის /ა გენ ტე ბის მი მართ 
ნდო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი შე იძ ლე ბა შე ფას დეს რო გორც 
ძა ლი ან და ბა ლი. გა მო კითხულ თა თით ქ მის ნა ხე ვა რი 
არ ცერთ წყა როს არ ენ დო ბა (46.9%), 3.3%-მა პა სუხ-
ზე უარი თქვა, 9.3%-ს კი პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ და. 

ლგბტ(ქ)ი სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით ყვე ლა ზე 
სან დო წყა როდ გა მო კითხულ თა 13.4% მეც ნი ერ ს / მ-
კ ვ ლე ვარ ს /ექ ს პერტს მი იჩ ნევს. სხვა ჯგუ ფე ბის მაჩ-
ვე ნებ ლე ბი აღ ნიშ ნულს მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა, 
ხო ლო სან დო ო ბის ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბი მაჩ ვე ნებ ლით 
(0.2%) პო ლი ტი კო სი აღი ნიშ ნა.

კითხ ვა ზე: „ვის მი იჩ ნევთ ლგბტ(ქ)ი სა კითხებ
თან მი მარ თე ბით ყვე ლა ზე სან დო წყა როდ?” მი-
ღე ბუ ლი პა სუ ხე ბი, სიხ ში რე ე ბის მი ხედ ვით, შემ დეგ-
ნა ი რად გა ნა წილ და67:

67 სიხშირეების ჯამი 100%-ს აღემატება, რადგან დასაშვები იყო კითხვაზე რამდენიმე პასუხის გაცემა.
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ცხრილი#13
ლგბტ(ქ)იადამიანებსადასაკითხებზეინფორმაციისსანდო
წყაროებისგანაწილებისსიხშირე2016და2021წლებში

ინფორმაციისწყარო
%

2016 2021

მეცნიერი, მკვლევარი, ექსპერტი 16.5 13.4

მეგობრები 11.9 9.9

ჟურნალისტი 11.6 6.8

სახალხო დამცველის ინსტიტუტის 
წარმომადგენელი - 5.3

სასულიერო პირი 10.6 4.6

ლგბტი ორგანიზაციის წარმომადგენელი 3.6 4.3

ოჯახის წევრი, ნათესავი 9.1 3.6

ლგბტი ჯგუფის წევრი 2.1 2.1

მასწავლებელი, ლექტორი 1.3 1.3

პოლიტიკოსი 1.6 0.2

საზოგადოება 0.4 -

არცერთს 11.8 46.9

უარი პასუხზე 0.4 3.3

მიჭირს პასუხის გაცემა 31.7 9.3

ფაქ ტობ რი ვად, ანა ლო გი უ რი მიმ დევ რო ბით არის 
წარ მოდ გე ნი ლი წყა რო ე ბის რან ჟი რე ბაც. იმ რეს პონ-
დენ ტებს, რომ ლებ მაც ერ თ ზე მე ტი წყა რო და ა სა ხე-
ლეს, სთხო ვეს მათ მი ერ და სა ხე ლე ბუ ლი წყა რო ე ბი 
პრი ო რი ტე ტუ ლო ბის მი ხედ ვით და ე ლა გე ბი ნათ – სა-
ზო გა დო ე ბა ლგბტ(ქ)ი სა კითხებ ზე ყვე ლა ზე მე ტად 
ნდო ბას მეც ნი ერ ს / მ კ ვ ლე ვარ ს /ექ ს პერტს, მე გობ რებ-
სა და ჟურ ნა ლის ტებს უცხა დებს, ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად 
კი პო ლი ტი კო სებს, პე და გო გებ სა და თა ვად ლგბტ(ქ)ი 
თე მის წევ რებს ენ დო ბა. 

2016 წელ თან შე და რე ბით, უც ვ ლე ლი დარ ჩა ბო-
ლო სა მე უ ლი, რო მელ საც სა ზო გა დო ე ბა ყვე ლა ზე 
ნაკ ლე ბად ენ დო ბა, ხო ლო პირ ველ სა მე ულ ში და სა-
ხე ლე ბუ ლი სა სუ ლი ე რო პი რი და ოჯა ხის წევ რე ბი 
მე გობ რებ მა და ჟურ ნა ლის ტებ მა ჩა ა ნაც ვ ლეს.

ცოდ ნა, სტე რე ო ტი პე ბი და მი თე ბი 
ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის შე სა ხებ
• 2016 წელ თან შე და რე ბით, ცვლი ლე ბა ყვე ლა-

ზე ნაკ ლებ იმ მი თე ბის პო პუ ლა რო ბა ზე აისა-
ხა, რო მე ლიც ცოდ ნის კომ პო ნენტს უკავ შირ-
დე ბა.

• ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის „მიზეზების” შე სა ხებ პა-
სუ ხე ბის გა ნა წი ლე ბა ზე ძლი ერ გავ ლე ნას ახ-
დენს ასა კი და ნაც ნო ბო ბა/ კონ ტაქ ტი ლგბტ(ქ)ი 
თე მის წევ რებ თან. სხვებ თან შე და რე ბით, 18-24 
წლის ასა კობ რივ ჯგუფ ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი რეს-
პონ დენ ტე ბი და ისი ნი, ვინც ლგბტ(ქ)ი თე მის 
ერთ წარ მო მად გე ნელს მა ინც იც ნობს, სექ სუ-
ა ლურ ორი ენ ტა ცი ას ყვე ლა ზე ხში რად ადა მი-
ა ნის ცნო ბი ერ არ ჩე ვანს უკავ ში რე ბენ და ყვე-
ლა ზე იშ ვი ა თად – სო ცი ა ლურ ფაქ ტო რებს. 

• ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე სო ცი ა-
ლუ რი ფაქ ტო რე ბის ზე გავ ლე ნის თე ო რია ყვე-
ლა ზე პო პუ ლა რუ ლია იმ რეს პონ დენ ტებ ში, 
ვინც მი უ თი თა, რომ ლგბტ(ქ)ი სა კითხე ბის შე-
სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას სა ერ თოდ არ ცერ თი წყა-
რო დან არ იღებს.

• სო ცი ა ლურ ქსე ლებს, რო მე ლიც ტრა დი ცი უ ლი 
მე დი ის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, თვით რეპ რე ზენ-
ტა ცი ი სა და უკუ კავ ში რის მეტ სა შუ ა ლე ბას 
იძ ლე ვა, სტე რე ო ტი პე ბი სა და მი თე ბის გავ-
რ ცე ლე ბა ზე ყვე ლა ზე ძლი ე რი ეფექ ტი აქვს. 
ისი ნი, ვინც ინ ფორ მა ცი ის ძი რი თად წყა როდ 
სო ცი ა ლურ ქსე ლებს უთი თებს, ყვე ლა ზე ნაკ-
ლე ბად არი ან დატ ვირ თუ ლი სტე რე ო ტი პუ ლი 
წარ მოდ გე ნე ბით და უფ რო იშ ვი ა თად იზი ა-
რე ბენ მი თებს, გან ს ხ ვა ვე ბით მათ გან, ვი საც 
სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი, რო გორც ლგბტ(ქ)ი 
ადა მი ა ნებ სა და სა კითხებ ზე ინ ფორ მა ცი ის 
ძი რი თა დი წყა რო, პირ ველ სა მე ულ ში არ და-
უ სა ხე ლე ბი ა.
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• ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის დო ნე არც ამ ჯე რად 
აჩ ვე ნებს წრფივ კავ შირს ცოდ ნას, მი თე ბი სა და 
სტე რე ო ტი პე ბის გავ რ ცე ლე ბას თან, რაც იმა ზე 
მი ა ნიშ ნებს, რომ გა ნათ ლე ბის სის ტე მა გენ დე-
რი სა და სექ სუ ა ლო ბის შე სა ხებ ცოდ ნის კვლავ-
წარ მო ე ბის სა ფუძ ველს არ წარ მო ად გენს და 
არც ტო ლე რან ტუ ლი გან წყო ბე ბის კულ ტი ვი-
რე ბა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი.

• ყვე ლა ზე მე ტი პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობ და 
და სარ გებ ლობს მი თე ბი, რომ ლე ბიც ჰო მო ფო-
ბი უ რი გან წყო ბე ბის უნი ვერ სა ლი ზა ცი ა სა და 
ლე გი ტი მა ცი ას ემ სა ხუ რე ბა. 

• მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ასა კობ რივ ჯგუ ფებ-
ში გან ს ხ ვა ვე ბა ყვე ლა მით თან და სტე რე-
ო ტიპ თან და კავ ში რე ბით შე ი ნიშ ნე ბა, ასა კი 
პირ და პირ კავ შირს მხო ლოდ იმ მი თებ თან 
და კავ ში რე ბით აჩ ვე ნებს, რო მე ლიც სიმ ბო-
ლურ საფ რ თხე ებს უკავ შირ დე ბა – რაც უფ რო 
მა ღალ ასა კობ რივ ჯგუფს მი ე კუთ ვ ნე ბა რეს-
პონ დენ ტი, მით უფ რო მე ტად იზი ა რებს დე ბუ-
ლე ბებს ლგბტ(ქ)ი ჯგუფ თან და კავ ში რე ბულ 
სიმ ბო ლურ საფ რ თხე ებ ზე.

• 55+ ასა კობ რივ ჯგუფ ში ძა ლი ან მა ღა ლია იმ 
რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვი საც ცოდ ნას თან, სტე-
რე ო ტი პებ თან და აღ ქ მულ რე ა ლის ტურ საფ რ-
თხე ებ თან და კავ ში რე ბულ მი თებ ზე პა სუ ხის გა-
ცე მა გა უ ჭირ დათ და ვინც აღ ქ მულ სიმ ბო ლურ 
საფ რ თხე ებ თან და კავ ში რე ბულ მი თებს სხვა 
ასა კობ რივ ჯგუ ფებ თან შე და რე ბით უფ რო მე-
ტად იზი ა რე ბენ.

• ტე ლე ვი ზი ა, რო მე ლიც ყვე ლა ზე ხში რად და სა-
ხელ და რო გორც ლგბტ(ქ)ი სა კითხებ ზე ინ ფორ-
მა ცი ის მი ღე ბის მთა ვა რი წყა რო, მი ნი მა ლურ 
გავ ლე ნას ახ დენს ცოდ ნა სა და ჰო მო სექ სუ ა-
ლებ თან და კავ ში რე ბულ სტე რე ო ტი პებ ზე.

• მი თე ბი და სტე რე ო ტი პუ ლი წარ მოდ გე ნე ბი 
ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის შე სა ხებ ყვე ლა ზე პო-
პუ ლა რუ ლია იმ რეს პონ დენ ტებს შო რის, ვინც 
ამ ბობს, რომ ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნებ სა და სა-
კითხებ ზე ინ ფორ მა ცი ას არ ცერ თი წყა რო დან 
არ იღე ბენ. 

• გენ დე რუ ლი რო ლე ბი სა და თა ნას წო რო ბის მი-
მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა ძლი ერ გავ ლე ნას ახ-
დენს არა მხო ლოდ ჰო მო სექ სუ ა ლებ თან და-
კავ ში რე ბულ სტე რე ო ტი პებ ზე, არა მედ სხვა 
მი თებ ზის პო პუ ლა რო ბა ზეც. 

• მი თე ბის ნა წი ლი, რო მე ლიც პი რო ბი თად აღ ქ-
მულ რე ა ლის ტურ საფ რ თხე ე ბად შე იძ ლე ბა მო-
ვი აზ როთ (მითები ძა ლა დო ბა ზე, პე დო ფი ლი ა ზე 
და სხვ.), აქ ტი უ რი პრო პა გან დის მი უ ხე და ვად, 
ნაკ ლე ბა დაა მხარ და ჭე რი ლი და გა ზი ა რე ბუ ლი. 
თუმ ცა, ამავ დ რო უ ლად, ამ სა კითხებ თან და-
კავ ში რე ბით ყვე ლა ზე მე ტად ჩანს ცოდ ნას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი დე ფი ცი ტი – რეს პონ დენ ტებს 
ყვე ლა ზე ხში რად სწო რედ ამ დე ბუ ლე ბებ თან 
და კავ ში რე ბით უჭირ დათ პა სუ ხის გა ცე მა და 
პო ზი ცი ის და ფიქ სი რე ბა. 

• მი თე ბი სა და სტე რე ო ტი პე ბის გავ რ ცე ლე ბუ-
ლო ბის თვალ საზ რი სით, მკვეთ რი ასი მეტ რია 
შე ი ნიშ ნე ბა საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის ტი პის, 
ასა კი სა და ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის ჭრილ-
ში. სოფ ლად მაცხოვ რე ბე ლი, 55+ და ეთ ნი კუ-
რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი უფ რო 
ხში რად აფიქ სი რებ დ ნენ პო ზი ცი ას „მიჭირს 
პა სუ ხის გა ცე მა”, ვიდ რე ახალ გაზ რ და, დე და-
ქა ლაქ ში მცხოვ რე ბი და ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლი 
რეს პონ დენ ტე ბი.

• ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის ჭრილ ში მო ნა ცე მე-
ბის ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს, რომ ეთ ნი კუ რად სო მეხ 
რეს პონ დენ ტებს ყვე ლა ზე მე ტად გა უ ჭირ დათ 
ჰო მო სექ სუ ა ლო ბა სა და ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნებ-
თან და კავ ში რე ბულ მი თებ სა და ეტი ო ლო გი ა ზე 
პა სუ ხე ბის გა ცე მა. 

• და მო კი დე ბუ ლე ბა გენ დე რუ ლი ნორ მე ბი სა და 
თა ნას წო რო ბის მი მართ მჭიდ რო კავ შირ შია 
სტე რე ო ტი პებ თან ლეს ბო სე ლე ბი სა და გე ე ბის 
შე სა ხებ. 

ცალ კე უ ლი კვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, რომ არ სე ბობს 
კავ ში რი წი ნარ წ მე ნებ სა და ესენ ცი ა ლის ტურ წარ-
მოდ გე ნებს ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის ბუ ნე ბი სა და მი სი 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის „მიზეზების” შე სა ხებ (ჰასლემი, 
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2007). ისი ნი, ვინც მი იჩ ნე ვენ, რომ სექ სუ ა ლუ-
რი ორი ენ ტა ცია ბი ო ლო გი უ რი ფაქ ტო რე ბი თაა 
გან პი რო ბე ბუ ლი, უფ რო მეტ მიმ ღებ ლო ბას იჩე-
ნენ რო გორც ლეს ბო სე ლი და გეი ადა მი ა ნე ბის, 
ისე მა თი უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის მი მართ, 
ვიდ რე ისი ნი, ვინც მი იჩ ნევს რომ ორი ენ ტა ცია 
ადა მი ა ნის მო რა ლუ რი არ ჩე ვა ნია (უიტლი, 1990; 
ჰე რე კი და კა პი ტა ნი ო,1995; ჰე გარ ტი და პრა-
ტო,2001; ჰა ი დერ - მარ კე ლი და ჯოს ლი ნი, 2008; 
ლე ვი სი, 2009; სვან კი და რა ი ზი, 2010). თა ვის 
მხრივ, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და, კერ ძოდ, 
ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის და კავ ში რე ბას არ ჩე ვან თან და 
სო ცი ა ლურ ფაქ ტო რებ თან, ჰო მო ფო ბი უ რი გან-
წყო ბე ბი სა და პრაქ ტი კე ბის რა ცი ო ნა ლი ზა ცი ას-
თან მივ ყა ვართ: სა ზო გა დო ე ბა ცდი ლობს, ერ თი 
მხრივ, „გამოასწოროს”, „განკურნოს” ან სუ ლაც 
გა რი ყოს ასე თი ადა მი ა ნე ბი, მე ო რე მხრივ კი დის-
კ რი მი ნა ცი უ ლი და ძა ლა დობ რი ვი პრაქ ტი კე ბი და 
ჰო მო ფო ბი უ რი გან წყო ბე ბის მა ნი ფეს ტა ცია სა-
ზო გა დო ე ბის სხვა წევ რე ბის (განსაკუთრებით მო-
ზარ დე ბის) დაც ვის სა ბა ბით გა ა მარ თ ლოს.

ისე ვე, რო გორც 2016 წლის კვლე ვა ში, წი ნამ დე-
ბა რე კვლე ვა შიც სხვა დას ხ ვა თე ო რია რამ დე ნი მე 
ძი რი თად პო ზი ცი ა დაა დაჯ გუ ფე ბუ ლი 1) სექ სუ-
ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ას ბი ო ლო გი უ რი ფაქ ტო რე-
ბი გა ნა პი რო ბებს (გენეტიკა და ჰორ მო ნე ბი); 2) 
ორი ენ ტა ცი ის ფორ მი რე ბა ზე გავ ლე ნას ახ დენს 
სო ცი ა ლუ რი ფაქ ტო რე ბი (აღზრდა, ბავ შ ვო ბის 
ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბი, ოჯა ხუ რი პი რო ბე-
ბი და გა რე მო); 3) სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია წარ-
მო ად გენს ინ დი ვი დის გაც ნო ბი ე რე ბულ არ ჩე ვანს, 
თვით გა მორ კ ვე ვის შე დეგს; 4) არ ვი ზი ა რებ არ-
ცერთ თე ო რი ას. 2016 წლის ვერ სი ა ში არ სე ბუ ლი 
ერ თ -ერ თი სა ვა რა უ დო პა სუ ხის „მეცნიერებს ჯერ 
არ აქვთ პა სუ ხი თუ რო გორ ყა ლიბ დე ბა სექ სუ ა-
ლუ რი ორი ენ ტა ცი ა” სა ნაც ვ ლოდ ახალ ვერ სი ა ში 
მი თი თე ბუ ლია თე ო რი ა, რო მე ლიც ორი ვე ფაქ ტო-
რის კომ ბი ნა ცი ას წარ მო ად გენს – „სექსუალური 
ორი ენ ტა ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე გავ ლე ნას ახ დენს 
რო გორც ბი ო ლო გი უ რი, ისე სო ცი ა ლუ რი ფაქ ტო-
რე ბი”.

ცხრილი#14
პასუხებისსიხშირულიგანაწილებაჰომოსექსუალურიორიენ
ტაციისჩამოყალიბების„მიზეზების”შესახებ

დასახელება
%

2016 2021

არჩევანი 7.8 10.4

სოციალური ფაქტორები 36.6 20.0

ბიოლოგიური ფაქტორები 38.3 18.0

მეცნიერებს ჯერ-ჯერობით არ აქვთ 
ჩამოყალიბებული პასუხი 13.2 -

როგორც ბიოლოგიური, ასევე 
სოციალური ფაქტორები - 23.1

არ ვიზიარებ არც ერთ ვერსიას 0.4 18.9

უ/პ, მიჭირს პ/გ 3.7 9.6

ვერ სია „სექსუალური ორი ენ ტა ცია წარ მო ად-
გენს ინ დი ვი დის გაც ნო ბი ე რე ბულ არ ჩე ვანს, თვით-
გა მორ კ ვე ვის შე დეგს” ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ-
ლია 18-24 და 25-29 წლის რეს პონ დენ ტებს შო რის 
(შესაბამისად 20.8% და 15.9%). პირ ველ ასა კობ რივ 
ჯგუფ ში ყვე ლა ზე ნაკ ლებ გა ზი ა რე ბუ ლი ვერ სია 
სო ცი ა ლუ რი ფაქ ტო რე ბის ზე მოქ მე დე ბას უკავ შირ-
დე ბა (12%), მა თი 24.5% კი არ ცერთ დე ბუ ლე ბას არ 
იზი ა რებს. 

პა სუ ხი „ჰომოსექსუალობა სო ცი ა ლუ რი ფაქ ტო-
რე ბის შე დე გად ყა ლიბ დე ბა” ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ-
ლია ჯგუფ ში, რო მელ მაც მი უ თი თა, რომ არ ცერ თი 
წყა რო დან არ იღებს ინ ფორ მა ცი ას ლგბტ(ქ)ი ადა მი-
ა ნე ბი სა და სა კითხე ბის შე სა ხებ – ასე თია რეს პონ-
დენ ტე ბის თით ქ მის მე სა მე დი (32.5%). რეს პონ დენ-
ტ თა პა სუ ხე ბი სხვა დას ხ ვაგ ვა რად ნა წილ დე ბა იმის 
მი ხედ ვი თაც, თუ ვის მი იჩ ნე ვენ ლგბტ(ქ)ი სა კითხებ-
ზე ინ ფორ მა ცი ის ყვე ლა ზე სან დო წყა როდ: ის, ვინც 
სან დო წყა რო ე ბის რან ჟი რე ბი სას პირ ველ სა მე ულს 
შო რის მეც ნი ე რი/ მ კ ვ ლე ვა რი /ექ ს პერტს ასა ხე ლებს, 
ნაკ ლე ბად იზი ა რებს სო ცი ა ლუ რი ფაქ ტო რე ბი სა და 
არ ჩე ვა ნის თე ო რი ას. ასეთ რეს პონ დენ ტებს შო რის 
უფ რო გავ რ ცე ლე ბუ ლია ბი ო ლო გი უ რი და შე რე უ-
ლი ბი ო ლო გი უ რი და სო ცი ა ლუ რი ფაქ ტო რე ბის თე-
ო რია (36.9%). მათ შო რის, ვინც ოჯა ხის წევ რებ სა 
და ნა თე სა ვე ბის მო საზ რე ბებ საც ენ დო ბა, სო ცი ა-
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ლუ რი ფაქ ტო რე ბის თე ო რია ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ-
ლია (35.7%). იმ რეს პონ დენ ტე ბის პა სუ ხე ბი, ვინც 
ამ ბობს, რომ არა ვის ენ დო ბა, თით ქ მის თა ნაბ რად 
არის გა ნა წი ლე ბუ ლი „ვერსიებს” შო რის. 

მი თე ბი და სტე რე ო ტი პე ბი ლგბტ(ქ)ი  
ადა მი ა ნე ბის შე სა ხებ 68

მო ნა ცემ თა შე და რე ბა აჩ ვე ნებს, რომ ჰო მო სექ სუ-
ა ლო ბის შე სა ხებ გავ რ ცე ლე ბუ ლი მი თე ბი, რომ ლე-
ბიც 2016 წლის კვლე ვა შიც იყო ჩარ თუ ლი, ერ თის 
გა მოკ ლე ბით („ევროკავშირში გა წევ რი ა ნე ბი სათ ვის 
სა ქარ თ ვე ლო ვალ დე ბუ ლია და ა კა ნო ნოს გე ი- ქორ-
წი ნე ბა”), უფ რო ნაკ ლე ბად არის გავ რ ცე ლე ბუ ლი.

ორი დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის ეტი-
ო ლო გი ას უკავ შირ დე ბა და სო ცი ა ლურ ფაქ ტო რებ ში 
ერ თი ან დე ბა, ცალ კე გა მო ვი ტა ნეთ: („ქალები იმი ტომ 
ხდე ბი ან ლეს ბო სე ლე ბი, რომ მათ „ნამდვილ” კაც თან 
არ ჰქო ნი ათ ურ თი ერ თო ბა” და „ჰომოსექსუალების 
ოჯახ ში აღ ზ რ დი ლი ბავ შ ვი აუცი ლებ ლად ჰო მო სექ-
სუ ა ლი იქ ნე ბა”), რა თა ტრა დი ცი ულ გენ დე რულ ნორ-
მებ თან მა თი კავ ში რი დაგ ვე ნა ხა და შეგ ვე მოწ მე ბი ნა 
მა თი უშუ ა ლო გავ ლე ნა გენ დე რულ გან ს ხ ვა ვე ბებ ზე 
ლეს ბო სე ლე ბი სა და გე ე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე-
ბა ში და შვი ლად აყ ვა ნის უფ ლე ბის მი მართ. 

პირ ვე ლი დე ბუ ლე ბა ეყ რ დ ნო ბა, ერ თი მხრივ, სა-
ზო გა დო ე ბის ჰე ტე რო ცენ ტ რის ტულ წარ მოდ გე-
ნას, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, ყვე ლა ადა მი ა ნი ავ ტო-
მა ტუ რად ჰე ტე რო სექ სუ ა ლი ა, ლეს ბო სე ლებს კი, 
უბ რა ლოდ, ცხოვ რე ბა ში არ „გაუმართლათ”და თუ 
„ნამდვილ” მა მა კაცს შეხ ვ დე ბი ან, ისი ნი ჰე ტე რო-
სექ სუ ა ლე ბი გახ დე ბი ან (ამ მითს ხში რად იყე ნე ბენ 
მათ წი ნა აღ მ დეგ, რო ცა ჰე ტე რო სექ სუ ა ლურ ურ თი-
ერ თო ბა ში შეს ვ ლას და /ან ქორ წი ნე ბას აიძუ ლე ბენ), 
მე ო რე მხრივ კი ასა ხავს პატ რი არ ქა ლურ კულ ტუ-
რა ში არ სე ბულ გენ დე რულ და სექ სუ ა ლურ ასი მეტ-
რი ას, სა დაც ქა ლის სურ ვი ლი და პარ ტ ნი ო რის არ ჩე-
ვა ნის უფ ლე ბა სრუ ლა დაა უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი.

დე  ბუ  ლე  ბა  ზე, „ქალები იმი  ტომ ხდე  ბი  ან ლეს   ბო -
სე  ლე  ბი, რომ მათ „ნამდვილ” კაც   თან არ ჰქო  ნი  ათ 
ურ   თი  ერ   თო  ბა”, რეს პონ დენ ტ თა თით ქ მის მე სა მედს 
(31.6%) გა უ ჭირ და პა სუ ხის გა ცე მა. რეს პონ დენ-
ტებს შო რის, ვინც პა სუ ხი გას ცა შე კითხ ვას, რა დი-
კა ლუ რი პო ზი ცი ე ბი გა მოკ ვე თი ლი არა ა. თით ქ მის 
თა ნა ბა რია იმ რეს პონ დენ ტ თა პრო ცენ ტუ ლი მაჩ-
ვე ნებ ლე ბი, რომ ლე ბიც სრუ ლი ად ან ნა წი ლობ რივ 
ეთან ხ მე ბი ან (28.1%), და სავ სე ბით ან ნა წი ლობ რივ 
არ ეთან ხ მე ბი ან (26.2%). რეს პონ დენ ტ თა 14.1%-მა 
დე ბუ ლე ბა ნე იტ რა ლუ რად შე ა ფა სა.  

დიაგრამა#5
პასუხებისგანაწილებისსიხშირედებულებაზე„ქალები
იმიტომხდებიანლესბოსელები,რომმათ„ნამდვილ”კაცთან
არჰქონიათურთიერთობა”

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

მიჭირს პ/გ

უ/პ

16.3%

11.8%

9.5%

16.7%

26.7%

4.9%

14.1%

ამ დე ბუ ლე ბას კა ცი რეს პონ დენ ტე ბი უფ რო იზი-
ა რე ბენ, ვიდ რე ქა ლე ბი. რეს პონ დენ ტის გენ დე რის 
ჭრილ ში არ სე ბუ ლი გან ს ხ ვა ვე ბა შე ნარ ჩუ ნე ბუ-
ლია ასა კის, გა ნათ ლე ბის, კონ ტაქ ტის / ნაც ნო ბო ბის 
ჭრილ შიც. სტა ტის ტი კუ რად სან დო გან ს ხ ვა ვე ბე-
ბია რეს პონ დენ ტე ბის პა სუ ხებს შო რის ასა კობ რივ 
ჯგუ ფებ ში (ის რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც 18-24 წლის 
ასა კობ რივ ჯგუფს მი ე კუთ ვ ნე ბი ან, ამ დე ბუ ლე ბას 

68 2016 წელს გამოყენებულ დებულებების ჩამონათვალს, რომელიც ლგბტ(ქ)ი ჯგუფთან დაკავშირებულ მითებს ეხება, ახალი 
დებულებები დაემატა, რომლებიც 2016-2020 წლებში ჩატარებული მედიის მონიტორინგის ანგარიშებსა და ფოკუს-ჯგუფების 
შედეგებზე დაყრდნობით შეირჩა.
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ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად ეთან ხ მე ბი ან). მი თი ნაკ ლე ბი 
პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობს იმ რეს პონ დენ ტებს 
შო რის, ვინც ლგბტ(ქ)ი თე მის ერთ წარ მო მად გე-
ნელს მა ინც იც ნობს. აღ ნიშ ნუ ლი მი თის გავ რ ცე ლე-
ბუ ლო ბა ზე ყვე ლა ზე ძლი ე რი ეფექ ტი ტრა დი ცი ულ 
გენ დე რულ ნორ მებს აღ მო აჩ ნ და – დე ბუ ლე ბა ზე 
გავ ლე ნას ახ დენს რო გორც ოჯა ხუ რი, ისე რა დი კა-
ლუ რი გენ დე რუ ლი ასი მეტ რი ი სა და თა ნას წო რო ბის 
ფაქ ტო რე ბი. 

რეს პონ დენ ტებს გა მოკ ვე თი ლი პო ზი ცია არც 
მე ო რე დე ბუ ლე ბას თან მი მარ თე ბა ში და უ ფიქ სი რე-
ბი ათ („ჰომოსექსუალების ოჯახ ში აღ ზ რ დი ლი 
ბავ შ ვი აუცი ლებ ლად ჰო მო სექ სუ ა ლი იქ ნე ბა”). 
გა მო კითხულ თა 14.9%-ს გა უ ჭირ და კითხ ვა ზე პა-
სუ ხის გა ცე მა. იმ რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვინც აღ-
ნიშ ნულ მო საზ რე ბას არ იზი ა რებს (37%) მცი რე დით 
მე ტია იმათ ზე, ვინც აღ ნიშ ნულ დე ბუ ლე ბას სრუ ლი-
ად ან ნა წი ლობ რივ ეთან ხ მე ბა (32.3%). 15.8%-მა ნე-
იტ რა ლუ რი პო ზი ცია და ა ფიქ სი რა. 

დიაგრამა#6
პასუხებისგანაწილებისსიხშირედებულებაზე
„ჰომოსექსუალებისოჯახშიაღზრდილიბავშვიაუცილებლად
ჰომოსექსუალიიქნება”

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

მიჭირს პ/გ

უ/პ

17.3%

13.9%

11.4%

24.2%

14.4%
3.6%

15.2%

ამ დე ბუ ლე ბას კა ცი რეს პონ დენ ტე ბი უფ რო იზი-
ა რე ბენ, ვიდ რე ქა ლე ბი. ის რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც 
18-24 წლის ასა კობ რივ ჯგუფს მი ე კუთ ვ ნე ბი ან, ამ 
დე ბუ ლე ბას, სხვა ასა კობ რივ ჯგუ ფებ თან შე და რე-
ბით, ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად ეთან ხ მე ბი ან; მი თი ნაკ ლე-
ბა დაა გავ რ ცე ლე ბუ ლი იმ რეს პონ დენ ტებს შო რის, 
ვინც ლგბტ(ქ)ი თე მის ერთ წარ მო მად გე ნელს მა ინც 
იც ნობს. 

ინ ფორ მა ცი ის წყა რო ებს ზო მი ე რი ეფექ ტი აქვს 
ორი ვე დე ბუ ლე ბის პო პუ ლა რო ბა ზე: ის რეს პონ-
დენ ტე ბი, ვინც აღ ნიშ ნეს, რომ ლგბტ(ქ)ი სა კითხებ-
ზე სა ერ თოდ არ იღე ბენ ინ ფორ მა ცი ას არ ცერ თი 
წყა რო დან, ყვე ლა ზე მე ტად არი ან მიდ რე კი ლე ბი, 
არ სე ბუ ლი მი თე ბი გა ი ზი ა რონ. სო ცი ა ლუ რი ქსე-
ლის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ინ ტერ ნეტ მე დი ის გავ ლე ნა 
პირ ვე ლი დე ბუ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში შე იძ ლე ბა ზო-
მი ე რად შე ფას დეს, მა შინ რო ცა მე ო რე დე ბუ ლე ბა-
ზე – „ჰომოსექსუალების ოჯახ ში აღ ზ რ დი ლი ბავ შ ვი 
აუცი ლებ ლად ჰო მო სექ სუ ა ლი იქ ნე ბა” – შებ რუ ნე-
ბუ ლი სუ რა თი გვაქვს. რაც შე ე ხე ბა ტე ლე ვი ზი ას, 
მი სი ეფექ ტი ორი ვე დე ბუ ლე ბა ზე გავ ლე ნის თვალ-
საზ რი სით უმ ნიშ ნე ლო ა. 

დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც ჰო მო სექ სუ ა ლო-
ბის „არაბუნებრიობას” უკავ შირ დე ბა – 
„ჰომოსექსუალობა არ გვხვდე ბა ცხო ვე ლებ ში 
და სხვა ცოცხალ არ სე ბებ ში, გარ და ადა მი ა ნი სა” 
– კი დევ ერ თი მი თი ა, რო მე ლიც ირი ბად ეტი ო ლო-
გი ას უკავ შირ დე ბა და რომ ლის უარ ყო ფაც სექ სუ ა-
ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე სო ცი ა ლუ რი 
ფაქ ტო რე ბის გავ ლე ნის თე ო რი ას ეჭ ვ ქ ვეშ აყე ნებს. 
რეს პონ დენ ტ თა მე სა მედ ზე მეტს გა უ ჭირ და ან უარი 
თქვა პა სუ ხის გა ცე მა ზე. გა მო კითხულ თა თით ქ მის 
მე სა მე დი (32.7%) მხარს უჭერს ამ მო საზ რე ბას, 
10.6%-ს ნე იტ რა ლუ რი პო ზი ცია აქვს, 21.7% კი მი-
იჩ ნევს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბა სი მარ თ ლეს არ 
შე ე სა ბა მე ბა. 
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დიაგრამა#7
პასუხებისგანაწილებისსიხშირედებულებაზე
„ჰომოსექსუალობაარგვხვდებაცხოველებშიდასხვა
ცოცხალარსებებში,გარდაადამიანისა”

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

მიჭირს პ/გ

უ/პ

21.1%

11.6%

7.0%

7.0%

14.8%

28.1%

10.6%

სხვა მი თე ბის მსგავ სად, ქა ლე ბი, ახალ გაზ რ დე ბი, 
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მქო ნე, ისე ვე რო გორც დე და-
ქა ლაქ ში მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბი, ნაკ ლე ბად იზი-
ა რე ბენ ამ მითს, ვიდ რე კა ცე ბი, ფორ მა ლუ რი გა ნათ-
ლე ბის უფ რო და ბა ლი დო ნის მქო ნე რეს პონ დენ ტე ბი, 
მა ღა ლი ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლე ბი და 
ის რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც ქა ლა ქებ სა (დედაქალაქის 
გარ და) და სოფ ლებ ში ცხოვ რობს. ჯგუ ფის წევ რ თან 
კონ ტაქ ტი/ ნაც ნო ბო ბა/ ასე ვე ახ დენს გავ ლე ნას მი თის 
პო პუ ლა რო ბა ზე – ისი ნი, ვინც ჯგუ ფის ერთ წარ მო-
მად გე ნელს მა ინც იც ნო ბენ, ამ მო საზ რე ბას უფ რო 
იშ ვი ა თად იზი ა რე ბენ. მი თი ნაკ ლე ბი პო პუ ლა რო-
ბით სარ გებ ლობს მათ შო რი საც, ვინც ინ ფორ მა ცი ის 
წყა რო ებს შო რის ინ ტერ ნეტ - მე დია და სო ცი ა ლუ რი 
ქსე ლი და ა სა ხე ლა, ასე ვე იმ რეს პონ დენ ტებს შო რის, 
ვინც რო მე ლი მე წყა რო დან მა ინც იღებს ინ ფორ მა ცი-
ას ლგბტ(ქ)ი სა კითხებ ზე და ვინც არ ცერ თი წყა რო-
დან არ იღებს ინ ფორ მა ცი ას. 

1973 წელს „ამერიკის ფსი ქი ატ რ თა ასო ცი ა ცი ამ” 
ჰო მო სექ სუ ა ლო ბა ფსი ქი კურ აშ ლი ლო ბა თა სი ი დან 
ამო ი ღო, რი თაც აღი ა რა, რომ ჰო მო სექ სუ ა ლო ბა ადა-
მი ა ნის სექ სუ ა ლო ბის გა მო ხატ ვის მი სა ღე ბი ფორ მა ა. 

1975 წელს ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას „ამერიკის ფსი-
ქო ლოგ თა ასო ცი ა ცი აც” შე უ ერ თ და, 1990 წელს კი 
მსოფ ლიო ჯან დაც ვის ორ გა ნი ზა ცი ამ (WHO) ეს გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა და ა ვა დე ბა თა სა ერ თა შო რი სო კლა სი-
ფი კა ცი ა ში (მე-10-ე შეს წო რე ბა) ასა ხა69. მი უ ხე და ვად 
ამი სა, მო საზ რე ბას, რომ „ჰომოსექსუალობა და-
ა ვა დე ბა ა, რო მელ საც უნ და უმ კურ ნა ლო”, გა მო-
კითხულ თა 28% სავ სე ბით ან მეტ წი ლად იზი ა რებს. 
სრუ ლი ად ან ნა წი ლობ რივ არ ეთან ხ მე ბა მხო ლოდ მე-
სა მე დი – 33.8%. 15% არც ეთან ხ მე ბა და არც ეწი ნა-
ამ დე გე ბა. თით ქ მის ყო ვე ლი მე ხუ თე კი ამ ბობს, რომ 
უჭირს ამ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა (23.2%).

დიაგრამა#8
პასუხებისგანაწილებისსიხშირედებულებაზე
„ჰომოსექსუალობადაავადებაა,რომელიცშეიძლება
განიკურნოს”

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

მიჭირს პ/გ

უ/პ

18.3%

18.5%

9.5%

9.9%

23.9%

4.9%
3.1%

ქა ლე ბი და ახალ გაზ რ დე ბი ნაკ ლე ბად იზი ა რე ბენ ამ 
მითს, ვიდ რე კა ცი რეს პონ დენ ტე ბი და მა ღა ლი ასა კობ-
რი ვი ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლე ბი. უმაღ ლე სი გა ნათ-
ლე ბის მქო ნე, დე და ქა ლაქ ში მცხოვ რებ რეს პონ დენ-
ტებს შო რის უფ რო ნაკ ლე ბად პო პუ ლა რუ ლია მი თი, 
ვიდ რე ქა ლა ქებ სა (დედაქალაქის გარ და) და სოფ ლებ ში 
მცხოვ რებ რეს პონ დენ ტებს შო რის. ჯგუ ფის წევ რ თან 
კონ ტაქ ტი/ ნაც ნო ბო ბა ასე ვე ახ დენს გავ ლე ნას ჰო-
მო სექ სუ ა ლო ბის და ა ვა დე ბად აღ ქ მა ზე – ისი ნი, ვინც 

69  ხელმისაწვდომია ბმულზე (10 მარტი, 2022): http://apps.who.int/classifi cations/apps/icd/icd10online/)
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ჯგუ ფის ერთ წარ მო მად გე ნელს მა ინც იც ნო ბენ, ამ 
მო საზ რე ბას უფ რო იშ ვი ა თად იზი ა რე ბენ. მი თი ნაკ ლე-
ბი პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობს მათ შო რი საც, ვინც 
ინ ფორ მა ცი ის წყა რო ებს შო რის ინ ტერ ნეტ - მე დია და 
სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი და ა სა ხე ლა. მი თის პო პუ ლა რო ბის 
თვალ საზ რი სით, სხვა ო ბა ყვე ლა ზე თვალ სა ჩი ნოა იმ 
რეს პონ დენ ტებს შო რის, ვინც რო მე ლი მე წყა რო დან 
მა ინც იღებს ინ ფორ მა ცი ას ლგბტ(ქ)ი სა კითხებ ზე და 
ვინც არ ცერ თი წყა რო დან არ იღებს ინ ფორ მა ცი ას. 

ორი მი თი, რო მე ლიც ჰო მო ფო ბი უ რი გან წყო ბე ბის 
უნი ვერ სა ლი ზა ცი ა სა და ლე გი ტი მა ცი ას ემ სა ხუ-
რე ბა, 2016 წელს ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბულ მი თებს 
წარ მო ად გენ და.

მი თი ჰო მო ფო ბი ის უნი ვერ სა ლუ რო ბის შე სა ხებ 
„ჰომოსექსუალობის მი მართ ყველ გან და ყო ველ-
თ ვის ნე გა ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა აქვთ და ჰქონ-
დათ” ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე პო პუ ლა რულ მი თად რჩე ბა 
დღემ დე. 60.8% სავ სე ბით ან მეტ წი ლად ეთან ხ მე ბა ამ 
მო საზ რე ბას, 13.9% სრუ ლი ად ან ნა წი ლობ რივ არ იზი-
ა რებს, 14% კი ნე იტ რა ლურ პო ზი ცი ას გა მო ხა ტავს.

დიაგრამა#9
პასუხებისგანაწილებისსიხშირედებულებაზე
„ჰომოსექსუალობისმიმართყველგანდაყოველთვისნეგა
ტიურიდამოკიდებულებაიყოდაარსებობს”

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

მიჭირს პ/გ

უ/პ

40.0%

52.1%

26.3%

7.2%
3.4%

5.0%

5.5%

20.8%

8.7%
5.2%

7.3%
4.3%

14.0%

20212016

სხვა მი თე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი დე-
ბუ ლე ბა თა ნაბ რად პო პუ ლა რუ ლია სა ზო გა დო ე ბის 

თით ქ მის ყვე ლა ფე ნა ში და გან ს ხ ვა ვე ბე ბი სქე სის, 
გა ნათ ლე ბის, კონ ტაქ ტის / ნაც ნო ბო ბის ჭრილ ში 
სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი არა ა. სო ცი ა ლურ -
- დე მოგ რა ფი უ ლი ცვლა დე ბი დან, გან ს ხ ვა ვე ბა და-
სახ ლე ბის ტი პის მი ხედ ვით შე ი ნიშ ნე ბა – მი თი უფ-
რო მე ტი პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობს ქა ლა ქებ სა 
(დედაქალაქის გარ და) და სოფ ლის ტი პის და სახ ლე-
ბებ ში, ვიდ რე დე და ქა ლაქ ში. ასა კობ რივ ჯგუ ფებს 
შო რის, მითს ყვე ლა ზე იშ ვი ა თად პირ ვე ლი ასა-
კობ რი ვი ჯგუ ფის რეს პონ დენ ტე ბი იზი ა რე ბენ. ის, 
ვინც ლგბტ(ქ)ი სა კითხე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას 
არ იღებს და არც ერ თი წყა რო თი არ სარ გებ ლობს, 
უფ რო მე ტად იზი ა რებს ამ მო საზ რე ბას, ვიდ რე ის, 
ვინც რა ი მე წყა რო დან მა ინც იღებს ინ ფორ მა ცი ას.

მო საზ რე ბა, რომ „ჰომოსექსუალთა რიცხ ვი მო ი მა-
ტებს იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ სა ზო გა დო ე ბა არ გა ნაცხა-
დებს ხმა მაღ ლა, რომ ჰე ტე რო სექ სუ ა ლო ბა ურ თი-
ერ თო ბის ერ თა დერ თი სწო რი ფორ მა ა”, კი დევ ერ თი 
პო პუ ლა რუ ლი მი თი ა, რო მე ლიც ხში რად ჰო მო ფო ბი უ რი 
გან წყო ბე ბის გა მო ხატ ვის ლე გი ტი მა ცი ის თ ვის გა მო ი ყე-
ნე ბა. რეს პონ დენ ტ თა ნა ხე ვარ ზე მე ტი (53.6%) მეტ წი-
ლად ან სავ სე ბით ეთან ხ მე ბა დე ბუ ლე ბას, 21.8% არ იზი-
ა რებს, 11.5% კი არც ეთან ხ მე ბა და არც არ ეთან ხ მე ბა.

 
დიაგრამა#10
პასუხებისგანაწილებისსიხშირედებულებაზე„ჰომოსექსუალთა
რიცხვიმოიმატებსიმშემთხვევაში,თუსაზოგადოებაარგა
ნაცხადებსხმამაღლა,რომჰეტეროსექსუალობაურთიერთობის
ერთადერთისწორიფორმაა”,2016და2021წლებში

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

მიჭირს პ/გ

უ/პ
20212016

37.4%

58.4%

19.6%

5.8%
6.3%

5.6%

15.2%

8.6%

13.2%

9.6%
4.5%

11.5%

4.1%
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ეს მი თი უფ რო ნაკ ლე ბად პო პუ ლა რუ ლია ქალ, 
ვიდ რე კაც რეს პონ დენ ტებ ში. რაც უფ რო მა ღალ 
ასა კობ რივ ჯგუფს მი ე კუთ ვ ნე ბა რეს პონ დენ ტი, ამ 
მითს მით უფ რო მე ტად იზი ა რებს. ცვლა დის გან-
ხილ ვა გა ნათ ლე ბის ჭრილ ში აჩ ვე ნებს, რომ დე ბუ-
ლე ბას ის რეს პონ დენ ტე ბი უფ რო მე ტად იზი ა რე ბენ, 
ვი საც არას რუ ლი, სრუ ლი სა შუ ა ლო ან პრო ფე სი-
უ ლი გა ნათ ლე ბა აქვთ. სტუ დენ ტე ბი, არას რუ ლი 
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბი სა და უმაღ ლე სი გა ნათ ლე-
ბის მქო ნე რეს პონ დენ ტე ბი ნაკ ლე ბად ეთან ხ მე ბი ან 
აღ ნიშ ნულ მითს. მი თი სოფ ლის ტი პის და სახ ლე ბებ-
ში უფ რო პო პუ ლა რუ ლი ა, ვიდ რე ურ ბა ნუ ლი ტი პის 
და სახ ლე ბებ ში. სტა ტის ტი კუ რად სან დო გან ს ხ ვა-
ვე ბაა ასე ვე იმ რეს პონ დენ ტე ბის პა სუ ხებს შო რის, 
ვინც იც ნობ ს /არ იც ნობს ლგბტი ჯგუ ფის წარ მო-
მად გე ნელს – მი თი ნაკ ლე ბა დაა გავ რ ცე ლე ბუ ლი 
იმ რეს პონ დენ ტებ ში, ვინც ლგბტი ჯგუ ფის ერთ 
წარ მო მად გე ნელს მა ინც იც ნობს. მი თი უფ რო პო-
პუ ლა რუ ლია იმ რეს პონ დენ ტებს შო რის, ვინც ინ-
ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად არ ცერ თი წყა რო თი არ სარ-
გებ ლობს.

ერ თი შე ხედ ვით, ეტი ო ლო გია გავ ლე ნას ახ დენს ამ 
დე ბუ ლე ბის პო პუ ლა რო ბა ზე: მო საზ რე ბას ყვე ლა ზე 
მე ტად ის რეს პონ დენ ტე ბი იზი ა რე ბენ, ვინც მი იჩ ნე-
ვენ, რომ ჰო მო სექ სუ ა ლო ბა სო ცი ა ლუ რი ფაქ ტო რე-
ბის გავ ლე ნით ყა ლიბ დე ბა. მე ო რე მხრივ, პა სუ ხე ბი 
სხვა დას ხ ვა თე ო რი ის მომ ხ რე ებს შო რის ალო გი კუ-
რად არის გა და ნა წი ლე ბუ ლი (მაგ., იმ რეს პონ დენ-
ტე ბის უმე ტე სო ბაც კი (54.6%), ვინც მი იჩ ნევს, რომ 
ჰო მო სექ სუ ა ლო ბა ბი ო ლო გი უ რი ფაქ ტო რე ბი თაა 
გან პი რო ბე ბუ ლი, ამავ დ რო უ ლად იზი ა რებს დე ბუ-
ლე ბას, რომ ჰო მო სექ სუ ა ლე ბის რა ო დე ნო ბა შე იძ-
ლე ბა შემ ცირ დეს ან გა ი ზარ დოს სა ზო გა დო ე ბა ში 
იმის და მი ხედ ვით, თუ რას აღი ა რებს ნორ მად სა ზო-
გა დო ე ბის უმ რავ ლე სო ბა. და, პი რი ქით, ისი ნი, ვინც 
მი იჩ ნე ვენ რომ ჰო მო სექ სუ ა ლო ბა ადა მი ა ნის არ ჩე-
ვა ნი ა, ამ მო საზ რე ბას ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად ეთან ხ მე-
ბი ან (39.1%)). 

ეს დე ბუ ლე ბა აჩ ვე ნებს გე ე ბის / ლეს ბო სე ლე ბის 
შე სა ხებ გენ დე რუ ლად ინ ვერ სი უ ლი სტე რე ო ტი პე-
ბის ძლი ერ კო რე ლა ცი ას და მო კი დე ბუ ლე ბას თან 
გენ დე რუ ლად არა კონ ფორ მუ ლი ქა ლის / კა ცის მი-
მართ, ლგბტ(ქ)ი თე მის წევ რე ბის მი მართ წი ნარ-
წ მე ნებ თან და ჯგუფ თან და კავ ში რე ბულ აღ ქ მულ 
სიმ ბო ლურ თუ რე ა ლის ტურ საფ რ თხე ებ თან70. 
ამ გ ვა რი ურ თი ერ თ კავ ში რე ბი შე საძ ლოა იმა ზე მი-
ა ნიშ ნებ დეს, რომ, ერ თი მხრივ, ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე-
ბის რა ო დე ნო ბა მათ ხილ ვა დო ბას თან არის გა ი გი-
ვე ბუ ლი და, მე ო რე მხრივ, აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბა 
ლგბტ(ქ)ი თე მის მი მართ ნე გა ტი უ რი გან წყო ბე ბის 
მა ნი ფეს ტა ცია უფ რო ა, ვიდ რე სექ სუ ა ლუ რი ორი-
ენ ტა ცი ის შე სა ხებ ცოდ ნის დე ფი ციტ ზე და ფუძ ნე-
ბუ ლი მი თი. 

მი თი, რომ „საქართველო ვალ დე ბუ ლია და ა-
კა ნო ნოს გე ი- ქორ წი ნე ბა ევ რო კავ შირ ში გა წევ-
რი ა ნე ბი სათ ვის” ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე „ძველი” 
ჰო მო ფო ბი უ რი მი თი ა, რო მე ლიც ჰო მო სექ სუ-
ა ლო ბის სა კითხის პო ლი ტი კუ რი ინ ს ტ რუ მენ-
ტა ლი ზა ცი ის პირ ვე ლი ვე ეტაპ ზე გა მოჩ ნ და და 
დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში ან ტი და სავ ლუ რი პრო-
პა გან დის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და უც ვ ლე ლი სა კითხი 
იყო. ან ტი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი კა ნო ნის მი ღე ბი-
სას მო წი ნა აღ მ დე გე თა ერ თ -ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან 
კონ ტ რარ გუ მენტს სწო რეს გე ი- ქორ წი ნე ბა წარ-
მო ად გენ და. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კა ნო ნი ამ 
სა კითხს სა ერ თოდ არ ეხე ბო და, მო წი ნა აღ მ დე გე-
თა მხრი დან ის ინ ტერ პ რე ტირ დე ბო და რო გორც 
„გეი-ქორწინების” და კა ნო ნე ბის მცდე ლო ბა. ამის 
გა მო, „ანტიდისკრიმინაციული კა ნო ნის მი ღე ბის 
პრო ცეს ში, არა ერ თ მა პარ ლა მენ ტარ მა, რო მელ-
მაც მხა რი და უ ჭი რა კა ნო ნის მი ღე ბას, პარ ლა მენ-
ტის ტრი ბუ ნი დან და ა ზუს ტა სა კუ თა რი ნე გა ტი უ-
რი პო ზი ცია გე ი- ქორ წი ნე ბას თან მი მარ თე ბა ში71, 
შემ დეგ კი თა ვად ხე ლი სუფ ლე ბამ გა დაწყ ვი ტა 
„პრევენციის მიზ ნით” კონ ს ტი ტუ ცი ა ში სა თა ნა დო 
ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა ოჯა ხის დე ფი ნი ცი ას თან 

70 rτ=601, p=.000 და rτ=518, p=.000
71 დისკრიმინაციიდან თანასწორობამდე: საზოგადოების ცოდნის, დამოკიდებულებისა და ინფორმირებულობის კვლევა ლგბტ 
ადამიანებისა და მათი უფლებრივი თანასწორობის მიმართ. WISG. თბილისი. 2016. გვ.76.



73

წინარწმენიდან თანასწორობამდე

და კავ ში რე ბით72. სა კითხით ხან გ რ ძ ლი ვი მა ნი პუ-
ლა ცი ის მი უ ხე და ვად, რო გორც 2016, ისე 2021 
წელს აღ ნიშ ნუ ლი მი თი ყვე ლა ზე ნაკ ლებ პო პუ-
ლა რუ ლი ა. აღ ნიშ ნულ დე ბუ ლე ბას არ იზი ა რებს 
რეს პონ დენ ტ თა დი დი უმ რავ ლე სო ბა (66.2%), გან-
სა კუთ რე ბით მა ღა ლია რა დი კა ლუ რად გან წყო-
ბილ რეს პონ დენ ტ თა პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
(„სრულიად არ ვე თან ხ მე ბი” – 54.4%). მცი რეა იმ 
რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, რომ ლე ბიც ნა წი ლობ რივ 
ან სრუ ლი ად იზი ა რე ბენ აღ ნიშ ნულ დე ბუ ლე ბას 
(11.5%), 11.8% კი მითს არც ეთან ხ მე ბა და არც 
არ ეთან ხ მე ბა. 

დიაგრამა#11
პასუხებისგანაწილებისსიხშირედებულებაზე
„ევროკავშირშიგაწევრიანებისათვისსაქართველოვალდე
ბულიადააკანონოსგეიქორწინება”,2016და2021წლებში

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

მიჭირს პ/გ

უ/პ
20212016

3.7%3.5%
4.8%8.0%

11.8%

54.4%

9.5%
3.6%

2.9%
9.1% 12.3%

61.2%

14.7%

ევ რო კავ შირ თან მი მარ თე ბა ში ცოდ ნი სა და ინ-
ფორ მი რე ბუ ლო ბის ასი მეტ რი უ ლი ხა სი ა თი ეთ ნი-
კურ ჭრილ ში აღ ნიშ ნულ მით თან მი მარ თე ბა ზეც 
აისა ხე ბა: ეთ ნი კუ რი ქარ თ ვე ლე ბის გან გან ს ხ ვა-
ვე ბით, რო მელ თა ორი მე სა მე დი (66.7%) სრუ ლი-
ად ან მეტ წი ლად არ იზი ა რებს აღ ნიშ ნულ მითს, 
ეთ ნი კუ რად აზერ ბა ი ჯა ნე ლებ სა და რეს პონ დენ-
ტებ ში, ვინც ეთ ნი კურ კუთ ვ ნი ლე ბად სო მე ხი მი-
უ თი თა, იმ რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვი საც მკა ფიო 
პო ზი ცია არ აქვს სა კითხ თან მი მარ თე ბა ში ან პა-
სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ და, თით ქ მის ნა ხე ვარს შე-
ად გენს.

დიაგრამა#12
პასუხებისგანაწილებისსიხშირედებულებაზე
„ევროკავშირშიგაწევრიანებისათვისსაქართველოვალდე
ბულიადააკანონოსგეიქორწინება”,ეთნიკურიმიკუთვნებუ
ლობისჭრილში

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები, არც არ 
ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

მიჭირს პ/გ

უ/პ
ქართველი სომეხი აზერბაიჯანელი

37.1%

20.6%
7.4%

6.3%1.5%3.5%
7.6%

11.5%

57.2%

9.4%
3.5%

9.8%

7.7%

34.0%

15.0%

11.4%

13.5%

21.3%

12.2%

9.3%

72 „28 მარტს, მთავრობის სხდომაზე, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილმა, ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტზე საუბრისას 
ახალი საკონსტიტუციო ინიციატივა გააჟღერა: „გამოვდივარ ინიციატივით, რომ კონსტიტუციაში შევიტანოთ ჩანაწერი, რომ ოჯახი 
(პრემიერ-მინისტრი, სავარაუდოდ, ქორწინებას გულისხმობდა) არის ქალისა და მამაკაცის ერთობა. ასე მოიქცა ლატვია, შარშან 
კი ხორვატია ევროკავშირში შესვლის წინ”. პრემიერ-მინისტრმა იქვე განმარტა, რომ გადაწყვეტილება ანტიდისკრიმინაციული 
კანონპროექტის „არასწორი ინტერპრეტაციის” თავიდან აცილებას უკავშირდება: „მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს არსებული 
კანონმდებლობით ოჯახი ისედაც განიხილება, როგორც ქალისა და მამაკაცის ერთობა, რომ არ მოხდეს არასწორი ინტერპრეტირება, 
ვფიქრობ, სასურველია ამ საკონსტიტუციო ჩანაწერის არსებობა”. ხელმისაწვდომია ბმულზე (10 მარტი, 2022): https://wisg.org/ka/
news/detail/22

https://wisg.org/ka/news/detail/22
https://wisg.org/ka/news/detail/22
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თუ კი 2016 წლის შე დე გე ბის მი ხედ ვით აღ ნიშ-
ნუ ლი დე ბუ ლე ბა რეს პონ დენ ტის სა გა რეო ორი ენ-
ტა ცი ას თან კავ შირ ში არ იყო, ამ ჯე რად აღ ნიშ ნულ 
მით სა და რეს პონ დენ ტის და მო კი დე ბუ ლე ბას შო-
რის ევ რო კავ შირ თან ურ თი ერ თო ბის ინ ტენ სი ვო ბის 
შე სა ხებ გარ კ ვე უ ლი კო რე ლა ცია გა მოჩ ნ და. 2021 
წლის კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, იმ რეს პონ-
დენ ტე ბის თ ვის, ვინც ეთ ნი კურ კუთ ვ ნი ლე ბად ქარ-
თ ვე ლი მი უ თი თა, მი თის პო პუ ლა რო ბა უშუ ა ლოდ 
ევ რო კავ შირ თან ურ თი ერ თო ბის მი მართ და მო კი-
დე ბუ ლე ბას თან კავ შირ შია – ის რეს პონ დენ ტე ბი, 
ვინც ევ რო კავ შირ თან უფ რო მჭიდ რო ურ თი ერ თო-
ბის მომ ხ რე ა, უფ რო ნაკ ლე ბად იზი ა რე ბენ ამ მითს, 
ვიდ რე ისი ნი, ვინც ამ ბო ბენ, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ევ-
რო კავ შირ თან ურ თი ერ თო ბა იგი ვე ნა ი რი ან უფ რო 
დის ტან ცი რე ბუ ლი უნ და იყოს. ეთ ნი კუ რად სო მე ხი 
რეს პონ დენ ტე ბის თ ვის მი თის პო პუ ლა რო ბა კავ შირ-
შია რო გორც ევ რო კავ შირ თან, ისე რუ სეთ თან სა-
სურ ვე ლი ურ თი ერ თო ბის ფორ მას თან, ეთ ნი კუ რად 
აზერ ბა ი ჯა ნე ლი რეს პონ დენ ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში კი 
მი თის პო პუ ლა რო ბა სა და სა გა რეო პო ლი ტი კურ 
ორი ენ ტა ცი ას შო რის კავ ში რი სა ერ თოდ არაა გა-
მოკ ვე თი ლი73.

აღ ქ მუ ლი „რეალისტური საფ რ თხე ე ბი” 
ლგბტ(ქ)ი თე მის წევ რ თა შე სა ხებ გავ რ ცე ლე ბუ ლი 

მი თე ბი სა და სტე რე ო ტი პე ბის ნა წი ლი, რო მე ლიც 
ფაქ ტო რუ ლი ანა ლი ზის დროს ორ ცალ - ცალ კე ჯგუ-
ფად გა მო ი ყო, გა ვა ერ თი ა ნეთ აღ ქ მუ ლი სიმ ბო ლუ-
რი და რე ა ლუ რი საფ რ თხე ე ბის სა ხე ლით და რეგ რე-
სი ულ ანა ლიზ ში სწო რედ ასე თი სა ხი თაა ჩარ თუ ლი. 
თუმ ცა, კვლე ვის მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მი ზან-
შე წო ნი ლად მი ვიჩ ნევთ, ცალ - ცალ კე გან ვი ხი ლოთ 
ყვე ლა მი თი და სტე რე ო ტი პი, რო მე ლიც კითხ ვარ ში 
იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი. 

ქვე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი დე ბუ ლე ბე ბი დან, რო მე-
ლიც პი რო ბი თად რეს პონ დენ ტის მი ერ აღ ქ მულ 
„რეალისტურ” საფ რ თხე ებს უკავ შირ დე ბა, ორი 
ჩარ თუ ლი იყო 2016 წლის კვლე ვა შიც. მო ნა ცემ თა 
შე და რე ბა აჩ ვე ნებს, რომ ორი ვე დე ბუ ლე ბის მომ ხ-
რე თა რა ო დე ნო ბა არა თუ შემ ცირ და, არა მედ გა ი-
ზარ და კი დე ვაც ბო ლო ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში. 

კვლე ვე ბის მი ხედ ვით რის კი, რომ ბავ შ ვი ჰე ტე-
რო სექ სუ ა ლი მა მა კა ცის მხრი დან სექ სუ ა ლუ რი 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი გახ დეს, ას ჯერ უფ რო მე-
ტი ა, ვიდ რე ის, რომ გეი მა მა კა ცი იყოს მო ძა ლა-
დე (ჯენნი და სხვ., 1994). პე დო ფი ლებს შო რის, 
60%-65% მა მა კა ცი ა, რო მელ საც მცი რეწ ლო ვა ნი 
გო გო ნე ბი იზი დავს, მი ახ ლო ე ბით 10%-ს – ბი ჭე ბი. 
20-25%-ისთვის მცი რეწ ლო ვა ნი მსხვერ პ ლის სქე-
სი კი არა, ასა კია გან საზღ ვ რე ლი და ორი ვე იზი-
დავს (კოენი და სხვ., 2002). მი უ ხე და ვად ამი სა, მი-
თი, რომ „გეი კა ცე ბის უმე ტე სო ბა პე დო ფი ლი ა”, 
სა ზო გა დო ე ბა ში ჰო მო სექ სუ ა ლე ბის გან მომ დი ნა-
რე „საფრთხის” გა საძ ლი ე რებ ლად აქ ტი უ რად გა-
მო ი ყე ნე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბა 2016 და 2021 
წელ საც უარ ყო ფი თი შე ფა სე ბის ველ ში მოხ ვ და, 
თუმ ცა, ორი ვე შემ თხ ვე ვა ში, ძა ლი ან მა ღა ლია იმ 
რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვინც ამ ბობს, რომ პა სუ ხის 
გა ცე მა უჭირს (2016 წელს ასე თი რეს პონ დენ ტე-
ბის წი ლი 33 %-ს შე ად გენ და, 2021 წელს – 26%-
ს). 2016 წელს ამ დე ბუ ლე ბას რეს პონ დენ ტ თა 
მხო ლოდ 21.4% იზი ა რებ და, 2021 წელს კი მა თი 
წი ლი 28.8%-მდე გა ი ზარ და. და, პი რი ქით, იმ რეს-
პონ დენ ტ თა სიხ ში რე, ვინც პე დო ფი ლი ას სექ სუ ა-
ლურ ორი ენ ტა ცი ას არ უკავ ში რებ და, 35.9%-იდან 
25.5%-მდე შემ ცირ და. 

73 ეთნიკურად ქართველებისთვის ჯგუფებს შორის სხვაობა ევროკავშირთან სასურველი ურთიერთობის ჭრილში: F(2,962)=7.352, 
p<.005, ES=.015; ეთნიკურად სომეხი რესპონდენტებისთვის ევროკავშირთან სასურველი ურთიერთობის ჭრილში F(2,141)=10.632, 
p=.000, ES=.131; რუსეთთან ურთიერთობის ჭრილში – F(2,146)=16.226, p=.000, ES=.181;
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დიაგრამა#13
პასუხებისგანაწილებისსიხშირედებულებაზე„გეიკაცების
უმეტესობაპედოფილია”,2016და2021წლებში

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

მიჭირს პ/გ

უ/პ
20212016

18.7%
7.5%

13.9%

18.9%

17.0%

33.0%

8.9% 10.1%

10.7%

14.8%

26.6%

5.0%

14.0%

ისე ვე, რო გორც სხვა მი თე ბის უმე ტე სო ბა, ამ 
დე ბუ ლე ბის პო პუ ლა რო ბაც გან ს ხ ვავ დე ბა სქე სის 
(ქალები ნაკ ლე ბად იზი ა რე ბენ), ასა კის (ოღონდ 
წრფი ვი კავ ში რი არ არის), და სახ ლე ბის ტი პის 
(დედაქალაქში ნაკ ლე ბად პო პუ ლა რუ ლი ა, ვიდ რე 
სხვა ქა ლა ქებ სა და სოფ ლებ ში), კონ ტაქ ტის / ნაც-
ნო ბო ბის (ის, ვინც ჯგუ ფის ერთ წარ მო მად გე ნელს 
მა ინც იც ნობს, ამ მო საზ რე ბას ნაკ ლე ბად იზი ა-
რებს), ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის ეტი ო ლო გი ის (ის, ვინც 
სო ცი ა ლუ რი ფაქ ტო რე ბის თე ო რი ას იზი ა რებს, სხვა 
თე ო რი ის მომ ხ რე ებ თან შე და რე ბით, ამ მო საზ რე-
ბას უფ რო მე ტად ეთან ხ მე ბა. თუმ ცა, ყვე ლა ზე მე-
ტად თე ო რია იმ რეს პონ დენ ტებს შო რი საა პო პუ-
ლა უ რუ ლი, ვი საც კითხ ვა ზე ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის 
„მიზეზების” შე სა ხებ პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ და), 
ინ ფორ მა ცი ის წყა რო ე ბის ჭრილ ში – გან ს ხ ვა ვე ბა 
ყვე ლა ზე გა მო ხა ტუ ლია იმ რეს პონ დენ ტებს შო-
რის, ვინც არ ცერთ სა ინ ფორ მა ციო წყა როს არ მი-
მარ თავს და ვინც ინ ფორ მი რე ბის თ ვის რო მე ლი მეს 
მა ინც მო იხ მარს). ამ მითს ეთ ნი კუ რად აზერ ბა ი ჯა-
ნე ლი რეს პონ დენ ტე ბი უფ რო ნაკ ლე ბად იზი ა რე ბენ, 
ვიდ რე ეთ ნი კუ რად სომ ხე ბი და ქარ თ ვე ლე ბი.

სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბა და გა უ პა ტი უ რე ბა, ისე ვე 
რო გორც ძა ლა დო ბის სხვა ფორ მე ბი, უკავ შირ დე ბა 

არა სი ა მოვ ნე ბას, სექ სუ ა ლურ ლტოლ ვას ან მი ზი დუ-
ლო ბას, არა მედ აგ რე სი ას და სხვა ინ დი ვიდ ზე კონ-
ტ რო ლის სურ ვილს, გა ნურ ჩევ ლად ორი ენ ტა ცი ი სა. 
დე ბუ ლე ბას, რომ „მხოლოდ ჰო მო სექ სუ ა ლი კა ცე-
ბი ძა ლა დო ბენ სექ სუ ა ლუ რად სხვა მა მა კა ცებ ზე” 
თით ქ მის იმ დე ნი ვე რეს პონ დენ ტი იზი ა რებს (23.5%), 
რამ დე ნიც უსა ფუძ ვ ლოდ მი იჩ ნევს – (25.7%), 14.6% კი 
ამ დე ბუ ლე ბას არც ეთან ხ მე ბა და არც არ ეთან ხ მე ბა.

დიაგრამა#14
პასუხებისგანაწილებისსიხშირედებულებაზე„მხოლოდჰომო
სექსუალიკაცებიძალადობენსექსუალურადსხვამამაკაცებზე”

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

მიჭირს პ/გ

უ/პ

15.7%

10.0%

9.0%

14.5%

5.5%

30.8%

14.6%

ეს მი თი უფ რო ნაკ ლე ბად პო პუ ლა რუ ლია ქალ, ვიდ-
რე კაც რეს პონ დენ ტებს შო რის. ასა კის ზრდას თან 
ერ თად, მი თის პო პუ ლა რო ბა იზ რ დე ბა. დე და ქა ლაქ ში 
ნაკ ლებ პო პუ ლა რუ ლი ა, ვიდ რე სოფ ლებ სა და სხვა ქა-
ლა ქებ ში. მი თის პო პუ ლა რო ბა გან ს ხ ვავ დე ბა კონ ტაქ-
ტის / ნაც ნო ბო ბის ჭრილ შიც – ის, ვინც ჯგუ ფის ერთ 
წარ მო მად გე ნელს მა ინც იც ნობს, ამ მითს ნაკ ლე-
ბად იზი ა რებს, ვიდ რე ის, ვინც არა ვის იც ნობს. ვინც 
ლგბტ(ქ)ი თე მის წევ რებს, ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად-
გენ ლებს, ომ ბუდ ს მენს, მეც ნი ერ ს /ექ ს პერტს მი იჩ ნევს 
სან დო წყა როდ, ამ დე ბუ ლე ბას ნაკ ლე ბად ან სრუ ლი-
ად არ იზი ა რებს. მი თი პო პუ ლა რუ ლია მხო ლოდ იმ 
რეს პონ დენ ტებს შო რის, ვინც ლგბტ(ქ)ი სა კითხებ ზე 
არ ცერთ წყა როს არ მი იჩ ნევს სან დოდ. ეტი ო ლო გი ის 
ჭრილ ში, ამ დე ბუ ლე ბას ისი ნი უფ რო უჭე რენ მხარს, 
ვინც ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის „მიზეზად” სო ცი ა ლურ ფაქ-
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ტო რებს მი იჩ ნევს. მათ შო რის, ვინც ამ სა კითხებ ზე 
ინ ფორ მა ცი ას ინ ტერ ნეტ მე დი ი სა და სო ცი ა ლუ რი 
ქსე ლის მეშ ვე ო ბით იღებს, მი თი ნაკ ლებ პო პუ ლა-
რუ ლი ა. ყვე ლა ზე გა მო ხა ტუ ლია გან ს ხ ვა ვე ბა იმ რეს-
პონ დენ ტებს შო რის, ვინც არ ცერთ სა ინ ფორ მა ციო 
წყა როს არ მი მარ თავს და ვინც ინ ფორ მი რე ბის თ ვის 
რო მე ლი მეს მა ინც მო იხ მარს.

და დე ბი თი შე ფა სე ბის ველ ში მოხ ვ და მო საზ რე ბა, 
რომ „აივ-ინფექცია/შიდსის ძი რი თა დი გა მავ რ ცე-
ლებ ლე ბი გე ე ბი არი ან” – რეს პონ დენ ტ თა დი დი ნა-
წი ლი სავ სე ბით ან მეტ წი ლად ეთან ხ მე ბა (35.5%). ამ 
მო საზ რე ბას 23.7% სრუ ლი ად ან ნა წი ლობ რივ არ 
ეთან ხ მე ბა, თით ქ მის მე ხუ თედ მა (18.7%) მი უ თი თა, 
რომ არც ეთან ხ მე ბა და არც ეთან ხ მე ბა, ხო ლო და ახ-
ლო ე ბით ამ დე ნი ვეს პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ და (17.4%). 

დიაგრამა#15
პასუხებისგანაწილებისსიხშირედებულებაზე„აივინფექცია/
შიდსისძირითადიგამავრცელებლებიგეებიარიან”,2016
და2021წლებში

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

მიჭირს პ/გ

უ/პ
20212016

18.7%
7.1%

21.7%
14.2%

21.3%

19.2%

16.5%

21.3%

13.8%

7.3%

16.4%

17.4%

4.8%

რაც უფ რო ახალ გაზ რ დაა რეს პონ დენ ტი, მით 
ნაკ ლე ბად ეთან ხ მე ბა ამ მო საზ რე ბას. სხვა მი თე-
ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ამ დე ბუ ლე ბას უფ რო მე ტი 
მხარ დამ ჭე რი ჰყავს დე და ქა ლაქ ში, ვიდ რე სოფ ლებ-
სა და სხვა ქა ლა ქებ ში. ეთ ნი კუ რად აზერ ბა ი ჯა ნელ 
რეს პონ დენ ტებ ში უფ რო მე ტად იზი ა რე ბენ ამ მითს, 
ვიდ რე ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლი და სო მე ხი რეს პონ-

დენ ტე ბი ან ისი ნი, ვინც ეთ ნი კურ კუთ ვ ნი ლე ბად 
„სხვა” მი უ თი თა. 

დის კ რი მი ნა ცი ის, ძა ლა დო ბი სა და მარ გი ნა ლი-
ზა ცი ის გა მოც დი ლე ბა, ოჯა ხის წევ რე ბის მხრი დან 
მხარ და ჭე რის ნაკ ლე ბო ბა და უსახ ლ კა რო ბის საფ-
რ თხე ლგბტ(ქ)ი ახალ გაზ რ დებს ხში რად აიძუ ლებთ 
კო მერ ცი ულ სექ ს - სა მუ შა ო ში ჩა ერ თონ. გა მოც დი-
ლე ბა აჩ ვე ნებს, რომ ტრანს ქა ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში 
რის კე ბი გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლი ა. თუმ ცა, ეს არ 
ნიშ ნავს, რომ ყვე ლა მათ გა ნი აპ რი ო რი სექ ს - სა მუ შა-
ო შია ჩარ თუ ლი. ამ შემ თხ ვე ვა ში ნე გა ტი უ რი ატ რი-
ბუ ცია ქცე ვას უკავ შირ დე ბა, რო მე ლიც სო ცი ა ლურ 
და /ან სექ სუ ა ლურ დე ვი ა ცად არის აღი ა რე ბუ ლია და 
ჯგუ ფი სა გან მო მა ვალ „საფრთხეს” ზრდის. მო საზ-
რე ბას, რომ „გეი კა ცე ბის უმე ტე სო ბა სექ ს - მუ შა-
კი ა”, სავ სე ბით ან მეტ - წი ლად იზი ა რებს რეს პონ-
დენ ტ თა თით ქ მის მე სა მე დი (29.9%). 15.9% არც 
ეთან ხ მე ბა და არც არ ეთან ხ მე ბა, 22.3% კი სრუ ლი-
ად ან მეტ - წი ლად არ იზი ა რებს ამ დე ბუ ლე ბას. 

დიაგრამა#16
პასუხებისგანაწილებისსიხშირედებულებაზე„გეიკაცების
უმეტესობასექსმუშაკია”

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

მიჭირს პ/გ

უ/პ

18.9%

11.0%

10.6%

11.7%

26.1%

5.8%

15.9%

დე ბუ ლე ბას ტრანს ქა ლე ბის სექ ს - სა მუ შა ო ში ჩარ-
თუ ლო ბის შე სა ხებ უფ რო მე ტი რეს პონ დენ ტი იზი-
ა რებს, ვიდ რე გეი კა ცე ბის შემ თხ ვე ვა ში. მო საზ რე-
ბას „ტრანს ქა ლე ბის უმე ტე სო ბა სექ ს - მუ შა კი ა” 
სავ სე ბით ან მეტ - წი ლად იზი ა რებს რეს პონ დენ ტ თა 
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თით ქ მის მე სა მე დი (40.6%). 13.5% არც ეთან ხ მე ბა 
და არც არ ეთან ხ მე ბა, 15.9% კი სრუ ლი ად ან მეტ - 
წი ლად არ იზი ა რებს ამ დე ბუ ლე ბას. 

 
დიაგრამა#17
პასუხებისგანაწილებისსიხშირედებულებაზე„ტრანსქალე
ბისუმეტესობასექსმუშაკია”

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

მიჭირს პ/გ

უ/პ

25.7%

14.8%

7.2%

8.8%

24.3%

5.7%

13.5%

ქა ლე ბი ნაკ ლე ბად იზი ა რე ბენ ამ დე ბუ ლე ბებს, ვიდ-
რე კა ცი რეს პონ დენ ტე ბი, თუმ ცა სქე სის ფაქ ტო რის 
გავ ლე ნა ორი ვე სტე რე ო ტიპ ზე მცი რე ან უმ ნიშ ნე ლო ა. 
ორი ვე მო საზ რე ბის პო პუ ლა რო ბა გან ს ხ ვავ დე ბა ასა-
კობ რივ ჯგუ ფებ ში, ასა კის ზრდას თან ერ თად, თუმ ცა 
ვერ ვიტყ ვით, რომ ამ წარ მო დე გე ნე ბის მხარ დამ ჭერ თა 
რა ო დე ნო ბა ასა კის პა რა ლე ლუ რად იზ რ დე ბა. დე ბუ ლე-
ბას გე ე ბის სექ ს - სა მუ შა ო ში ჩარ თუ ლო ბის შე სა ხებ დე-
და ქა ლაქ ში უფ რო ნაკ ლებ იზი ა რე ბენ, ვიდ რე სოფ ლებ-
სა და სხვა ქა ლა ქებ ში, ტრანს ქა ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში კი 
გან ს ხ ვა ვე ბა და სახ ლე ბე ლის ტი პის ჭრილ ში სტა ტის-

ტი კუ რად უმ ნიშ ვ ნე ლო ა. იგი ვე ტენ დენ ციაა კონ ტაქ-
ტის / ნაც ნო ბო ბის ჭრილ შიც – ის, ვინც ჯგუ ფის ერთ 
წარ მო მად გე ნელს მა ინც იც ნობს, ნაკ ლე ბად ემ ხ რო ბა 
მო საზ რე ბას, რომ გე ე ბის უმე ტე სო ბა სექ ს - სა მუ შა ო შია 
ჩარ თუ ლი. ტრანს ქა ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში, კონ ტაქ ტი/ 
ნაც ნო ბო ბა ამ მო საზ რე ბის მომ ხ რე- მო წი ნაღ მ დე გე-
თა გა და ნა წი ლე ბა ზე გავ ლე ნას არ ახ დენს. ინ ტერ ნეტ 
მე დი ას ორი ვე სტე რე ო ტიპ ზე თა ნა ბა რი ეფექ ტი აქვს, 
სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი კი მხო ლოდ გე ე ბის სექ ს - სა მუ შა ო-
ში ჩარ თუ ლო ბა ზე სტე რე ო ტი პის გან ქარ ვე ბას უწყობს 
ხელს. და ტრა დი ცი უ ლად, ორი ვე სტე რე ო ტიპ თან მი-
მარ თე ბა ში, ყვე ლა ზე გა მო ხა ტუ ლია გან ს ხ ვა ვე ბა იმ 
რეს პონ დენ ტებს შო რის, ვინც არ ცერთ სა ინ ფორ მა-
ციო წყა როს არ მი მარ თავს და ვინც ინ ფორ მი რე ბის თ-
ვის რო მე ლი მეს მა ინც მო იხ მარს .

აღ ქ მულ რე ა ლის ტურ საფ რ თხე ებ თან და კავ ში რე-
ბულ დე ბუ ლე ბებ ზე გა მო პა სუ ხე ბის სიხ ში რე მკვეთ რად 
გან ს ხ ვავ დე ბა ეთ ნი კურ ჭრილ ში: ეთ ნი კუ რად სო მე ხი 
რეს პონ დენ ტე ბის და ახ ლო ე ბით მე სა მედს კითხ ვებ ზე 
პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ და ან პა სუხ ზე უარი თქვა. ეთ-
ნი კუ რა ად აზერ ბა ი ჯა ნელ რეს პონ დენ ტებ ში არ გა მო-
პა სუ ხე ბის სიხ ში რე ყვე ლა ზე და ბა ლი ა, თუმ ცა აღ ნიშ-
ნუ ლი მი თე ბი უფ რო მე ტა დაა გა ზი ა რე ბუ ლი, ვიდ რე 
ეთ ნი კუ რად ქარ თ ველ რეს პონ დენ ტებს შო რის.

აღ ქ მუ ლი სიმ ბო ლუ რი საფ რ თხე ე ბი
ფაქ ტო რუ ლი ანა ლი ზის შე დე გად, ერ თად დაჯ-

გუფ და დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც სიმ ბო ლურ ხა
სი ათს ატა რებს და მო რალ თან, ღი რე ბუ ლე ბებ
თან, ტრა დი ცი ებ თან, ნორ მებ თან, რე ლი გი ას თან, 
იდე ო ლო გი ა სა თუ მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბას თან და
კავ ში რე ბულ საფ რ თხე ებს მო ი ცავს.

ცხრილი#15
აღქმულისიმბოლურისაფრთხეებიდებულებათასაშუალოებისმიხედვით
დებულება N M Std.

1. ლგბტი ადამიანები პრივილეგიებისთვის იბრძვიან და არა თანასწორი უფლებებისთვის 1325 3.62 1.377

2. ლგბტი ადამიანები ებრძვიან მართლმადიდებლურ ეკლესიას 1365 3.73 1.439

3. ლგბტი ადამიანები ეწინააღმდეგებიან ჩვენს კულტურას 1439 3.91 1.371

4. ლგბტი ადამიანები ძირს უთხრიან ჩვენს ტრადიციულ ფასეულობებს 1443 3.91 1.384

5. ლგბტი ადამიანების შეხედულებები მორალსა და რელიგიაზე სრულიად განსხვავდება 
ჰეტეროსექსუალი ადამიანების შეხედულებებისგან

1291 3.86 1.359

6. ლგბტი ადამიანებს სურთ მორალურად გახრწნან ჩვენი ახალგაზრდობა 1403 3.72 1.465
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რეს პონ დენ ტ თა პა სუ ხე ბის გან ს ხ ვავ დე ბა სქე სის, 
ასა კის და ინ ტერ ნეტ - მე დი ის მოხ მა რე ბის ჭრილ ში 
(ქალები, პირ ვე ლი ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის წევ რე ბი, 
სა შუ ა ლო ზე მა ღა ლი გა ნათ ლე ბის მქო ნე რეს პონ-
დენ ტე ბი და ისი ნი, ვინც ინ ტერ ნეტ - მე დი ით სარ-
გებ ლო ბენ, ნაკ ლე ბად იზი ა რე ბენ ამ მითს), თუმ-
ცა, ეფექ ტის თვალ საზ რი სით, ეს გან ს ხ ვა ვე ბე ბი 
მცი რე ა. აღ ქ მუ ლი სიმ ბო ლუ რი საფ რ თხე ე ბი უფ რო 
ისეთ პი როვ ნულ მა ხა სი ა თე ბელს უკავ შირ დე ბა, რო-
გო რი ცაა მე მარ ჯ ვე ნე ფრთის ავ ტო რი ტა რიზ მი.

აღ ქ მუ ლი სიმ ბო ლუ რი საფ რ თხე ე ბი ასე ვე კო რე ლა-
ცი ა შია რე ლი გი უ რო ბის ინ დექ ს თან (თუმცა, ეფექ ტი 
მე მარ ჯ ვე ნე ფრთის ავ ტო რი ტა რიზ მის გან გან ს ხ ვა-
ვე ბით, ზო მი ე რი ა): რაც უფ რო დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბას 
ანი ჭებს რეს პონ დენ ტი რე ლი გი ას მის ცხოვ რე ბა ში, 
ხში რად იღებს მო ნა წი ლე ო ბას რე ლი გი ურ რი ტუ ა ლებ-
ში და რაც უფ რო ხში რად უთ მობს დროს რე ლი გი ურ 
პრაქ ტი კებს, რო გო რი ცაა ლოც ვა ან მე დი ტა ცი ა, მით 
მე ტად არის მიდ რე კი ლი, ჯგუფ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
აღ ქ მუ ლი სიმ ბო ლუ რი საფ რ თხე ე ბი გა ი ზი ა როს74. მი-
თე ბის პო პუ ლა რო ბა ეთ ნი კუ რი მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის 
ჭრილ შიც გან ს ხ ვავ დე ბა. დე ბუ ლე ბე ბი, რო მე ლიც 
აღ ქ მულ სიმ ბო ლურ საფ რ თხე ებს უკავ შირ დე ბა, ეთ-
ნი კუ რად ქარ თ ვე ლებ ში უფ რო პო პუ ლა რუ ლი ა, ვიდ-
რე ვიდ რე ეთ ნი კურ უმ ცი რე სო ბებს შო რის. აღ ქ მუ ლი 
სიმ ბო ლუ რი საფ რ თხე ე ბის მი მართ უფ რო და ბა ლი 
მგრძნო ბე ლო ბა ეთ ნი კურ უმ ცი რე სო ბებ ში შე საძ ლოა 
ნა ცი ო ნა ლუ რი დის კურ სის სპე ცი ფი კა საც უკავ შირ-
დე ბო დეს: დე ბუ ლე ბე ბის ში ნა არ სი ნა ცი ო ნა ლუ რი 
იდენ ტო ბის თ ვის საფ რ თხის შექ მ ნას იდე ას მჭიდ როდ 

უკავ შირ დე ბა. ამ მი თე ბის ად რე სა ტე ბა დაც პირ ველ 
რიგ ში ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლი, მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი 
მო ქა ლა ქე ე ბი მო ი აზ რე ბი ან. ცხა დი ა, „ქართველობას 
გვარ თ მე ვენ” ნა რა ტი ვი ნაკ ლებ საფ რ თხედ აღიქ მე ბა 
ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის თ ვის.

დე ბუ ლე ბას „ლგბტი ადა მი ა ნე ბი პრი ვი ლე გი ე ბის თ ვის 
იბ რ ძ ვი ან და არა თა ნას წო რი უფ ლე ბე ბის თ ვის” ყვე ლა-
ზე ნაკ ლე ბად ეთ ნი კუ რად აზერ ბა ი ჯა ნე ლი რეს პონ დენ-
ტე ბი იზი ა რე ბენ, ყვე ლა ზე მე ტად – ეთ ნი კუ რად სომ-
ხე ბი. მომ დევ ნო ხუ თი დე ბუ ლე ბა („ლგბტი ადა მი ა ნე ბი 
ებ რ ძ ვი ან მარ თ ლ მა დი დებ ლურ ეკ ლე სი ას”, „ლგბტი 
ადა მი ა ნე ბი ეწი ნა აღ მ დე გე ბი ან ჩვენს კულ ტუ რას” 
„ლგბტი ადა მი ა ნე ბი ძირს უთხ რი ან ჩვენს ტრა დი ცი ულ 
ფა სე უ ლო ბებს”, „ლგბტი ადა მი ა ნე ბის შე ხე დუ ლე ბე ბი 
მო რალ სა და რე ლი გი ა ზე სრუ ლი ად გან ს ხ ვავ დე ბა ჰე-
ტე რო სექ სუ ა ლი ადა მი ა ნე ბის შე ხე დუ ლე ბე ბის გან” და 
„ლგბტი ადა მი ა ნებს სურთ მო რა ლუ რად გახ რ წ ნან ჩვე-
ნი ახალ გაზ რ დო ბა”) ეთ ნი კუ რად ქარ თ ველ და სო მეხ 
რეს პონ დენ ტებს შო რის უფ რო მე ტი პო პუ ლა რო ბით 
სარ გებ ლობს, ვიდ რე ეთ ნი კუ რად აზერ ბა ი ჯა ნე ლებ ში. 

ლგბტ(ქ)ი თე მის წევ რ თა აგ რე სი უ ლო ბა კი დევ ერ-
თი სტე რე ო ტი პი ა, რო მელ საც ჰო მო ფო ბი უ რი პრაქ-
ტი კე ბის გა სა მარ თ ლებ ლად ხში რად იყე ნე ბენ – ასეთ 
შემ თხ ვე ვა ში, სა ზო გა დო ე ბის მი ერ გა მოვ ლე ნი ლი 
ჰო მო ფო ბია ითარ გ მ ნე ბა რო გორც ჯგუ ფის მი მართ 
„საპასუხო აგ რე სი ა”. ყვე ლა დე ბუ ლე ბა უარ ყო ფი თი 
შე ფა სე ბის ველ ში მოხ ვ და, თუმ ცა, ამ კითხ ვებ ზე, 
ყვე ლა ზე მეტ მა რეს პონ დენ ტ მა მი უ თი თა „მიჭირს 
პა სუ ხის გა ცე მა”. ამის გა მო, აღ ნიშ ნუ ლი სტე რე ო-
ტი პე ბი მომ დევ ნო ანა ლიზ ში აღარ გა მოგ ვი ყე ნე ბი ა. 

74 მუსლიმი და მართლმადიდებებელი რესპონდენტებისთვის, ინდექსის ეფექტი განსხვავებულია არა მხოლოდ ისეთ დებულებაზე, 
რომელიც უშუალოდ მართლმადიდებლობას მიემართება, არამედ სხვა აღქმულ სიმბოლურ საფრთხეებთან დაკავშირებულ მითებზეც. 
ამგვარი „გაბნეული” ეფექტის მიზეზი ეთნიკურობასა და რელიგიურობას შორის კავშირის სპეციფიკა უნდა იყოს, თუმცა, აღნიშნული 
კვლევის ფარგლებში არსებული მონაცემები ამგვარი ჩაღრმავებული ანალიზის საშუალებას არ იძლევა.

ცხრილი#16
აგრესიულობისსტერეოტიპებისშესახებდებულებათასაშუალოებისმნიშვნელობები
დებულება N M Std.

გეი კაცები ურთიერთობაში აგრესიული ხასიათით და ქცევით გამოირჩევიან 1014 2.71 1.379

ლესბოსელები ურთიერთობაში აგრესიული ხასიათით და ქცევით გამოირჩევიან 1014 2.79 1.410

ტრანსი ადამიანები ურთიერთობაში აგრესიული ქცევით გამოირჩევიან 1012 2.92 1.418
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სა მი ვე მო საზ რე ბა უარ ყო ფი თი შე ფა სე ბის ველ ში 
მოხ ვ და და პა სუ ხე ბი სა მი ვე შე კითხ ვა ზე თით ქ მის 
თა ნა ბა რი პრო პორ ცი ით გა და ნა წილ და.

და სახ ლე ბის ტი პის ჭრილ ში, გან ს ხ ვა ვე ბა მხო
ლოდ ტრან ს გენ დერ ადა მი ა ნებ თან და კავ ში რე ბით 
ჩნდე ბა – დე და ქა ლაქ ში უფ რო ბევ რი იზი ა რებს 
დე ბუ ლე ბას, რომ ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბი 
ურ თი ერ თო ბა ში აგ რე სი უ ლი ქცე ვით გა მო ირ
ჩე ვი ან, ვიდ რე სხვა ქა ლა ქებ სა და სოფ ლებ ში. 
ასა კობ რივ ჭრილ ში გან ს ხ ვა ვე ბე ბი არ ატა რებს 
წრფივ ხა სი ათს (ვერ ვიტყ ვით, რომ რაც უფ რო 
ახალ გაზ რ და ა, მით ნაკ ლე ბად იზი ა რებს სტე რე ო
ტი პებს). რაც უფ რო მეტ ღი რე ბუ ლე ბას ანი ჭებს 
რე ლი გი უ რო ბას რეს პონ დენ ტი ყო ველ დღი ურ 
ცხოვ რე ბა ში და ხში რად მი მარ თავს რე ლი გი ურ 
პრაქ ტი კებს, მით მე ტად უჭერს მხარს აგ რე სი
უ ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ სტე რე ო ტიპს. ისი
ნი, ვინც ჯგუ ფის ერთ წარ მო მად გე ნელს მა ინც 
იც ნო ბენ, ამ მო საზ რე ბას ნაკ ლე ბად იზი ა რე ბენ, 
ვიდ რე ისი ნი, ვინც არა ვის იც ნობს. ისი ნი, ვინც 
ინ ფორ მა ცი ას ინ ტერ ნეტ  მე დი ის და სო ცი ა ლუ რი 
ქსე ლე ბის სა შუ ა ლე ბით იღე ბენ, ამ სტე რე ო ტი
პებს ნაკ ლე ბად იზი ა რე ბენ. ყვე ლა ზე მე ტად გან ს
ხ ვავ დე ბა მა თი პა სუ ხე ბი, ვინც არ ცერ თი წყა რო
დან არ იღებს ინ ფორ მა ცი ას და ვინც რო მე ლი მე 
წყა რო თი მა ინც სარ გებ ლობს.

გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი
გენ დე რუ ლი გა მო ხატ ვა და სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ-

ტა ცია ადა მი ა ნის სექ სუ ა ლო ბის სხვა დას ხ ვა ას პექ-
ტე ბი ა, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია ერ თ მა ნეთ თან, 
მაგ რამ ურ თი ერ თ გან მ საზღ ვ რე ლი არ არის. მი უ ხე-
და ვად ამი სა, სა ზო გა დო ე ბის წარ მოდ გე ნებ ში ჰო-
მო სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია გენ დე რულ არა კონ-
ფორ მუ ლო ბას მჭიდ როდ უკავ შირ დე ბა. გე ებ სა და 
ლეს ბო სე ლებს ხში რად მი ე წე რე ბათ სხვა გენ დე რი-
სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ ფე მი ნუ რი ან მას კუ ლი-
ნუ რი ქცე ვე ბი. ამ გ ვა რი მო ლო დი ნე ბის თა ნახ მად, 
ჰო მო სექ სუ ა ლი არ ღ ვევს არა მხო ლოდ სექ სუ ა-
ლურ, არა მედ „ტრადიციულ” გენ დე რულ ნორ მებ-
საც. ცალ კე უ ლი კვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ამ გ ვა რი 
სტე რე ო ტი პი ზა ცია აძ ლი ე რებს წი ნარ წ მე ნებს და 
ზრდის ლეს ბო სე ლე ბი სა და გე ე ბის მი მართ ძა ლა-
დო ბის რის კებს. 

პო ზი ტი უ რი შე ფა სე ბის ველ ში მოხ ვ და სტე რე ო ტი-
პე ბი გე ე ბი სა და ლეს ბო სე ლე ბის შე სა ხებ, რო მელ თა 
მი ხედ ვი თაც მათ გენ დე რუ ლად არა კონ ფორ მუ ლი 
გა მო ხატ ვა მი ე წე რე ბათ. ინ ვერ სი უ ლი სტე რე ო ტი პე-
ბი („ყველა კა ცი, რო მელ საც „ქალური” მა ნე რე ბი 
აქვს გე ი ა” და „ყველა ქა ლი, რო მელ საც „კაცური” 
მა ნე რე ბი აქვს, ლეს ბო სე ლი ა”) რეს პონ დენ ტებს 
შო რის საკ მა ოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და75.

75 იმ რესპონდენტთა წილი ვისაც ლესბოსელებისა და გეების შესახებ არსებულ გენდერულ სტერეოტიპებთან დაკავშირებულ 
შეკითხვებზე პასუხის გაცემა გაუჭირდა ან პასუხზე უარი თქვა, 15%-დან 19%-მდე მერყეობს. არგამოპასუხების მაჩვენებელი მჭიდრო 
კავშირშია ასაკთან. კითხვაზე პასუხის გაცემა ძირითადად 55+ ასაკის მონაწილეებს უჭირდათ.

ცხრილი#17
გენდერულისტერეოტიპებისშესახებდებულებათასაშუალოებისმნიშვნელობები

 დებულება N M Std

გეი კაცების უმეტესობა გამოიყურება და იქცევა როგორც ქალი 1341 3.48 1.516

ლესბოსელების უმეტესობა გამოიყურება და იქცევა როგორც „კაცი“ 1301 3.07 1.544

ყველა კაცი, რომელსაც „ქალური“ მანერები აქვს გეია 1364 2.52 1.501

ყველა ქალი, რომელსაც „კაცური“ მანერები აქვს, ლესბოსელია 1344 2.39 1.463
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გა მო კითხულ თა თით ქ მის ნა ხე ვარ ზე მე ტი (47.6%) 
სრუ ლად ან ნა წი ლობ რივ იზი ა რებს გენ დე რულ სტე-
რე ო ტიპს გე ე ბის შე სა ხებ – „გეი კა ცე ბის უმე ტე სო-
ბა გა მო ი ყუ რე ბა და იქ ცე ვა რო გორც ქა ლი”. თით-
ქ მის ორ ჯერ ნაკ ლე ბია იმ რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, 
ვინც მო საზ რე ბას გე ე ბის ფე მი ნუ რო ბის შე სა ხებ არ 
ეთან ხ მე ბა (23.7%), 12.1%-მა ნე იტ რა ლუ რი პო ზი-
ცია არ ჩი ა. 

დიაგრამა#18
პასუხებისსიხშირულიგანაწილებადებულებაზე„გეიკაცების
უმეტესობაგამოიყურებადაიქცევაროგორცქალი”.

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

მიჭირს პ/გ

უ/პ

31.2%

16.4%

8.5%

15.2%

13.1%

3.6%

12.1%

აღ ნიშ ნულ სტე რე ო ტი პი კაც რეს პონ დენ ტებ ში 
უფ რო პო პუ ლა რუ ლი ა, ვიდ რე ქა ლებს შო რის. პა სუ-
ხე ბი გან ს ხ ვავ დე ბა ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის, და სახ ლე-
ბის ტი პის, გა ნათ ლე ბის, კონ ტაქ ტის / ნაც ნო ბო ბის 
ჭრილ ში. 

გე ე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ლეს ბო სე ლე ბის მას კუ-
ლი ნუ რი გა რეგ ნო ბი სა და მა ნე რე ბის შე სა ხებ სტე-
რე ო ტიპ თან მი მარ თე ბა ში („ლესბოსელების უმე-
ტე სო ბა გა მო ი ყუ რე ბა და იქ ცე ვა რო გორც „კაცი”) 
რეს პონ დენ ტ თა მო საზ რე ბე ბი ნაკ ლე ბად რა დი კა-
ლი ზე ბუ ლია და თით ქ მის თა ნაბ რად გა ი ყო – 34.7% 
ნა წი ლობ რივ ან სრუ ლი ად იზი ა რებს სტე რე ო ტიპს, 
31.1% სავ სე ბით ან ნა წი ლობ რივ არ ეთან ხ მე ბა ამ 
მო საზ რე ბას, 14.9%-მა კი ნე იტ რა ლუ რი პო ზი ცია 
არ ჩი ა. გა მო კითხულ თა გან თით ქ მის ყო ველ მე ხუ-
თეს გა უ ჭირ და კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა (19.2%). 

დიაგრამა#19
პასუხებისსიხშირულიგანაწილებადებულებაზელესბოსელე
ბისუმეტესობაგამოიყურებადაიქცევაროგორც„კაცი”

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

მიჭირს პ/გ

უ/პ

22.1%

12.6%

10.9%

20.2%

15.5%

3.7%

14.9%

გე ე ბის „ფემინურობასთან” და კავ ში რე ბუ ლი სტე-
რე ო ტი პის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, წარ მოდ გე ნა ლეს ბო სე-
ლე ბის „მასკულინობასთან” და კავ ში რე ბით თა ნაბ რად 
არის გავ რ ცე ლე ბუ ლი რო გორც ქალ, ისე კაც რეს პონ-
დენ ტებ ში. პა სუ ხე ბი სხვა სო ცი ო- დე მოგ რა ფი უ ლი 
ცვლა დე ბის – ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის, გა ნათ ლე ბი სა და 
კონ ტაქ ტის / ნაც ნო ბო ბის ჭრილ ში გან ს ხ ვავ დე ბა. 

ინ ვერ სი უ ლი სტე რე ო ტი პე ბი – „ყველა კა ცი, რო-
მელ საც „ქალური” მა ნე რე ბი აქვს, გე ი ა” და „ყველა 
ქა ლი, რო მელ საც „კაცური” მა ნე რე ბი აქვს, ლეს-
ბო სე ლი ა” – ნაკ ლებ გა ზი ა რე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და: 
გა მო კითხულ თა თით ქ მის ნა ხე ვა რი არ ეთან ხ მე-
ბა მო საზ რე ბას, რომ „ყველა კა ცი, რო მელ საც 
„ქალური” მა ნე რე ბი აქვს, გე ი ა” (47.2%), თით ქ მის 
ორ ჯერ ნაკ ლე ბია რეს პონ დენ ტე ბის წი ლი (24.9%) 
ვინც სრუ ლი ად ან ნა წი ლობ რივ ეთან ხ მე ბა ამ მო-
საზ რე ბას. 12.6% ნე იტ რა ლურ პო ზი ცი ას არ ჩევს.

აღ ნიშ ნუ ლი სტე რე ო ტი პი, ისე ვე რო გორც წარ მოდ-
გე ნა „გეების ფე მი ნუ რო ბის” შე სა ხებ, უფ რო გავ რ ცე-
ლე ბუ ლია კაც, ვიდ რე ქალ რეს პონ დენ ტებ ში. პა სუ-
ხე ბი გან ს ხ ვავ დე ბა ასე ვე ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის 
დო ნის, სა ინ ფორ მა ციო წყა რო ე ბი სა და ასა კობ რი-
ვი ჯგუ ფის ჭრილ შიც – ეს სტე რე ო ტი პი 18-24 წლის 
ახალ გაზ რ დებ ში უფ რო ნაკ ლე ბა დაა გავ რ ცე ლე ბუ ლი, 
ვიდ რე მა ღალ ასა კობ რივ ჯგუ ფებ ში. 
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მო საზ რე ბა ზე, რომ „ყველა ქა ლი, რო მელ საც 
„კაცური” მა ნე რე ბი აქვს, ლეს ბო სე ლი ა” რეს პონ-
დენ ტე ბის უფ რო ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი პო ზი ცია აქვთ: 
49.6% სავ სე ბით ან ნა წი ლობ რივ არ ეთან ხ მე ბა ამ 
მო საზ რე ბას, 12.4%-მა ნე იტ რა ლუ რი პო ზი ცია და-
ა ფიქ სი რა, სტე რე ო ტიპს კი ნა წი ლობ რივ ან სრუ ლი-
ად 21.4% და ე თან ხ მა.

პა სუ ხე ბი გან ს ხ ვავ დე ბა სქე სის, ფორ მა ლუ რი გა-
ნათ ლე ბის დო ნის, ასა კის, ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის ეტი ო-
ლო გი ის თე ო რი ე ბის, ინ ფორ მა ცი ის წყა რო ე ბის ჭრილ-
ში: ქა ლე ბი, 18-24 წლის ახალ გაზ რ დე ბი, უმაღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბის მქო ნე რეს პონ დენ ტე ბი და ისი ნი, ვინც 
მი იჩ ნე ვენ, რომ ჰო მო სექ სუ ა ლო ბა ადა მი ა ნის არ ჩე-
ვა ნი ა, ამ მო საზ რე ბას უფ რო ნაკ ლე ბად იზი ა რე ბენ. 
ტრა დი ცი უ ლად, სტე რე ო ტი პი ნაკ ლე ბად პო პუ ლა რუ-
ლია იმ რეს პონ დენ ტებს შო რის, ვინც ინ ფორ მა ცი ის 
ძი რი თად წყა როდ სო ცი ა ლუ რი ქსე ლებს ასა ხე ლებს 
და ინ ფორ მა ცი ას რო მე ლი მე წყა რო დან მა ინც იღებს. 

დე ბუ ლე ბას, რომ ყვე ლა ტრანს ადა მი ანს სქე სის 
ქი რურ გი უ ლი გზით შეც ვ ლა სურს, არ იზი ა რებს რეს-
პონ დენ ტ თა თით ქ მის მე ხუ თე დი (19.8%), 37% სავ სე-
ბით ან მეტ - წი ლად ეთან ხ მე ბა დე ბუ ლე ბას, 13.9% კი 
არც ეთან ხ მე ბა და არც არ ეთან ხ მე ბა. სხვა მი თე ბი სა 
და სტე რე ო ტი პე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ამ მო საზ რე ბას 
ის რეს პონ დენ ტე ბი უფ რო იზი ა რე ბენ, ვინც ინ ფორ მა-
ცი ის ერთ რო მე ლი მე წყა როს მა ინც ასა ხე ლებს. 

დიაგრამა#20
პასუხებისსიხშირულიგანაწილებადებულებაზე„ყველა
ტრანსადამიანსსურსქირურგიულად„შეიცვალოს”სქესი”

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

მიჭირს პ/გ

უ/პ

21.7%

15.3%

9.7%

10.1%

24.0%

5.3%

13.9%

5.4. კონ ტაქ ტი/ ნაც ნო ბო ბა ლგბტ(ქ)ი  
თე მის წევ რ თან
• ყო ვე ლი მე ა თე რეს პონ დენ ტი (11.8%) ამ ბობს, 

რომ ლგბტ(ქ)ი თე მის ერთ წევრს მა ინც იც ნობს;
• 2016 წელ თან შე და რე ბით, ჯგუ ფის ხილ ვა დო-

ბის სა ერ თო მაჩ ვე ნე ბე ლი საგ რ ძ ნობ ლად არ 
შეც ვ ლი ლა (იმ რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვინც ამ-
ბობს, რომ იც ნობს ლგბტ(ქ)ი თე მის ერთ წევრს 
მა ინც, არა თუ არ გაზ რ დი ლა, არა მედ მცი რე-
დით შემ ცირ და კი დეც), თუმ ცა, მრა ვალ ფე-
როვ ნე ბის ტენ დენ ცია შე ი ნიშ ნე ბა – ჯგუ ფის 
ნაც ნო ბი წევ რის სექ სუ ა ლუ რი იდენ ტო ბის მი-
თი თე ბი სას რეს პონ დენ ტე ბი უფ რო მე ტი სიხ-
ში რით ასა ხე ლე ბენ ლეს ბო სე ლებს, ბი სექ სუ ალ 
ქა ლებ სა და ტრანს ადა მი ა ნებს; 

• ლგბტ(ქ)ი თე მის წევ რებს შო რის, გე ე ბი ყვე ლა-
ზე ხილ ვად ჯგუ ფად რჩე ბა – იმ რეს პონ დენ ტე-
ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი, ვინც ლგბტ(ქ)ი თე მის ერთ 
წევრს მა ინც იც ნობს (56.3%), ჯგუ ფის ნაც ნო ბი 
წევ რის იდენ ტო ბად გე ის ასა ხე ლებს;

• კონ ტაქ ტის / ნაც ნო ბო ბის ჭრილ ში, ინ ფორ მა ცი-
ის წყა რო ე ბის ანა ლიზ მა აჩ ვე ნა, რომ 2016 წელ-
თან შე და რე ბით, ნე ბა ყოფ ლო ბით ქა მინ გა უთს, 
რო გორც ლგბტ(ქ)ი თე მის ნაც ნო ბი წევ რის სექ-
სუ ა ლუ რი/ გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის შე სა ხებ ინ-
ფორ მა ცი ის წყა როს, ერ თ ნა ხე ვარ ჯერ უფ რო 
ხში რად ასა ხე ლე ბენ;

• ახალ გაზ რ დე ბი უფ რო ხში რად პა სუ ხობ დ ნენ, 
რომ იც ნო ბენ ლგბტ(ქ)ი თე მის ერთ წევრს მა-
ინც. რაც უფ რო მა ღალ ასა კობ რივ ჯგუფს მი ე-
კუთ ვ ნე ბა რეს პონ დენ ტი, მით უფ რო მცირ დე ბა 
მათ შო რის ისე თი რეს პონ დენ ტე ბის წი ლი, ვინც 
ამ ბობს, რომ ჯგუ ფის წევრს იც ნობს;

• ლგბტ(ქ)ი თე მის ხილ ვა დო ბა უფ რო მა ღა ლია 
თბი ლის ში, ვიდ რე სხვა ქა ლა ქებ სა და სოფ ლებ-
ში (თბილისში მცხოვ რებ რეს პონ დენ ტ თა 23.8% 
ამ ბობს, რომ ლგბტ(ქ)ი თე მის ერთ წევრს მა ინც 
იც ნობს, მა შინ რო ცა სხვა ქა ლა ქებ სა და სოფ ლად 
მცხოვ რებ რეს პონ დენ ტებ ში ასე თი რეს პონ დენ-
ტე ბის წი ლი, შე სა ბა მი სად, 11.3% და 5.1%-ია); 

• კონ ტაქ ტის / ნაც ნო ბო ბის მა ხა სი ა თებ ლე ბი დან, 
ინ ფორ მა ცი ის წყა რო (ვისგან შე იტყო რეს პონ-
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76 ნაცნობობა/კონტაქტის სხვა მახასიათებლების – ნაცნობი ჯგუფის წევრთა რაოდენობის, სექსუალური იდენტობისა და 
ურთიერთობის სიხშირის გავლენა ჰომო/ბი/ტრანსფობიაზე გამოკვეთილი არაა. თუმცა, აღნიშნულ სურათზე შესაძლოა გავლენას 
ახდენდეს როგორც ერთიანი ინდექსის დათვლის წესი, ისე მონაცემების სიმცირე.
77 გარდა იმისა, რომ პასუხის გაცემას უფრო მეტმა რესპონდენტმა აარიდა თავი, აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ის რესპონდენტები, 
ვინც პასუხის გაცემაზე უარს ამბობენ (N=40), განწყობების თვალსაზრისით, უფრო მეტ ტოლერანტობას ამჟღავნებენ ლგბტ(ქ)ი 
ადამიანების მიმართ, ვიდრე ისინი, ვინც მიუთითა, რომ ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წარმომადგენლებს არ იცნობს.
78 2016 წლის შედეგების მიხედვით, დასახლების ტიპის ჭრილში განსხვავება სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი არ იყო.

დენ ტ მა ნაც ნო ბი პი რის იდენ ტო ბის შე სა ხებ) და 
დის ტან ცია (როგორ ახა სი ა თებს ურ თი ერ თო-
ბას ნაც ნობ პირ თან – მე გო ბა რი, ოჯა ხის წევ რი, 
მე ზო ბე ლი და სხვ.), გავ ლე ნას ახ დენს და მო კი-
დე ბუ ლე ბა ზე ლგბტ(ქ)ი თე მის წევ რ თა და მა თი 
უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის მი მართ76;

• 2016 წელ თან შე და რე ბით, მთლი ა ნო ბა ში ჯგუ-
ფის გან ნაკ ლე ბად დის ტან ცი რე ბის ტენ დენ ცია 
შე ი ნიშ ნე ბა. 2016 წელს ნა თე სა ვი მხო ლოდ ექ-
ვ ს მა რეს პონ დენ ტ მა და ა სა ხე ლა. არა ვის და უ-
სა ხე ლე ბია ოჯა ხის წევ რი. მე გობ რის სტა ტუ სი 
მხო ლო რეს პონ დენ ტ თა 5%-მა მი უ თი თა, 11.4% 
– მე ზო ბე ლი, 76.1%-მა კი სტა ტუ სად უბ რა ლოდ 
ნაც ნო ბი მო ნიშ ნა. 2021 წელს კი 58.1% შემ თხ ვე-
ვა ში, რეს პონ დენ ტებ მა მათ თან კონ ტაქ ტ ში მყოფ 
ლგბტ(ქ)ი თე მის წარ მო მად გე ნელს ზო გა დად, 
ნაც ნო ბის სტა ტუ სი მი ა ნი ჭეს; 22% შემ თხ ვე ვა ში – 
მე გობ რის, 9.1% შემ თხ ვე ვა ში – მე ზობ ლის და ა.შ. 

 
კითხ ვა ზე: „იცნობთ თუ არა ლგბტ(ქ)ი თე მის წარ-

მო მად გე ნელს?” რეს პონ დენ ტ თა დიდ მა უმ რავ-
ლე სო ბამ (84.3%) უარ ყო ფი თად უპა სუ ხა, 1.5%-ს 
პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ და, 2.5%-მა კი პა სუ ხის გა-
ცე მა ზე უარი თქვა. ლგბტ(ქ)ი თე მის წარ მო მად გენ-
ლებ თან პი რა დი ნაც ნო ბო ბა გა მო კითხულ თა მხო-
ლოდ 11.8%-მა და ა დას ტუ რა.

ცხრილი#18
პასუხებისსიხშირულიგანაწილებალგბტ(ქ)ითემისწევრის
ნაცნობობისშესახებ,2016და2021წლებში

კონტაქტი/ნაცნობობა %

2016 2021

დიახ 15.3 11.8

არა 83.8 84.3

უარი პასუხზე 0.4 2.5

მიჭირს პასუხის გაცემა 0.7 1.5

ლგბტ(ქ)ი თე მის წარ მო მად გე ნელ თან ნაც ნო-
ბო ბის უარ ყო ფის ასე თი მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, 
ფაქ ტობ რივ ვი თა რე ბას თან ერ თად, შე საძ ლო ა, 
და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მომ ხატ ვე ლიც იყოს77. ამას-
თან, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2016 წლის კვლე ვის შე-
დე გებ თან შე და რე ბით, კონ ტაქ ტის / ნაც ნო ბო ბის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი მცი რე, მაგ რამ მა ინც კლე ბის ტენ-
დენ ცი ას ავ ლენს: 2016 წლის კვლე ვის შე დე გე ბის 
თა ნახ მად „კვლევის ფარ გ ლებ ში გა მო კითხულ თა 
15.2% აღ ნიშ ნავს, რომ იც ნობს ადა მი ანს, რო მე-
ლიც ლგბტ(ქ)ი თე მის წევ რი ა. ეს მცი რე გან ს ხ-
ვა ვე ბა, შე საძ ლო ა, სი ტუ ა ცი უ რი ფაქ ტო რე ბი თაც 
იყოს გა პი რო ბე ბუ ლი (კვლევის პე რი ოდ ში ლგბტ(ქ)
ი ჯგუფ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი მწვა ვე 
პო ლი ტი კუ რი და პი რის პი რე ბის კონ ტექ ს ტ ში იყო 
მოქ ცე უ ლი), მაგ რამ, იმ დას კ ვ ნის სა სარ გებ ლოდ 
მეტყ ვე ლებს, რომ, უკე თეს შემ თხ ვე ვა ში, მდგო მა-
რე ო ბა უც ვ ლე ლია და პო ზი ტი უ რი მი მარ თუ ლე ბით 
არ გან ვი თა რე ბუ ლა. 

ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლი და აზერ ბა ი ჯა ნე ლი რეს-
პონ დენ ტე ბი უფ რო ხში რად პა სუ ხო ბენ, რომ იც ნო-
ბენ ჯგუ ფის ერთ წარ მო მად გე ნელს მა ინც, ვიდ რე 
კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ეთ ნი კუ რად სო მე ხი რეს პონ-
დენ ტე ბი (ქართველი – 12.8%, სო მე ხი – 0.5%, აზერ-
ბა ი ჯა ნე ლი – 10.4%).

თბი ლის ში მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბი უფ რო 
ხში რად პა სუ ხო ბენ და დე ბი თად შე კითხ ვას, ვიდ-
რე ისი ნი, ვინც სოფ ლად ან სხვა ქა ლაქ ში ცხოვ-
რობს. დე და ქა ლაქ ში მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე-
ბი დან თით ქ მის ყო ვე ლი მე ხუ თე (22.6%) ამ ბობს, 
რომ ჯგუ ფის ერთ წევრს მა ინც იც ნობს. მათ შო-
რის, ვინც საცხოვ რე ბელ ად გი ლად ქა ლა ქი მი უ თი-
თა, ასე თი რეს პონ დენ ტე ბის წი ლი 10.9%-ია, სოფ-
ლად მაცხოვ რე ბელ რეს პონ დენ ტ თა გან კი მხო ლოდ 
4.9% პა სუ ხობს, რომ ლგბტ(ქ)ი თე მის წევრს იც-
ნობს78   (იხ. დი ა გა რა მა 21).   
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79 ტენდენციას ლგბტ(ქ)ი ჯგუფში ჩატარებული კვლევებიც ამყარებს. 2020 წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად, თბილისში 
მცხოვრები რესპონდენტების ორიენტაციისა და იდენტობის შესახებ უფრო მეტმა ადამიანმა იცის გარემოცვიდან, ვიდრე რეგიონებში. 
თბილისში მცხოვრები რესპონდენტების 76.45% ამბობს, რომ მათ შესახებ მათი ნაცნობების დიდმა ნაწილმა ან თითქმის ყველამ იცის, 
მაშინ როცა რეგიონის მცხოვრებთა შორის ასეთი რესპონდენტების წილი ნახევარზე ცოტა მეტია – 56.3%. COVID-19-ის გავლენა 
ლგბტ(ქ)ი ადამიანების მდგომარეობაზე საქართველოში. WISG. თბილისი. 2021.
80 რესპონდენტთა უმეტესობამ თავიანთი ნაცნობი ლგბტ(ქ)ი პირების სექსუალური ორიენტაციის ან გენდერული იდენტობის 
დასახელებისას უმეტესობა (64.1%) გეი მამაკაცებს მიაკუთვნეს. ასევე, სხვებთან შედარებით ხშირად ახსენეს ლესბოსელი ქალი 
(14.7%) და ბისექსუალი მამაკაცი (10.6%). დისკრიმინაციიდან თანასწორობამდე: საზოგადოების ცოდნის, დამოკიდებულებისა და 
ინფორმირებულობის კვლევა ლგბტ ადამიანებისა და მათი უფლებრივი თანასწორობის მიმართ. WISG. თბილისი. 2016.
81 ამგვარი ასიმეტრია კონტაქტი/ნაცნობობის თვალსაზრისით ბისექსუალ ქალებსა და კაცებს შორის, შესაძლოა, ხილვადობის 
პოლიტიკას არ უკავშირდებოდეს. 2012 წლიდან მოყოლებული ლგბტ(ქ)ი ჯგუფის წევრებთან პერიოდულად ჩატარებული ძალადობისა 
და დისკრიმინაციის კვლევების მონაცემები, არარეპრეზენტატიულობის მიუხედავად, მყარ ტენდენციას აჩვენებს – მამრობითი სქესის 
რესპონდენტების შემთხვევაში, სექსუალური მიზიდულობა, ქცევა და თვითიდენტიფიკაცია უფრო მყარ კავშირშია ერთმანეთთან, 
ვიდრე მდედრობითი რესპონდენტების შემთხვევაში. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, კვლევის მდედრობითი რესპონდენტები უფრო ხშირად 
იდენტიფიცირდებიან როგორც ბისექსუალები, ვიდრე მამრობითი სქესის რესპონდენტები.

ლგბტ(ქ)ი თე მის ში და მიგ რა ცი ა ზე დაკ ვირ ვე ბა აჩ-
ვე ნებს, რომ ლგბტ(ქ)ი თე მის ახალ გაზ რ და წევ რე ბი 
ხში რად ცდი ლო ბენ, საცხოვ რებ ლად ისე თი ად გი ლი 
შე არ ჩი ონ, რო მე ლიც, ერ თი მხრივ, სა შუ ა ლე ბას მის-
ცემთ ოჯა ხის წევ რე ბის, ნა თე სა ვე ბი სა და ნაც ნო ბე-
ბის გან შორს იყ ვ ნენ, რა თა მათ „კონტროლს” თა ვი 
აარი დონ და, მე ო რე მხრივ, დიდ ქა ლა ქებ ში, სა დაც 
მე ტი მრა ვალ ფე როვ ნე ბა ა და თვით გა მო ხატ ვა ზე 
წნე ხი უფ რო ნაკ ლე ბი ა. სოფ ლად მაცხოვ რე ბე ლი 
ახალ გაზ რ დე ბი ცდი ლო ბენ ქა ლაქ ში გა და ვიდ ნენ 
საცხოვ რებ ლად. ისი ნი ერ თი ქა ლა ქი დან მე ო რე ში 
გა და დი ან და ა.შ. შე სა ბა მი სად, თბი ლის სა და სხვა 
ქა ლა ქებ ში უფ რო მე ტია შან სი, რეს პონ დენ ტი იც-
ნობ დეს ადა მი ანს, რო მე ლიც სა კუ თარ სექ სუ ა ლურ 
იდენ ტო ბას არ მა ლავს79. 

რაც უფ რო და ბალ ასა კობ რივ ჯგუფს მი ე კუთ ვ-
ნე ბა რეს პონ დენ ტი, მით უფ რო მე ტია ისე თი რეს-
პონ დენ ტე ბის წი ლი, ვინც ლგბტ(ქ)ი თე მის წევრს 
იც ნობს (იხ. დიაგრამა 21).

მათ გან, ვინც ლგბტ(ქ)ი თე მის წარ მო მად გე ნელ-
თან ნაც ნო ბო ბა და ა დას ტუ რა, 54.7%-ს მხო ლოდ ერ-
თი ნაც ნო ბი ჰყავს, 23.2%-ს – ორი ნაც ნო ბი, 9.4%-
ს – სა მი ნაც ნო ბი, 4.3%-ს – ოთხი ნაც ნო ბი, 2%-ს 
– ხუ თი ნაც ნო ბი, 6.3%-ს – ხუთ ზე მე ტი ნაც ნო ბი. 
ჯგუ ფის ცენ ტ რა ლუ რი ტენ დენ ცი ის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
– მე დი ა ნუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბა ერ თი ა. ეს მო ნა ცე მე ბი, 
რო გორც კონ ტაქ ტის / ნაც ნო ბო ბის დამ ყა რე ბის, ისე 
მი სი გა ფარ თო ე ბის / ტ რან ს მი სი ის სა კითხის უფ რო 
სიღ რ მი სე უ ლად და დე ტა ლუ რად კვლე ვის აქ ტუ ა-
ლო ბა ზე მი უ თი თებს. 

რეს პონ დენ ტებს მა თი ნაც ნო ბი ლგბტ(ქ)ი თე მის 
წარ მო მად გე ნე ლე ბის სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ა/ 
გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა უნ და და ე სა ხე ლე ბი ნათ / გა-
ეხ სე ნე ბი ნათ. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ და ახ ლო ე ბით 95% 
შემ თხ ვე ვა ში, მათ შეძ ლეს და სა ხე ლე ბა/ გახ სე ნე ბა. 
2016 წლის კვლე ვის შე დე გებ თან შე და რე ბით, რეს-
პონ დენ ტ თა პა სუ ხე ბის გა და ნა წი ლე ბა ლგბტ(ქ)ი თე-
მის ნაც ნო ბის წევ რის იდენ ტო ბის მი ხედ ვით უფ რო 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი ა80 და იმას უნ და მი ა ნიშ ნებ დეს, 
რომ ლგბტ(ქ)ი თე მის სხვა წევ რე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ-
რი ხილ ვა დო ბაც ნელ - ნე ლა იზ რ დე ბა, თუმ ცა, ჯერ -
- ჯე რო ბით, სხვებ თან შე და რე ბით, გე ე ბი ყვე ლა ზე 
ხილ ვად ჯგუ ფად რჩე ბა. ნაც ნო ბი ლგბტ(ქ)ი თე მის 
წევ რე ბის იდენ ტო ბის და სა ხე ლე ბი სას, სიხ ში რე ე ბი 
შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ და: 56.3% – გე ი, 23.9% – 
ლეს ბო სე ლი, 9.8% – ქა ლი ბი სექ სუ ა ლი, 3.2% – კა ცი 
ბი სექ სუ ა ლი81, 3.8% – ტრან სი ქა ლი, 2.5% კი – ტრან-
სი კა ცი (იხ.დიაგრამა 22). მხო ლოდ ერ თ მა რეს პონ-
დენ ტ მა აღ ნიშ ნა, რომ ინ ტერ სექს ადა მი ანს იც ნობს 
(0.4%). გე ი, რო გორც ლგბტ(ქ)ი თე მის ნაც ნო ბი წევ-
რის იდენ ტო ბა თა ნა ბა რი სიხ ში რით და ა სა ხე ლეს 
ქალ მა და კაც მა რეს პონ დენ ტებ მა (შესაბამისად, 
56.1% და 56.7%). ქა ლებ თან შე და რე ბით, ლეს ბო-
სე ლებ სა და ტრანს ქა ლებს კა ცე ბი უფ რო ხში რად 
ასა ხე ლებ დ ნენ, რო გორც ჯგუ ფის ნაც ნო ბი წევ რის 
იდენ ტო ბას (შესაბამისად, 30% და 5.1% კა ცი რეს-
პონ დენ ტის და 19.6% და 2.9% ქა ლი რეს პონ დენ ტის 
შემ თხ ვე ვა ში), ქა ლი რეს პონ დენ ტე ბის ჯგუ ფის ნაც-
ნობ წევ რებს შო რის კი ბი სექ სუ ა ლე ბი და ტრანს კა-
ცე ბი უფ რო ხში რად სა ხელ დე ბა (შესაბამისად, 17.2% 
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82 „მათთვის ნაც ნო ბი ლგბტ(ქ)ი პი რის სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის / გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის შე სა ხებ რეს პონ დენ ტ თა ყვე ლა ზე დი დი ნა წი ლი 
(43.3%) სხვის გან იღებს ინ ფორ მა ცი ას. შემ თხ ვე ვა თა მე ოთხედ ში (25.3%) ისი ნი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ეს თა ვად და ად გი ნეს, ხო ლო ოდ ნავ მეტ 
რეს პონ დენ ტ თან (26.2%) ინ ფორ მა ცი ის წყა რო თა ვად ლგბტ(ქ)ი პი რი ა.” დის კ რი მი ნა ცი ი დან თა ნას წო რო ბამ დე: სა ზო გა დო ე ბის ცოდ ნის, და-
მო კი დე ბუ ლე ბი სა და ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის კვლე ვა ლგბტ ადა მი ა ნე ბი სა და მა თი უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის მი მართ. WISG. თბი ლი სი. 2016.
83 2016 წლის კვლე ვა ში, ნა თე სა ვი მხო ლოდ ექ ვ ს მა რეს პონ დენ ტ მა და ა სა ხე ლა. არა ვის და უ სა ხე ლე ბია ოჯა ხის წევ რი. მე გობ-
რის სტა ტუ სი მხო ლოდ რეს პონ დენ ტ თა 5%-მა მი უ თი თა, 11.4% – მე ზო ბე ლი, 76.1%-მა კი სტა ტუ სად უბ რა ლოდ ნაც ნო ბი მო ნიშ ნა. 
„დისკრიმინაციიდან თა ნას წო რო ბამ დე: სა ზო გა დო ე ბის ცოდ ნის, და მო კი დე ბუ ლე ბი სა და ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის კვლე ვა ლგბტ ადა მი ა-
ნე ბი სა და მა თი უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის მი მართ”. WISG. თბი ლი სი. 2016. გვ. 85.
84 მე გობ რებ თან ქა მინ გა უ თი ოჯა ხის წევ რებ თან ან ნა თე სა ვებ თან ქა მინ გა უ თი სა გან გან ს ხ ვავ დე ბა. მათ შე უძ ლი ათ აირ ჩი ონ მე გობ რე-
ბი ან გაწყ ვი ტონ მათ თან ურ თი ერ თო ბა, მაგ რამ მათ არ აქვთ ასე თი არ ჩე ვა ნის შე საძ ლებ ლო ბა ოჯა ხის წევ რებ თან ურ თი ერ თო ბი სას, 
ამი ტომ, ურ თი ერ თო ბე ბის გა უ ა რე სე ბის ში შის გა მო, თე მის წევ რ თა უმე ტე სო ბა ოჯა ხის წევ რებ თან ქა მინ გა უ თი სას გან სა კუთ რე ბულ 
სიფ რ თხი ლეს იჩენს.

და 3.5%), ვიდ რე კა ცი რეს პონ დენ ტე ბის ნაც ნო ბებს 
შო რის (შესაბამისად, 6.3% და 1.1%). 

კითხ ვა რი ასე ვე ით ვა ლის წი ნებ და შე კითხ ვას იმის 
თა ო ბა ზე, თუ ვის გან შე იტყო რეს პონ დენ ტ მა ნაც ნო-
ბი პი რის იდენ ტო ბის შე სა ხებ. 42.4% შემ თხ ვე ვა ში 
ნაც ნო ბი პი რის სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის / გენ დე-
რუ ლი იდენ ტო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის წყა როდ 
უშუ ა ლოდ კონ ტაქ ტ ში მყო ფი ლგბტ(ქ)ი თე მის წარ-
მო მად გენ ლე ბი და სა ხელ და, 32.6% შემ თხ ვე ვა ში 
რეს პონ დენტს ეს სხვა პირ მა გა უმ ჟ ღავ ნა, 24.1% 
შემ თხ ვე ვა ში კი რეს პონ დენ ტებ მა მი უ თი თეს, რომ 
მათ თან კონ ტაქ ტ ში მყო ფი ლგბტ(ქ)ი თე მის წარ მო-
მად გენ ლის სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ა/ გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბა თა ვად და ად გი ნეს. 2016 წლის მო ნა ცე-
მებ თან შე და რე ბით82, ნე ბა ყოფ ლო ბით ქა მინ გა უთს, 
რო გორც ინ ფორ მა ცი ის წყა როს, რეს პონ დენ ტე ბი 
ერ თ ნა ხე ვარ ჯერ უფ რო ხში რად ასა ხე ლე ბენ. 

რო გორც ჩანს, ლგბტ(ქ)ი თე მის წევ რე ბი ქა ლებ-
თან უფ რო მეტ ღი ა ო ბას ამ ჟ ღავ ნე ბენ, ვიდ რე კა ცებ-
თან – ქა ლი რეს პონ დენ ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში, პა სუ ხის 
„მან თა ვად მითხ რა” სიხ ში რე 45.5%-ს შე ად გენს, მა-
შინ რო ცა კაც რეს პონ დენ ტებ ში იგი ვე მაჩ ვე ნე ბე ლი 
მხო ლოდ 38.3%-ია. პა სუ ხის „სხვისგან შე ვიტყ ვე” სიხ-
ში რე სქე სის ჭრილ ში თით ქ მის არ გან ს ხ ვავ დე ბა, „მე 
თვი თონ და ვად გი ნე” პა სუ ხე ბის სიხ ში რე კი, პი რი ქით, 
კაც რეს პონ დენ ტებ ში უფ რო მა ღა ლია (29.7%), ვიდ რე 
ქალ რეს პონ დენ ტებს შო რის (19%).

ლგბტ(ქ)ი თე მის წარ მო მად გენ ლის  
სტა ტუ სი რეს პონ დენ ტ თან მი მარ თე ბა ში

2016 წლის შე დე გებ თან შე და რე ბით, სი ტუ ა ცია 
მკვეთ რად შე იც ვა ლა. ლგბტ(ქ)ი თე მის წარ მო მად გე-

ნელ თა სტა ტუ სის გა ნა წი ლე ბა ში ჯერ კი დევ შე ი ნიშ-
ნე ბა დის ტან ცი რე ბის ტენ დენ ცი ა83. ნა ხე ვარ ზე მეტ 
შემ თხ ვე ვა ში (58.1%), რეს პონ დენ ტ თა მხრი დან მათ-
თან კონ ტაქ ტ ში მყოფ ლგბტ(ქ)ი თე მის წარ მო მად გე-
ნელს ზო გა დად, ნაც ნო ბის სტა ტუ სი ენი ჭე ბა; 22% 
შემ თხ ვე ვა ში – მე გობ რის, 9.1% შემ თხ ვე ვა ში – მე ზობ-
ლის, 4.2% შემ თხ ვე ვა ში – კურ სე ლის, 4.% შემ თხ ვე ვა-
ში – თა ნამ შ რომ ლის, 1.6% შემ თხ ვე ვა ში – ნა თე სა ვის, 
0.5% შემ თხ ვე ვა ში – ოჯა ხის წევ რის, 0.3% შემ თხ ვე ვა-
ში – მას წავ ლებ ლის / ლექ ტო რის, ხო ლო 0.3% შემ თხ-
ვე ვა ში – მოს წავ ლის / ს ტუ დენ ტის84.

დის ტან ცი რე ბის ტენ დენ ცია კაც რეს პონ დენ ტებ-
ში უფ რო შე ი ნიშ ნე ბა, ვიდ რე ქალ რეს პონ დენ ტებს 
შო რის: კა ცი რეს პონ დენ ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში და-
სა ხე ლე ბუ ლი ნაც ნო ბე ბი დან, 64.1%-ს „ნაცნობის” 
სტა ტუ სი აქვს და მხო ლოდ 17.5% შემ თხ ვე ვა ში ამ-
ბო ბენ, რომ ნაც ნო ბი ლგბტ(ქ)ი პი რი მა თი მე გო ბა-
რი ა, მა შინ რო ცა ქა ლე ბი და სა ხე ლე ბულ პირ თა გან 
მხო ლოდ 53%-ს ანი ჭე ბენ „ნაცნობის” სტა ტუსს, 
25.4% შემ თხ ვე ვა ში კი – მე გობ რი სას.

კო მუ ნი კა ცი ის სიხ ში რე
76.4% შემ თხ ვე ვა ში, ლგბტ(ქ)ი თე მის წარ მო მად-

გე ნელ ნაც ნობ თან კონ ტაქ ტის სიხ ში რე საკ მა ოდ 
მცი რე ა: „უფრო იშ ვი ა თად, ვიდ რე წე ლი წად ში რამ-
დენ ჯერ მე”, 30.7% შემ თხ ვე ვა ში კონ ტაქ ტი თვე ში 
რამ დენ ჯერ მე მყარ დე ბა, 21.7% შემ თხ ვე ვა ში – კვი-
რა ში რამ დენ ჯერ მე, 20% შემ თხ ვე ვა ში – ექვს თვე ში 
რამ დენ ჯერ მე, ხო ლო 24.3% შემ თხ ვე ვა ში – წე ლი-
წად ში რამ დენ ჯერ მე. 5.6%-მა სა ერ თოდ შეწყ ვი ტა 
ურ თი ერ თო ბა იმ პირ თან, ვის შე სა ხე ბაც გა ი გო, 
რომ ლგბტ(ქ)ი თე მის წარ მო მად გე ნე ლი ა.
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დიაგრამა#21
პასუხებისსიხშირულიგანაწილებალგბტ(ქ)ითემისწევრთანკონტაქტის/ნაცნობობისთაობაზე,დასახლებისტიპისდაასაკის
ჭრილში

დიაგრამა#22
პასუხებისსიხშირულიგანაწილებალგბტ(ქ)ითემისნაცნობიწევრისიდენტობისმიხედვით

სულ

გეი

ლესბოსელი

ბისექსუალი ქალი

ბისექსუალი კაცი

ტრანსი ქალი

ტრანსი კაცი

ინტერსექსი

დედაქალაქი ქალაქი სოფელი 18-34 35-54 55+

4.6%

56.3%

23.9%

9.9%

3.2%

3.8%

2.5%

0.4%

10.7%

20.6%

4.9%

10.9%

22.6%

11.7%
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5.5. და მო კი დე ბუ ლე ბა ლგბტ ადა მი ა ნე ბი სა 
და მა თი უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის  
მი მართ

ჰო მო ფო ბია
• 2016 წელ თან შე და რე ბით, ჰო მო ფო ბი უ რი გან-

წყო ბე ბი უფ რო ნაკ ლე ბა დაა გა მო ხა ტუ ლი. 
მნიშ ნე ლოვ ნა დაა შემ ცი რე ბუ ლი იმ რეს პონ დენ-
ტე ბის წი ლი, ვინც გე ი/ ლეს ბო სე ლი ადა მი ა ნე-
ბის მი მართ ზიზღს გა ნიც დის, ურ თი ერ თო ბებს 
კი გარ ყ ვ ნი ლე ბად ან „არაბუნებრივად” აღიქ-
ვამს.

• 2016 წლის მსგავ სად, სქე სი, ასა კი და საცხოვ-
რე ბე ლი ად გი ლი ჰო მო ფო ბი ის მნიშ ვ ნე ლო ვან 
პრე დიქ ტო რად რჩე ბა. კა ცე ბი, უფ რო სი ასა კის, 
ქა ლა ქებ სა (დედაქალაქის გარ და) და სოფ ლად 
მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბი უფ რო ნე გა ტი-
უ რად არი ან გან წყო ბი ლი გეი და ლეს ბო სე ლი 
ადა მი ა ნე ბის მი მართ, ვიდ რე ქა ლე ბი, ახალ გაზ-
რ დე ბი და დე და ქა ლაქ ში მცხოვ რე ბი რეს პონ-
დენ ტე ბი. 

• კონ ტაქ ტი/ ნაც ნო ბო ბა პო ზი ტი ურ გავ ლე ნას ახ-
დენს და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე გე ე ბის / ლეს ბო სე ლე-
ბის მი მართ. ის რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც ჯგუ ფის 
ერთ წარ მო მად გე ნელს მა ინც იც ნო ბენ, გა ცი-
ლე ბით უფ რო მა ღა ლი მიმ ღებ ლო ბით გა მო ირ-
ჩე ვი ან, ვიდ რე ისი ნი, ვინც არა ვის იც ნო ბენ. 
ჰო მო ფო ბი ის ინ დექ ს ზე გავ ლე ნას ახ დენს არა 
მხო ლოდ ნაც ნო ბო ბა, არა მედ კონ ტაქ ტის / ნაც-
ნო ბო ბის სხვა მა ხა სი ა თებ ლე ბიც – დის ტან ცია 
და ქა მინ გა უ თის წყა რო: ის, ვინც ლგბტ(ქ)ი თე მის 
ნაც ნობ წევრს ახა სი ა თებს რო გორც „მეგობარს”, 
უფ რო მა ღა ლი მიმ ღებ ლო ბით გა მო ირ ჩე ვა, 
ვიდ რე ისი ნი, ვინც „ოჯახის წევ რი/ ნა თე სა ვი”, 
„მეზობელი” ან „უცნობი” მი უ თი თეს. ის რეს-
პონ დენ ტე ბი, ვინც ამ ბო ბენ, რომ ლგბტ(ქ)ი თე-
მის ნაც ნო ბი წევ რის იდენ ტო ბის შე სა ხებ ინ-
ფორ მა ცი ის წყა რო თა ვად ჯგუ ფის წევ რი იყო, 
უფ რო მეტ მიმ ღებ ლო ბას იჩე ნენ, ვიდ რე ისი-
ნი, ვინც წყა როდ სხვა ადა მი ა ნებს ასა ხე ლე ბენ 
(„სხვისგან გა ვი გე”) ან ამ ბო ბენ, რომ „თავად 
მიხ ვ და”.

• პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი გა მოკ ვე თი ლად ასი-
მეტ რი ულ ხა სი ათს ატა რებს და მდედ რო ბი თი 
სქე სის, ახალ გაზ რ და და დე და ქა ლაქ ში მცხოვ-
რებ რეს პონ დენ ტებ ში უფ რო მკა ფი ო დაა გა მო-
ხა ტუ ლი, ვიდ რე მამ რო ბი თი სქე სის, უფ რო სი 
ასა კი სა და სხვა ქა ლა ქებ ში ან სოფ ლის ტი პის 
და სახ ლე ბა ში მცხოვ რებ რეს პონ დენ ტებს შო-
რის.

• 2016 წელ თან შე და რე ბით, ლეს ბო სე ლე ბის მი-
მართ მიმ ღებ ლო ბა უფ რო გა ი ზარ და, ვიდ რე გე-
ე ბის მი მართ; 

• ჰო მო ფო ბი ის ინ დექ ს ზე ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას 
ახ დენს გენ დე რუ ლი ნორ მე ბი სა და თა ნას წო-
რო ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა (როგორც 
რა დი კა ლუ რი გენ დე რუ ლი უთა ნას წო რო ბის, 
ისე ოჯა ხუ რი ასი მეტ რი ის ფაქ ტო რე ბი), ინ ვერ-
სი ულ გენ დე რულ რო ლებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
გე ი/ ლეს ბი სტე რე ო ტი პე ბის გავ რ ცე ლე ბა და 
გენ დე რუ ლად არა კონ ფორ მუ ლი ქა ლის / კა ცის 
მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა;

• ჰო მო ფო ბი ის ინ დექ სი ეთ ნი კუ რად სო მეხ რეს-
პონ დენ ტებ ში უფ რო მა ღა ლი ა, ვიდ რე ეთ ნი კუ-
რად ქარ თ ველ ან ეთ ნი კუ რად აზერ ბა ი ჯა ნელ 
რეს პონ დენ ტებ ში. 

• სხვა ცვლა დებ თან ერ თად, ეთ ნი კუ რად ქარ თ-
ველ რეს პონ დენ ტებ ში, ჰო მო ფო ბი ის ხა რის ხ ზე 
მე მარ ჯ ვე ნე ფრთის ავ ტო რი ტა რიზ მის ნე გა ტი-
ურ გავ ლე ნას აძ ლი ე რებს რო გორც აღ ქ მუ ლი 
სიმ ბო ლუ რი, ისე „რეალური” საფ რ თხე ე ბი. ეთ-
ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში მხო ლოდ 
აღ ქ მუ ლი „რეალური” საფ რ თხე ე ბი არის მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი.

• 2016 წლის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, სა გა რეო პო ლი-
ტი კურ ორი ენ ტა ცი ა სა და ჰო მო ფო ბი ას შო რის 
კავ ში რი გა მოკ ვე თი ლი ა: იმ რეს პონ დენ ტებს, 
ვინც ამე რი კა სა და ევ რო კავ შირ თან უფ რო 
მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბის მომ ხ რე ნი არი ან, უფ-
რო მიმ ღებ ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა აქვთ ჰო-
მო სექ სუ ა ლე ბის მი მართ, ვიდ რე იმ რეს პონ დენ-
ტებს, ვინც უფ რო დის ტან ცი უ რი ან იგი ვე ნა ი რი 
ურ თი ერ თო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის მომ ხ რეა და, პი-
რი ქით, ვინც მკა ფი ოდ გა მო ხა ტავს რუ სეთ თან 
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უფ რო დის ტან ცი რე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბის სურ-
ვილს, უფ რო ტო ლე რან ტუ ლე ბი არი ან, ვიდ რე 
ისი ნი, ვი საც იგი ვე ნა ი რი ურ თი ერ თო ბის შე ნარ-
ჩუ ნე ბა სურს ან უფ რო მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბის 
მომ ხ რე ა.

ჰო მო ფო ბი ის გა სა ზო მად ჰე რე კის სკა ლის შე მოკ-
ლე ბუ ლი ვერ სია შე ვარ ჩი ეთ85. სკა ლა ორი სუბ ს კა-
ლი სა გან შედ გე ბა, რომ ლე ბიც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, 
ჰო მო ფო ბი ის სა ერ თო დო ნეს თან ერ თად ლეს ბო-
სე ლე ბი სა და გე ე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი 
ცალ - ცალ კე გა ი ზო მოს და სრულ ფა სოვ ნად შე დარ-
დეს კი დე ვაც ერ თ მა ნეთს86. 

ცხრილი#19
ჰომოფობიისინდექსი,დამოკიდებულებალესბოსელებისა
დაგეებისმიმართ,2016და2021წლებში

ინდექსი
2016 2021

N M Std. N M Std.

ATL 1779 3.90 0.813 1359 3.45 0.998

ATG 1787 3.82 0.832 1387 3.46 0.939

ATLG 1759 3.85 0.782 1382 3.45 0.935

ATL – და მო კი დე ბუ ლე ბა ლეს ბო სე ლე ბის მი მართ; ATG – და

მო კი დე ბუ ლე ბა გე ე ბის მი მართ; ATLG – ჰო მო ფო ბი ის სა ერ

თო ინ დექ სი

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის ფარ გ ლებ ში, ჰო მო ფო ბი-
ის სა ერ თო ინ დექ სი, ისე ვე რო გორც სუბ ს კა ლე ბის 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი, რომ ლე ბიც გე ე ბი სა და ლეს ბო სე-
ლე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბას ცალ - ცალ კე 
ზო მავს, უფ რო და ბა ლი ა, ვიდ რე 2016 წლის კვლე-
ვამ აჩ ვე ნა87. თუმ ცა, ჰო მო ფო ბი ის ინ დექ სის ანა-
ლი ზი სო ცი ო- დე მოგ რა ფი უ ლი ცვლა დე ბის ჭრილ-
ში ხუ თი წლის წინ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის დროს 
გა მოვ ლე ნილ ტენ დენ ცი ებს თით ქ მის უც ვ ლე ლად 
იმე ო რებს. 

2016 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბის 
მსგავ სად, დე და ქა ლაქ ში ჰო მო ფო ბი ის ინ დექ სი 

უფ რო და ბა ლი ა, ვიდ რე სოფ ლებ სა და სხვა ქა ლა-
ქებ ში, რაც დი დი ქა ლა ქე ბის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე-
ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბით შე იძ ლე ბა აიხ ს ნას. მცი რე 
ზო მის და სახ ლე ბებ ში მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბის გან 
გან ს ხ ვა ვე ბით, დიდ ქა ლა ქებ ში მცხოვ რებ ადა მი-
ა ნებს უფ რო ხში რად უწევთ ურ თი ერ თო ბა მათ გან 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფის წარ მო მად გენ-
ლებ თან და, ზო გა დად, უფ რო მე ტი მიმ ღებ ლო ბით 
ხა სი ათ დე ბი ან სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფის მი მართ, ვიდ რე 
სოფ ლად და სხვა ქა ლა ქებ ში მცხოვ რე ბი რეს პონ-
დენ ტე ბი. 

ჰო მო ფო ბი უ რი გან წყო ბე ბი გან ს ხ ვავ დე ბა გენ-
დე რულ და ასა კობ რივ ჭრილ შიც – მამ რო ბი თი სქე-
სის რეს პონ დენ ტე ბი უფ რო მე ტად აფიქ სი რე ბენ 
მტრულ გან წყო ბებს ჰო მო სექ სუ ა ლე ბის მი მართ, 
ვიდ რე მდედ რო ბი თი სქე სის რეს პონ დენ ტე ბი. 2016 
წელ თან შე და რე ბით, ჰო მო ფო ბი ის ინ დექ სი ორი ვე 
ჯგუფ ში უფ რო და ბა ლი ა, თუმ ცა, მო ნა ცემ თა ანა-
ლი ზი აჩ ვე ნებს, რომ პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბის 
დი ნა მი კა მდედ რო ბი თი სქე სის რეს პონ დენ ტებ ში 
უფ რო მკა ფი ო დაა გა მო ხა ტუ ლი, ვიდ რე მამ რო ბი თი 
სქე სის რეს პონ დენ ტებ ში. 

ჰო მო ფო ბი ის ინ დექ სი გან ს ხ ვავ დე ბა ასა კის 
ჭრილ შიც – ჰო მო სექ სუ ალ თა მი მართ ყვე ლა ზე მეტ 
მიმ ღებ ლო ბას 18-24 წლის რეს პონ დენ ტე ბი იჩე ნენ. 
რაც უფ რო მა ღალ ასა კობ რივ ჯგუფს მი ე კუთ ვ ნე ბა 
რეს პონ დენ ტი, მით მა ღა ლია ჰო მო ფო ბი ის ინ დექ სი, 
თუმ ცა, 44 წელ ზე უფ როს ასა კობ რივ ჯგუ ფებს შო-
რის გან ს ხ ვა ვე ბა სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
აღარ არის. 

ასე ვე არ შე ი ნიშ ნე ბა წრფი ვი კავ ში რი ფორ მა-
ლუ რი გა ნათ ლე ბის დო ნე სა და ჰო მო ფო ბი ის ინ-
დექსს შო რის. ისე ვე, რო გორც ბი ფო ბი ი სა და 
ტრან ს ფო ბი ის შემ თხ ვე ვა ში, რეს პონ დენ ტე ბი, 
ვინც ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის უმაღ ლეს დო ნედ 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა მი უ თი თეს, ჰო მო ფო-
ბი ის ყვე ლა ზე მა ღა ლი ხა რის ხით გა მო ირ ჩე ვი ან. 
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მქო ნე ქალ რეს პონ დენ-
ტებ ში ჰო მო ფო ბი ის დო ნე მკვეთ რად ეცე მა, მა-

85 ATLG-R, Revised Short Version. ჰომოფობიის საერთო ინდექსი წინამდებარე კვლევის ფარგლებში 34.86 (N=1382, SD=9.291). 
86 სკალის აღნიშნულ ვერსიაში სუბსკალები (ATG-R-S5, ATL-R-S5) მოიცავს იდენტურ კითხვებს.
87 ATL – t(1351)=-16.672, p=.000; ATG – t(1385)=-14.124, p=.000; ATLG – t (1333)=-15.756, p =.000



88

რაოდენობრივიკვლევისშედეგები

შინ, რო დე საც, კაც რეს პონ დენ ტებ ში, ის უმ ნიშ-
ნე ლოდ მცირ დე ბა.

ის რეს პო დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ამ ბობ დ ნენ, რომ 
ლგბტ(ქ)ი თე მის ერთ წარ მო მად გე ნელს მა ინც იც-
ნო ბენ, გა ცი ლე ბით ტო ლე რან ტუ ლე ბი არი ან ჰო მო-
სექ სუ ა ლე ბის მი მართ, ვიდ რე ისი ნი, ვინც უარ ყო ფი-
თად უპა სუ ხა შე კითხ ვას. 2016 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვის შე დე გებ თან შე და რე ბით, უფ რო მკა ფი ო-
დაა გა მოკ ვე თი ლი ჰო მო ფო ბი ის ინ დექ ს ზე კონ ტაქ-
ტის / ნაც ნო ბო ბის გავ ლე ნა88. 

ჰო მო ფო ბი ის ინ დექ ს ზე ცოდ ნა/ წარ მოდ გე ნა ჰო-
მო სექ სუ ა ლო ბის „მიზეზების” შე სა ხებ ასე ვე ახ დენს 
გავ ლე ნას. ის რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც მი იჩ ნევს, რომ 
ჰო მო სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია სო ცი ა ლუ რი ფაქ-
ტო რე ბის გავ ლე ნის შე დე გად ყა ლიბ დე ბა, ჰო მო-
სექ სუ ალ თა მი მართ ყვე ლა ზე ნე გა ტი უ რად არი ან 
გან წყო ბი ლი. ის რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც მი იჩ ნე ვენ, 
რომ სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია ბი ო ლო გი უ რა დაა 
დე ტერ მი ნი რე ბუ ლი ან, „მიზეზებს” შო რის, სო ცი ა-
ლურ თან ერ თად, გე ნე ტი კურ ფაქ ტო რებ საც მო ი აზ-
რებს, შე და რე ბით უფ რო ტო ლე რან ტუ ლია გე ე ბი სა 
და ლეს ბო სე ლე ბის მი მართ. პა რა დოქ სუ ლი ა, მაგ-
რამ ვინც მი იჩ ნევს, რომ სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია 
ადა მი ა ნის არ ჩე ვა ნი ა, ის ყვე ლა ზე მეტ მიმ ღებ ლო-
ბას ამ ჟ ღავ ნებს ჰო მო სექ სუ ა ლე ბის მი მართ89.

2016 წლის კვლე ვას თან შე და რე ბით, უფ რო გა-
მოკ ვე თი ლია რეს პონ დენ ტ თა სა გა რეო ორი ენ ტა ცია 
აშ შ - ს თან, ევ რო კავ შირ სა და რუ სეთ თან მი მარ თე ბა-
ში, და ჰო მო ფო ბი ის ინ დექ ს თან კავ ში რის გარ კ ვე-
ულ ტენ დენ ცი ა საც აჩ ვე ნებს. კერ ძოდ, იმ რეს პონ-
დენ ტებს, ვინც აშ შ - ს თან და ევ რო კავ შირ თან უფ რო 
მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბის მომ ხ რე ნი არი ან, უფ რო 

მიმ ღებ ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა აქვთ ჰო მო სექ სუ-
ა ლე ბის მი მართ, ვიდ რე იმ რეს პონ დენ ტებს, ვინც 
უფ რო დის ტან ცი უ რი ან იგი ვე ნა ი რი ურ თი ერ თო ბის 
შე ნარ ჩუ ნე ბის მომ ხ რეა და, პი რი ქით, ვინც მკა ფი ოდ 
გა მო ხა ტავს რუ სეთ თან უფ რო დის ტან ცი რე ბუ ლი 
ურ თი ერ თო ბის სურ ვილს, უფ რო ტო ლე რან ტუ ლი ა, 
ვიდ რე ისი ნი, ვი საც იგი ვე ნა ი რი ურ თი ერ თო ბის შე-
ნარ ჩუ ნე ბა სურს ან უფ რო მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბის 
მომ ხ რე ა (იხ. დიაგრამა 23). 

მი თე ბი და წარ მოდ გე ნე ბი ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის 
სხვა ას პექ ტე ბის შე სა ხებ, ასე ვე ახ დენს გავ ლე-
ნას ჰო მო ფო ბი ის ინ დექ ს ზე. იმ რეს პონ დენ ტებ ში, 
ვინც სრუ ლად ან ნა წი ლობ რივ ეთან ხ მე ბა მი თებს, 
რო მე ლიც ჰო მო ფო ბი ის უნი ვერ სა ლო ბას, ის ტო-
რი ულ უც ვ ლე ლო ბა სა („ჰომოსექსუალების მი მართ 
ყველ გან და ყო ველ თ ვის ნე გა ტი უ რი და მო კი დე ბუ-
ლე ბა არ სე ბობ და და არ სე ბობს”) და ლე გი ტი მა ცი ას 
(„ჰომოსექსუალთა რიცხ ვი გა იზ რ დე ბა, თუ სა ზო გა-
დო ე ბა არ გა ნაცხა დებს ხმა მაღ ლა, რომ ჰე ტე რო-
სექ სუ ა ლო ბა ურ თი ერ თო ბის ერ თა დერ თი სწო რი 
ფორ მა ა”), ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის „არაბუნებრიობას” 
(„ჰომოსექსუალობა არ გვხვდე ბა ცხო ვე ლებ სა და 
სხვა ცოცხალ არ სე ბებ ში, გარ და ადა მი ა ნის”) და პა-
თო ლო გი ზა ცი ას („ჰომოსექსუალობა და ა ვა დე ბა ა, 
რო მე ლიც შე იძ ლე ბა გა ნი კურ ნოს”) უკავ შირ დე ბა, 
ჰო მო ფო ბი ის ინ დექ სი უფ რო მა ღა ლი ა, ვიდ რე მათ 
შო რის, ვინც არ ეთან ხ მე ბა ან ნე იტ რა ლურ პო ზი ცი-
ას აფიქ სი რებს90. 

მი თე ბის ის ნა წი ლი, რო მე ლიც პი რო ბი თად აღ ქ-
მუ ლი სიმ ბო ლუ რი და რე ა ლის ტუ რი საფ რ თხე ე ბის 
ფაქ ტო რებ ში გა ერ თი ან და, მე მარ ჯ ვე ნე ფრთის 
ავ ტო რი ტა რიზ მ თან, გენ დე რუ ლი რო ლე ბი სა და 

88 2016 წლის მონაცემებში (F(1,1740)=65.37, p<.001), ES=.036; 2021 – (F(1, 1335)=166.64, p<.001), ES=.111
89 F(1, 1242)=47.739, p=.000, ES=.131; მემარჯვენე ფრთის ავტორიტარიზმის დებულებების ფაქტორული ანალიზის დროს, 
დებულება, რომელიც გეებსა და ლესბოსელებს ეხება, მაგრამ კონვენციონალიზმის სუბსკალას მიემართება („გეები და ლესბოსელები 
ისეთივე ჯანმრთელები და მორალურები არიან, როგორც სხვა ადამიანები”), ავტორიტარული მორჩილების სუბსკალის დებულებებთან 
ჯდება, რომელიც ფემინისტების, უფლებადამცველების, ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების მიმართ 
დამოკიდებულებას აღწერს. Post hoc ტესტი აჩვენებს, რომ ამ დებულებას ის რესპონდენტები უფრო იზიარებენ, ვინც სექსუალურ 
ორიენტაციას ადამიანის არჩევანს უკავშირებენ ან არცერთ დებულებას არ ეთანხმებიან. შესაძლოა, ჰომოსექსუალობა ახალგაზრდებში 
ამბოხს, დაუმორჩილებლობას, პოზიციონირებას უფრო უკავშირდება, ვიდრე ადამიანის სექსუალობის მრავალფეროვნების ერთ-ერთ 
ასპექტს.
90 F(1, 1258)=41.568, p=.000, ES=.117; F(1, 1225)=196.249, p=.000, ES=.391; F(1, 1120)=54.804, p=.000, ES=.164; F(1, 957)=40.038, 
p=.000, ES=.144.
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თა ნას წო რო ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა სა და 
გე ი/ ლეს ბი სტე რე ო ტი პებ თან, სქე სის ბი ნა რულ მო-
დელ თან ერ თად, ჰო მო ფო ბი ის ინ დექ ს ზე მნიშ ვ ნე-
ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს. 

ქვეყ ნის გა რეთ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის დი-
დი ნა წი ლი აჩ ვე ნებს, რომ სა ზო გა დო ებ რი ვი გან-
წყო ბე ბი გე ე ბის მი მართ უფ რო მტრუ ლი ა, ვიდ რე 
ლეს ბო სე ლე ბის მი მართ. კვლე ვა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი 
სკა ლა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა ცალ - ცალ კე შე ფას დეს 
და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი ლეს ბო სე ლე ბი სა (ATL) და გე-
ე ბის (ATG) მი მართ. 2016 წლის კვლე ვამ ლეს ბო-
სე ლებ თან / გე ებ თან მი მარ თე ბა ში სხვა ქვეყ ნე ბის-
გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი შე დე გე ბი აჩ ვე ნა: გან წყო ბე ბი 
ლეს ბო სე ლე ბის მი მართ უფ რო ნე გა ტი უ რი იყო, 
ვიდ რე გე ე ბის მი მართ. სხვა დას ხ ვა სო ცი ო- დე-
მოგ რა ფი უ ლი მა ხა სი ა თებ ლის ჭრილ ში სუბ ს კა ლე-
ბის სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე და რე ბამ აჩ ვე ნა, 
რომ აღ ნიშ ნუ ლი ტენ დენ ცია სო ფე ლი/ ქა ლა ქი/ თ-
ბი ლი სის, ასა კობ რი ვი ჯგუ ფე ბი სა და გა ნათ ლე ბის 
ჭრილ შიც შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი იყო. 2021 წლის კვლე-
ვის მი ხედ ვით, ჰო მო ფო ბია ნაკ ლე ბად არის გა-
მო ხა ტუ ლი რო გორც გე ე ბის, ისე ლეს ბო სე ლე ბის 
მი მართ, თუმ ცა, გან ს ხ ვა ვე ბა გე ე ბი სა და ლეს ბო-
სე ლე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბას შო რის სტა-
ტის ტი კუ რად უმ ნიშ ვ ნე ლო ა. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
რომ ჩვენს ქვე ყა ნა ში ლეს ბო სე ლე ბის / გე ე ბის მი-
მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა მა ინც არ ატა რებს სხვა 
ქვეყ ნე ბის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ასი მეტ რი ულ 
ხა სი ათს. 

ცვლი ლე ბე ბი რო გორც ლეს ბო სე ლე ბის, ისე გე-
ე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბებ ში, ქალ რეს პონ-
დენ ტებ ში უფ რო გა მო ხა ტუ ლი ა, ვიდ რე კაც რეს-
პონ დენ ტებ ში. ისე ვე, რო გორც 2016 წელს, ქა ლი 
რეს პონ დენ ტე ბი უფ რო ნაკ ლე ბად მტრულ გან-
წყო ბებს ამ ჟ ღავ ნე ბენ რო გორც გე ე ბის, ისე ლეს-
ბო სე ლე ბის მი მართ, ვიდ რე კა ცი რეს პონ დენ ტე ბი. 
ორი ვე სქე სის რეს პონ დენ ტებ ში ლეს ბო სე ლე ბის მი-
მართ ნე გა ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა უფ რო შემ ცირ-
და, ვიდ რე გე ე ბის მი მართ.

ასა კის ჭრილ ში მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზი აჩ ვე-
ნებს, რომ ცვლი ლე ბე ბი ლეს ბო სე ლე ბის მი მართ 
და მო კი დე ბუ ლე ბებ ში თით ქ მის ყვე ლა ასა კობ რივ 

ჯგუფ ზე აისა ხა, გე ე ბის მი მართ კი მა ღალ ასა-
კობ რივ ჯგუფ ში ცვლი ლე ბე ბი ნაკ ლე ბა დაა გა მო-
ხა ტუ ლი.

გე ე ბის / ლეს ბო სე ლე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა-
ზე გავ ლე ნას ახ დენს და მო კი დე ბუ ლე ბა გენ დე რუ ლად 
არა კონ ფორ მუ ლი ქა ლის / კა ცის მი მართ („ქალური კა-
ცე ბი დის კომ ფორტს მიქ მ ნი ან ” / ” კა ცუ რი ქა ლე ბი დის-
კომ ფორტს მიქ მ ნი ან”) და ლეს ბო სე ლე ბი სა და გე ე ბის 
შე სა ხებ არ სე ბუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი, რომ ლე ბიც გენ-
დე რუ ლი რო ლე ბის ინ ვერ სი ას უკავ შირ დე ბა („გეი კა-
ცე ბის უმე ტე სო ბა გა მო ი ყუ რე ბა და იქ ცე ვა რო გორც 
ქა ლი” / ” ლეს ბო სე ლე ბის უმე ტე სო ბა გა მო ი ყუ რე ბა და 
იქ ცე ვა რო გორც კა ცი”). ამას თან, გენ დე რუ ლად არა-
კონ ფორ მუ ლი კა ცის მი მართ და ბა ლი მიმ ღებ ლო ბა 
უფ რო ძლი ერ გავ ლე ნას ახ დენს რო გორც ლეს ბო სე-
ლე ბის, ისე გე ე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე, ვიდ-
რე ნე გა ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა გენ დე რუ ლად არა-
კონ ფორ მუ ლი ქა ლის მი მართ.

ბი ფო ბია
• ჰო მო ფო ბი ი სა და ტრან ს ფო ბი ის მსგავ სად, 

2016 წელ თან შე და რე ბით, ბი ფო ბი აც შემ ცი რე-
ბის ტენ დენ ცი ას ამ ჟ ღავ ნებს;

• წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა 2016 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვის დროს გა მოვ ლე ნილ შემ დეგ ტენ დენ-
ცი ებს იმე ო რებს: 
o რეს პონ დენ ტე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა-

წილს ბი ფო ბი ას თან და კავ ში რე ბულ იმ 
შე კითხ ვებ ზე გა უ ჭირ და პა სუ ხის გა ცე-
მა, რომ ლე ბიც ბი სექ სუ ა ლო ბის, რო გორც 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ერ თ -ერ თი კა-
ტე გო რი ის, მი მართ რეს პონ დენ ტის აღ ქ მას 
ზო მავს. რეს პონ დენ ტე ბი უფ რო ად ვი ლად 
იმ შე კითხ ვებს პა სუ ხობ დ ნენ, რო მე ლიც 
ბი სექ სუ ა ლე ბის მი მართ ტო ლე რან ტო-
ბას ზო მავს, მაგ რამ უჭირ დათ პო ზი ცი ის 
და ფიქ სი რე ბა ბი სექ სუ ა ლო ბის, რო გორც 
„მყარი/სტაბილური” სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ-
ტა ცი ის შე სა ხებ.

o სა ზო გა დო ე ბა ში ბი ფო ბი უ რი გან წყო ბე ბი 
უფ რო მძლავ რი ა, ვიდ რე ჰო მო ფო ბი უ რი. 

o და მო კი დე ბუ ლე ბა ბი სექ სუ ა ლი კა ცე ბის მი-



90

რაოდენობრივიკვლევისშედეგები

მართ უფ რო ნე გა ტი უ რი ა, ვიდ რე გე ე ბის 
მი მართ.

o ლგბტ(ქ)ი თე მის წარ მო მად გე ნელ თან კონ-
ტაქ ტი/ ნაც ნო ბო ბა გავ ლე ნას ახ დენს ბი ფო-
ბი ის დო ნე ზე.

• 2016 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის გან გან ს-
ხ ვა ვე ბით, ბი ფო ბი ის ინ დექ სის შემ თხ ვე ვა ში 
გან ს ხ ვა ვე ბა რეს პონ დენ ტის სქე სი სა და ასა-
კის, ისე ვე რო გორც საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის 
ჭრილ ში სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
– ქა ლე ბი, ახალ გაზ რ დე ბი და დე და ქა ლაქ ში 
მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბი უფ რო ნაკ ლე ბად 
ამ ჟ ღავ ნე ბენ ბი ფო ბი ურ გან წყო ბებს, ვიდ რე 
კა ცე ბი, უფ როს ასა კის, სოფ ლად და სხვა ქა-
ლა ქებ ში მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბი. სხვაგ-
ვა რად რომ ვთქვათ, და მო კი დე ბუ ლე ბებ ში 
ცვლი ლე ბე ბა ახალ გაზ რ დებ ში, ქა ლებ სა და 
დე და ქა ლაქ ში მცხოვ რებ რეს პონ დენ ტებ ში 
უფ რო გა მოკ ვე თი ლი ა.

ბი სექ სუ ა ლო ბის / ბი სექ სუ ა ლე ბის მი მართ და მო კი-
დე ბუ ლე ბის შე სას წავ ლად, კვლე ვა ში გა მო ყე ნე ბუ-
ლი კითხ ვა რი ARBS91 (მორი და როხ ლი ნი, 1999) ორ 
ქვეს კა ლას მო ი ცავს, რო მელ თა გან ერ თი ჯგუ ფის 
წევ რე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბას აფა სებს (ARBS 
tolerance), მე ო რე კი აჩ ვე ნებს თუ რამ დე ნად აღიქ ვა-
მენ რეს პონ დენ ტე ბი ბი სექ სუ ა ლო ბას რო გორც სტა-
ბი ლურ, მყარ ორი ენ ტა ცი ას (ARBS stability)92.

ჰო მო ფო ბი ი სა და ტრან ს ფო ბი ის მსგავ სად, 2016 
წლის შე დე გებ თან შე და რე ბით, ბი ფო ბი ის ინ დექ სიც 
კლე ბის ტენ დენ ცი ას აჩ ვე ნებს. ცვლი ლე ბე ბი თით-
ქ მის თა ნაბ რად აისა ხა რო გორც სტა ბი ლუ რო ბის, 
ისე, ტო ლე რან ტო ბის ქვეს კა ლა ზეც93.

ცხრილი#20
ბიფობიისინდექსის,ტოლერანტობისადასტაბილურო
ბისქვესკალების,ბისექსუალურიქალის/კაცისმიმართ
დამოკიდებულებისსაშუალომაჩვენებლები,2016და
2021წელს

ინდექსი
2021 2016

N M Std. N M Std. 

ARBS_FM 1168 3.53 0.817 1288 3.93 0.512

ARBS_
tolerance

1303
3.82 1.068 1720

4.36 0.642

ARBS_
stability

1042
3.32 0.693 1143

3.60 0.529

ARBS_M 1064 3.52 0.816 1331 4.07 0.624

ARBS_F 1176 3.47 0.92 1324 3.79 0.534

ARBS_FM – ბი ფო ბი ა, ARBS_tolerance – ტო ლე რან ტო

ბის ქვეს კა ლა, ARBS_stability – სტა ბი ლუ რო ბის ქვეს კა ლა, 

ARBS_M – და მო კი დე ბუ ლე ბა ბი სექ სუ ა ლი კა ცე ბის მი მართ, 

ARBS_F – და მო კი დე ბუ ლე ბა ბი სექ სუ ა ლი ქა ლე ბის მი მართ

ისე ვე, რო გორც 2016 წლის გა მო კითხ ვა ში, ბი-
სექ სუ ა ლე ბის მო რა ლუ რი შე ფა სე ბის გან გან ს ხ ვა ვე-
ბით (ARBS tolerance), რეს პონ დენ ტებს ცოდ ნას თან 
და კავ ში რე ბულ იმ დე ბუ ლე ბებ ზე პა სუ ხის გა ცე-
მა გა უ ჭირ დათ, რო მე ლიც ბი სექ სუ ა ლო ბის, რო-
გორც ორი ენ ტა ცი ის სტა ბი ლუ რო ბას შე ე ხე ბა (მაგ., 
„კაცისთვის ბი სექ სუ ა ლო ბა სტა ბი ლუ რი სექ სუ ა-
ლუ რი ორი ენ ტა ცი ა ა”; „ქალისთვის ბი სექ სუ ა ლო ბა 
დრო ე ბი თი ექ ს პე რი მენ ტი ა”). პა სუ ხე ბის ამ გ ვა რი 
გა ნა წი ლე ბა ცალ სა ხად მი უ თი თებს სექ სუ ა ლო ბის, 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის და, კონ კ რე ტუ ლად, ბი-
სექ სუ ა ლო ბის შე სა ხებ ადეკ ვა ტუ რი ინ ფორ მა ცი ის 
ნაკ ლე ბო ბა ზე სა ზო გა დო ე ბა ში94. პა სუ ხის გა ცე მა 
მა ღა ლი ასა კობ რი ვი ჯგუ ფი სა და სოფ ლად / ქა ლა-

91 ბიფობიის საერთო ინდექსისთვის – Cronbach’s Alpha=.85; ტოლერანტობის ქვესკალისთვის – Cronbach’s Alpha=.88; სტაბილურობის 
ქვესკალისთვის – Cronbach’s Alpha=.67
92 კორელაციის მაჩვენებელი ქვესკალებს შორის (r(1303)=.759, p<.001).
93 ბიფობიის საერთო ინდექსისთვის ARBS_FM – t(1167)=-16.935, p=.000; ARBS_tolerance – t(1303)=-18.26, p=.000; ARBS stability – 
t(1041)=-12.894, p=.000
94 ის რესპონდენტები, ვინც ტოლერანტობასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს პასუხი გასცეს, მაგრამ სტაბილურობასთან დაკავშირებულ 
დებულებები უპასუხოდ დატოვეს ან „მიჭირს პასუხის გაცემა” მიუთითეს, არა მხოლოდ ტოლერანტობის ქვესკალაზე, არამედ 
ჰომოფობიის, ტრანსფობიისა და მემარჯვენე ფრთის ავტორიტარიზმის სკალაზეც უფრო მაღალი მაჩვენებებით გამოირჩევიან, ვიდრე 
ის რესპონდენტები, ვინც ბიფობიის ორივე ქვესკალის დებულებებს უპასუხეს ან ორზე მეტი შეკითხვა საერთოდ უპასუხოდ დატოვეს. 
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ასეთი რესპონდენტების მნიშვნელოვანი ნაწილის პოზიცია მხოლოდ ცოდნასთან დაკავშირებულ 
პრობლემას კი არ უკავშირდება, არამედ ნეგატიურ დამოკიდებულებას.
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ქებ ში (დედაქალაქის გარ და) მცხოვ რებ რეს პონ-
დენ ტებს გან სა კუთ რე ბით გა უ ჭირ დათ.

იმ რეს პონ დენ ტე ბის პრო ცენ ტუ ლი წი ლი, ვინც 
ბი სექ სუ ა ლე ბის მი მართ მკა ფი ოდ ნე გა ტი ურ პო ზი-
ცი ას აფიქ სი რებ და და ეთან ხ მე ბო და მო საზ რე ბას 
ბი სექ სუ ა ლო ბის / ბი სექ სუ ა ლე ბის „ავადმყოფობის” 
(„ბისექსუალი კა ცე ბი ავად მ ყო ფე ბი არი ან”), 
„ამორალობისა და გარ ყ ვ ნი ლე ბის” („კაცის ბი სექ-
სუ ა ლო ბა ამო რა ლუ რი ა”, „კაცის ბი სექ სუ ა ლო ბა 
გარ ყ ვ ნი ლე ბა ა”), „არაბუნებრიობის” („ქალის ბი სექ-
სუ ა ლო ბა ეწი ნა აღ მ დე გე ბა ბუ ნე ბას”) შე სა ხებ, სა შუ-
ა ლოდ 10-15%-ით შემ ცირ და95.

ისე ვე, რო გორც 2016 წლის კვლე ვა ში, და მო კი-
დე ბუ ლე ბე ბი ბი სექ სუ ა ლი კა ცე ბის მი მართ უფ რო 
ნე გა ტი უ რი ა, ვიდ რე ბი სექ სუ ა ლი ქა ლე ბის მი მართ 
(t(1033)=3.306, p=.000). ტენ დენ ცია შე ნარ ჩუ ნე ბუ-
ლია რეს პონ დენ ტის სქე სი სა და ასა კის ჭრილ შიც.

2016 წლის კვლე ვა ში, ბი სექ სუ ა ლი ადა მი ა ნე-
ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა სქე სის ჭრილ ში 
არ გან ს ხ ვავ დე ბო და – ქა ლი და კა ცი რეს პონ დენ-
ტე ბი ერ თ ნა ი რი სიხ ში რით გა მო ხა ტავ დ ნენ ნე გა-
ტი ურ და მო კი დე ბუ ლე ბას. წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის 
შე დე გე ბი აჩ ვე ნებს, რომ და მო კი დე ბუ ლე ბებს 
შო რის, რეს პონ დენ ტის სქე სის მი ხედ ვით, მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი სხვა ო ბა გაჩ ნ და – ისე ვე რო გორც ჰო-
მო ფო ბი ი სა და ტრან ს ფო ბი ის შემ თხ ვე ვა ში, ქა ლი 
რეს პონ დენ ტე ბი უფ რო ნაკ ლე ბად ამ ჟ ღავ ნე ბენ 
ნე გა ტი ურ და მო კი დე ბუ ლე ბას ბი სექ სუ ა ლი ადა-
მი ა ნე ბის მი მართ, ვიდ რე კა ცი რეს პონ დენ ტე ბი. 
ტენ დენ ცია შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია ასა კი სა და და სახ-
ლე ბის ტი პის ჭრილ შიც.

ტო ლე რან ტო ბის ინ დექ სის მი ხედ ვით, თბი ლის ში 
მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბი უფ რო მა ღა ლი მიმ-
ღებ ლო ბით გა მო ირ ჩე ვი ან, ვიდ რე სოფ ლებ სა და 
სხვა ქა ლა ქებ ში. ბი სექ სუ ა ლე ბის მი მართ და მო კი-
დე ბუ ლე ბა ასა კის ჭრილ შიც გან ს ხ ვავ დე ბა: 18-24 
წლის ახალ გაზ რ დე ბი უფ რო ტო ლე რან ტუ ლე ბი 
არი ან ბი სექ სუ ა ლი ადა მი ა ნე ბის მი მართ, ვიდ რე 
უფ რო სი ასა კის რეს პონ დენ ტე ბი. ტო ლე რან ტო ბის 

ინ დექ სი მცირ დე ბა ასა კის ზრდას თან ერ თად – რაც 
უფ რო მა ღალ ასა კობ რივ ჯგუფს მი ე კუთ ვ ნე ბა რეს-
პონ დენ ტი, მით უფ რო ნე გა ტი უ რია მი სი გან წყო ბა 
ბი სექ სუ ა ლი ქა ლე ბის / კა ცე ბის მი მართ. კონ ტაქ-
ტი/ ნაც ნო ბო ბა ლგბტ(ქ)ი თე მის წარ მო მად გე ნელ-
თან გავ ლე ნას ახ დენს ბი ფო ბი ის დო ნე ზე. და მო კი-
დე ბუ ლე ბე ბი ბი სექ სუ ა ლი კა ცე ბის მი მართ უფ რო 
ნე გა ტი უ რი ა, ვიდ რე ბი სექ სუ ა ლი ქა ლე ბის მი მართ 
(t(1036)=3.306, p<.005). 

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ბი ფო ბია მჭიდ რო კავ შირ შია 
რო გორც ჰო მო ფო ბი ას თან (r(1333)=.665, p<.001), 
ისე ტრან ს ფო ბი ას თან – (r(1293)=.700, p<.001). რეს-
პონ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ჰო მო ფო ბი ი სა და ტრან-
ს ფო ბი ის მა ღა ლი დო ნით გა მო ირ ჩე ვი ან, ბი სექ სუ-
ა ლე ბის მი მარ თაც უფ რო ნე გა ტი ურ გან წყო ბებს 
ამ ჟ ღავ ნე ბენ. 

ჰო მო ფო ბი ი სა და ბი ფო ბი ის ინ დექ სე ბის შე-
და რე ბა იმე ო რებს ტენ დენ ცი ას, რო მე ლიც 2016 
წლის კვლე ვამ აჩ ვე ნა – სა ზო გა დო ე ბა ში ბი ფო ბი უ-
რი გან წყო ბე ბი უფ რო მძლავ რი ა, ვიდ რე ჰო მო ფო-
ბი უ რი (t(1112)=-4.982, p=.000). ამის ახ ს ნა შე საძ-
ლე ბე ლია სექ სუ ა ლო ბის დი ქო ტო მი უ რი მო დე ლით 
(ჰეტერო/ჰომოსექსუალობა), რო მე ლიც ბი სექ სუ-
ა ლო ბას გა ნი ხი ლავს რო გორც „არასტაბილურ” 
ორი ენ ტა ცი ას, ერ თ გ ვარ გარ და მა ვალ ფა ზას ჰე-
ტე რო და ჰო მო სექ სუ ა ლო ბას შო რის. სხვაგ ვა რად 
რომ ვთქვათ, ბი სექ სუ ა ლე ბი აღიქ მე ბი ან ადა მი-
ა ნე ბად, რომ ლე ბიც გენ დე რუ ლი/ სექ სუ ა ლუ რი 
სტრა ტი ფი კა ცი ის არ სე ბულ ორ გან ზო მი ლე ბი ან 
მო დელს არ ღ ვე ვენ. 

და მო კი დე ბუ ლე ბა ტრანს ადა მი ა ნე ბი სა და 
გენ დე რუ ლად არა კონ ფორ მუ ლი ქა ლის / 
კა ცის მი მართ
• 2016 წელ თან შე და რე ბით, ტრან ს ფო ბი უ რი 

გან წყო ბე ბი უფ რო ნაკ ლე ბა დაა გა მო ხა ტუ ლი. 
ცვლი ლე ბე ბი სკა ლის ცოდ ნი სა და ემო ცი ურ 
კომ პო ნენ ტ ზე უფ რო აისა ხა, ვიდ რე აგ რე სი უ-
ლი ქცე ვი სად მი მზა ო ბა ზე. 

95 ნეგატიურად განწყობილთა წილი ძირითადად იმათ ხარჯზე შემცირდა, ვინც ამჯერად ნეიტრალურ პოზიციას აფიქსირებს ან 
„მიჭირს პასუხის გაცემას” ირჩევს. 
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o მნიშ ნე ლოვ ნა დაა შემ ცი რე ბუ ლი იმ რეს-
პონ დენ ტე ბის წი ლი, ვინც ტრან ს გენ დე-
რო ბას, არა კონ ფორ მულ გენ დე რულ გა მო-
ხატ ვა სა და ქროს დ რე სინგს და ა ვა დე ბად 
აღიქ ვამს ან ასეთ ადა მი ა ნებს მო რა ლუ რად 
გა ნი კითხავს; 

o გენ დე რის ბი ნა რუ ლი მო დე ლი („ადამიანი ან 
ქა ლი ა, ან კა ცი”) უფ რო ნაკ ლე ბი პო პუ ლა-
რო ბით სარ გებ ლობს; 

o გა ი ზარ და იმ რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვინც 
მზა ო ბას გა მოთ ქ ვამს მე გო ბარს მხა რი და-
უ ჭი როს, თუ კი ის სქე სის კვლავ მი ნი ჭე ბის 
ქი რურ გი უ ლი ოპე რა ცი ის ჩა ტა რე ბას გა-
დაწყ ვეტს.

• ცვლი ლე ბე ბი გა მოკ ვე თი ლად ასი მეტ რი ულ 
ხა სი ათს ატა რებს და მდედ რო ბი თი სქე სის, 
ახალ გაზ რ და და დე და ქა ლაქ ში მცხოვ რებ რეს-
პონ დენ ტებ ში უფ რო მკა ფი ო დაა გა მო ხა ტუ ლი, 
ვიდ რე მამ რო ბი თი სქე სის, უფ რო სი ასა კი სა და 
სხვა ქა ლა ქებ ში ან სოფ ლის ტი პის და სახ ლე ბა-
ში მცხოვ რებ რეს პონ დენ ტებს შო რის.

• 2016 წლის მსგავ სად, სქე სი ტრან ს ფო ბი ის 
მნიშ ვ ნე ლო ვან პრე დიქ ტო რად რჩე ბა. კა ცე ბი 
მკვეთ რად უფ რო ნე გა ტი უ რად არი ან გან წყო-
ბი ლი ტრან ს გენ დე რი და გენ დე რუ ლად არა კონ-
ფორ მუ ლი ადა მი ა ნე ბის მი მართ, ვიდ რე ქა ლე ბი. 
აღ ნიშ ნუ ლი ტენ დენ ცია ასა კი სა და გა ნათ ლე-
ბის ჭრილ შიც შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ა.

• მიმ ღებ ლო ბის თვალ საზ რი სით, ასი მეტ რი უ-
ლო ბა გენ დე რის ჭრილ შიც შე სამ ჩ ნე ვია – 2016 
წელ თან შე და რე ბით, გენ დე რუ ლად არა კონ-
ფორ მუ ლი კა ცე ბის მი მართ მიმ ღებ ლო ბა უფ-
რო გა ი ზარ და, ვიდ რე გენ დე რუ ლად არა კონ-
ფორ მუ ლი ქა ლე ბის მი მართ, რაც ხილ ვა დო ბის 

96 გენდერიზმი (ჰეტეროსექსიზმის მსგავსად) წარმოადგენს იდეოლოგიას, რომელიც ამყარებს შეუსაბამობას ბიოლოგიურ სქესსა 
და გენდერს შორის ან აძლიერებს გენდერული არაკონფორმულობის შეფასებას. ეს არის კულტურული წარმოდგენა, რწმენა, 
რომელიც ცდილობს განიკითხოს, შეაფასოს ადამიანები, ვინც ქალებისა და მამაკაცების შესახებ სტერეოტიპულ წარმოდგენებს 
არ შეესაბამებიან. გენდერიზმი, ისევე, როგორც ჰეტეროსექსიზმი ასევე გამოიყენება სოციალური ზეწოლისთვის, რათა ჩაუნერგოს 
სირცხვილისა და დანაშაულის განცდა ადამიანს, რომელიც გენდერულად არაკონფორმულია და/ან არ შეესაბამება გავრცელებულ 
წარმოდგენებს გენდერულ როლებისა და მასთან დაკავშირებული ქცევების მიმართ.
97 ჩვენ მიერ ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში ტრანსფობიის საერთო ინდექსი GTS= 125.40 (N=1516, SD=39.631)-ს 
უტოლდება.

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პო ლი ტი კით შე იძ ლე ბა აიხ ს-
ნას – ბო ლო რამ დე ნი მე წელ ში ტრანს ქა ლე ბის 
ხილ ვა დო ბა მკვეთ რად გა ი ზარ და, მა შინ რო ცა 
ტრანს კა ცე ბი ისევ „უხილავ” ჯგუ ფად რჩე ბი ან;

• გენ დე რუ ლი ნორ მე ბი სა და თა ნას წო რო ბის მი-
მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა (როგორც რა დი კა ლუ-
რი უთა ნას წო რო ბის, ისე ოჯა ხუ რი ასი მეტ რი ის 
ფაქ ტო რე ბი) ტრან ს ფო ბი ის ინ დექ ს ზე მნიშ ვ ნე-
ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს;

• ჰო მო ფო ბი ის მსგავ სად, ეთ ნი კუ რად ქარ თ ველ 
რეს პონ დენ ტებ ში, ტრან ს ფო ბი ის ხა რის ხ ზე მე-
მარ ჯ ვე ნე ფრთის ავ ტო რი ტა რიზ მის ნე გა ტი ურ 
გავ ლე ნას რო გორც აღ ქ მუ ლი სიმ ბო ლუ რი, ისე 
„რეალური” საფ რ თხე ე ბი აძ ლი ე რებს, ეთ ნი კუ-
რი უმ ცი რე სო ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში კი მხო ლოდ 
აღ ქ მუ ლი „რეალური” საფ რ თხე ე ბი არის მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი.

ტრანს ადა მი ა ნე ბი სა და გენ დე რუ ლად არა კონ-
ფორ მუ ლი ადა მი ა ნე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე-
ბის გა სა ზო მად გენ დე რიზ მი სა96 და ტრან ს ფო ბი-
ის სკა ლა გა მო ვი ყე ნეთ – GTS (ჰილი და ვი ლო უ ბი, 
2005), რო მე ლიც არა მხო ლოდ ზო მის, არა მედ მი-
სი ინ კ ლუ ზი უ რო ბის გა მოც შე ვარ ჩი ეთ: GTS სკა ლა 
ზო მავს და მო კი დე ბუ ლე ბებს ტრან სექ სუ ა ლე ბის, 
ტრან ს გენ დე რე ბის, ტრან ს ვეს ტი ტე ბის და გენ დე-
რუ ლად არა კონ ფორ მუ ლი ადა მი ა ნე ბის მი მართ97. 
სკა ლა 30 კითხ ვი სა და ორი სუბ ს კა ლი სა გან შედ გე-
ბა, რო მელ თა გან ერ თი და მო კი დე ბუ ლე ბის ქცე ვით 
კომ პო ნენტს (GTS gender bashing) ზო მავს, ხო ლო 
მე ო რე – კოგ ნი ტურ სა და აფექ ტურს (GTS genderism 
and transphobia). 
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ცხრილი#21
ტრანსფობიისინდექსებისსაშუალომაჩვენებლები2016და
2021წლებში

2016 2021

N M Std. N M Std. 

GTS 1915 4.70 0.885 1516 4.15 1.295
GTS_ gender 
bashing 1918 2.65 1.399 1537 2.34 1.471

GTS_ gen-
derism and 
transphobia

1839 5.34 0.897 1481 4.70 1.444

GTS – და მო კი დე ბუ ლე ბა ტრანს ადა მი ა ნე ბი სა და გენ დე

რუ ლად არა კონ ფორ მუ ლი ქა ლის / კა ცის მი მართ; GTS gen

der bashing – აგ რე სი უ ლი ქცე ვი სად მი მზა ო ბა ტრან სი და 

გენ დე რუ ლად არა კონ ფორ მუ ლი ადა მი ა ნე ბის მი მართ; GTS 

genderism and transphobia – გენ დე რიზ მი სა და ტრან ს ფო ბი ის 

სუბ ს კა ლა

ჰო მო ფო ბი ი სა და ბი ფო ბი ის მსგავ სად, რო გორც 
ერ თი ა ნი სკა ლის, ისე სუბ ს კა ლე ბის ინ დექ სე ბის სა-
შუ ა ლო ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა უფ რო და ბა ლი ა, ვიდ რე 
2016 წელს98.

ცვლი ლე ბე ბი ტრან ს ფო ბი ის ინ დექ სის კოგ ნი ტურ 
და აფექ ტურ კომ პო ნენ ტ ზე უფ რო აისა ხა, ვიდ რე 
ქცე ვით ზე. ცალ კე უ ლი დე ბუ ლე ბის მი მართ და მო-
კი დე ბუ ლე ბა იმ დე ნად შეც ვ ლი ლი ა, რომ ცალ კე 
შე ფა სე ბა სჭირ დე ბა. მკვეთ რად შე იც ვა ლა მი მარ-
თე ბა დე ბუ ლე ბებ თან, რო მე ლიც სქე სის ბი ნა რულ 
მო დელს აღ წერს და, სექ სუ ა ლო ბის სხვა ას პექ ტებ ზე 
ესენ ცი ა ლის ტუ რი წარ მოდ გე ნე ბის მსგავ სად, ჰო მო 
და ბი ფო ბი ა ზეც მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენ და 
და ახ დენს. („ღმერთმა მხო ლოდ და მხო ლოდ ორი 
სქე სი შექ მ ნა – ქა ლი და კა ცი” და „ადამიანები ან კა-
ცე ბი არი ან, ან ქა ლე ბი”). 2016 წელ თან შე და რე ბით, 
16.7%-ით (პირველი დე ბუ ლე ბის თ ვის) და 17.9%-ით 
(მეორე დე ბუ ლე ბის თ ვის) ნაკ ლე ბია იმ რეს პონ დენ-
ტ თა წი ლი, ვინც სქე სის ბი ნა რუ ლი მო დე ლის შე სა-
ხებ წარ მოდ გე ნებს იზი ა რებს. 18.3%-ით შემ ცირ და 
ისე თი რეს პონ დენ ტე ბის წი ლი, ვინც „სქესის შეც-
ვ ლის” ოპე რა ცი ას მო რა ლუ რად არას წო რად მი იჩ-
ნევს. თით ქ მის მე ხუ თე დით (20.1%) შემ ცირ და იმ 
რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვინც ქროს დ რე სინგს ავად მ-

ყო ფო ბად მი იჩ ნევ და („კაცი, რო მე ლიც ქა ლის ტან-
საც მელს იც ვამს, ავად მ ყო ფი ა”), ან მი იჩ ნევს, რომ 
ტრან ს გენ დე რო ბა და ა ვა დე ბაა („ქალები, რომ ლე-
ბიც სა კუ თარ თავს კა ცად აღიქ ვა მენ, ავად მ ყო ფე ბი 
არი ან”) – 20.5%; მე ოთხე დით არის შემ ცი რე ბუ ლი 
იმა თი სიხ ში რე (24.7%), ვინც მი იჩ ნევს, რომ გენ დე-
რულ არა კონ ფორ მუ ლო ბას მკურ ნა ლო ბა სჭირ დე ბა 
(„„ქალურ” ბი ჭებს უნ და უმ კურ ნა ლო”). 15.7%-ითაა 
შემ ცი რე ბუ ლი იმ რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვინც სრუ-
ლი ად ან მეტ - ნაკ ლე ბად ეთან ხ მე ბა მო საზ რე ბას 
– „თავს ავა რი დებ დი ისეთ ქალ თან სა უ ბარს, რო-
მელ ზეც მე ცო დი ნე ბო და, რომ „სქესის შეც ვ ლის 
ოპე რა ცი ა” გა ი კე თა”. დე ბუ ლე ბა ზე „თუ გა ვი გებ დი, 
რომ ჩემს მე გო ბარ კაცს, რო მე ლიც თავს ქა ლად 
აღიქ ვამს, სას ქე სო ორ გა ნოს ქი რურ გი უ ლი გზით 
შეც ვ ლა უნ და, ღი ად და ვუ ჭერ დი მხარს” პა სუ ხე ბის 
გა ნა წი ლე ბა აჩ ვე ნებს, რომ „მხარდამჭერთა” წი ლი 
10% გა ი ზარ და, იმა თი წი ლი კი ვინც 2016 წელს 
უარს ამ ბობ და მხარ და ჭე რა ზე, 20.5%-ითაა შემ ცი-
რე ბუ ლი.

2016 წლის კვლე ვის მსგავ სად, რო გორც ტრან-
ს ფო ბი ის სა ერ თო ინ დექ სის, ასე ვე ორი ვე სუბ ს კა-
ლის სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნებ ლე ბი სქე სის ჭრილ ში მნიშ-
ვ ნე ლოვ ნად გან ს ხ ვავ დე ბა: კა ცი რეს პონ დენ ტე ბი 
ბევ რად უფ რო ნე გა ტი უ რად არი ან გან წყო ბი ლი 
ტრან ს გენ დე რე ბი სა და გენ დე რუ ლად არა კონ-
ფორ მუ ლი ადა მი ა ნე ბის მი მართ, ვიდ რე ქა ლე ბი. 
უნ და აღ ნიშ ნოს, რომ გან ს ხ ვა ვე ბა ქალ / კაც რეს-
პონ დენ ტებს შო რის უფ რო გა მოკ ვე თი ლი ა, ვიდ რე 
2016 წელს, რაც იმა ზე მი ა ნიშ ნებს, რომ და მო კი-
დე ბუ ლე ბე ბი კაც რეს პონ დენ ტებ ში ქა ლებ თან შე-
და რე ბით უფ რო ძნე ლად იც ვ ლე ბა. 

ტენ დენ ცია შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია ასა კის, კონ ტაქ-
ტის / ნაც ნო ბო ბი სა და გა ნათ ლე ბის ჭრილ შიც – 
სა მი ვე ცვლა დი ქა ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე 
უფ რო ახ დენს გავ ლე ნას, ვიდ რე კა ცე ბის. მა გა-
ლი თად, კა ცებ ში სხვა ო ბა ასა კობ რივ ჯგუ ფებს 
შო რის ტრან ს ფო ბი ის ინ დექ სის მი ხედ ვით უფ რო 
მცი რე ა, ვიდ რე ქა ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში; და სახ ლე-
ბის ტი პი და გა ნათ ლე ბის დო ნე კა ცებ ში ტრან ს-

98 GTS – t(1515)=-16.572, p=.000; GTS_bushing – t (1505)=-8.216, p=.000; ; GTS_genderism and transphobia – t (1511)=-17.355, p=.000
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ფო ბი ის სა ერ თო ინ დექ ს თან და გენ დე რიზ მი სა და 
ტრან ს ფო ბი ის სუბ ს კა ლას თან სტა ტის ტი კუ რად 
მნიშ ვ ნე ლო ვან კავ შირს არ აჩ ვე ნებს. რაც შე ე ხე ბა 
გენ დე რულ ბე შინგს, არას რუ ლი ზო გა დი გა ნათ-
ლე ბის მქო ნე კა ცე ბი უფ რო ხში რად აფიქ სი რე ბენ 
აგ რე სი უ ლი ქცე ვი სად მი მზა ო ბას, ვიდ რე უფ რო 
მა ღა ლი აკა დე მი უ რი გა ნათ ლე ბის მქო ნე რეს პონ-
დენ ტე ბი. სა ინ ტე რე სოა გან ს ხ ვა ვე ბა და სახ ლე ბის 
ტი პის მი ხედ ვი თაც: თბი ლის ში მცხოვ რე ბი კა ცი 
რეს პონ დენ ტე ბის ნე გა ტი უ რი გან წყო ბე ბი უფ რო 
იშ ვი ა თად „კონვერტირდება” აგ რე სი ულ ქცე ვა ში 
ტრან ს გენ დე რი და გენ დე რუ ლად არა კონ ფორ მუ-
ლი ადა მი ა ნე ბის მი მართ, ვიდ რე სხვა ქა ლა ქებ სა 
და სოფ ლებ ში მცხოვ რე ბი კა ცი რეს პონ დენ ტე ბის. 
კონ ტაქ ტის შემ თხ ვე ვა შიც, კა ცე ბის თ ვის ჯგუ ფის 
წევ რ თან ნაც ნო ბო ბას ტრან ს ფო ბი ის ხა რის ხ ზე 
ზო მი ე რი ეფექ ტი აქვს, მა შინ რო ცა ქა ლე ბის თ ვის 
ეფექ ტი საკ მა ოდ მა ღა ლი ა99. 

მთლი ა ნო ბა ში, რო გორც გენ დე რიზ მი სა და 
ტრან ს ფო ბი ის სა ერ თო ინ დექ სი, ისე სუბ ს კა ლე-
ბის სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნებ ლე ბი, ჰო მო და ბი ფო ბი ის 
მსგავ სად, და სახ ლე ბის ტი პის მი ხედ ვით მნიშ ვ-
ნე ლოვ ნად გან ს ხ ვავ დე ბა. თბი ლის ში მცხოვ რე ბი 
რეს პონ დენ ტე ბი ტრან ს გენ დე რი და გენ დე რუ ლად 
არა კონ ფორ მუ ლი ადა მი ა ნე ბის მი მართ უფ რო მე-
ტად მიმ ღებ ლურ და მო კი დე ბუ ლე ბას იჩე ნენ, ვიდ-
რე სხვა ქა ლა ქებ ში/ სოფ ლის ტი პის და სახ ლე ბებ ში 
მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბი. 

რაც უფ რო მა ღალ ასა კობ რივ ჯგუფს მი ე კუთ ვ ნე ბა 
რეს პონ დენ ტი, მით უფ რო ნე გა ტი უ რია მი სი გან წყო-
ბა ტრან ს გენ დე რი და გენ დე რუ ლად არა კონ ფორ მუ-
ლი ადა მი ა ნე ბის მი მართ100. ყვე ლა ზე მეტ მიმ ღებ ლო-
ბას პირ ვე ლი ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის რეს პონ დენ ტე ბი 
ავ ლე ნენ. ზე და ასა კობ რივ ჯგუ ფებ ში გან წყო ბებს 
შო რის სხვა ო ბა ნაკ ლე ბა დაა გა მო ხა ტუ ლი. 

კონ ტაქ ტი/ ნაც ნო ბო ბა ჯგუ ფის წევ რ თან, ტრან ს-
გენ დე რი და გენ დე რუ ლად არა კონ ფორ მუ ლი ადა მი-
ა ნე ბის მი მართ მიმ ღებ ლო ბა ზეც ახ დენს გავ ლე ნას. 
ისი ნი, ვინც ჯგუ ფის ერთ წარ მო მად გე ნელს მა ინც 
იც ნო ბენ, უფ რო კე თილ გან წყო ბილ ნი არი ან ტრან სი 
და გენ დე რუ ლად არა კონ ფორ მუ ლი ადა მი ა ნე ბის მი-
მართ, ვიდ რე ისი ნი, ვინც არა ვის იც ნო ბენ101. 

ინ დექ სე ბის ანა ლიზ მა ეთ ნი კურ ჭრილ ში აჩ ვე-
ნა, რომ სა ერ თო ინ დექ სი სა და გენ დე რიზ მი სა და 
ტრან ს ფო ბი ის ქვეს კა ლა ზე არის სტა ტის ტი კუ რად 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან ს ხ ვა ვე ბა, თუმ ცა, ცვლა დის 
ეფექ ტი საკ მა ოდ სუს ტი ა. რაც შე ე ხე ბა აგ რე სი უ ლი 
ქცე ვი სად მი მზა ო ბას, გან ს ხ ვა ვე ბე ბი ჯგუ ფებს შო-
რის სტა ტის ტი კუ რად უმ ნიშ ვ ნე ლო ა. რეგ რე სი უ ლი 
მო დე ლე ბის შე და რე ბის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა ით-
ქ ვას, რომ სხვა დას ხ ვა პრე დიქ ტო რის მი უ ხე და ვად, 
ტრან ს ფო ბი ის ინ დექ სის თვალ საზ რი სით, ეთ ნი კურ 
ჭრილ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან ს ხ ვა ვე ბე ბი არ შე ი ნიშ-
ნე ბა. 

ტრან ს ფო ბი ის ხა რის ხ ზე, სო ცი ა ლურ - დე მოგ რა-
ფი უ ლი ცვლა დე ბის გარ და, გავ ლე ნას ახ დენს მე-
მარ ჯ ვე ნე ფრთის ავ ტო რი ტა რიზ მი, აღ ქ მუ ლი სიმ-
ბო ლუ რი და რე ა ლუ რი საფ რ თხე ე ბი, გენ დე რულ 
რო ლებ თან და თა ნას წო რო ბას თან, ინ ვერ სი ულ გენ-
დე რულ სტე რე ო ტი პებ თან რეს პონ დენ ტის და მო კი-
დე ბუ ლე ბა და მი მარ თე ბა სექ ს თან. ისე ვე, რო გორც 
ჰო მო ფო ბი ის შემ თხ ვე ვა ში, თუ კი ეთ ნი კუ რად ქარ თ-
ვე ლი რეს პონ დენ ტე ბის თ ვის ტრან ს ფო ბი ის დო ნე ზე 
გავ ლე ნას ახ დენს რო გორც აღ ქ მუ ლი სიმ ბო ლუ რი, 
ისე აღ ქ მუ ლი რე ა ლუ რი საფ რ თხე ე ბი, ეთ ნი კუ რი უმ-
ცი რე სო ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში ტრან ს ფო ბი ის ხა რის ხ ზე 
გავ ლე ნას ახ დენს მხო ლოდ რე ა ლუ რი საფ რ თხე ე ბი. 
ამ გ ვარ სუ რათს, ერ თი მხრივ, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო-
ბე ბის წარ მო მად გენ ლებს შო რის აღ ქ მულ რე ა ლურ 
საფ რ თხე ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი მი თე ბის უფ რო მე-

99 ES=.045 კაცებისთვის და ES=.101 ქალებისთვის.
100 ერთიანი სკალისთვის F(1,1515)=30.027, p=.000, ES=.090; გენდერული ბეშინგი – F(1,1505)=10.562, p=.000, ES=.034; გენდერიზმისა 
და ტრანსფობიის სუბსკალისთვის – F(1,1511)=30.830 p=.000, ES=.093
101 აღნიშნული კვლევის ფარგლებში, გადავამოწმეთ გამოტოვებული პასუხების მქონე რესპონდენტთა ინდექსებიც – ისინი, ვინც 
უარი თქვესპასუხზე ჯგუფის წევრთან ნაცნობობასთან/კონტაქტთან დაკავშირებით ინფორმაციის გაზიარებაზე, ტრანსფობიის 
ისეთივე დაბალი მაჩვენებლებით გამოირჩევიან, როგორითაც ისინი, ვინც იცნობს ჯგუფის წევრებს და, პირიქით, ის რესპონდენტები, 
ვისაც პასუხის გაცემა გაუჭირდა, ყველაზე უფრო აგრესიულ განწყობებს ამჟღავნებენ.
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ტი გავ რ ცე ლე ბა გა ნა პი რო ბებს, ხო ლო მე ო რე მხრივ, 
აღ ქ მუ ლი სიმ ბო ლუ რი საფ რ თხე ე ბის ფაქ ტო რის ქვეშ 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბის ში ნა არ სი. 

კო რე ლა ცი უ რი მატ რი ცა ჰო მო ფო ბი ა სა და ტრან-
ს ფო ბი ას შო რის (r=.708, p<.001) წრფივ პო ზი ტი-
ურ კავ ში რებს აჩ ვე ნებს. სა ერ თო პრე დიქ ტო რე ბის 
გარ და, ჰო მო/ ტ რან ს ფო ბი ის სკა ლებს შო რის მჭიდ-
რო კავ შირს ისიც გა ნა პი რო ბებს, რომ გენ დე რუ ლი 
არა კონ ფორ მუ ლო ბა ხში რად აღიქ მე ბა რო გორც 
ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის „ნიშანი” – გე ე ბი სა და ლეს-
ბო სე ლე ბის შე სა ხებ გავ რ ცე ლე ბუ ლი სტე რე ო ტი-
პე ბი სწო რედ გენ დე რუ ლი რო ლე ბის ინ ვერ სი ას 
უკავ შირ დე ბა („გეების უმე ტე სო ბა გა მო ი ყუ რე ბა 
და იქ ცე ვა რო გორც ქა ლი” / ” ლეს ბო სე ლე ბის უმე-
ტე სო ბა გა მო ი ყუ რე ბა და იქ ცე ვა რო გორც კა ცი”). 
კვლე ვე ბი ადას ტუ რებს, რომ მას კუ ლი ნუ რი ქა ლე-
ბი, ფე მი ნუ რი კა ცე ბი და ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე-
ბი, შე საძ ლო ა, ძა ლა დო ბის უფ რო მა ღა ლი რის კის 
ქვეშ იყ ვ ნენ არა იმი ტომ, რომ ისი ნი ჰო მო სექ სუ ა-
ლე ბი არი ან, არა მედ იმი ტომ, რომ გენ დე რულ ნორ-
მებს არ ღ ვე ვენ (ნამასტე, 1996). ამი ტო მაც ლო გი-
კუ რი ა, ვი ვა რა უ დოთ, რომ ის, ვინც ტრან ს ფო ბი ის 
მა ღალ ხა რისხს ამ ჟ ღავ ნებს, ჰო მო ფო ბიც იქ ნე ბა და 
პი რი ქით.

ტრან ს ფო ბი ი სა და გენ დე რიზ მის სკა ლა რამ დე ნი-
მე იდენ ტურ კითხ ვას მო ი ცავს, რო მელ თა გან სა მი 
გენ დე რუ ლად არა კონ ფორ მულ ქალს მი ე მარ თე ბა, 
სა მი – კაცს, რაც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა და მო კი დე-
ბუ ლე ბე ბი და აგ რე სი უ ლი ქცე ვი სად მი მზა ო ბა გენ-
დე რუ ლად არა კონ ფორ მუ ლი ქა ლე ბის / კა ცე ბის მი-
მართ ერ თ მა ნეთს შე ვა და როთ.
• „ქალური” კა ცე ბი დის კომ ფორტს მიქ მ ნი ან / 

„კაცური” ქა ლე ბი დის კომ ფორტს მიქ მ ნი ან
• შე უ რაცხ ყო ფას მი ვა ყე ნებ დი „ქალურ” კაცს / 

შე უ რაცხ ყო ფას მი ვა ყე ნებ დი „კაცურ” ქალს 
• აგ რე სი უ ლად მო ვექ ცე ო დი „ქალურ” კაცს / აგ-

რე სი უ ლად მო ვეპყ რო ბო დი ქალს იმის გა მო, 
რომ ის „კაცივით” გა მო ი ყუ რე ბა და იქ ცე ვა.

მო ნა ცემ თა შე და რე ბა აჩ ვე ნებს, რომ და მო კი დე-
ბუ ლე ბე ბი გენ დე რუ ლად არა კონ ფორ მუ ლი კა ცის 
მი მართ უფ რო მე ტად შე იც ვა ლა, ვიდ რე ქა ლის მი-
მართ. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ტენ დენ ცია იგი ვე 
რჩე ბა, რაც 2016 წელს – სა ზო გა დო ე ბა გენ დე რუ-
ლად არა კონ ფორ მუ ლი კა ცე ბის მი მართ უფ რო ნე-
გა ტი უ რა დაა გან წყო ბი ლი, ვიდ რე ქა ლე ბის მი მართ 
(t(1491)=-4.044, p=.000), და მო კი დე ბუ ლე ბებს შო-
რის სხვა ო ბა შემ ცირ და („ქალური” კა ცე ბი დის კომ-
ფორტს მიქ მ ნი ან / „კაცური” ქა ლე ბი დის კომ ფორტს 
მიქ მ ნი ან), ისე ვე, რო გორც სხვა ო ბა აგ რე სი უ ლი 
ქცე ვი სად მი მზა ო ბის თვალ საზ რი სით (აგრესიულად 
მო ვექ ცე ო დი „ქალურ” კაცს / აგ რე სი უ ლად მო ვექ-
ცე ო დი „კაცურ” ქალს – t(1491)=-2.609, p=.009). 
რაც შე ე ხე ბა დე ბუ ლე ბებს – „შეურაცხყოფას მი ვა-
ყე ნებ დი „ქალურ” კაცს / შე უ რაცხ ყო ფას მი ვა ყე ნებ-
დი „კაცურ” ქალს”, წყვი ლე ბის t ტეს ტ მა აჩ ვე ნა, რომ 
გან ს ხ ვა ვე ბა არაა სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი. და მო კი დე ბუ ლე ბებს შო რის ცვლი ლე ბე ბის არა-
თა ნა ბა რი ხა სი ა თი ტრანს ქა ლე ბის უფ რო მა ღა ლი 
ხილ ვა დო ბით შე იძ ლე ბა აიხ ს ნას – ბო ლო რამ დე ნი მე 
წე ლი წად ში ტრანს ქა ლე ბის ხილ ვა დო ბა მკვეთ რად 
გა ი ზარ და, ტრანს კა ცებს შო რის კი მხო ლოდ ერ თი 
აქ ტი ვის ტი ა, რო მე ლიც ღი ად პო ზი ცი ო ნი რებს და 
ჩანს მე დია სა შუ ა ლე ბებ ში.
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დიაგრამა#23
ჰომოფობიისინდექსისაგარეოპოლიტიკურიორიენტაციისჭრილში

დიაგრამა#24
ჰოფობიისინდექსისქესის,ასაკის,სტრატისჭრილში,2016და2021წლებში

უფრო ახლო ურთიერთობა იგივენაირი ურთიერთობა უფრო დისტანცირებული 
ურთიერთობა
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აშშ

2016

ევროკავშირი რუსეთი

2021

კაცი ქალი დედაქალაქი ქალაქი სოფელი 18-34 35-54 55 +
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დიაგრამა#25
ბიფობიისინდექსისქესის,ასაკის,სტრატისჭრილში,2016და2021წლებში

დიაგრამა#26
ტრანსფობიისინდექსისქესის,ასაკის,სტრატისჭრილში,2016და2021წლებში

დიაგრამა#27
ლესბოსელების/გეებისმიმართდამოკიდებულებასქესის
ჭრილში,2016და2021წლებში

დიაგრამა#28
ჰომო/ბი/ტრანსფობიისინდექსიკონტაქტის
ჭრილში

2016

კაცი ქალი

ATL ATG
20162021 ჰომოფობია ბიფობია ტრანსფობია2021
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ვიცნობარ ვიცნობ
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5.6. და მო კი დე ბუ ლე ბა ლგბტ(ქ)ი პი რე ბის 
უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის მი მართ102

• 2016 წელ თან შე და რე ბით, სა ზო გა დო ე ბა 
ლგბტ(ქ)ი უფ ლე ბა დამ ც ვე ლებს უფ რო პო ზი ტი-
უ რად აფა სებს და ჯგუ ფის უფ ლებ რი ვი თა ნას-
წო რო ბის სა კითხე ბის მი მართ მეტ მიმ ღებ ლო-
ბას იჩენს. მათ შო რის:
o გე ი- ქორ წი ნე ბის მო წი ნა აღ მ დე გე თა პრო-

ცენ ტუ ლი წი ლი 15.4%-ით შემ ცირ და 
(88.8%-იდან 74.6%-მდე), მომ ხ რე თა რა ო-
დე ნო ბა კი 4.7%-დან 10.3%-მდე გა ი ზარ და; 

o გე ი/ ლეს ბო სე ლი წყვი ლე ბის თ ვის შვი ლად 
აყ ვა ნის უფ ლე ბის მო წი ნა აღ მ დე გე თა წი ლი 
შემ ცირ და და ახ ლო ე ბით 81.3%-დან 67.6%-
მდე და 66.9%-მდე, ხო ლო მა თი რა ო დე ნო-
ბა, ვინც ამ აკ რ ძალ ვას არ იზი ა რებს, 15%-
ით გა ი ზარ და;

o შე იც ვა ლა და მო კი დე ბუ ლე ბა აქ ტი ვის ტე ბის 
მი მარ თაც. თით ქ მის 20 %-ით შემ ცირ და იმ 
რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვინც მათ საქ მი ა ნო ბას 
ნე გა ტი უ რად აფა სებ და (74,5%-დან 56.8%-
მდე), ხო ლო მხარ დამ ჭერ თა რიცხ ვი თით ქ მის 
ორ ჯერ გა ი ზარ და. თუმ ცა, 2016 წლის მსგავ-
სად, რეს პონ დენ ტე ბი აქ ტი ვის ტე ბის მი მართ 
უფ რო ნე გა ტი უ რად არი ან გან წყო ბი ლი, ვიდ-
რე ზო გა დად ჰო მო სექ სუ ა ლე ბის მი მართ; 

o ლგბტ(ქ)ი თე მის უფ ლებ რივ თა ნას წო რო ბა-
ზე სა უ ბარს უფ რო ნაკ ლე ბი რეს პონ დენ ტი 
აღიქ ვამს „პროპაგანდად” და „საკუთარი 
ცხოვ რე ბის წე სის სხვე ბის თ ვის თავ ზე მოხ-
ვე ვად” (2016 წელს – 66.5%, ხო ლო 2021 
წელს – 55.9%);

o მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რეს პონ დენ ტ თა ნა-
ხე ვარ ზე მე ტი (53%) კვლავ ემ ხ რო ბა მო საზ-
რე ბას, რომ ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნებს შეკ რე ბი სა 
და გა მო ხატ ვის უფ ლე ბა კა ნო ნით უნ და აეკ-
რ ძა ლოთ, 2016 წელ თან შე და რე ბით, ასე თი 
რეს პონ დენ ტე ბის წი ლი თით ქ მის 25%-ითაა 

შემ ცი რე ბუ ლი, ხო ლო იმ რეს პონ დენ ტ თა წი-
ლი, ვინც ასეთ შეზღუდ ვას მი უ ღებ ლად მი იჩ-
ნევს, ორ ჯერ არის გაზ რ დი ლი – 2016 წელს 
ასე თი რეს პონ დენ ტე ბის წი ლი მხო ლოდ 
14.6% იყო, 2021 წელს კი 27.1%; 

• გა მო კითხულ თა გან, ხუ თი დან ორი რეს პონ-
დენ ტი (39.5%) მი იჩ ნევს, რომ ჩვენს ქვე ყა ნა ში 
ლგბტ(ქ)ი ადა მი ან თა უფ ლე ბე ბი და ცუ ლი ა. რეს-
პონ დენ ტ თა მე ხუ თედ ზე მე ტი (22%) სრუ ლი ად 
ან მეტ წი ლად არ ეთან ხ მე ბა, თით ქ მის ამ დე ნი-
ვეს (20.8%) პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ და ან პა-
სუხ ზე უარი თქვა; 

• ნე გა ტი უ რი შე ფა სე ბის ველ ში მოხ ვ და სა ხელ მ წი-
ფოს მი ერ გა წე უ ლი ძა ლის ხ მე ვა სო გი-ს ნიშ ნით 
ძა ლა დო ბი სა და დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტებ ზე რე ა-
გი რე ბის თვალ საზ რი სით. ხუ თი დან ორი რეს პონ-
დენ ტი (38.6%) მი იჩ ნევს, რომ სა ხელ მ წი ფო სა თა-
ნა დოდ არ რე ა გი რებს ლგბტ(ქ)ი თე მის მი მართ 
ძა ლა დო ბი სა და დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტებ ზე. გა-
მო კითხულ თა მხო ლოდ 30.7% აფა სებს სა ხელ მ-
წი ფოს რე ა გი რე ბას, რო გორც სა თა ნა დოს; 

• 2016 წლის შე დე გე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ამ-
ჯე რად გა მო იკ ვე თა კავ ში რი ღი რე ბუ ლე ბა თა 
იერარ ქი ა სა და ლგბტ(ქ)ი უფ ლე ბებს შო რის. ის 
რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც ღი რე ბუ ლე ბა თა პირ ველ 
სა მე ულ ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ს / სიტყ ვის თა ვი-
სუფ ლე ბას ასა ხე ლე ბენ, ლგბტ(ქ)ი ადა მი ან თა უფ-
ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის სა კითხებ ზე მკვეთ რად 
გან ს ხ ვა ვე ბულ და დე ბით პო ზი ცი ას აფიქ სი რე ბენ;

• ცვლი ლე ბე ბი ყვე ლა ზე უფ რო მკა ფი ოდ ისეთ სა-
კითხებ თან მი მარ თე ბა ში არის გა მო ხა ტუ ლი, რო-
გო რი ცაა სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში და საქ მე-
ბა და შეკ რე ბი სა და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა;

• ცვლი ლე ბე ბი ქა ლებ ზე, ახალ გაზ რ დებ სა და დე-
და ქა ლაქ ში მცხოვ რებ რეს პონ დენ ტებ ზე უფ რო 
აისა ხა, ვიდ რე კა ცებ ზე, მა ღა ლი ასა კობ რი ვი 
ჯგუ ფი სა და სხვა ქა ლა ქებ ში/ სოფ ლად მცხოვ-
რებ რეს პონ დენ ტებ ზე;

102 უფლებებთან დაკავშირებული დებულებები უკავშირდება სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციას (ბავშვებთან და მოზარდებთან 
მუშაობის უფლების შეზღუდვა), ქორწინების, შვილად აყვანის, შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობის უფლებას. ეს 
სწორედ ის საკითხებია, რომლითაც ხშირად სპეკულირებენ რადიკალური ჯგუფები, პოლიტიკოსების, სასულიერო პირების ის ნაწილი, 
რომლებიც ჰომოფობიური სიძულვილის ენის მთავარი აქტორები არიან.
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• მიმ ღებ ლო ბის გაზ რ დის მი უ ხე და ვად, სა კითხე-
ბის რან ჟი რე ბა იგი ვე ნა ი რად გა მო ი ყუ რე ბა, 
რო გორც 2016 წელს – სა ზო გა დო ე ბა ყვე ლა ზე 
ნაკ ლებ მიმ ღებ ლო ბას ერ თი სქე სის ადა მი ა-
ნებს შო რის ქორ წი ნე ბი სა და შვი ლად აყ ვა ნის 
სა კითხებ თან მი მარ თე ბა ში ამ ჟ ღავ ნებს; 

• შვი ლად აყ ვა ნის უფ ლე ბა ლეს ბო სე ლი და გეი 
ადა მი ა ნე ბის თ ვის, ისე ვე რო გორც ქორ წი ნე ბის 
უფ ლე ბა გა ი გი ვე ბუ ლია „პრივილეგიასთან” და 
არა თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბას თან. ის, რეს პონ-
დენ ტე ბი, ვინც მეტ წი ლად ან სავ სე ბით ეთან-
ხ მე ბი ან მო საზ რე ბას, რომ „ლგბტ(ქ)ი ადა მი-
ა ნე ბი პრი ვი ლე გი ე ბის თ ვის იბ რ ძ ვი ან და არა 
თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის თ ვის”, უკი დუ რე სად 
ნე გა ტი ურ და მო კი დე ბუ ლე ბას ამ ჟ ღავ ნე ბენ 
შვი ლად აყ ვა ნის უფ ლე ბის მი მართ;

• გენ დე რუ ლი ნორ მე ბი სა და თა ნას წო რო ბის 
მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა (რადიკალური 
უთა ნას წო რო ბის და ოჯა ხუ რი ასი მეტ რი ის 
ფაქ ტო რე ბი) მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს 
რო გორც ქორ წი ნე ბის, ისე შვი ლად აყ ვა ნის 
უფ ლე ბებ ზე. ისი ნი, ვინც გენ დე რუ ლი თა ნას-
წო რო ბის იდე ებს კა ცე ბის წი ნა აღ მ დეგ მი-
მარ თულ ჩაგ ვ რად აღიქ ვა მენ და რა დი კა ლურ 
პო ზი ცი ას გა მო ხა ტა ვენ – სავ სე ბით ეთან ხ მე-
ბი ან მო საზ რე ბებს, რომ „როცა ქა ლე ბი უფ-
ლე ბებს იღე ბენ, ისი ნი კა ცებს არ თ მე ვენ ამ 
უფ ლე ბებს” და „როდესაც ქა ლე ბი მუ შა ო ბენ, 
ისი ნი კა ცებს არ თ მე ვენ მუ შა ო ბის შე საძ ლებ-
ლო ბას” – ლეს ბო სე ლე ბის თ ვის შვი ლად აყ ვა-
ნის უფ ლე ბას უფ რო ეწი ნა აღ მ დე გე ბი ან, ვიდ-
რე გეი წყვი ლე ბის თ ვის. 

• შვი ლად აყ ვა ნის უფ ლე ბა ზე, სხვა ცვლა დებ თან 
ერ თად, აღ ქ მუ ლი სიმ ბო ლუ რი საფ რ თხე ე ბი 
ახ დენს გავ ლე ნას და არა აღ ქ მუ ლი რე ა ლუ რი 

საფ რ თხე ე ბი ან ეტი ო ლო გი ას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი მო საზ რე ბე ბი.

• ლეს ბო სე ლებ თან და გე ებ თან შე და რე ბით, სა-
გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში ტრან ს გენ დე რე ბის 
და საქ მე ბას უფ რო მე ტი რეს პონ დენ ტი აფა სებს 
ნე გა ტი უ რად; კა ცე ბი, რეს პონ დენ ტე ბი, ვი საც 18 
წლამ დე მო ზარ დი ჰყავს ოჯახ ში და ეთ ნი კუ რად 
აზერ ბა ი ჯა ნე ლე ბი სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო-
ში ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის და საქ მე ბის უფ ლე ბის 
შეზღუდ ვას უფ რო გა მარ თ ლე ბუ ლად მი იჩ ნე ვენ;

• რეს პონ დენ ტ თა მე სა მე დის თ ვის (33%), 17 მა-
ი სი არ უკავ შირ დე ბა არც „ოჯახის სიწ მინ დის” 
და არც ჰო მო ფო ბი ას თან ბრძო ლის სა ერ თა შო-
რი სო დღეს. თით ქ მის ამ დე ნი ვე რეს პონ დენ-
ტის თ ვის (35.3%) ეს დღე „ოჯახის სიწ მინ დის 
დღეს თან”, 13%-ისთვის კი ორი ვე თე მას თან ან 
მხო ლოდ ჰო მო ფო ბი ას თან ბრძო ლის დღეს თან 
ასო ცირ დე ბა. ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ-
მო მად გენ ლე ბის უმე ტე სო ბას პა სუ ხის გა ცე მა 
გა უ ჭირ და ან მი უ თი თა რომ ეს დღე მათ თ ვის 
არც ერ თ თან არ ასო ცირ დე ბა. რეს პონ დენ ტე-
ბი, ვის თ ვი საც ეს დღე კავ შირ შია ეკ ლე სი ის მი-
ერ შე მო ღე ბულ დღე სას წა ულ თან, ეთ ნი კუ რად 
ქარ თ ვე ლე ბი ან სომ ხე ბი არი ან. ეთ ნი კუ რად 
აზერ ბა ი ჯა ნელ რეს პონ დენ ტებ ში არა ვინ აღ-
მოჩ ნ და ისე თი, ვის თ ვი საც ეს დღე „ოჯახის სიწ-
მინ დის დღეს” უკავ შირ დე ბა. თბი ლის ში მცხოვ-
რე ბი რეს პონ დენ ტე ბი უფ რო უკავ ში რე ბენ ამ 
დღის აღ ნიშ ვ ნას „ოჯახის სიწ მინ დის დღეს”, 
ვიდ რე სხვა ქა ლა ქებ ში ან სოფ ლის ტი პის და-
სახ ლე ბებ ში მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბი;

• კონ ტაქ ტი/ ნაც ნო ბო ბა ჯგუ ფის წევ რ თან მნიშ ვ-
ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე 
რო გორც უფ ლე ბა დამ ც ვე ლე ბის, ისე უფ ლებ რი ვი 
თა ნას წო რო ბის სა კითხე ბის მი მართ103.

103 შე საძ ლოა კონ ტაქ ტის რო ლის შე ფა სე ბა გა და ჭარ ბე ბუ ლი იყოს ამ შემ თხ ვე ვა ში. მო ნა ცე მე ბის სიმ ცი რის გა მო ძნე ლია გან ზო გა დე ბუ-
ლი მსჯე ლო ბა იმა ზე, თუ რა გავ ლე ნას ახ დენს რეს პონ დენ ტის რე ლი გი უ რო ბა, მე მარ ჯ ვე ნე ავ ტო რი ტა რიზ მი, ტრა დი ცი უ ლი გენ დე რუ ლი 
რო ლე ბი სა და გენ დე რუ ლად არა კონ ფორ მუ ლი ადა მი ა ნე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა ამ ურ თი ერ თ კავ შირ ზე. ზე და პი რუ ლი ანა ლი ზი 
(მოდერაციული ეფექ ტის შე სა მოწ მებ ლად PROCESS v3. 5, by Andrew F. Hayes, გა მო ვი ყე ნეთ) აჩ ვე ნებს, რომ ყვე ლა ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი 
ბუ ფე რულ როლს ას რუ ლებს და არა თუ ამ ცი რებს კონ ტაქ ტის ეფექტს რო გორც ჯგუ ფე ბის, ისე მა თი უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რე ბის მი მართ 
და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე, არა მედ უარ ყო ფით მნიშ ვ ნე ლო ბა საც აძ ლევს მას. უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კონ ტაქ ტის ისე თი მა ხა სი ა თებ ლე ბი, რო გო-
რი ცაა დის ტან ცია და ქა მინ გა უ თის წყა რო. თუმ ცა ამ მი მარ თუ ლე ბით მო ნა ცე მე ბი ცო ტაა და არ არის საკ მა რი სი ანა ლი ზის თ ვის. 
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და მო კი დე ბუ ლე ბა ერ თი სქე სის პარ ტ ნი ო
რებს შო რის ქორ წი ნე ბის უფ ლე ბის მი მართ

მთლი ა ნო ბა ში, 2016 წელ თან შე და რე ბით, ქორ წი-
ნე ბის უფ ლე ბას ერ თი სქე სის ადა მი ა ნებს შო რის რეს-
პონ დენ ტ თა უფ რო მცი რე წი ლი მი იჩ ნევს მი უ ღებ ლად 
(შესაბამისად, 2016 წელს ასე თი რეს პონ დენ ტე ბის წი-
ლი 88.8% იყო, ხო ლო 2021 წელს – 76.4%). 

უფ ლებ რივ სა კითხებ თან მი მარ თე ბა ში, რეს პონ-
დენ ტე ბით ვის ყვე ლა ზე მი უ ღე ბე ლი ქორ წი ნე ბი სა 
და შვი ლად აყ ვა ნის უფ ლე ბე ბი ა.. მო საზ რე ბას, რომ 
„კანონი უნ და უშ ვებ დეს ჰო მო სექ სუ ა ლებს შო რის 
ქორ წი ნე ბას”, რეს პონ დენ ტ თა 74.6% სრუ ლი ად ან 
მეტ წი ლად არ ეთან ხ მე ბა. გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლია 
იმ რეს პონ დენ ტ თა ხვედ რი თი წი ლი, ვინც რა დი კა-
ლურ პო ზი ცი ას აფიქ სი რებს („სრულიად არ ვე თან-
ხ მე ბი” – 66.6%). რეს პონ დენ ტ თა 7.7% ნე იტ რა ლურ 
პო ზი ცი ას არ ჩევს, 9.3% კი მეტ წი ლად ან სავ სე ბით 
უჭერს მხარს ამ დე ბუ ლე ბას104.

დიაგრამა#29
დამოკიდებულებაერთისქესისპარტნიორებსშორისქორწი
ნებისუფლებისმიმართ,2016და2021წლებში

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

უ/პ და მიჭირს პ/გ
20212016

7.7%

4.0%2.8%

8.8%

80.0%

1.9%

3.1%

6.3%

8.1%

66.5%

7.4%

რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც ლგბტ(ქ)ი თე მის ერთ 
წევრს მა ინც იც ნო ბენ, შე და რე ბით ნაკ ლე ბად გა მო-
ხა ტა ვენ ნე გა ტი ურ და მო კი დე ბუ ლე ბას ქორ წი ნე ბის 
უფ ლე ბის მი მართ, ვიდ რე ის რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც 
არა ვის იც ნო ბენ.

ისი ნი, ვინც ღი რე ბუ ლე ბა თა პრი ო რი ტე ტულ სა-
მე ულ ში ოჯა ხი არ და ა სა ხე ლა, ნე გა ტი ურ და მო კი-
დე ბუ ლე ბებს გე ი- ქორ წი ნე ბის უფ ლე ბის მი მართ 
ნაკ ლე ბად კა ტე გო რი უ ლად გა მო ხა ტა ვენ. იმ რეს-
პონ დენ ტ თა 82.6% ვის თ ვი საც ოჯახს მა ღა ლი პრი-
ო რი ტე ტუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა აქვს, გეი ქორ წი ნე ბას 
ეწი ნა აღ მ დე გე ბა, გან ს ხ ვა ვე ბით რეს პონ დენ ტე ბის-
გან, ვი სი ღი რე ბუ ლე ბა თა პრი ო რი ტე ტუ ლი სა მე-
უ ლი „ოჯახს” არ მო ი ცავს (59.2%). გან ს ხ ვა ვე ბე ბი 
შე და რე ბით სუს ტა დაა გა მოკ ვე თი ლი იმ რეს პონ-
დენ ტებს შო რის, ვინც პირ ველ სა მე ულ ში რე ლი გია 
და სამ შობ ლო და ა სა ხე ლეს ან არ და ა სა ხე ლეს. ის 
რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც პირ ველ სა მე ულ ში ადა მი ა-
ნის უფ ლე ბე ბი და სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბა და ა სა ხე-
ლეს, გეი ქორ წი ნე ბას თან თა ო ბა ზე ასე ვე მკვეთ რად 
გან ს ხ ვა ვე ბულ მი მარ თე ბას ამ ჟ ღავ ნე ბენ.

სხვა უფ ლე ბე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ქორ წი ნე ბის 
უფ ლე ბის სა წი ნა აღ მ დე გო პო ზი ცი ას თით ქ მის თა-
ნაბ რად „კვებავს” რო გორც აღ ქ მულ სიმ ბო ლურ, ისე 
რე ა ლის ტურ საფ რ თხე ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი მი-
თე ბი და მო საზ რე ბე ბი ჰო მო ფო ბი ის უნი ვერ სა ლუ-
რო ბი სა და ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის „არაბუნებრიობის” 
შე სა ხებ. ინ ვერ სი უ ლი გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი 
გე ე ბი სა და ლეს ბო სე ლე ბის შე სა ხებ და ჰე ტე რო-
ნორ მა ტი უ ლი წარ მოდ გე ნე ბი ოჯახ ზე, ასე ვე ახ დენს 
გავ ლე ნას ქორ წი ნე ბის უფ ლე ბის მი მართ და მო კი-
დე ბუ ლე ბა ზე. რე ლი გი უ რო ბის ხა რის ხ საც თა ვი სი 
წვლი ლი შე აქვს ქორ წი ნე ბის უფ ლე ბის მი მართ ნე-
გა ტი ურ და მო კი დე ბუ ლე ბებ ში.

ეთ ნი კურ ჭრილ ში მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზი აჩ ვე-
ნებს, რომ იმ რეს პონ დენ ტებს, ვინც ეთ ნი კურ იდენ-
ტო ბად სო მე ხი მი უ თი თა და გენ დე რუ ლი და სექ-

104 „ქორწინება ფართოდ აღიქმება როგორც სოციალური სტატუსი – თვითრეალიზაციის საშუალება (გამოკითხულთა 75.4%). 95.4% 
თვლის, რომ ქორწინება მნიშვნელოვანია შვილის აღზრდისთვის, 81.6%-ისთვის ქორწინება მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური 
უზრუნველყოფისთვის. რამდენად აღიქმება ქორწინება, როგორც კონტრაქტი ორ ზრდასრულ ადამიანს შორის, რომელიც დამატებით 
ახალ უფლებებს წარმოშობს, ამაზე აღნიშნული კვლევა პასუხს არ იძლევა. კეკელია თ., გავაშელიშვილი ე., ბრეგვაძე თ. „სექსუალობა 
თანამედროვე საქართველოში: დისკურსი და ქცევა”. თბილისი. 2012.
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სუ ა ლუ რი ნორ მე ბის მი მართ გან სა კუთ რე ბუ ლად 
კონ სერ ვა ტულ და მო კი დე ბუ ლე ბებს ამ ჟ ღავ ნებს105, 
რა დი კა ლუ რად ნე გა ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა აქვთ 
რო გორც ერ თი სქე სის ადა მი ა ნებს შო რის ქორ წი ნე-
ბის, ისე შვი ლად აყ ვა ნის უფ ლე ბის მი მართ.

და მო კი დე ბუ ლე ბა გე ი/ ლეს ბო სე ლი  
წყვი ლე ბის თ ვის შვი ლად აყ ვა ნის მი მართ

2016 წლის კვლე ვა ში კითხ ვა იმ გ ვა რად იყო ფორ-
მუ ლი რე ბუ ლი („ჰომოსექსუალ წყვილს ისე ვე უნ და 
ჰქონ დეს ბავ შ ვის შვი ლად აყ ვა ნი სა და აღ ზ რ დის 
უფ ლე ბა, რო გორც ჰე ტე რო სექ სუ ა ლურ წყვილს”) , 
რომ პირ და პი რი შე და რე ბის სა შუ ა ლე ბას არ იძ ლე-
ვა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ქორ წი ნე ბის უფ ლე ბის 
მსგავ სად, სა ზო გა დო ე ბა, მთლი ა ნო ბა ში, მკვეთ რად 
ნე გა ტი ურ და მო კი დე ბუ ლე ბას ინარ ჩუ ნებს ამ სა-
კითხის მი მართ, 2021 წლის კვლე ვა აჩ ვე ნებს, რომ 
გეი და ლეს ბო სე ლი წყვი ლე ბის თ ვის შვი ლად აყ ვა-
ნის სა კითხ თან მი მარ თე ბა ში გან წყო ბე ბი ბევ რად 
შერ ბი ლე ბუ ლი ა.

დე ბუ ლე ბას „გეი წყვილს ისე ვე უნ და ჰქონ დეს 
ბავ შ ვის აყ ვა ნის უფ ლე ბა, რო გორც ჰე ტე რო სექ-
სუ ა ლე ბის წყვილს” სრუ ლი ად ან მეტ წი ლად არ 
ეთან ხ მე ბა რეს პონ დენ ტ თა 67.9%. გან სა კუთ რე ბით 
მა ღა ლია იმ რეს პონ დენ ტ თა ხვედ რი თი წი ლი, ვინც 
აფიქ სი რებს რა დი კა ლურ პო ზი ცი ას („სრულიად არ 
ვე თან ხ მე ბი” – 60.2%). რეს პონ დენ ტ თა 8.1% ნე იტ-
რა ლურ პო ზი ცი ას არ ჩევს, 16.3 % კი მეტ წი ლად ან 
სავ სე ბით უჭერს მხარს დე ბუ ლე ბას. რაც შე ე ხე ბა 
ლეს ბო სელ წყვილს, რეს პონ დენ ტ თა მო საზ რე ბე ბი 
თით ქ მის იგი ვე ნა ი რი თა ნა ფარ დო ბი თაა გა და ნა წი-
ლე ბუ ლი, თუმ ცა, მო ნა ცემ თა შე და რე ბა აჩ ვე ნებს, 
რომ და მო კი დე ბუ ლე ბებს შო რის არ სე ბობს მცი რე, 
მაგ რამ სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ნე ლო ვა ნი სხვა ო ბა 

(t(1457)=4.891, p=.000). კა ცი რეს პონ დენ ტე ბი ერ-
თ ნა ი რად ნე გა ტი უ რად აფა სე ბენ ლეს ბო სე ლე ბი სა 
და გე ე ბის მშობ ლო ბის სა კითხს, მა შინ რო ცა ქა ლი 
რეს პონ დენ ტე ბი ლეს ბო სე ლე ბის მი მართ შე და რე-
ბით მეტ მიმ ღებ ლო ბას ამ ჟ ღავ ნე ბენ106. 

დიაგრამა#30
დამოკიდებულებაჰომოსექსუალი(ლესბოსელი/გეი)
წყვილებისთვისშვილადაყვანისუფლებისმიმართ,
2016და2021წლებში

სავსებით ვეთანხმები

მეტწილად ვეთანხმები

არც ვეთანხმები 
და არც არ ვეთანხმები

მეტწილად არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

უ/პ და მიჭირს პ/გ
2016 

(ჰომოსექსუალურ 
წყვილს)

2021 
(გეი

წყვილს)

2021 
(ლესბოსელ 

წყვილს)

8.1%8.1%

4.6%
9.9%9.0%3.8%

4.6%

11.9%

70.4%

4.6%

6.3%

7.7%

60.2%

8.7%

6.6%

59.1%

8.7%

7.6%

წარ მოდ გე ნე ბი ჰო მო სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის შე სა ხებ შვი ლად აყ ვა ნის უფ ლე ბის 
მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე გავ ლე ნას არ ახ დენს107. 

რეს პონ დენ ტე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა გენ დე რულ 
ნორ მებ თან (ოჯახური ასი მეტ რი ის ფაქ ტო რი), მნიშ-
ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს მი მარ თე ბა ზე შვი ლად 
აყ ვა ნის უფ ლე ბებ თან. გან ს ხ ვა ვე ბე ბი გა მოკ ვე თი-

105 როგორც ოჯახური, ისე რადიკალური გენდერული ასიმეტრიის ფაქტორი ეთნიკურად სომეხ რესპონდენტებში საშუალოზე უფრო 
მაღალია ეთნიკურად ქართველებთან და აზერბაიჯანელებთან შედარებით. ქალის/კაცის სექსუალურ ქცევასთან დაკავშირებითაც, 
ეთნიკურად სომეხი რესპონდენტები უფრო რადიკალურ დამოკიდებულებებს ამჟღავნებენ (რეგრესიულ მოდელში, ეთნიკურად 
სომხებთან, სხვა ცვლადებით გაკონტროლებისას, ოჯახური ასიმეტრიის ფაქტორი მაღალი წონით ჯდება, ქართველებში მნიშვნელობს 
მნიშვნელობა აქვს როგორც ოჯახურ, ისე რადიკალური გენდერული ასიმეტრიის ფაქტორს, აზერბაიჯანელებში – რადიკალური 
გენდერული თანასწორობის ფაქტორს).
106  წყვილების ტესტი აჩვენებს, რომ კაცებისთვის p>.05, ქალი რესპონდენტებისთვის განსხვავება სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია 
t(777)=3.505, p=.000
107  განსხვავებები სხვადასხვა თეორიის მომხრეებს შორის სტატისტიკურად უმნიშვნელოა p>.05
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ლია არა მხო ლოდ ფაქ ტო რის, არა მედ ცალ კე უ ლი 
დე ბუ ლე ბე ბის ჭრილ შიც: ის რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც 
სავსებით ან ნა წი ლობ რივ მა ინც იზი ა რე ბენ დე-
ბუ ლე ბებს „ქალის მთა ვა რი მო ვა ლე ო ბა ოჯახ ზე 
ზრუნ ვა ა” და „ბავშვის სა ფე ნე ბის გა მოც ვ ლა ძი რი-
თა დად ქა ლე ბის საქ მე ა”, უკი დუ რე სად ნე გა ტი ურ 
და მო კი დე ბუ ლე ბას იჩე ნენ რო გორც გე ი, ისე ლეს-
ბო სე ლი წყვი ლის თ ვის შვი ლად აყ ვა ნის უფ ლე ბის 
მი მართ108.

იმ რეს პონ დენ ტებს შო რის, ვინც ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბე ბი და სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბა პირ ველ სამ 
პრი ო რი ტე ტულ ღი რე ბუ ლე ბას შო რის და ა სა ხე ლეს, 
თით ქ მის ორ ჯერ მე ტია გე ე ბის / ლეს ბო სე ლე ბის თ-
ვის შვი ლად აყ ვა ნის უფ ლე ბის მხარ დამ ჭერ თა წი-
ლი (შესაბამისად 30%), ვიდ რე იმ რეს პონ დენ ტებს 
შო რის, ვი საც ეს ღი რე ბუ ლე ბე ბი არ და უ სა ხე ლე ბია 
(შესაბამისად, 15%). 

რე ლი გი უ რო ბის ინ დექ სი და კონ ტაქ ტი/ ნაც ნო-
ბო ბა ჯგუ ფის წევ რ თან ასე ვე ახ დენს გავ ლე ნას და-
მო კი დე ბუ ლე ბა ზე შვი ლად აყ ვა ნის უფ ლე ბას თან. 
ისი ნი, ვინც რე ლი გი უ რო ბის მა ღა ლი ხა რის ხით გა-
მო ირ ჩე ვი ან ან ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლებს არ იც-
ნო ბენ, შვი ლად აყ ვა ნის სა კითხ თან მი მართ ნაკ ლე-
ბად ტო ლე რან ტულ და მო კი დე ბუ ლე ბას იჩე ნენ.

შვი ლად აყ ვა ნის უფ ლე ბა ლეს ბო სე ლი და გეი ადა-
მი ა ნე ბის თ ვის, ისე ვე რო გორც ქორ წი ნე ბის უფ ლე ბა, 
გა ი გი ვე ბუ ლია „პრივილეგიასთან” და არა თა ნას-
წო რუფ ლე ბი ა ნო ბას თან. ის, რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც 
ნაწილობრივ ან სავ სე ბით ეთან ხ მე ბი ან მო საზ რე ბას, 
რომ „ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბი პრი ვი ლე გი ე ბის თ ვის იბ-
რ ძ ვი ან და არა თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის თ ვის”, შვი-
ლად აყ ვა ნის უფ ლე ბის მი მართ უკი დუ რე სად ნე გა-
ტი ურ და მო კი დე ბუ ლე ბას ამ ჟ ღავ ნე ბენ109. შვი ლად 
აყ ვა ნის უფ ლე ბა ზე აღ ქ მუ ლი სიმ ბო ლუ რი საფ რ თხე-
ე ბის გავ ლე ნა უფ რო ძლი ე რი ა, ვიდ რე აღ ქ მუ ლი რე-
ა ლუ რი საფ რ თხე ე ბი ან ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ცოდ ნა. 

108 როგორც ჩანს, ლესბოსელობა თავისთავად გამორიცხულია „დედობის” გენდერული კატეგორიიდან. 
109 F(4,1276)=38.172, p=.000, ES=.107 გეი წყვილების შემთხვევაში; F(4,1277)=36.163, p=.000, ES=.102 ლესბოსელი წყვილების 
შემთხვევაში
110 შესაძლოა, ლესბოსელები, ფემინისტების მსგავსად, აღიქმება როგორც ინტერვენციული ჯგუფი, რომლებიც კაცებს 
„პრივილეგიებს” ართმევენ.

ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვებ ში, ლეს ბო სე ლე ბის მი ერ 
შვი ლად აყ ვა ნის უფ ლე ბას უფ რო მტრუ ლა დაც კი 
უყუ რე ბენ, ვიდ რე გეი წყვი ლის თ ვის ამ უფ ლე ბის 
მი ცე მას – ისი ნი, ვინც გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
იდე ებს კა ცე ბის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თულ ჩაგ ვ რად 
აღიქ ვა მენ (სავსებით ეთან ხ მე ბი ან მო საზ რე ბებს, 
რომ „როცა ქა ლე ბი უფ ლე ბებს იღე ბენ, ისი ნი კა-
ცებს არ თ მე ვენ ამ უფ ლე ბებს” და „როდესაც ქა-
ლე ბი მუ შა ო ბენ, ისი ნი კა ცებს არ თ მე ვენ მუ შა ო ბის 
შე საძ ლებ ლო ბას”), ლეს ბო სე ლე ბის თ ვის შვი ლად 
აყ ვა ნის უფ ლე ბას უფ რო ეწი ნა აღ მ დე გე ბი ან, ვიდ რე 
გეი წყვი ლე ბის თ ვის110. 

და მო კი დე ბუ ლე ბა ლგბტ(ქ)ი ადა მი ან თა 
უფ ლე ბა დამ ც ვე ლე ბის მი მართ

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ და მო კი დე ბუ ლე ბა 
ლგბტ(ქ)ი უფ ლე ბა დამ ც ვე ლე ბის მი მართ, 2016 
წლის შე დე გებ თან შე და რე ბით, პო ზი ტი უ რის კენ 
შე იც ვა ლა: თით ქ მის ორ ჯერ არის გაზ რ დი ლი იმ 
რეს პონ დენ ტ თა რა ო დე ნო ბა, ვინც აქ ტი ვის ტე-
ბის საქ მი ა ნო ბას პო ზი ტი უ რად აფა სებს. ამ ჯე რად 
გა მო კითხულ თა გან თით ქ მის ყო ვე ლი მე ხუ თე 
(18,4%) სავ სე ბით ან სრუ ლი ად ეთან ხ მე ბა დე ბუ-
ლე ბას, რომ „ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც 
არ მა ლა ვენ თა ვი ანთ ორი ენ ტა ცი ას /ი დენ ტო ბას 
და სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბის თ ვის იბ რ ძ ვი ან, და-
სა ფა სებ ლე ბი არი ან გამ ბე და ო ბის თ ვის”. თუმ-
ცა, მთლი ა ნო ბა ში მათ მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა 
კვლავ უარ ყო ფი თი შე ფა სე ბის ველ ში რჩე ბა. დე-
ბუ ლე ბას ნა წი ლობ რივ ან სრუ ლი ად არ იზი ა რებს 
რეს პონ დენ ტ თა 56.8%, ხო ლო 14% ლგბტ(ქ)ი უფ-
ლე ბა დამ ც ველ თა საქ მი ა ნო ბას ნე იტ რა ლუ რად 
აფა სებს. გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლია იმ რეს პონ-
დენ ტ თა წი ლი, ვინც ლგბტ(ქ)ი უფ ლე ბა დამ ც ველ-
თა მი მართ (44.9%) უკი დუ რე სად ნე გა ტი ურ გან-
წყო ბას აფიქ სი რებს.



103

წინარწმენიდან თანასწორობამდე

დიაგრამა#31
დამოკიდებულებალგბტ(ქ)იაქტივისტებისადაუფლებადამ
ცველებისმიმართ,2016და2021წლებში

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

უ/პ და მიჭირს პ/გ
20212016

14.0%

7.3%

8.8%3.9%
7.3%

19.2%

55.3%

6.9%

9.6%

11.9%

44.9%

10.8%

მათ შო რის, ვინც ჯგუ ფის ერთ წარ მო მად გე ნელს 
მა ინც იც ნობს, იმ რეს პონ დენ ტე ბის წი ლი, ვინც 
ლგბტ(ქ)ი უფ ლე ბა დამ ც ველ თა საქ მი ა ნო ბას პო ზი-
ტი უ რად აფა სებს თით ქ მის ორ ნა ხე ვარ ჯერ მე ტია 
(37.1%), ვიდ რე მათ შო რის, ვინც ჯგუ ფის არც ერთ 
წარ მო მად გე ნელს არ იც ნობს (15.7%)111.

ლგბტ(ქ)ი უფ ლე ბა დამ ც ველ თა მი მართ უფ რო ნე-
გა ტი უ რად ის რეს პონ დენ ტე ბი არი ან გან წყო ბილ ნი, 
ვინც ჰო მო ფო ბი ის უნი ვერ სა ლო ბის და რა ცი ო ნა-
ლუ რო ბის, ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის „არაბუნებრიობის” 
შე სა ხებ მი თებს და მო საზ რე ბებს იზი ა რე ბენ, სჯე-
რათ, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო კავ შირ ში გა სა წევ-
რი ა ნებ ლად აუცი ლე ბე ლია გე ი- ქორ წი ნე ბის და კა-
ნო ნე ბა და მე მარ ჯ ვე ნე ავ ტო რი ტა რიზ მის სკა ლა ზე 
მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლი აქვთ.

მთლი ა ნო ბა ში, 2016 წლის მსგავ სად, რეს პონ დენ-
ტე ბი აქ ტი ვის ტე ბის მი მართ უფ რო ნე გა ტი უ რად 
არი ან გან წყო ბილ ნი, ვიდ რე ზო გა დად ჰო მო სექ-
სუ ა ლე ბის მი მართ (t(1245)=-10.021, p=.000). აქ ტი-
ვის ტე ბი სა და უფ ლე ბა დამ ც ვე ლე ბის საქ მი ა ნო ბის 

მი მართ ასე თი აგ რე სია პირ და პირ უკავ შირ დე ბა 
რო გორც ჯგუ ფის ხილ ვა დო ბის გაზ რ დის, ისე უფ-
ლებ რი ვი სა კითხე ბის სა ჯა რო დის კურ ს ში შე მო ტა-
ნას, რო მე ლიც ავ ტო მა ტუ რად აღიქ მე ბა რო გორც 
„გარყვნილების პრო პა გან და”. ამ ფაქ ტო რე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, ისი ნი, ვინც ჰო მო სექ სუ ა ლო-
ბის „მიზეზად” სო ცი ა ლურ ფაქ ტო რებს მი იჩ ნე ვენ, 
ლგბტ(ქ)ი უფ ლე ბა დამ ც ვე ლე ბის მი მართ უფ რო აგ-
რე სი უ ლად არი ან გან წყო ბი ლე ბი.

ლგბტ(ქ)ი უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის  
აღ ქ მა პრო პა გან დად

აგ რე სი უ ლი ჰო მო ფო ბე ბის მხრი დან ძა ლა დო ბის 
შემ თხ ვე ვე ბი სა და ჰო მო ფო ბი უ რი გან წყო ბე ბის 
ღი ად დეკ ლა რი რე ბის რა ცი ო ნა ლი ზა ცი ის თ ვის, და 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ტვირ თის აგ რე სო რი დან ძა ლა-
დო ბის მსხვერ პ ლ ზე გა და სა ტა ნად, იგი ვე მე ქა ნიზ მი 
გა მო ი ყე ნე ბა, რო გორც სექ სუ ა ლუ რი ან ფი ზი კუ რი 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი ქა ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში, რო-
დე საც მსხვერ პ ლის ქცე ვა ფას დე ბა რო გორც ძა ლა-
დო ბის მაპ რო ვო ცი რე ბე ლი. ლგბტ(ქ)ი თე მის შემ თხ-
ვე ვა ში უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის თ ვის ბრძო ლა 
ან თვით გა მო ხატ ვა ფას დე ბა რო გორც „საკუთარი 
ცხოვ რე ბის წე სის სხვე ბის თ ვის თავ ზე მოხ ვე ვა” და /
ან პრო პა გან და. დე ბუ ლე ბას „ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე-
ბის უფ ლე ბე ბი და ცუ ლი უნ და იყოს, მაგ რამ არაა 
სა ჭი რო, რომ გე ებ მა/ ლეს ბო სე ლებ მა თა ვი ან თი 
ცხოვ რე ბის სტი ლი სხვებს მო ახ ვი ონ თავ ზე”, 
სრუ ლი ად ან ნა წი ლობ რივ იზი ა რებს გა მო კითხულ-
თა 55.9%, ნა წი ლობ რივ ან სრუ ლი ად არ ეთან ხ მე ბა 
რეს პონ დენ ტე ბის 18.7%, ხო ლო 14.7% ნე იტ რა ლურ 
პო ზი ცი ას აფიქ სი რებს. 

111 ლგბტ(ქ)ი უფლებადამცველთა მიმართ კეთილგანწყობას აჩვენებენ ის რესპონდენტებიც, ვინც პასუხზე უარი თქვა და არ მიუთითა, 
იცნობდა თუ არა ჯგუფის წარმომადგენელს (30%).
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დიაგრამა#32
ლგბტ(ქ)იუფლებრივითანასწორობისაღქმაპროპაგანდად

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

უ/პ და მიჭირს პ/გ
20212016

14.7%

4.8%

39.1%
48.5%

28.0%

5.2%
8.4%

5.1%

16.8%

7.2%

12.5%

9.7%

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გა მო კითხულ თა ნა ხე ვარ-
ზე მე ტი (55.9%) ლგბტ(ქ)ი უფ ლებ რი ვი თა ნას წო-
რო ბის თ ვის ბრძო ლას კვლავ „გეი პრო პა გან დად” 
აღიქ ვამს, 2016 წელ თან შე და რე ბით, ასე თი რეს პონ-
დენ ტე ბის წი ლი 20.6%-ითაა შემ ცი რე ბუ ლი. ის რეს-
პონ დენ ტე ბი შო რის, ვინც ოჯახ ში 18 წლამ დე მო-
ზარ დ თან ერ თად ცხოვ რობს, ამ მო საზ რე ბას უფ რო 
მე ტად იზი ა რე ბენ. ოჯა ხუ რი სტა ტუ სის მი ხედ ვით, 
ის რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც ქორ წი ნე ბა ში არა სო დეს 
ყო ფი ლა, ამ დე ბუ ლე ბას ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად ეთან-
ხ მე ბი ან, მათ თან შე და რე ბით ვინც ქორ წი ნე ბა შია 
ამ ჟა მად ან ად რე იყო. მო საზ რე ბას ძი რი თა დად ის 
რეს პონ დენ ტე ბი უჭე რენ მხარს, ვინც იზი ა რებს მი-
თებს და მო საზ რე ბებს ჰო მო ფო ბი ის უნი ვერ სა ლო-
ბის („ჰომოსექსუალების მი მართ ყველ გან და ყო-
ველ თ ვის უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა ჰქონ დათ 
და აქვთ”), რა ცი ო ნა ლი ზა ცი ის („ჰომოსექსუალთა 
რიცხ ვი მო ი მა ტებს, თუ სა ზო გა დო ე ბა არ გა ნაცხა-
დებს ხმა მაღ ლა, რომ ჰე ტე რო სექ სუ ა ლო ბა ურ თი-
ერ თო ბის ერ თა დერ თი სწო რი ფორ მა ა”), ჰო მო სექ-
სუ ა ლო ბის „არაბუნებრიობის” („ჰომოსექსუალობა 
არ გვხვდე ბა ცხო ვე ლებ სა და სხვა ცოცხალ არ სე-
ბებ ში გარ და ადა მი ა ნი სა”) შე სა ხებ, არ აღი ა რებს 
ლგბტ(ქ)ი უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბას თან და კავ ში-
რე ბულ პრობ ლე მებს („სინამდვილეში, ჩვენს ქვე ყა-

ნა ში ლგბტ(ქ)ი ადა მი ან თა უფ ლე ბე ბი სა თა ნა დო დაა 
და ცუ ლი”) და მე მარ ჯ ვე ნე ავ ტო რი ტა რიზ მის სკა-
ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლი აქვს.

და მო კი დე ბუ ლე ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო 
სფე რო ში და საქ მე ბას თან და კავ ში რე ბით

2016 წლის კვლე ვა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი კითხ ვა 
(„ჰომოსექსუალებს არ უნ და ჰქონ დეთ ბავ შ ვებ თან 
და მო ზარ დებ თან მუ შა ო ბის უფ ლე ბა”) სამ შე კითხ-
ვად და ი შა ლა, რა მაც სა შუ ა ლე ბა მოგ ვ ცა, შეგ ვე ფა-
სე ბი ნა გან ს ხ ვავ დე ბა თუ არა ამ თვალ საზ რი სით 
რეს პონ დენ ტ თა და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი გენ დე რის / 
გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ჭრილ ში. მი უ ხე და ვად იმი-
სა, რომ ამ ორ კითხ ვა ზე გა მო პა სუ ხე ბის შე დე გებს 
ერ თ მა ნეთს პირ და პირ ვერ შე ვა და რებთ, სა ერ თო 
ტენ დენ ცი ის სა ხით, მა ინც შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ 
უფ ლებ რივ სა კითხებ თან და მო კი დე ბუ ლე ბის თვალ-
საზ რი სით, ყვე ლა ზე ძლი ე რი ცვლი ლე ბა სწო რედ ამ 
სა კითხებ თან მი მარ თე ბა ში მოხ და. 

დიაგრამა#33
ლესბოსელი/გეი/ტრანსადამიანებისსაგანმანათლებლო
სფეროშიდასაქმებისუფლებასთანდამოკიდებულება,2016
და2021წლებში

სავსებით ვეთანხმები
ნაწილობრივ ვეთანხმები
არც ვეთანხმები და 
არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები
უ/პ და მიჭირს პ/გ

2016 2021 
(გეებს)

2021 (ტრანს 
ადამიანებს)

2021 
(ლესბოსელებს)

9.2%
10.6%

11.2%

4.4%

20.9%23.4%21.5%

65.0%

12.5%

5.7%

9.1%

3.4%

8.3%

8.0%

41.1%

9.9%

8.6%

8.4%

39.7%

9.2%

7.6%

44.5%

8.5%

9.4%
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დე ბუ ლე ბას „გეებს არ უნ და ჰქონ დეთ ბავ შ ვებ-
თან და მო ზარ დებ თან მუ შა ო ბის უფ ლე ბა” სავ-
სე ბით ან ნაწილობრივ ეთან ხ მე ბა რეს პონ დენ ტ თა 
49.1%. რეს პონ დენ ტ თა 11.2% ნე იტ რა ლურ პო ზი-
ცი ას ირ ჩევს, 29.8% კი ნაწილობრივ ან სრუ ლი ად 
არ ეთან ხ მე ბა. ლეს ბო სე ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მათ 
და საქ მე ბას სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში რეს პონ-
დენ ტ თა 48.1% ეწი ნა აღ მ დე გე ბა, ნე იტ რა ლურ პო-
ზი ცი ას გა მო კითხულ თა 10.6% აფიქ სი რებს, თით-
ქ მის ყო ვე ლი მე სა მე (32%) კი მსგავს შეზღუდ ვებს 
არ ეთან ხ მე ბა. რეს პონ დენ ტ თა 53% მი იჩ ნევს, რომ 
ტრან ს გენ დე რებს ბავ შ ვებ თან და მო ზარ დებ თან 
მუ შა ო ბის უფ ლე ბა არ უნ და ჰქონ დეთ, 28.5% მო-
საზ რე ბას ამ გ ვა რი შეზღუდ ვის შე სა ხებ არ იზი ა-
რებს, 9.2%-ს კი ნე იტ რა ლუ რი პო ზი ცია აქვს. 

კა ცე ბი და ის რეს პინ დენ ტე ბი, ვინც მი უ თი თა, რომ 
ოჯახ ში მას თან ერ თად 18 წლამ დე მო ზარ დი ცხოვ-
რობს, სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში ლგბტ(ქ)ი ადა მი-
ა ნე ბის და საქ მე ბის სა კითხ თან მი მარ თე ბა ში უფ რო 
ნე გა ტი ურ პო ზი ცი ას ამ ჟ ღავ ნებს. ის რეს პონ დენ ტე-
ბი, ვინც ღი რე ბუ ლე ბა თა პირ ველ სა მე ულ ში ოჯა ხი 
და ა სა ხე ლეს, უფ რო ნე გა ტი უ რა და არი ან გან წყო-
ბილ ნი ლბგტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო 
სფე რო ში და საქ მე ბის მი მართ, ხო ლო ისი ნი, ვინც 
პირ ველ სა მე ულ ში კა რი ე რა, სო ცი ა ლუ რი კავ ში რე-
ბი, სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი 
და ა სა ხე ლა, პი რი ქით, მსგავ სი ხა სი ა თის შეზღუდ-
ვებს არ ეთან ხ მე ბი ან. 

ლეს ბო სე ლე ბის / გე ე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე-
რო ში და საქ მე ბას თან და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე გავ ლე-
ნას არ ახ დენს ცოდ ნა/ წარ მოდ გე ნე ბი სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბის შე სა ხებ. 

სტე რე ო ტი პი, რომ ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბი აგ რე სი უ-
ლი ქცე ვით გა მო ირ ჩე ვი ან, გავ ლე ნას ახ დენს და მო კი-
დე ბუ ლე ბა ზე სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში ლგბტ(ქ)ი 
ადა მი ა ნე ბის და საქ მე ბის მი მართ – ის, ვინც იზი ა რებს 
მითს აგ რე სი უ ლო ბის შე სა ხებ, ნაკ ლე ბად უჭერს მხარს 

ლეს ბო სე ლი, გეი და ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის სა-
გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში და საქ მე ბას.

აღ ქ მუ ლი რე ა ლის ტუ რი საფ რ თხე ე ბის გარ და 
(„გეების/ტრანსგენდერი ქა ლე ბის უმე ტე სო ბა სექს 
მუ შა კი ა”, „გეების უმე ტე სო ბა პე დო ფი ლი ა”)112, სა-
გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში და საქ მე ბის მი მართ 
და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე გავ ლე ნას ასე ვე ახ დენს ჰო-
მო ფო ბი ის რა ცი ო ნა ლი ზა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი დე ბუ ლე ბა და წარ მოდ გე ნა ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის 
„არაბუნებრიობის” შე სა ხებ („ჰომოსექსუალობა არ 
გვხვდე ბა ცხო ვე ლებ სა და სხვა ცოცხალ არ სე ბებ-
ში”). ტრანს ადა მი ა ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ნე გა ტი ურ 
შე ფა სე ბა ზე გა მაძ ლი ე რე ბე ლი ეფექ ტი აქვს წარ-
მოდ გე ნებს ინ ვერ სი ულ გენ დე რულ სტე რე ო ტი პებ-
ზე, რაც გე ე ბის / ლეს ბო სე ლე ბის გენ დე რულ არა-
კონ ფორ მუ ლო ბას უკავ შირ დე ბა.

ცოდ ნა და მი მარ თე ბა ლგბტ(ქ)ი თე მის  
უფ ლებ რივ მდგო მა რე ო ბას თან

2016 წელ თან შე და რე ბით, შემ ცირ და იმ რეს პონ-
დენ ტ თა წი ლი, ვინც მი იჩ ნევ და, რომ ლგბტ(ქ)ი თე მი 
ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე დის კ რი მი ნი რე ბუ ლი ჯგუ ფია 
ქვე ყა ნა ში113. 2016 წელს გა მო კითხულ თა ნა ხე-
ვარ ზე მე ტი (55%) ამ მო საზ რე ბას ეთან ხ მე ბო და, 
2021 წელს კი ასე თი რეს პონ დენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა 
38.8%-მდე შემ ცირ და. 

2016 წელ თან შე და რე ბით, გა მოკ ვე თი ლია გან ს-
ხ ვა ვე ბე ბი და სახ ლე ბის ტი პი სა და სქე სის ჭრილ ში: 
დე და ქა ლა ქის მცხოვ რებ ლე ბი და ქა ლე ბი ამ მო-
საზ რე ბას მე ტად იზი ა რე ბენ, ვიდ რე სოფ ლებ სა და 
სხვა ქა ლა ქებ ში მცხოვ რე ბი და მამ რო ბი თი სქე სის 
რეს პონ დენ ტე ბი. ჯგუ ფის წევ რ თან უშუ ა ლო კონ-
ტაქ ტი/ ნაც ნო ბო ბა, 2016 წლის მსგავ სად, ერ თ -ერთ 
წი ნა პი რო ბად რჩე ბა ჯგუ ფის უფ ლებ რივ მდგო მა რე-
ო ბა ზე სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის თ ვის. 
ის, ვინც ტე ლე ვი ზი ის, ინ ტერ ნე ტის ან სო ცი ა ლუ რი 
ქსე ლე ბი დან იღებს ინ ფორ მა ცი ას ლგბტ(ქ)ი თე მის 

112 ეთნიკურად აზერბაიჯანელები, რომლებიც აღნიშნულ დებულებებს, სხვა ეთნიკურ ჯგუფებთან შედარებით, ყველაზე მეტად 
იზიარებენ, ყველაზე ნეგატიურად არიან განწყობილნი ლესბოსელი, გეი და ტრანსგენდერი ადამიანების საგანმანათლებლო სფეროში 
დასაქმების მიმართ.
113 ისევე, როგორც 2016 წლის კვლევაში, დაახლოებით ათიდან ერთ რესპონდნტს უჭირს შეაფასოს ლგბტ(ქ)ი ქვეყანაში ადამიანების 
მდგომარეობა. იმ 193 რესპონდენტიდან, ვისაც პასუხის გაცემა გაუჭირდა, ნახევარზე მეტი (53.9%) 55 წელს ზემოთაა.
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მდგო მა რე ო ბი სა და სა კითხე ბის შე სა ხებ, უფ რო მე-
ტად ემ ხ რო ბა მო საზ რე ბას ჯგუ ფის მოწყ ვ ლა დო ბის 
შე სა ხებ. სა პი რის პი რო სუ რა თია იმ რეს პონ დენ ტებ-
ში, ვინც მი უ თი თა, რომ ამ სა კითხე ბის შე სა ხებ ინ-
ფორ მა ცი ას არ ცერ თი წყა რო დან არ იღებს.

რე ა გი რე ბა ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის მი მართ 
ძა ლა დო ბა სა და დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტებ ზე

უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი კითხ ვე ბის ბლოკს 
ერ თი შე კითხ ვა და ე მა ტა, რო მე ლიც ლგბტ(ქ)ი ადა-
მი ა ნე ბის მი მართ ძა ლა დო ბის ფაქ ტებ ზე სა ხელ მ-
წი ფოს მხრი დან რე ა გი რე ბას ეხე ბა. გა მო კითხულ-
თა 13%-ს კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ და. იმ 
რეს პონ დენ ტ თა წი ლი, ვინც მი იჩ ნევს, რომ სა ხელ მ-
წი ფო ლგბტ(ქ)ი თე მის მი მართ ძა ლა დო ბი სა და დის-
კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტებ ზე სა თა ნა დოდ არ რე ა გი რებს, 
უფ რო მე ტია – ხუ თი დან ორი რეს პონ დენ ტი (38.6%), 
ვიდ რე ისი ნი, ვინც მი იჩ ნევს, რომ სა ხელ მ წი ფოს რე-
ა გი რე ბა ადექ ვა ტუ რია – 30.7% . გა მო კითხულ თა 
17.7% ამ მო საზ რე ბას არც ეთან ხ მე ბა და არც არ 
ეთან ხ მე ბა, 13%-ს კი შე ფა სე ბა გა უ ჭირ და. 

დიაგრამა#34
პასუხებისსიხშირულიგანაწილებადებულებაზე
„სახელმწიფოსათანადოდრეაგირებსძალადობისადადისკ
რიმინაციისფაქტებზელგბტ(ქ)იადამიანებისმიმართ”

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

უ/პ და მიჭირს პ/გ

17.7%

16.4%

14.3%

18.9%

19.7%

13.0%

ისი ნი, ვინც იზი ა რე ბენ მითს იმის თა ო ბა ზე, რომ 
„ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნებს თა ვი სი ლო ბი ჰყავთ პო-
ლი ტი კა სა და შო უ- ბიზ ნეს ში” და მი იჩ ნე ვენ, რომ 
„ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბი პრი ვი ლე გი ე ბის თ ვის იბ რ ძ-
ვი ან და არა თა ნას წო რი უფ ლე ბე ბის თ ვის”, შე კითხ-
ვას და დე ბი თად უფ რო ხში რად პა სუ ხო ბენ. ნე გა ტი-
ურ ველ ში მოხ ვ და იმ რეს პონ დენ ტე ბის შე ფა სე ბაც, 
ვინც აღ ნიშ ნა, რომ ლგბტ(ქ)ი თე მის ერთ წარ მო-
მად გე ნელს მა ინც იც ნობს. რო გორც მო სა ლოდ ნე-
ლი იყო, მე მარ ჯ ვე ნე ფრთის ავ ტო რი ტა რიზ მი მნიშ-
ვ ნე ლო ვან კავ შირ შია სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გა წე უ ლი 
საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბას თან. 

და მო კი დე ბუ ლე ბა შეკ რე ბი სა და   
გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის მი მართ

ლგბტ(ქ)ი თე მის თ ვის შეკ რე ბი სა და გა მო ხატ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბა დღემ დე რჩე ბა სა კითხად, რო მე-
ლიც ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის სა კითხის პო ლი ტი კუ-
რი ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზა ცი ის პრო ცეს ში ყვე ლა ზე 
ინ ტენ სი უ რად გა მო ი ყე ნე ბა. ორ გა ნი ზე ბუ ლი ან-
ტი- გეი გა მოს ვ ლე ბის სპე ცი ფი კა და გა მოკ ვე თი-
ლად ან ტი და სავ ლუ რი ხა სი ა თი, რო მელ საც უფ რო 
დი დი ხნის ის ტო რია აქვს, ვიდ რე თა ვად ლგბტ(ქ)ი 
თე მის წევ რ თა მცდე ლო ბას, შეკ რე ბი სა და გა მო-
ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბით ესარ გებ ლათ114, აშ კა-
რად სა კითხის გე ო პო ლი ტი კურ კონ ტექ ს ტ ზეც 
მი უ თი თებს. ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, 
რო მელ თაც უშუ ა ლოდ ევა ლე ბათ გა მო ხატ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბის დაც ვაც, პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის-
ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა ცა და და ნა შა ულ ზე რე ა გი რე-
ბაც, ხში რად ცდი ლო ბენ სა კუ თა რი უმოქ მე დო-
ბა „უმრავლესობის ნე ბით” გა ა მარ თ ლონ. 2021 
წლის 5 ივ ლი სის ტრა გი კუ ლი მოვ ლე ნე ბის შე-
ფა სე ბი სას, რო დე საც აგ რე სი ულ ჰო მო ფობ თა 
ჯგუ ფე ბი შე იჭ რ ნენ და და არ ბი ეს ლგბტ(ქ)ი ორ-
გა ნი ზა ცია „თბილისი პრა ი დი სა” და ორ გა ნი ზა-
ცია „სირცხვილიას” ოფი სე ბი, და თავს და ეს ხ ნენ 
აქ ცი ის გა სა შუ ქებ ლად მი სულ ჟურ ნა ლის ტებს, 
სა ქარ თ ვე ლოს პრე მი ერ - მი ნის ტ რ მა გა ა კე თა გან-
ცხა დე ბა „მოსახლეობის 95%-ის ნე ბა ზე” მი თი თე-

114 E. Aghdgomelashvili. ”Fight for Public Space” in ”Anti Gender Movements on Rise – Fight for Equal Rights in Central and Eastern Europe”. 
Heirich Boell Foundation. Tbilisi 2015.
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ბით, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში პრა ი დის ჩა ტა რე-
ბის წი ნა აღ მ დე გი ა115. 

დიაგრამა#35
დამოკიდებულებალგბტ(ქ)იადამიანებისათვისშეკრებისა
დაგამოხატვისუფლებისშეზღუდვისმიმართ,2016და2021
წლებში

სავსებით ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

უ/პ და მიჭირს პ/გ
20212016

11.0%

4.2%

42.6%

64.4%

13.7%

5.3%
9.3%

3.1%

10.4%

8.6%

18.5%

8.9%

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რეს პონ დენ ტ თა ნა ხე ვარ-
ზე მე ტი (53%) კვლავ ემ ხ რო ბა მო საზ რე ბას, რომ 
ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნებს შეკ რე ბი სა და გა მო ხატ ვის უფ-
ლე ბა კა ნო ნით უნ და აეკ რ ძა ლოთ, 2016 წელ თან შე და-
რე ბით, ასე თი რეს პონ დენ ტე ბის პრო ცენ ტუ ლი წი ლი 
25%-ითაა შემ ცი რე ბუ ლი და ორ ჯერ არის გაზ რ დი ლი 
იმ რე პონ დენ ტ თა წი ლი, ვინც ასეთ შეზღუდ ვას მი უ-
ღებ ლად მი იჩ ნევს (2016 წელს ასე თი რეს პონ დენ ტე-
ბის წი ლი მხო ლოდ 14.6% იყო, 2021 წელს კი – 27.1%). 

სო ცი ა ლურ - დე მოგ რა ფი უ ლი ცვლა დე ბის გარ და, 
რეს პონ დენ ტ თა პო ზი ცი ე ბი ღი რე ბუ ლე ბა თა ჭრილ-
შიც გან ს ხ ვავ დე ბა. ისი ნი, ვინც პირ ველ სამ პრი ორ-
ტეტს შო რის ოჯახს ასა ხე ლე ბენ, მკვეთ რად უარ ყო-
ფით და მო კი დე ბუ ლე ბას ამ ჟ ღავ ნე ბენ ლგბტ(ქ)ი თე მის 
წევ რე ბის მი მართ შეკ რე ბა- გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე-
ბით სარ გებ ლო ბის თვალ საზ რი სით. მათ თან შე და რე-

ბით, ვინც ტრა დი ცი ას ან სამ შობ ლოს ასა ხე ლებს ან 
არ ასა ხე ლებს, გან ს ხ ვა ვე ბა უმ ნიშ ვ ნე ლო ა. გან ს ხ ვა-
ვე ბე ბი გა მოკ ვე თი ლია იმ რეს პონ დენ ტებს შო რი საც, 
ვინც პირ ველ სა მე ულ ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ სა და 
სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბას ასა ხე ლებ ს /არ ასა ხე ლებს.

2013 წელს, აიდა ჰოს მსვლე ლო ბის მო ნა წი ლე ებ ზე 
ჯგუ ფუ რი თავ დას ხ მის შემ დეგ, სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ-
ლ მა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის ინი ცი ა ტი ვით, 2014 წელს, 
17 მა ი სი „ოჯახის სიწ მინ დის დღედ” გა მოცხად და და 
მას შემ დეგ ყო ველ წ ლი უ რად სა ჯა რო მსვლე ლო ბით 
აღი ნიშ ნე ბა. კითხ ვარს ცალ კე შე კითხ ვა და ე მა ტა, 
რო მე ლიც აიდა ჰოს დღის „ოჯახის სიწ მინ დის დღით” 
ჩა ნაც ვ ლე ბის მცდე ლო ბის შე დეგს ზო მავ და. კითხ-
ვა შემ დეგ ნა ი რად იყო ფორ მუ ლი რე ბუ ლი: „რასთან 
ასო ცირ დე ბა თქვენ თ ვის 17 მა ი სის აღ ნიშ ვ ნა?”. რეს-
პონ დენტს უნ და აერ ჩია პა სუ ხი მზა ჩა მო ნათ ვა ლი-
დან – „ოჯახის სიწ მინ დის დღეს თან, ჰო მო ფო ბი ას თან 
ბრძო ლის დღეს თან, ორი ვეს თან თუ არც ერ თ თან”. 
რეს პონ დენ ტ თა 17.5%-ს კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა 
გა უ ჭირ და, ან პა სუხ ზე უარი თქვა; მე სა მე დის თ ვის 
(33%) ეს დღე არც აიდა ჰოს თან იგივ დე ბა და არც ეკ-
ლე სი ის მი ერ და წე სე ბულ დღე სას წა ულ თან. თით ქ მის 
ამ დე ნი ვე რეს პონ დენ ტი (35.5%) ამ დღეს „ოჯახის 
სიწ მინ დის დღეს” უკავ ში რებს. 8%-ისთვის ეს დღე 
ორი ვეს თან ასო ცირ დე ბა, 4.9%-ისთვის კი ცალ სა-
ხად უკავ შირ დე ბა ლგბტ(ქ)ი უფ ლე ბე ბის თ ვის ბრძო-
ლის დღეს. ეთ ნი კურ ჭრილ ში მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზი 
აჩ ვე ნებს, რომ ეს დღე „ოჯახის სიწ მინ დის დღეს თან” 
მხო ლოდ ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლე ბის თ ვის (38.4%) და 
ეთ ნი კუ რად სომ ხე ბის თ ვის (18.4%) ასო ცირ დე ბა. ეთ-
ნი კუ რად ქარ თ ვე ლე ბის 32.4% და ეთ ნი კუ რად სო-
მე ხი რეს პონ დენ ტე ბის ნა ხე ვა რი – 50.1%, ამ დღეს 
არ ცერთ ზე მო ჩა მოთ ვ ლილს არ უკავ ში რებს. ეთ ნი-
კუ რად აზერ ბა ი ჯა ნელ რეს პონ დენ ტე ბის ნა ხე ვარ ზე 
მეტს (54%) პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ და (39.2%) ან პა-
სუხ ზე უარი თქვა (14.8%) . მე სა მედ მა აირ ჩია პა სუ ხი 
„არც ერ თ თან”, 8%-მა მი უ თი თა „აიდაჰო”, 6.7%-მა კი 
„ორივესთან”.

115 „როდესაც ჩვე ნი მო სახ ლე ო ბის 95 % არის წი ნა აღ მ დე გი დე მონ ს ტ რა ცი უ ლად პრო პა გან დის ტუ ლი მარ შის თუ აღ ლუ მის ჩა ტა რე ბის, 
ამას, მე გობ რე ბო ყვე ლა ნი უნ და და ვე მო ჩი ლოთ. ეს არის ჩვე ნი მო სახ ლე ო ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბის აზ რი და ჩვენ რო გორც 
ხალ ხის მი ერ არ ჩე უ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა ვართ იძუ ლე ბუ ლი რომ ამას ან გა რი ში გა ვუ წი ოთ, ამას ყო ველ თ ვის გა ვუ წევთ ან გა რიშს, ისე 
აღარ იქ ნე ბა რო ცა უმ ცი რე სო ბა წყვეტ და ყო ველ თ ვის უმ რავ ლე სო ბის ბედს, რო ცა ძა ლა დობ რი ვი ხელ წე რით ნე ბის მი ერ გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბას იღებ დენ სა ქარ თ ვე ლო ში” სა ქარ თ ვე ლოს პრე მი ერ - მი ნის ტ რის გან ცხა დე ბა. 12/07/2021. ხელ მი საწ ვ დო მია ბმულ ზე (10 მარ ტი, 
2022): https://www.gov.ge/print.php?gg=1&sec_id=556&info_id=79787&lang_id=GEO
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დიაგრამა#36
პასუხებისსიხშირულიგანაწილებაშეკითხვაზე„რასთანასოცირდებათქვენთვის17მაისისაღნიშვნა?”ეთნიკურიმიკუთვნე
ბულობისჭრილში

დიაგრამა#37
პასუხებისსიხშირულიგანაწილებაშეკითხვაზე„რასთანასოცირდებათქვენთვის17მაისისაღნიშვნა?”საცხოვრებელიად
გილისტიპისმიხედვით

ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღესთან
ორივესთან

არც ერთთან მიჭირს პ/გ
ოჯახის სიწმინდის დღესთან უ/ პ

ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღესთან
ორივესთან

არც ერთთან მიჭირს პ/გ
ოჯახის სიწმინდის დღესთან უ/ პ

სულ

აზერბაიჯანელი

სოფელი

ქალაქი

დედაქალაქი

სომეხი

ქართველი

4.3

14.8

10.3

3.612.638.232.48.44.8

17.818.450.12.2 1.3

39.231.36.78.0

14.235.533.08.04.9

7.0

3.6

1.13.825.411.75.552.5

14.038.49.14.430.4

21.534.84.74.827.2
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პა სუ ხე ბის გა ნა წი ლე ბა საცხოვ რე ბე ლი ად გი-
ლის ჭრილ ში აჩ ვე ნებს, რომ ამ თა რიღს „ოჯახის 
სიწ მინ დის დღეს” ძი რი თა დად თბი ლის ში მცხოვ-
რე ბი რეს პონ დენ ტე ბი უკავ ში რე ბენ (52.5%). თბი-
ლის ში მცხოვ რებ რეს პონ დენ ტ თა 25.4%-ის, სოფ-
ლად მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბის 34.8%-ისა და 
სხვა ქა ლა ქებ ში მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბის 
38.4%-ისთვის ეს დღე არ ცერ თ თან არ ასო ცირ დე-
ბა. სოფ ლად მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბის 28.5% და 
ქა ლა ქებ ში (დედაქალაქის გარ და) მცხოვ რე ბი რეს-
პონ დენ ტე ბის 17.6%-ს პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ დათ 
ან უარი თქვეს. სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დებ ლუ-
რი ეკ ლე სია დღემ დე უარ ყოფს, რომ 2014 წელს ამ 
დღე სას წა უ ლის შე მო ღე ბის მთა ვა რი მი ზა ნი სწო რედ 
„აიდაჰოს” ჩა ნაც ვ ლე ბა იყო, სტრა ტე გია კი დე და-
ქა ლა ქის ცენ ტ რა ლურ ქუ ჩებ ში ამ დღის სა ხალ ხო 
მსვლე ლო ბით აღ ნიშ ვ ნა ა, რო გორც ლგბტ(ქ)ი უფ ლე-
ბა დამ ც ველ თათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან დღეს იმ ად გი-
ლებ ზე ფი ზი კუ რი კონ ტ რო ლის მო პო ვე ბის სა შუ ა ლე-

ბა, სა დაც შე იძ ლე ბა აქ ცი ე ბი ჩა ტარ დეს. პა სუ ხე ბის 
ამ გ ვა რი გა და ნა წი ლე ბა აჩ ვე ნებს, რო გორ აირეკ ლე-
ბა სა ზო გა დო ე ბის აღ ქ მა ზე მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი 
ეკ ლე სი ის მი ერ შე მო ღე ბუ ლი დღე სას წა უ ლის ფი ზი-
კურ სივ რ ცე ში ლო კა ლი ზე ბუ ლი ხა სი ა თი. 

17 მა ი სის კონ ცეპ ტუ ა ლი ზა ცია რო გორც ჰო-
მო ფო ბი ას თან ბრძო ლის vs „ოჯახის სიწ მინ დის” 
დღედ, ლგბტ(ქ)ი თე მის თ ვის შეკ რე ბი სა და გა მო-
ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბას თან რეს პონ დენ ტ თა მი მარ-
თე ბას ავ ტო მა ტუ რად არ გან საზღ ვ რავს. იმ რეს-
პონ დენ ტ თა თით ქ მის მე ხუ თე დი (22.4%), ვინც 17 
მა ისს ოჯა ხის სიწ მინ დის დღედ აღიქ ვამს, სავ სე ბით 
ან ნა წი ლობ რივ არ ეთან ხ მე ბა ლგბტ(ქ)ი თე მის თ ვის 
შეკ რე ბა- გა მო ხატ ვის უფ ლე ბის შეზღუდ ვა, ისე ვე, 
რო გორც იმ რეს პონ დენ ტ თა 27.4%, ვინც 17 მა ისს 
ჰო მო ფო ბი ას თან ბრძო ლის დღედ უფ რო აღიქ ვამს, 
ვიდ რე ოჯა ხის სიწ მინ დის დღედ, ლგბტ(ქ)ი თე მის 
წევ რ თათ ვის კონ ს ტი ტუ ცი უ რი უფ ლე ბის შეზღუდ-
ვას ემ ხ რო ბა.

დიაგრამა#38
ლგბტ(ქ)ითემისმანიფესტაციისუფლებისშეზღუდვისმიმართდამოკიდებულება„17მაისის”ჭრილში

სრულიად ან ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები

სავსებით ან ნაწილობრივ ვეთანხმები
უ/პ და მიჭირს პ/გ

ჰომოფობიასთან ბრძოლის 
დღესთან

 ორივესთან

 არც ერთთან

ოჯახის სიწმინდის დღესთან

7.6

7.0

7.9

2.369.06.821.9

48.918.824.4

35.910.946.1

25.35.162.0
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5.7. რეს პონ დენ ტ თა აღ ქ მა და   
და მო კი დე ბუ ლე ბა სექ სუ ა ლუ რი ქცე ვი სა 
და სქე სობ რი ვი გა ნათ ლე ბის სა კითხე ბის 
მი მართ
• სა ზო გა დო ე ბა ნაკ ლებ მიმ ღებ ლო ბას იჩენსს, 

რო ცა საქ მე ინ ტი მუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის სა ჯა-
რო სივ რ ცე ში გა მო ხატ ვას ეხე ბა, არა მხო ლოდ 
გე ი/ ლეს ბო სე ლი, არა მედ ჰე ტე რო სექ სუ ა ლი 
წყვი ლე ბის შემ თხ ვე ვა შიც კი. გა მო კითხულ თა 
66%-ისთვის მი უ ღე ბე ლი ა, რო ცა ჰე ტე რო სექ-
სუ ა ლი წყვი ლი სა ჯა როდ კოც ნის ერ თ მა ნეთს 
(განსაკუთრებით მა ღა ლია იმ რეს პონ დენ ტ თა 
წი ლი, ვინც კა ტე გო რი უ ლად ნე გა ტი ურ პო ზი-
ცი ას გა მო ხა ტავს – 56.6%. გე ი/ ლეს ბო სე ლი 
წყვი ლე ბის ამ გ ვა რი ქცე ვა სა ჯა რო სივ რ ცე ში 
მი უ ღებ ლად მი აჩ ნია რეს პონ დენ ტ თა 81%-ს.

• გა მო კითხულ თა თით ქ მის ორი მე სა მე დი (57%) 
არ იზი ა რებს მო საზ რე ბას, რომ გა ნათ ლე ბა 
ადა მი ა ნის სექ სუ ა ლო ბის შე სა ხებ სას კო ლო 
პროგ რა მის ნა წი ლი უნ და იყოს (11%-ს გა უ ჭირ-
და პა სუ ხის გა ცე მა, 31% კი და ე თან ხ მა).

• რეს პონ დენ ტე ბი ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის სა-
შუ ა ლო ზე მა ღა ლი დო ნით უფ რო უჭე რენ მხარს 
ადა მი ა ნის სექ სუ ა ლო ბის სა კითხე ბის სას კო-
ლო პროგ რა მა ში შე ტა ნას, ვიდ რე ისი ნი, ვი-
საც არას რუ ლი ან ზო გა დი გა ნათ ლე ბის აქვს 
(სტუდენტები გა მო ნაკ ლისს წარ მო ად გე ნენ). 

• რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც არა სო დეს ყო ფი ლან 
ქორ წი ნე ბა ში, უფ რო მე ტად ამ ჟ ღავ ნე ბენ მხარ-
და ჭე რას სა კითხის მი მართ (43.2%), ვიდ რე ისი-
ნი, ვინც ქორ წი ნე ბა შია /პარტნიორთან ერ თად 
ცხოვ რობს ან ოჯა ხურ მდგო მა რე ო ბა ში გა ცი-
ლე ბუ ლი/ გან ქორ წი ნე ბუ ლი/ ქ ვ რი ვი მი უ თი თა 
(შესაბამისად, 26.3% და 26.8%). 

• მთლი ა ნო ბა ში, კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ქა ლე ბის 
მე სა მედ ზე მე ტი (34.6%) მხარს უჭერს სქე სობ-
რი ვი გა ნათ ლე ბის ინ ტეგ რი რე ბას სას კო ლო გა-
ნათ ლე ბა ში, მა შინ რო ცა კა ცებს შო რის ასე თი 
რეს პონ დენ ტე ბის წი ლი 25.3%-ია. მამ რო ბი-
თი სქე სის რეს პონ დენ ტე ბი ასა კის, სტრა ტის, 
ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის დო ნის, ეთ ნი კუ რი 
მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის, ქორ წი ნე ბის სტა ტუ სის, 

სექ სუ ა ლუ რი გა მოც დი ლე ბის მი უ ხე და ვად, სქე-
სობ რი ვი გა ნათ ლე ბის სას კო ლო პროგ რა მა ში 
და ნერ გ ვას უფ რო ნაკ ლე ბად უჭე რენ მხარს, 
ვიდ რე მდედ რო ბი თი სქე სის რეს პონ დენ ტე ბი. 

• იმ რეს პონ დენ ტ თა უმე ტე სო ბა, ვინც სქე სობ რივ 
გა ნათ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის 
ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სის ტა მე ში ინ ტეგ რი რე ბას 
სა ჭი როდ მი იჩ ნევს, ფიქ რობს, რომ კურსს მოწ-
ვე უ ლი ექ ს პერ ტი (50%) უნ და უძღ ვე ბო დეს. 29% 
ექიმს ანი ჭებს უპი რა ტე სო ბას, 15% კი პე და გოგს. 

• სქე სობ რივ გა ნათ ლე ბას თან და კავ ში რე ბულ 
სა კითხებს ასა კო ვა ნი რეს პონ დენ ტე ბი უფ რო 
სა მე დი ცი ნო ჭრილ ში აღიქ ვა მენ – ასაკ თან ერ-
თად, იზ რ დე ბა იმ რეს პონ დენ ტ თა წი ლიც, ვინც 
მი იჩ ნევს, რომ ამ კურსს სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე-
ბის მქო ნე ადა მი ა ნი უნ და უძღ ვე ბო დეს.

• იმ რეს პონ დენ ტ თა 68.7% ვინც სას კო ლო კუ-
რი კუ ლუმ ში სქე სობ რი ვი გა ნათ ლე ბის შე ტა ნას 
ეთან ხ მე ბა, მი იჩ ნევს, რომ კურ სი სო გი- ს თან 
და კავ ში რე ბულ სა კითხებ საც უნ და ფა რავ დეს.

სა ზო გა დო ე ბა ნაკ ლე ბად მიმ ღებ ლურ და მო კი დე-
ბუ ლე ბას ამ ჟ ღავ ნებს, რო ცა საქ მე ინ ტი მუ რი ურ თი-
ერ თო ბე ბის სა ჯა რო სივ რ ცე ში გა მო ხატ ვას ეხე ბა. 
გა მო კითხულ თა 8.7%-ისთვის, ნაწილობრივ ან სრუ-
ლი ად მი უ ღე ბე ლია ქა ლის და კა ცის ხე ლი ხელ ჩა კი დე-
ბუ ლე ბი სე ირ ნო ბა ქუ ჩა ში; 66%-ისთვის მი უ ღე ბე ლია 
რო ცა ჰე ტე რო სექ სუ ა ლი წყვი ლი სა ჯა როდ კოც ნის 
ერ თ მა ნეთს. ჰე ტე რო სექ სუ ალ წყვი ლებ თან შე და რე-
ბით, გეი წყვი ლე ბის მხრი დან ამ გ ვა რი ქცე ვის დე მონ-
ს ტ რი რე ბა მი უ ღებ ლად მი აჩ ნია სა ზო გა დო ე ბის უფ რო 
დიდ ნა წილს: 68% ამ ბობს, რომ მათ თ ვის მი სა ღე ბი 
არაა გეი წყვი ლე ბის ხე ლი ხელ ჩა კი დე ბუ ლი სე ირ ნო ბა, 
81%-სთვის კი მი უ ღე ბე ლი ა, რო ცა გეი წყვი ლი სა ჯა-
როდ კოც ნის ერ თ მა ნეთს (საჯარო სივ რ ცე ში ქცე ვის 
მიმ ღებ ლო ბის თვალ საზ რი სით სა ზო გა დო ე ბა თით ქ-
მის ერ თ ნა ი რად ნე გა ტი უ რად აფა სებს ლეს ბო სე ლე-
ბი სა და გე ე ბის ქცე ვას (იხ. დიაგრამები 39 და 40).

ჯგუ ფის შიგ ნით არ სე ბუ ლი გან ს ხ ვა ვე ბე ბის მი უ ხე და-
ვად, სა ჯა რო სივ რ ცე ში კოც ნის მი მართ და მო კი დე ბუ-
ლე ბა ჰე ტე რო სექ სუ ა ლი წყვი ლე ბის შემ თხ ვე ვა შიც კი, 
პო ზი ტი უ რი შე ფა სე ბის ველ ში არ მოხ ვ და არც ასა კის, 
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არც სტრა ტის, არც სქე სი სა თუ სხვა სო ცი ო- დე მოგ-
რა ფი უ ლი ცვლა დე ბის ჭრილ ში. რაც შე ე ხე ბა ქა ლი სა 
და კა ცის ხე ლი ხელ ჩა კი დე ბულ სი ა რულს, ეთ ნი კუ რად 
აზერ ბა ი ჯა ნე ლი რეს პონ დენ ტე ბის გარ და, სხვა ეთ ნი-
კუ რი ჯგუ ფე ბი სა ჯა რო სივ რ ცე ში ქა ლი სა და კა ცის ამ-
გ ვარ ქცე ვას და საშ ვე ბად მი იჩ ნე ვენ (იხ. დიაგრამა 41).

დიაგრამა#39
პასუხებისსიხშირულიგანაწილებადებულებაზე„რამდენად
მისაღებიათქვენთვის,როდესაცქალიდაკაცი/ლესბოსელების/
გეებისწყვილიხელიხელჩაკიდებულისეირნობსქუჩაში?“

სავსებით მისაღებია

მეტ-ნაკლებად მისაღებია

არც მისაღებია და 
არც მიუღებელი

მეტ-ნაკლებად მიუღებელია

სრულიად მიუღებელია

უ/პ ან მიჭირს პ/გ
ჰეტერო-
სექსუალი 
წყვილი

ლესბოსელი 
წყვილი

გეი
წყვილი

11.3%
12.1%

7.7%

1.4%

9.0%9.3%

65.9%

16.2%

2.2%
6.5%

7.8%

9.1%

58.9%

2.8%

5.8%

8.9%

2.7%

62.4%

დიაგრამა#40
პასუხებისსიხშირულიგანაწილებადებულებაზე„რამდენად
მისაღებიათქვენთვის,როდესაცქალიდაკაცი/ლესბოსელების/
გეებისწყვილისაჯაროდკოცნისერთმანეთს?“

სავსებით მისაღებია

მეტ-ნაკლებად მისაღებია

არც მისაღებია და 
არც მიუღებელი

მეტ-ნაკლებად მიუღებელია

სრულიად მიუღებელია

უ/პ ან მიჭირს პ/გ
ჰეტერო-
სექსუალი 
წყვილი

ლესბოსელი 
წყვილი

გეი
წყვილი

8.4%8.8%

15.3%

1.3%1.3%2.0%

4.2%4.3%
8.9%

7.8%

9.5%

56.6%

4.2%

73.9%

7.5%

3.7%

8.0%

74.4%

დიაგრამა#41
პასუხებისსიხშირულიგანაწილებადებულებაზე
„რამდენადმისაღებიათქვენთვის,როდესაცქალიდაკაცი
ხელიხელჩაკიდებულისეირნობსქუჩაში?“ეთნიკურჭრილში

სავსებით მისაღებია

მეტ-ნაკლებად მისაღებია

არც მისაღებია და 
არც მიუღებელი

მეტ-ნაკლებად მიუღებელია

სრულიად მიუღებელია

უ/პ ან მიჭირს პ/გ
ჰეტერო-
სექსუალი 
წყვილი

ლესბოსელი 
წყვილი

გეი
წყვილი

14.6%

10.4%
7.4%

1.2% 0.8%

25.9%

61.6%
68.2%

16.1%

5.1%
2.0%

19.9%

2.4%

5.2%

12.2%

9.3%

37.1%

გა მო კითხულ თა ნა ხე ვარ ზე მე ტი (57%) არ იზი ა-
რებს მო საზ რე ბას, რომ გა ნათ ლე ბა ადა მი ა ნის სექ-
სუ ა ლო ბის შე სა ხებ სას კო ლო პროგ რა მის ნა წი ლი 
უნ და იყოს, 11%-ს პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ და, 31% 
კი და ე თან ხ მა (იხ. დიაგრამა 42).

რეს პონ დენ ტე ბი სა შუ ა ლო ზე მა ღა ლი გა ნათ ლე-
ბის დო ნით უფ რო უჭე რენ მხარს ადა მი ა ნის სექ სუ ა-
ლო ბის სა კითხე ბის სას კო ლო პროგ რა მა ში შე ტა ნას, 
ვიდ რე ისი ნი, ვი საც არას რუ ლი ან ზო გა დი გა ნათ-
ლე ბის აქვს (სტუდენტები გა მო ნაკ ლისს წარ მო ად-
გე ნენ). რეს პონ დენ ტე ბი, ვინც არა სო დეს ყო ფი ლა 
ქორ წი ნე ბა ში, უფ რო მე ტად ამ ჟ ღავ ნე ბენ მხარ და-
ჭე რას სა კითხის მი მართ (43.2%), ვიდ რე ისი ნი, ვინც 
ქორ წი ნე ბა ში ა/ პარ ტ ნი ორ თან ერ თად ცხოვ რობს ან 
ოჯა ხურ მდგო მა რე ო ბა ში გა ცი ლე ბუ ლი/ გან ქორ წი-
ნე ბუ ლი/ ქ ვ რი ვი მი უ თი თა (შესაბამისად, 26.3% და 
26.8%). მთლი ა ნო ბა ში, კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ქა ლე ბის 
მე სა მედ ზე მე ტი (34.6%) სქე სობ რი ვი გა ნათ ლე ბის 
სას კო ლო გა ნათ ლე ბა ში ინ ტეგ რი რე ბას მხარს უჭერს, 
მა შინ რო ცა კა ცებს შო რის ასე თი რეს პონ დენ ტე ბის 
წი ლი 25.3%-ია. მამ რო ბი თი სქე სის რეს პონ დენ ტე ბი 
ასა კის, სტრა ტის, ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის დო ნის, 
ეთ ნი კუ რი მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის, ქორ წი ნე ბის სტა ტუ-
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სის, სექ სუ ა ლუ რი გა მოც დი ლე ბის მი უ ხე და ვად, უფ რო 
ნაკ ლე ბად უჭე რენ მხარს სას კო ლო პროგ რა მა ში ყოვ-
ლის მომ ც ვე ლი სქე სობ რი ვი გა ნათ ლე ბის და ნერ გ ვას, 
ვიდ რე მდედ რო ბი თი სქე სის რეს პონ დენ ტე ბი. სქე სის 
ნიშ ნით გან ს ვ ლა გან სა კუთ რე ბით თვალ ში სა ცე მია 
თბი ლი სის ჭრილ ში (სხვა ქა ლა ქებ ში ქა ლი/ კა ცი რეს-
პონ დენ ტე ბის მო საზ რე ბე ბი ამ სა კითხ ზე თით ქ მის 
ერ თ ნა ი რია (შესაბამისად, 42.9% და 42.5%), სოფ ლებ-
ში კი მცი რე დით გან ს ხ ვავ დე ბა – სოფ ლად მცხოვ რე-
ბი ქა ლე ბის 33.9% და კა ცე ბის 28.1% მხარს უჭერს 
ამ დე ბუ ლე ბას). თბი ლის ში მცხოვ რე ბი მდედ რო ბი თი 
სქე სის რეს პონ დენ ტე ბის 41.7% მი იჩ ნევს, რომ სქე-
სობ რი ვი გა ნათ ლე ბის შე ტა ნა სას კო ლო პროგ რა მა ში 
სა ჭი რო ა, მამ რო ბი თი სქე სის რეს პონ დენ ტებს შო რის 
კი მა თი წი ლი, ვინც ასე ფიქ რობს, 18.1%-ია. პა სუ ხე-
ბის ამ გ ვა რი გა და ნა წი ლე ბა სა ინ ტე რე სო სუ რათს იძ-
ლე ვა და, რეს პონ დენ ტე ბის აღ ქ მას შო რის სხვა ო ბის 
გარ და (თუ რა იგუ ლის ხ მე ბო და სქე სობ რი ვი გა ნათ-
ლე ბის კურ ს ში, აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის ფარ გ ლებ ში არ 
დაგ ვი კონ კ რე ტე ბი ა), შე საძ ლო ა, სქე სი სა და სტრა ტის 
ჭრილ ში ინ ფორ მა ცი ა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გზებ სა 
და სპე ცი ფი კას უკავ შირ დე ბო დეს, თუმ ცა, აღ ნიშ ნულ 
სა კითხს უფ რო ღრმა ანა ლი ზი სჭირ დე ბა. 

იმ 488 რეს პონ დენ ტი დან, ვინც და დე ბი თად უპა-
სუ ხა შე კითხ ვას, 3%-ს უჭირს პა სუ ხის გა ცე მა იმა ზე, 
თუ ვინ უნ და გა დას ცეს ეს ცოდ ნა მოს წავ ლე ებს. პე-

და გო გი მხო ლოდ 15% მი უ თი თა. უმე ტე სო ბა მი იჩ-
ნევს, რომ კურსს მოწ ვე უ ლი ექ ს პერ ტი (50%) ან ექი მი 
(29%) უნ და უძღ ვე ბო დეს. ასა კო ვა ნი რეს პონ დენ ტე-
ბის უმე ტე სო ბა სქე სობ რივ გა ნათ ლე ბას თან და კავ-
ში რე ბულ სა კითხებს უფ რო სა მე დი ცი ნო ჭრილ ში 
აღიქ ვამს – ასაკ თან ერ თად, იზ რ დე ბა იმ რეს პონ-
დენ ტ თა წი ლიც, ვინც მი იჩ ნევს, რომ ამ კურსს სა-
მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის მქო ნე ადა მი ა ნი უნ და უძღ-
ვე ბო დეს. პე და გო გე ბის უნარ სა და კომ პე ტენ ცი ას 
ყვე ლა ზე და ბალ შე ფა სე ბას სტუ დენ ტე ბი აძ ლე ვენ 
– სტუ დენ ტე ბის მხო ლოდ 2% მი იჩ ნევს, რომ ეს ფუნ-
ქ ცია პე და გო გებ მა უნ და შე ი თავ სონ (26% მი იჩ ნევს, 
რომ ექი მი უნ და ას წავ ლი დეს, 71% კი უპი რა ტე სო ბას 
მოწ ვე ულ ექ ს პერტს ანი ჭებს).

იმ რეს პონ დენ ტ თა 68.7% ვინც სას კო ლო კუ რი კუ-
ლუმ ში სქე სობ რი ვი გა ნათ ლე ბის შე ტა ნას ეთან ხ მე-
ბა, მი იჩ ნევს, რომ კურ სი სო გი- ს თან და კავ ში რე ბულ 
სა კითხებ საც უნ და ფა რავ დეს. 13.3%-ს კითხ ვა ზე 
პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ და, 18.1% კი ამ მო საზ რე-
ბას ეწი ნა აღ მ დე გე ბა. დე ბუ ლე ბის მხარ დამ ჭერ თა 
რიცხ ვი ასა კის პრო პორ ცი უ ლად მცირ დე ბა – რაც 
უფ რო მა ღალ ასა კობ რივ ჯგუფს მი ე კუთ ვ ნე ბა რეს-
პონ დენ ტი, მით უფ რო ნაკ ლე ბად იზი ა რებს სქე სობ-
რი ვი გა ნათ ლე ბის კურ ს ში სო გი- ს თან და კავ ში რე-
ბუ ლი სა კითხე ბის ჩარ თ ვის სა ჭი რო ე ბას. 

დიაგრამა#42
რესპონდენტთაპასუხებისგანაწილებაადამიანისსექსუალობისსაკითხებისსასკოლოპროგრამაშიჩართვისშესახებ

სრულიად ან ნაწილობრივ ვეთანხმები სავსებით ან ნაწილობრივ არ ვეთანხმები უ/პ და მიჭირს პ/გ

სულ კაცი ქალი 18-34 35-54 55+ არასრული 
ზოგადი 

განათლება

სრული
ზოგადი 

განათლება

პროფესიული 
განათლება

უმაღლესი 
განათლება

30.3% 25.3%

60.5%

14.2% 10.9%

54.5%

34.6%
39.9%

27.6% 24.4%
18.6% 22.2%

33.7%
39.6%

52.5%

7.9%

49.0%

17.2%

64.0%

13.8%

67.1%

14.3%

63.6%

12.0%

59.4%

13.0%

48.2%

11.9%

57.3%

12.4%
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წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა ლგბტქი ადა მი ა ნე ბის მი-
მართ სა ზო გად რო ებ რივ გან წყო ბებს სხვა დას ხ-
ვა სტრა ტე გი უ ლი პერ ს პექ ტი ვი დან მი მო ი ხი ლავს. 
კვლევის ფარ გ ლებ ში გან წყო ბა გან ხი ლუ ლია რო-
გორც ინ დი ვი დის ან ჯგუ ფის ში ნა გა ნი მი მარ თე ბა, 
რო მე ლიც არ სე ბობს, ქმნის მოქ მე დე ბის წი ნა პი-
რო ბას და ვლინ დე ბა სო ცი ა ლურ თუ პო ლი ტი კურ 
სტრა ტე გი ებ ში. გა რე მოს აღ ქ მა, ჰო მო ფო ბი ის სიმ წ-
ვა ვი სა და მნიშ ვ ნე ლო ბის, გან მა პი რო ბებ ლე ბის, ინ-
დი კა ტო რე ბის შე სა ხებ მსჯე ლო ბა, ისე ვე რო გორც, 
პრობ ლე მის გა დაჭ რის გზე ბის შე სა ხებ ხედ ვა, იც-
ვ ლე ბა გა მო კითხუ ლი ჯგუ ფე ბის დე მოგ რა ფი უ-
ლი ცვლა დე ბის მი ხედ ვით და მო ცე მუ ლი ტექ ს ტიც 
სწო რედ ამ მრა ვალ ფე რო ვა ნი პერ ს პექ ტი ვე ბის ანა-
ლიზს ეთ მო ბა. 

ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი
• ყვე ლა გა მო კითხულ ჯგუფ ში, რეს პონ დენ ტე ბის 

დი დი ნა წი ლი მი იჩ ნევს, რომ ჰო მო ფო ბია თა ნა-
მედ რო ვე ქარ თულ სა ზო გა დო ებ რივ დის კურ ს ში 
სა ყო ველ თა ოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლია და მას სო ცი ა-
ლურ - პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე ბის ყვე ლა დო ნე ზე 
ვხვდე ბით. ამას თან, გა მო კითხულ თა დი დი ნა-
წი ლი მი იჩ ნევს, რომ სა ხელ მ წი ფო ში ჰო მო ფო-
ბია არ არის აღი ა რე ბუ ლი, რო გორც სის ტე მუ რი 
პრობ ლე მა, რაც ხელს უწყობს ლგბტ(ქ)ი სა-
კითხის ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზე ბას და სა ზო გა დო ე-
ბებს შო რის პო ლა რი ზე ბას ამ ყა რებს. 

• რეს პონ დენ ტ თა უმე ტე სო ბა, ლგბტ(ქ)ი თე მის 
შიგ ნით მოწყ ვ ლა დო ბის გან მა პი რო ბებ ლებ ზე 
სა უბ რი სას ამ ბობს, რომ სა ზო გა დო ებ რი ვი გან-
წყო ბე ბის მი მართ ლგბტ(ქ)ი თემ ში ინ დი ვი დე ბი 
ერ თ ნა ი რად მოწყ ვ ლა დე ბი არი ან. მოწყ ვ ლა-
დო ბის ხა რის ხი ინ დი ვი დუ ა ლურ შემ თხ ვე ვებ ში 
სხვა დას ხ ვა ფაქ ტორ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. ყვე-
ლა ზე ხში რად, მოწყ ვ ლა დო ბის გან მა პი რო ბე-
ბელ და მა ტე ბით ფაქ ტო რად რეს პონ დენ ტე ბი 
სა ჯა როდ ხილ ვად სექ სუ ა ლურ ორი ენ ტა ცი ა სა 

VI. თვი სებ რი ვი კვლე ვის შე დე გე ბი

თუ გენ დე რულ იდენ ტო ბას, არა კონ ფორ მულ 
გა რეგ ნო ბას, ჰე ტე რო ნორ მა ტი ულ წეს რიგ თან 
წი ნა აღ მ დე გო ბას ასა ხე ლე ბენ.

• ხილ ვა დო ბით გან პი რო ბე ბუ ლი ჩაგ ვ რა, ნე ბის მი ერ 
სივ რ ცე ში, კრი ტი კუ ლად გა მო არ ჩევს ტრან ს გენ-
დერ ადა მი ა ნებს. რო გორც თა ვად ტრან ს გენ დე-
რი ქა ლე ბი ამ ბო ბენ, მათ თ ვის ხში რად ქა მინ გა უ-
თი არის იძუ ლე ბი თი. ამ ფაქტს რეს პონ დენ ტე ბი 
იმით ხსნი ან, რომ, გან ს ხ ვა ვე ბით ლეს ბო სე ლი, გეი 
და ბი სექ სუ ა ლი ინ დი ვი დე ბის გან, ტრან ს გენ დე-
რი ადა მი ა ნე ბის მი ერ სა კუ თა რი გენ დე რის გამ ჟ-
ღავ ნე ბა და კავ ში რე ბუ ლია ისე თი ატ რი ბუ ტე ბის 
ცვლი ლე ბას თან, რო გო რი ცაა სა ხე ლი, გა რეგ ნუ-
ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი, სო ცი ა ლუ რი რო ლი და სხვა, 
რაც, თა ვის თა ვად, მათ გენ დე რულ იდენ ტო ბას 
უფ რო ხი ლულს და სა ჯა როს ხდის. 

• ჰო მო ფო ბი უ რი აგ რე სი ის ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე-
ბულ, მა სობ რივ ილუს ტ რა ცი ად რეს პონ დენ ტე-
ბი მტრულ სე მი ო ტი კას მი იჩ ნე ვენ. ეს სა ყო ველ-
თა ოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი მტრუ ლი სე მი ო ტი კუ რი 
ში ნა არ სე ბი ხში რად ფეს ვ გად გ მულ მი თებ სა თუ 
სტე რე ო ტი პებს ეფუძ ნე ბა, რომ ლე ბიც, თა ვის 
მხრივ, დო მი ნან ტუ რი კულ ტუ რის ღი რე ბუ ლე-
ბით სის ტე მას აირეკ ლავს.

• ჰო მო ფო ბი უ რი აგ რე სია არა დე ცენ ტ რა ლი ზე-
ბუ ლი და თვი თორ გა ნი ზე ბუ ლი, ქვე მო დან წა-
მო სუ ლი და სა ხალ ხო, არა მედ ცენ ტ რა ლი ზე ბუ-
ლი და პო ლი ტი კუ რი, ზე მო დან ინი ცი რე ბუ ლი 
და პერ სო ნა ლუ რი ა. რეს პონ დენ ტე ბი მსჯე ლო-
ბენ, რომ ხში რად, ინ დი ვი დუ ა ლურ დო ნე ზე, ჰო-
მო ფო ბია გა უც ნო ბი ე რე ბე ლი და ინ ტუ ი ტუ რი ა, 
და ის მყარ ცოდ ნა სა თუ რწმე ნას არ ეფუძ ნე ბა.

• რეს პონ დენ ტე ბი თან ხ მ დე ბი ან, რომ გა ნათ ლე ბა 
და მა ზი ა ნე ბელ წი ნარ წ მე ნებს, რომ ლე ბიც უმ-
ცი რე სო ბე ბის წი ნა აღ მ დეგ არის მი მარ თუ ლი, 
სა სი ცოცხ ლო ძა ლას არ თ მევს, ხო ლო მან კი ე რი 
გა ნათ ლე ბის სის ტე მა უთა ნას წო რო ბას ამ წ ვა-
ვებს, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის წი ნა აღ მ დე გობ რივ 
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ნა რა ტი ვებს აწარ მო ებს, და ინ დი ვი დუ ა ლურ 
დო ნე ზე და მიკ რო სო ცი უ მებ ში კრი ტი კუ ლი აზ-
როვ ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას უშ ლის ხელს. ეს და-
ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს მა ნი პუ ლა ცი ე ბის თ ვის 
ხელ საყ რელ გა რე მოს უქ მ ნის. პრაქ ტი კუ ლად 
ამ აზრს იმე ო რე ბენ სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბის წარ მო მად გენ ლე ბიც, რო დე საც და ას კ ვ ნი-
ან, რომ ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სის ტე მუ რი ნაკ-
ლო ვა ნე ბა ლგბტ(ქ)ი ადა მი ა ნე ბის უფ ლებ რივ 
მდგო მა რე ო ბა ზე პირ და პირ აისა ხე ბა. 

• გა მოჩ ნ და, რომ, ერ თი მხრივ, გა მოწ ვე ვაა გენ-
დერ თან და სექ სუ ა ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
აკა დე მი უ რი ცოდ ნის წარ მო ე ბა, და ამ ფუნ ქ-
ცი ის შე თავ სე ბას, სხვა პა სუ ხის მ გებ ლო ბებ თან 
ერ თად, სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ცდი ლო-
ბენ; ხო ლო, მე ო რე მხრივ, უკ ვე დაგ რო ვი ლი 
ცოდ ნა მხო ლოდ რე ლე ვან ტუ რი პრო ფე სი უ ლი 
წრე ე ბის თ ვის თუ იქ ნე ბა მი საწ ვ დო მი, რად გან 
მი სი გავ რ ცე ლე ბა და ლინ გ ვის ტუ რად ადაპ ტი-
რე ბაც პრობ ლე მა ა.

• რეს პონ დენ ტ თა უმ რავ ლე სო ბის პა სუ ხებს აერ-
თი ა ნებს აზ რი, რომ ჰო მო ფო ბი ის დაძ ლე ვა- შემ-
ცი რე ბის უმ თავ რე სი მი ზა ნი ლგბტქ თე მის დაც-
ვა უნ და იყოს ძა ლა დო ბი სა და იმ შე დე გე ბის გან, 
რო მელ თაც თე მის წევ რე ბი ქვი არ ინ დი ვი დებ ზე 
სი ძულ ვი ლით მო ტი ვი რე ბუ ლი არა ღირ სე უ ლი 
მოპყ რო ბი სას, მათ შო რის, ძა ლა დო ბი სას, დგე ბა.

• ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ დის კუ სი ე ბის უმე ტე სო ბა-
ში ლგბტ(ქ)ი ინ დი ვი დე ბის ოჯა ხე ბი ავ ტო მა ტუ-
რად მიჩ ნე უ ლია ჰო მო ფო ბი ის მა ნი ფეს ტი რე ბის 
ერ თ -ერთ სივ რ ცედ, რა საც გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ზი ა ნი მო აქვს მათ თ ვის. თუმ ცა, რეს პონ დენ ტე-
ბის ნა წი ლი, უმე ტე სად თა ვად თე მის წევ რე ბი, 
ასე ვე სა უბ რო ბენ ოჯა ხის როლ ზე ჰო მო ფო ბი-
ის დაძ ლე ვის პრო ცეს ში. ამ კონ ტექ ს ტ ში ყვე-
ლა მსჯე ლო ბა ოჯა ხის მხარ და ჭე რის გან სა-
კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას ადას ტუ რებს: ერ თი 
მხრივ, ის ხა სი ათ დე ბა, რო გორც ხელ შემ წყო ბი 
ფაქ ტო რი თვით გა მორ კ ვე ვის, სა კუ თა რი თა ვის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში და, მე ო რე მხრივ, რო გორც 
ჰო მო ფო ბი ურ გა რე მო ში უსაფ რ თხო ე ბის უპი-
რო ბო გა რან ტია

6.1. ჰო მო ფო ბი უ რი დის კურ სის მი მო ხილ ვა
თავ ში ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, ყვე ლა გა მო კითხულ 

ჯგუფ ში, რეს პონ დენ ტე ბის დი დი ნა წი ლი მი იჩ-
ნევს, რომ ჰო მო ფო ბია თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ სა-
ზო გა დო ებ რივ დის კურ ს ში სა ყო ველ თა ოდ გავ რ-
ცე ლე ბუ ლია და მას სო ცი ა ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი 
ცხოვ რე ბის ყვე ლა დო ნე ზე ვხვდე ბით. მარ თა ლი ა, 
გან ს ხ ვავ დე ბა სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფის პერ ს პექ ტი ვა 
გა ბა ტო ნე ბუ ლი დის კურ სი სა და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
გან წყო ბის ურ თი ერ თ ქ მე დე ბის შე სა ხებ, თუმ ცა, 
გა მო კითხულ თა უმე ტე სო ბის აღ ქ მით, ლგბტქი ინ-
დი ვი ე ბის თ ვის, გა ბა ტო ნე ბუ ლი კულ ტუ რა და მი სი 
სო ცი ა ლუ რი ინ დი კა ტო რე ბი თა ვი სი ვე წეს რიგ ში 
ატა რებს ჰო მო ფო ბი უ რი გან წყო ბის კვე ლავ წარ მო-
ე ბის რისკს. ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კოგ ნი ტუ რი სის ტე მის 
შე თავ სე ბა ზო გად სო ცი ა ლურ დაკ ვე თას თან, მით 
უფ რო, კო ლექ ტი ვის ტურ სა ზო გა დო ე ბებ ში, უმ ცი-
რე სო ბე ბის თ ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვა ა.

რეს პონ დენ ტ თა შე ფა სე ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, კო-
ლექ ტი ვის ტუ რი კულ ტუ რის კონ ტექ ს ტ ში, ლო გი კუ-
რი ა, რომ ინ დი ვი დე ბი სა ზო გა დო ე ბას თან კომ პ რო-
მი სის კენ მი ის წ რა ფი ან, ამ გ ვა რი წი ა ღე ბი კი, თა ვის 
მხრივ, წარ მა ტე ბით ქმნი ან დო მი ნან ტურ ინ ს ტი ტუ-
ტებს, რომ ლე ბიც სო ცი ა ლუ რი კონ ტ რო ლის სა და-
ვე ებს სა ზო გა დო ე ბის მიკ რო სის ტე მე ბის დო ნე ზეც 
იღე ბენ ხელთ. გა მო კითხულ თა გან ზო გი ერთ ჯგუფ-
ში, ლგბტქი თე მის მი მართ მტრო ბა ნორ მა ლი ზე ბუ-
ლია და ის ითარ გ მ ნე ბა, რო გორც კომ პ რო მი სი.

ჰო მო ფო ბი უ რი დის კურ სის გამ ტარ ინ ს ტი ტუ ცი ებს 
შო რის, უპირ ვე ლე სად რეს პონ დენ ტ თა დი დი ნა წი ლი 
ასა ხე ლებს მარ თ ლ მა დი დებ ლურ ეკ ლე სი ას. გარ და 
თა ვად ეკ ლე სი ის მცდე ლო ბი სა მო ი პო ვოს მენ ტო-
რო ბა ლგბტქი თე მის მი მართ მტრუ ლი გან წყო ბის 
შექ მ ნა სა და კონ ტ როლ ზე, რეს პონ დენ ტე ბის ნა წი ლი 
ამ ბობს, რომ ეკ ლე სი ის მხრი დან წარ მო ე ბუ ლი მტრუ-
ლი ნა რა ტი ვი სუს ტად არ გუ მენ ტი რე ბუ ლია და მი სი 
წარ მა ტე ბა დოგ მა ტუ რი სწავ ლე ბე ბის უკ რი ტი კოდ მი-
ღე ბის ინ ს ტი ტუ ცი ურ დაკ ვე თა ზე გა დის. ამ პი რო ბებ-
ში, ლგბტქი სა კითხებ ზე ცნო ბი ე რე ბის, გა ნათ ლე ბი სა 
და კრი ტი კუ ლი ანა ლი ზის შე უძ ლებ ლო ბა/ დე ფი ცი ტი 
ქმნის ნი ა დაგს მრევ ლი სა და სა სუ ლი ე რო პი რე ბის აგ-
რე სი ის ლე გი ტი მა ცი ის თ ვის.
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აგ რე სი უ ლი თუ მტრუ ლი გან წყო ბის ყვე ლა-
ზე ხში რად გა მო ხა ტულ ფორ მად რეს პონ დენ ტე ბი 
სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფე ბი დან ასა ხე ლე ბენ სე მი ო ტი კა სა 
და სიძ ლ ვი ლის ენას, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა დეკ ლა-
რი რე ბუ ლი ჰო მო ფო ბი უ რი გან წყო ბის დე მონ ს ტ-
რი რე ბის გარ და, შე იძ ლე ბა ასა ხავ დეს შე ცო დე ბა-
სა თუ პო ზი ტი ურ დის კ რი მი ნა ცი ას. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ გა მო კითხულ თე მის წევ რ თა ნა წი ლი ნაკ ლე ბად 
კრი ტი კუ ლია ამ უკა ნას კ ნე ლის მი მართ და ზოგ შემ-
თხ ვე ვა ში, ასეთ გან წყო ბას არა ჰო მო ფო ბი ას, არა-
მედ, მიმ ღებ ლო ბას უკავ ში რებს. 

დის კუ სი ე ბის გან მავ ლო ბა ში რო გორც თე მის 
წევ რე ბი, ისე სხვა სო ცი ა ლუ რი თუ პრო ფე სი უ ლი 
ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი უხ ვად ასა ხე ლე ბენ 
გან ვ რ ცე ლე ბულ მი თებ სა და სტე რე ო ტი პებს, რომ-
ლე ბიც, თა ვის მხრივ, აწარ მო ე ბენ /ამ ყა რე ბენ ჰო-
მო ფო ბი ურ გან წყო ბებს. რეს პონ დენ ტე ბის და მათ 
შო რის, თე მის წევ რე ბის აღ ქ მით, გენ დერ თან და 
სექ სუ ა ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მი თე ბი და სტე-
რე ო ტი პე ბი არა ნორ მა ტი ულ იდენ ტო ბებს ძი რი თა-
დად წარ მო ა ჩენს, რო გორც პა თო ლო გი ურს, ამო რა-
ლურ სა და სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის სა შიშს. ამას თან, 
ლგბტქი იდენ ტო ბე ბის ში ში ძი რი თა დად ირა ცი ო ნა-
ლუ რია და უაკ ვ შირ დე ბა არა მხო ლოდ ჰე ტე რო ნორ-
მა ტი უ ლი წეს რი გის მორ ღ ვე ვის, არა მედ ეროვ ნულ, 
დე მოგ რა ფი ულ და გე ო პო ლი ტი კურ საფ რ თხე ებს.

6.2. მდუ მა რე ბა თუ აქ ტორ თა კონ ფ ლიქ ტი?
შე თან ხ მე ბა, ნე გა ტი უ რი გან წყო ბე ბის დო მი ნა ცი-

ა ზე, სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფებ ში სხვა დას ხ ვა ნა ი რად ხა-
სი ათ დე ბა: – მა გა ლი თად, ლგბტქი თე მის წევ რე ბი, 
სა კითხ ზე მო მუ შა ვე ექ ს პერ ტე ბი, ჟურ ნა ლის ტე ბი, 
რე გი ო ნებ ში მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, ხაზს უს ვა მენ სა ზო-
გა დო ე ბა ში არ სე ბულ მტრულ და მო კი დე ბუ ლე ბებს, 
ჭარბ აგ რე სი ას, ჰო მო ფო ბი ის არ სე ბო ბას ყვე ლა 
სო ცი ა ლურ შრე ში. მა შინ, რო დე საც პე და გო გე ბი, 
სა მე დი ცი ნო სფე როს წარ მო მად გენ ლე ბი, სა ხელ მ-
წი ფო თავ შე საფ რის თა ნამ შ რომ ლე ბი მსჯე ლო ბი სას 
მეტ დროს უთ მო ბენ არა ერ თ გ ვა რო ვან და მო კი დე-
ბუ ლე ბებ ზე მსჯე ლო ბას, ეჭ ვ ქ ვეშ აყე ნე ბენ ლგბტქი 
თე მი სად მი რე ა ლუ რი საფ რ თხე ე ბის არ სე ბო ბას. 

სათემო სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბის წარ მო მად გე ნელ თა მხრი დან გა მო ით ქ ვა 
მო საზ რე ბა, რომ სო ცი ა ლურ ველ ში ჰო მო ფო ბია 
მარ თ ლაც უხი ლა ვია და სა ზო გა დო ე ბა ჯერ კი დევ 
ჰი პო თე ტურ პრა იდს ებ რ ძ ვის; იმ შემ თხ ვე ვა ში კი, 
თუ ლგბტქი ადა მი ა ნე ბის ხმა აიმაღ ლე ბენ, ხილ ვა-
დი, რე ა ლუ რი ადა მი ა ნე ბი სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბის 
ლე გი ტი მა ცი ას მო ითხო ვენ, სწო რედ მა შინ აღ მო ვა-
ჩენთ, რომ მტრო ბა გა ცი ლე ბით ღრმა და ფეს ვ გად-
გ მუ ლი ა. ამ მო საზ რე ბას ეხ მი ა ნე ბა თე მის წევ რე ბის 
გა მოც დი ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მო საზ რე ბა, რომ 
მხარ დამ ჭერ თა ეფე მე რუ ლი მიმ ღებ ლო ბა ქრე ბა 
თე მის ლე გი ტი მუ რი უფ ლე ბე ბის გაჟ ღე რე ბის თა-
ნა ვე და ის სი ცოცხ ლი სუ ნა რია მა ნამ, სა ნამ თე მი 
უჩი ნა რი ა. გა მო კითხუ ლი ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ-
ლე ბი რე გი ო ნე ბი დან, მათ შო რის, ში ნა გან საქ მე თა 
სა მი ნის ტ რო სა და სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი, ხაზს უს ვა მენ ად გი ლობ რივ თე-
მებ ში გენ დე რულ თან, სექ სუ ა ლო ბას თან და თვით-
გა მო ხატ ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ტა ბუს გავ ლე ნა-
ზე, რო მე ლიც გა მო რიცხავს ლგბტქი თე მის წევ რებს 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბი დან. ეს წეს რი გი ქმნის 
ილუ ზი ას, რომ, ერ თი მხრივ, „ჰომოსექსუალები არ 
არ სე ბო ბენ”, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, რომ ნაკ ლე ბად 
ჰო მო ფო ბი უ რია გა რე მო, რამ დე ნა დაც ჰო მო ფო ბი-
უ რი ძა ლა დო ბა სა თუ დის კ რი მი ნა ცი ას უფ რო იშ ვი-
ა თად ვხვდე ბით. 

ამ კონ ტექ ს ტ ში სა ინ ტე რე სოა თე მის წევ რე ბის 
გა მოც დი ლე ბა, რო მელ თაც სხვა თა მსგავ სად ხში-
რად დო მი ნან ტურ კულ ტუ რას თან კომ პ რო მი სის 
გა კე თე ბა უწევთ, ხში რად თვით გა მორ კ ვე ვის პრო-
ცეს ში ფუნ და მენ ტუ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნით ვით გა მო-
ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის დათ მო ბის ხარ ჯ ზე. მე ო რე 
მხრივ კი, ინ ტერ ნა ლი ზე ბუ ლი ჰო მო ფო ბი ა, რო-
გორც სა ზო გა დო ე ბა ში გავ რ ცე ლე ბუ ლი ჰო მო ფო-
ბი უ რი გან წყო ბე ბის სა კუ თარ თავ ში და სა კუ თარ 
თავ თან მი მარ თე ბა ში არეკ ვ ლ ვა, აფერ ხებს თვით-
გა მორ კ ვე ვის პრო ცესს, შე საძ ლე ბე ლია დეს ტ რუქ-
ცი ულ ფსი ქი კურ მდგო მა რე ო ბა ში გა და ი ზარ დოს და 
თვით დეს ტ რუქ ცი უ ლი ქცე ვის სა ფუძ ვე ლი გახ დეს. 
ლო კა ლურ კონ ტექ ს ტებ ზე სა უბ რი სას, რეს პონ დენ-
ტე ბი რე გი ო ნე ბი დან და თე მის წევ რე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, 
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რომ თვით გა მორ კ ვე ვის პრო ცე სი მე ტად ავ ტო ნო-
მი უ რია ურ ბა ნულ მოწყო ბებ ში, სა დაც შე და რე ბით 
მრა ვალ ფე რო ვა ნია სო ცი ა ლუ რი და სა ჯა რო სივ რ-
ცე, რამ დე ნა დაც აქ ნაკ ლე ბი ძა ლა აქვს ტა ბუ სა და 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ნორ მე ბის მი მართ კომ პ რო მის ზე 
დაკ ვე თას. გარ და ამი სა, პე რი ფე რი ებ ში ნაკ ლე ბია 
კე თილ დღე ო ბის ინ ს ტი ტუ ტე ბის, სა მო ქა ლა ქო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის გავ ლე ნა და ნაკ ლე ბად ხელ მი საწ ვ-
დო მია ინ კ ლუ ზი უ რი ან მხარ დამ ჭე რი სივ რ ცე ე ბი. 

ყვე ლა გა მო კითხუ ლი ჯგუ ფი დან რესპონდენტთა 
დი დი ნა წი ლი თვლის, რომ ხილ ვა დო ბით გან პი რო-
ბე ბუ ლი ჩაგ ვ რა ნე ბის მი ერ სივ რ ცე ში კრი ტი კუ ლად 
გა მო არ ჩევს ტრან ს გენ დერ ადა მი ა ნებს. პირ ველ 
რიგ ში, გან ს ხ ვა ვე ბით ლგბ თე მის წევ რე ბი სა გან, 
ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის მი ერ სა კუ თა რი გენ-
დე რის გამ ჟ ღავ ნე ბა და კავ ში რე ბუ ლია ისე თი ატ რი-
ბუ ტე ბის ცვლი ლე ბას თან, რო გო რი ცაა სა ხე ლი, გა-
რეგ ნუ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი, სო ცი ა ლუ რი რო ლი და 
ასე შემ დეგ, რაც, თა ვის თა ვად უფ რო ხი ლულს და 
სა ჯა როს ხდის მათ გენ დე რულ მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბას. 
ამ „იძულებით ხილ ვა დო ბას”, რო გორც თა ვად გა მო-
კითხუ ლი თე მის წევ რე ბი უწო დე ბენ, ტრან ს გენ დე-
რი ადა მი ა ნე ბის მოწყ ვ ლა დო ბის გან მა პი რო ბებ ლად 
ემა ტე ბა გენ დე რის სა მარ თ ლებ რივ აღი ა რე ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი. კერ ძოდ, ის გა რე მო-
ე ბა, რომ ამ ადა მი ა ნე ბის გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა არ 
ემ თხ ვე ვა მათ პერ სო ნა ლურ დო კუ მენ ტა ცი ებ ში სქე-
სის მარ კერს, რაც და მა ტე ბით დაბ რ კო ლე ბას აჩენს 
გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის, და საქ მე ბის და სხვა სა ბა ზი-
სო სი კე თე ე ბით სარ გებ ლო ბის პრო ცეს ში. რო გორც 
თა ვად თე მის წევ რე ბის, ისე სხვა ჯგუ ფე ბის წარ მო-
მად გენ ლე ბის აღ ქ მით, ლეს ბო სე ლი, გეი და ბი სექ-
სუ ა ლი ინ დი ვი დე ბი სათ ვის ქა მინგ აუთის შემ თხ ვე-
ვა ში თუ მის გა რე შე, ხილ ვა დო ბის და შე სა ბა მი სად, 
სი ძულ ვი ლით მო ტი ვი რე ბუ ლი თავ დას ხ მის თა ვი დან 
აცი ლე ბა უფ რო ად ვი ლა დაა შე საძ ლე ბე ლი. სწო რედ 
ამით ხსნი ან რეს პონ დენ ტე ბი იმას, რომ ხში რად აგ-
რე სი ი თა თუ დავ დას ხ მით გა მოვ ლე ნი ლი ჰო მო ფო-
ბი უ რი გან წყო ბა ნაკ ლე ბად მი ე მარ თე ბათ ლეს ბო-
სელ ქა ლებს, რო მელ თაც მო პა სუ ხე თა უმე ტე სო ბა 
თემ ში ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად მოწყ ვ ლად ჯგუ ფად ასა-
ხე ლებს. 

საბოლოოდ, რეს პონ დენ ტე ბი და ას კ ვ ნი ან, რომ 
თუ ქვი არ დის კურ სი იქ ნე ბა მდუ მა რე, ერ თი მხრივ, 
თა ვი დან ავი რი დებთ აქ ტორ თა კონ ფ ლიქტს, დის-
კურ სულ და პი რის პი რე ბას, თუმ ცა ამ მდუ მა რე ბა ში 
კი დევ და კი დევ მე ტი ადა მი ა ნის ჩაგ ვ რა გახ დე ბა 
უჩი ნა რი.

6.3. თვით გა მო ხატ ვის დი ლე მა
სა კუ თარ პრო ფე სი ულ პრაქ ტი კა ზე დაყ რ დ ნო-

ბით, სათემო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი 
და სა ხელ მ წი ფო თავ შე საფ რე ბის თა ნამ შ რომ ლე ბი 
გან სა ხილ ვე ლად ვთა ვა ზო ბენ სპე ცი ფი კურ ხედ ვას: 
მტრუ ლი გან წყო ბე ბის მაპ რო ვო ცი რე ბი არის არა 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია და გენ დე რუ ლი იდენ ტო-
ბა, არა მედ ზო გა დად, არა ჰე ტე რო ნორ მა ტი უ ლო ბა 
და არა კონ ფორ მუ ლი თვით გა მო ხატ ვა. 

მა თი შე ფა სე ბით, თუ ადა მი ა ნი სო ცი ა ლურ კონ-
ტექ ს ტ ში წარ მოდ გე ნი ლი ა, რო გორც რე ა ლი ზე ბუ ლი 
ინ დი ვი დი, პო ზი ცი ო ნი რებს სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლით 
(განათლება, სტა ტუ სი, ძა ლა უფ ლე ბა და სხვა), ჰო მო-
ფო ბია ძა ლას კარ გავს, ხო ლო პი რი ქით – არა კონ ფორ-
მუ ლი თვით გა მო ხატ ვის დო მი ნა ცი ი სას – ძლი ერ დე ბა. 
საინტერესოა, რომ ყვე ლა ზე ხში რად სა ზო გა დო ებ რი-
ვი გან წყო ბე ბი თა და მათ თან გამ კ ლა ვე ბის და მა ზი ა-
ნე ბე ლი სტრა ტე გი ე ბით გან პი რო ბე ბუ ლი ფსი ქო ლო-
გი ურ გა მოწ ვე ვებ ზე სა უბ რი სას, გა მო კითხუ ლი თე მის 
წევ რე ბი ინ ტერ ნა ლი ზე ბულ ჰო მო ფო ბი ას, თვით რე ა-
ლი ზე ბის პრობ ლე მებს, გა რე მოს მი მართ უნ დობ ლო-
ბა სა და ნი ჰი ლიზმს ასა ხე ლე ბენ.

რეს პონ დენ ტე ბი თან ხ მ დე ბი ან, რომ ლგბტქი ადა-
მი ა ნე ბის უარი თა ვი სუ ფალ თვით გა მო ხატ ვა ზე, 
ხში რად, გან პი რო ბე ბუ ლია არა ავ ტო ნო მი უ რი არ-
ჩე ვა ნით, არა მედ, იმ კულ ტუ რუ ლი და რე ლი გი უ რი 
დის კურ სე ბით, რომ ლე ბიც ბი ნა რუ ლი დე ტერ მი ნიზ-
მით ოპე რი რე ბენ. ზო გი ერ თი რეს პონ დენ ტი ჰო მო-
ფო ბი ურ აქ ტ საც ამ წეს რიგ ში წარ მო ად გენს, რო-
გორც კულ ტუ რას თან კომ პ რო მი სის რა დი კა ლუ რი 
გა მოვ ლი ნე ბას, რო მე ლიც უმ რა ლე სო ბას თან იდენ-
ტი ფი ცი რე ბის მო ტი ვით გა ნი საზღ ვ რე ბა და ხში-
რად, კარ ნა ვა ლი ზე ბულ ბრძო ლა ში ვლინ დე ბა.

აღ ნიშ ნულ კონ ტექ ს ტ ში გა საკ ვი რი არ არის, რომ 
რეს პონ დენ ტ თა ნა წი ლი თვით გა მო ხატ ვას უკავ ში-
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რებს გამ ბე და ო ბას, რაც ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად პო-
ზი ტი ურ ში ნა გან რე სურ სა დაა მო აზ რე ბუ ლი. თუმ-
ცა, რეს პონ დენ ტ თა დი დი ნა წი ლი აქ ცენტს მე ტად 
მტრულ გა რე მო ში თვით გა მო ხატ ვის სირ თუ ლე ზე, 
ხილ ვა დო ბის შე დე გად გაზ რ დი ლი ფსი ქი კუ რი ჯან-
მ რ თე ლო ბი სა და ძა ლა დო ბის რის კებ ზე სა უბ რობს. 
ამ უკას კ ნელს ყვე ლა ზე ხში რად ასა ხე ლე ბენ თე მის 
წევ რე ბი და სხვა რეს პონ დენ ტე ბი ჰო მო ფო ბი უ რი 
სი ძულ ვი ლით მო ტი ვი რე ბულ და ნა შა უ ლის ფორ მებ-
ზე სა უბ რი სას. 

თე მის წევ რე ბის მი ერ გა ზი ა რე ბულ ამ ბებ ში მო-
ძა ლა დე ე ბი არი ან რო გორც ოჯა ხის წევ რე ბი, 
ისე უცხო პი რე ბი თუ ინ ტი მუ რი პარ ტ ნი ო რე ბი. 
როგორც სა თე მო/ სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ამ ბო ბენ, ხში რად ფი-
ზი კუ რი ძა ლა დო ბის რის კი არის სა ყო ფაცხოვ რე ბო 
ურ თი ერ თო ბებ შიც – მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბი სას, მე-
ზობ ლე ბი სა თუ ბი ნის მე პატ რო ნე ე ბის მხრი დან. 

საინტერესოა ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბის რის კებ ზე 
რე გი ო ნუ ლი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო-
მად გენ ლე ბის მსჯე ლო ბაც. მნიშვნელოვანია, რომ 
ამ ჯგუ ფე ბის დის კუ სი ებ ში ლო კა ლუ რი, შე და რე ბით 
პა ტა რა ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბე ბის მა გა ლით-
ზე უფ რო მკა ფი ოდ გა მოჩ ნ და შემ დე გი მო ცე მუ ლო-
ბა: ჰო მო ფო ბი უ რი ძა ლა დო ბის რის კი, არ სე ბულ 
კულ ტუ რულ სტიგ მას თან ერ თად, არის თე მის წევ-
რე ბის მი ერ სა კუ თა რი იდენ ტო ბის და ფარ ვის, სო-
ცი ა ლურ იზო ლა ცი ის და ამით გა მოწ ვე ულ ფსი ქი-
კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის პრობ ლე მე ბის სა ფუ ძე ლი.  
სწო რედ ამ მო ცე მუ ლო ბის ინ დი კა ტო რად შეგ ვიძ-
ლია მი ვიჩ ნი ოთ ისიც, რომ რო გორც რეგიონული 
სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის 
შე ფა სე ბე ბი დან ირ კ ვე ვა, რე გი ო ნებ ში არ ჩა ნან ქვი-
არ ადა მი ა ნე ბი. ამ ერ თ ვარ იძუ ლე ბით სო ცი ა ლურ 
იზო ლა ცი ა ზე სა უბ რო ბენ თა ვად გა მო კითხუ ლი თე-
მის წევ რე ბიც.

ლო გი კუ რი ა, რომ ერ თი მხრივ, ძა ლა დო ბის და მე-
ო რე მხრივ, სოციალური თვი თი ზო ლა ცი ის თა ვი დან 
აცი ლე ბის ერ თ -ერთ მე ქა ნიზ მად, გა მო კითხულ თა დი-
დი ნა წი ლი, ძი რი თა დად თე მის წევ რე ბი და რეს პონ-
დენ ტე ბი რე გი ო ნე ბი დან, ასა ხე ლებს სა კუ თა რი სექ-
სუ ა ლო ბი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის და ფარ ვას. 

6.4. პო ლი ტი კუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზე ბა
რეს პონ დენ ტ თა ნა წი ლი თვლის, რომ სა ჯა რო 

სივ რ ცე ში ჰო მო/ ბი/ ტ რან ს ფო ბი ის ტი რა ჟი რე ბას 
არა იმ დე ნად ბუ ნებ რი ვად თვი თორ გა ნი ზე ბუ ლი 
ადა მი ა ნე ბი, არა მედ, პო ლი ტი კუ რად და ინ ტე რე სე-
ბუ ლი მხა რე ე ბი და მი ზან მი მარ თუ ლად მო ბი ლი ზე-
ბუ ლი ჯგუ ფე ბი ახ დე ნენ. რეს პონ დენ ტ თა დი დი ნა-
წი ლი ყვე ლა გა მო კითხუ ლი ჯგუ ფი დან თვლის, რომ 
ჰო მო ფო ბი ა, ისე ვე რო გორც ლგბტქი სა კითხე ბი 
სა ჯა რო სივ რ ცე ში ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზე ბუ ლია სხვა-
დას ხ ვა ინ ტე რეს თა ჯგუ ფე ბის მი ერ. შე სა ბა მი სად, 
აგ რე სია ლგბტქი ჯგუ ფის მი მართ არის არა იმ დე-
ნად ლო კა ლუ რი, დე ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი და თვი-
თორ გა ნი ზე ბუ ლი, რამ დე ნა დაც „ზემოდან ქვე მოთ” 
ინი ცი რე ბუ ლი და პო ლი ტი კუ რი. რეს პონ დენ ტ თა 
ნა წი ლი სა უბ რობს იმ და მა ზი ა ნე ბელ შე დე გებ ზე, 
რაც ამ დღის წეს რიგს მო აქვს არა მხო ლოდ ქვი არ 
ადა მი ა ნე ბი სათ ვის, ზო გა დად სა ზო გა დო ე ბის თ ვის, 
რო გორც მთლი ა ნო ბი სათ ვის. გა მო კითხუ ლი თე მის 
წევ რე ბი კი, რომ ლე ბიც პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბის 
მი მართ უიმე დო ბას ამ ჟ ღავ ნე ბენ სო ცი ა ლუ რი და 
პო ლი ტი კუ რი დის კურ სის შე ფა სე ბი სას, სა კუ თარ 
გან წყო ბას სწო რედ სა კითხის ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზე-
ბას უკავ ში რე ბენ. მა თი ვე შე ფა სე ბე ბი დან ირ კ ვე ვა, 
რომ თემ ში ნი ჰი ლიზ მის და პრო ცე სე ბის მი მართ 
უნ დობ ლო ბის გა მომ წ ვე ვი არა მხო ლოდ ღი ად და 
ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად ჰო მო ფო ბი უ რი დღის წეს რი-
გის გამ ტა რი, არა მედ ფსევ დო- მ ხარ დამ ჭე რი აქ ტო-
რე ბიც არი ან. გა მო კითხუ ლი თე მის წევ რე ბი, უმე-
ტე სად ტრან სი კა ცე ბის ჯგუ ფი დან, ამ მი მარ თე ბის 
აღ სა წე რად 2021 წლის 5-6 ივ ლი სის მოვ ლე ნებს 
ასა ხე ლებს – რო დე საც თბი ლი სი პრა ი დის და ა ნონ-
სე ბუ ლი „ღირსების მარ შის” და სარ ბე ვად მო ბი-
ლი ზე ბულ მა ჯგუ ფებ მა თბი ლი სის ქუ ჩებ ში ჟურ-
ნა ლის ტე ბის დევ ნა და მათ ზე ძა ლა დო ბა და იწყეს; 
მომ დევ ნო დღე ებ ში კი დეკ ლა რი რე ბუ ლად თე მის 
მხარ დამ ჭე რი სა ჯა რო აქ ტო რე ბი არა ჰო მო ფო ბი ურ 
სი ძულ ვილ ზე, არა მედ ვიწ რო პო ლი ტი კურ / პარ ტი-
ულ და პი რის პი რე ბა ზე აპე ლი რებ დ ნენ. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ დის კუ სი ე ბი ჩა ტარ და 2021 
წლის ივ ლი სის თვის ბო ლოს და შე სა ბა მი სად, დის-
კუ სი ებ ში აქ ტი უ რად გა ნი ხი ლე ბო და 5-6 ივ ლი სის 
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მოვ ლე ნე ბი ერ თი მხრივ, რო გორც სა ზო გა დო ებ-
რი ვი გან წყო ბე ბის შე ფა სე ბის ინ დი კა ტო რი, ხო ლო 
მე ო რე მხრივ, რო გორც სა მო მავ ლო სტრა ტე გი ე ბის 
და გეგ მ ვი სათ ვის სა სარ გებ ლო კრი ტი კუ ლი გა მოც-
დი ლე ბა. ამ მოვ ლე ნას თან მი მარ თე ბა ში, გარ და 
თე მის წევ რე ბის მი ერ მხარ დამ ჭერ პო ლი ტი კურ 
აქ ტორ თა შე ფა სე ბებს, ისე, რეს პონ დენ ტ თა უმე-
ტე სო ბის მხრი დან ხე ლი სუფ ლე ბი სა და ეკ ლე სი ის 
პო ზი ცი ის მწვა ვე კრი ტი კას ვხვდე ბით. კერ ძოდ, 
ეს უკა ნას კ ნელ ნი თა ვი ან თი სა ჯა რო პო ზი ცი ო ნი-
რე ბით ჰო მო ფო ბი უ რი აგ რე სი ის წა მა ხა ლი სებ ლე-
ბად ფას დე ბი ან. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ამ კრი ტი კას 
იზი ა რე ბენ რო გორც გა მო კითხუ ლი თე მის წევ რე ბი, 
სა თე მო თუ რე გი ო ნუ ლი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი-
ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, ისე, სა ხელ მ წი ფო სტრუქ-
ტუ რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბიც. თუმ ცა, მნიშ ვ ნე-
ლო ვან წი ლად თე მის წევ რე ბის, სა თე მო/ სერ ვი სის 
მიმ წო დე ბე ლი და რე გი ო ნუ ლი სა მო ქა ლა ქო ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის, შე ფა სე ბებ ში ხში-
რად ვხვდე ბით გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ თა კრი-
ტი კას, რომ ჰო მო ფო ბი ის დაძ ლე ვის თ ვის გა წე უ ლი 
ძა ლის ხ მე ვა არ არის საკ მა რი სი, სა ხელ მ წი ფოს არ 
აქვს ნე ბა იზ რუ ნოს მარ გი ნა ლი ზე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის, 
და მათ შო რის ლგბტქი თე მის, კე თილ დღე ო ბა ზე და 
მე ტიც, ის ახა ლი სებს ჰო მო ფო ბი ას. ამ დე ბუ ლე ბის 
დას ტუ რად რეს პონ დენ ტებს ყვე ლა ზე ხში რად მა გა-
ლი თად მოჰ ყავთ 2021 წლის 5-6 ივ ლი სის მოვ ლე-
ნე ბი და პრე მი ერ მი ნის ტ რი ირაკ ლი ღა რი ბაშ ვი ლის 
გა მოხ მა უ რე ბა. ამა ვე კონ ტექ ს ტ ში სა თე მო/ სერ ვი-
სის მიმ წო დე ბე ლი და რე გი ო ნუ ლი სა მო ქა ლა ქო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სა უბ რო ბენ იმა-
ზე, რომ პრობ ლე მა არ არის აღი ა რე ბუ ლი რო გორც 
სის ტე მუ რი სო ცი ა ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი გა მოწ ვე-
ვა, რაც ხელს უშ ლის სა კითხის ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზე-
ბის პრე ვენ ცი ას და ამ ყა რებს პო ლა რი ზე ბას.

ფაქ ტი ა, რომ ძლე ვა მო სი ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის მენ-
ტო რო ბა ცალ მ ხ რი ვი არაა და ის ზო გად კო ლექ ტი-
უ რი ჩარ ჩოს, სა ზო გა დო ებ რივ მო ლო დინს მი ე სა-
და გე ბა. ამ გ ვარ ურ თი ერ თ მი მარ თე ბა ში რთუ ლია 
გარ კ ვე ვა, სა ზო გა დო ე ბის ღი რე ბუ ლე ბი თი სივ რ ცე 
შობს მა კონ ტ რო ლე ბულ ინ ს ტი ტუ ტებს თუ თა ვად 
ინ ს ტი ტუ ტე ბი წარ მოქ მ ნი ან გავ რ ცე ლე ბულ ღი რე-

ბუ ლე ბით დის კურ სებს. ეს მო ე ბი უ სის ლენ ტი, სა-
დაც მი ზეზ შე დე გობ რი ვი ღი რე ბუ ლე ბე ბი მუ დამ 
ერ თ მა ნე თის კენ მი ე მარ თე ბა, თუმ ცა ერ თ მა ნეთს 
ვე რას დ როს გა დაკ ვეთს, ქმნის კვლე ვი სა და მოქ-
მე დე ბის თ ვის ბუნ დო ვან წი ა ღებს და არ თუ ლებს 
სტრა ტე გი უ ლი აქ ტი ვიზ მის და გეგ მ ვას. გარ და ამი-
სა, ერ თი მხრივ, თე მის წევ რებ ში აღ რ მა ვებს უიმე-
დო ბი სა და ნი ჰი ლიზმს და მე ო რე მხრივ, ხელს 
უშ ლის სა ზო გა დო ე ბის მშვი დო ბი ა ნი თა ნაცხოვ რე-
ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო ბე ბის შექ მ ნას, 
რა დაც ქვი არ თემ თან მი მარ თე ბა ში, ყვე ლა ზე ხში-
რად სექ სუ ა ლო ბის და გენ დე რის სა კითხებ ზე ცოდ-
ნა და ინ ფორ მა ცია სა ხელ დე ბა. 

6.5. ინ ფორ მა ცი ა, რო გორც ცვლი ლე ბის 
სტრა ტე გი უ ლი იარა ღი

მარ თა ლია ლგბტქი ადა მი ა ნე ბის მი მართ გან-
წყო ბე ბის შე ფა სე ბი სას, რეს პონ დენ ტე ბი მრა ვალ 
ცვლადს გვთა ვა ზო ბენ, რო მე ლიც გა ნა პი რო ბებს 
პო ზი ტი ურ თუ ნე გა ტი ურ, მტრულ თუ მხარ დამ ჭერ 
გან წყო ბებს, სა ზო გა დო ე ბის სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფებ ში, 
თუმ ცა ყვე ლა ზე ხში რად სა კითხის შე სა ხებ ცოდ ნას 
ასა ხე ლე ბენ. 

რესპონდენტები თან ხ მ დე ბი ან, რომ გა ნათ ლე ბა სა-
სი ცოცხ ლო ძა ლას არ თ მევს და მა ზი ა ნე ბელ ცრურ-
წ მე ნებს, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია უმ ცი რე სო ბე ბის 
წი ნა აღ მ დეგ, ხო ლო მანკიერი გა ნათ ლე ბის სის ტე-
მა ამ წ ვა ვებს უთა ნას წო რო ბას და ქმნის ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბე ბის წი ნა აღ მ დე გობ რივ ნა რა ტი ვებს, ხელს 
უშ ლის კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას ინ-
დი ვი დუ ა ლურ დო ნე ზე და მიკ რო სო ცი უ მებ ში, რაც 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის თ ვის მა ნი პუ ლა ცი ე ბის-
თ ვის ხელ საყ რელ გა რე მოს ქმნის. პრაქტიკულად, 
ამ აზრს იმე ო რე ბენ სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ-
მო მად გენ ლე ბი, რო დე საც და ას კ ვ ნი ან, რომ ზო გა-
დი გა ნათ ლე ბის სის ტე მუ რი ნაკ ლო ვა ნე ბა პირ და პირ 
აისა ხე ბა ლგბტქი ადა მი ა ნე ბის უფ ლებ რივ მდგო მა-
რე ო ბა ზე. მა თი მტკი ცე ბით, ღირ სე უ ლი ზო გა დი გა-
ნათ ლე ბის არ ქო ნის პი რო ბებ ში, მოწყ ვ ლა დო ბა სა-
ყო ველ თაო ხდე ბა, იკ ლებს სკეპ ტი ციზ მი და იმა ტებს 
კომ ფორ მიზ მი, რაც აისა ხე ბა პო ლი ტი ზი რე ბი სა და 
ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ში. 



119

წინარწმენიდან თანასწორობამდე

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გან წყო ბე ბის ცვლი ლე-
ბის პრო ცეს ში ცოდ ნის და ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე მეტ ნაკ ლე ბად იდენ ტუ რია და მო-
კი დე ბუ ლე ბე ბი, გან ს ხ ვავ დე ბა სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფე-
ბის წარ მოდ გე ნე ბი სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბა ზე 
პა სუ ხის მ გე ბელ პირ თა /ინ ს ტი ტუ ცი ა თა და მიზ ნის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის გზე ბის შე სა ხებ. პირ ველ რიგ ში, 
უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ რეს პონ დენ ტ თა ნა წი ლის, 
უმე ტე სად თე მის წევ რე ბის აღ ქ მით, სა კითხის აქ-
ტი ვის ტებ სა და და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს ლგბტქი 
ადა მი ა ნე ბის რი გი გა მოწ ვე ვე ბი სა ყო ველ თა ოდ 
ცნო ბი ლი ჰგო ნი ათ და სწო რედ აქ უშ ვე ბენ სტრა ტე-
გი ულ შეც დო მას. სი ნამ დ ვი ლე ში, სრუ ლი გა უცხო-
ვე ბის ნი ა დაგ ზე, სა ზო გა დო ე ბის თ ვის მი უწ ვ დო მე-
ლია ბა ზი სუ რი ცოდ ნე ბიც კი, რაც, სა ვა რა უ დოდ, 
გაზ რ დი და მიმ ღებ ლო ბის მაჩ ვე ნე ბელს. თე მის წევ-
რი რეს პონ დენ ტის გან მარ ტე ბით, ხში რად, მჩაგ ვ-
რე ლი ქცე ვა გან პი რო ბე ბუ ლია არა ნე გა ტი უ რი გან-
წყო ბით, არა მედ, არა ჯე რო ვა ნი ცოდ ნით, სა ი მე დო 
და მხარ დამ ჭე რი ან პი რი ქით, და მა ზი ა ნე ბე ლი ურ-
თი ერ თო ბის პა ტერ ნე ბის შე სა ხებ. თუმ ცა, მა ში ნაც 
კი, რო დე საც ეს პა სუ ხის მ გე ბე ლი მხა რე ე ბი აც ნო-
ბი ე რე ბენ ამ პრობ ლე მას და სა კუ თარ როლს, გეგ-
მა ვენ და ახორ ცი ე ლე ბენ შე სა ბა მის აქ ტი ვო ბებს, 
სხვა გა მოწ ვე ვე ბი იჩენს თავს: გა მო კითხუ ლი ექ ს-
პერ ტე ბი ამ ბო ბენ, რომ ერ თი მხრივ, გა მოწ ვე ვაა 
აკა დე მი უ რი ცოდ ნის კვლავ წარ მო ე ბა და ამ ფუნ ქ-
ცი ის შე თავ სე ბას, სხვა პა სუ ხის მ გებ ლო ბებ თან ერ-
თად, ცდი ლობს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა, მე ო რე 
მხრივ, ის დაგ რო ვი ლი ცოდ ნა ჯერ კი დევ პრო ფე სი-
უ ლად და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის თ ვის თუ იქ ნე ბა 
მი საწ ვ დო მი, რად გან გვაქვს მი სი გავ რ ცე ლე ბი სა და 
ლინ გ ვის ტუ რი ადაპ ტი რე ბის გა მოწ ვე ვაც. ხშირად, 
სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გა წე უ ლი შრო-
მა, კვლე ვის ან გა რი შე ბი ან ბლო გე ბი, წე რი ლე ბი და 
გან ცხა დე ბე ბი შე იძ ლე ბა მი ე მარ თე ბო დეს დო ნო-
რებს ან ისევ და ისევ აქ ტი ვის ტებს. 

ამ პრობ ლე მუ რი კონ ტექ ს ტის და საძ ლე ბად, გა-
მო კითხულ თა დი დი ნა წი ლი მი იჩ ნევს, რომ მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი ა, გავ რ ცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის აუდი-
ტო რი ად და სა ხუ ლი იყოს ფარ თო სა ზო გა დო ე ბა და 
თა ვად ლგბტქი თე მი. ეს უკა ნას კ ნე ლი, კი ხე ლე წი-

ფე ბა სა ხელ მ წი ფოს, რო მე ლიც პო ლი ტი კურ სიბ რ-
მა ვეს იჩენს თე მის სა ჭი რო ე ბე ბი სად მი. გენ დერ თან 
და სექ სუ ა ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ყო ველ თა-
ოდ ხელ მი საწ ვ დო მი ინ ფორ მა ცია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
არა მხო ლოდ სა ზო გა დო ებ რი ვი გან წყო ბე ბის პო ზი-
ტი უ რი ცვლი ლე ბის თ ვის, თვით გა მორ კ ვე ვის გზა ზე 
თე მის წევ რე ბის თ ვის. რო გორც გა მო კითხუ ლი თე-
მის წევ რე ბი ამ ბო ბენ, ინ ფორ მა ცი ის ძი რი თად წყა-
როს რიგ შემ თხ ვე ვებ ში წარ მო ად გე ნენ მიკ რო სო ცი-
უ მებს, ქვი არ მე გობ რებ სა და სო ცი ა ლურ ქსე ლებს.

დის კუ სი ე ბის მიმ დი ნა რე ო ბი სას, რესპონდენტები 
აღ წე რენ ცოდ ნით და ინ ტე რე სე ბის პრაქ ტი კებ სა 
და ინ ფორ მა ცი ის რე ლე ვან ტურ წყა რო ებს: გა მო-
იკ ვე თა, რომ პრო ფე სი უ ლი ტრე ნინ გ - კურ სე ბი უმე-
ტე სად, მი საწ ვ დო მი იყო სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბი-
სათ ვის. საინტერესოა, რომ სწო რედ სო ცი ა ლუ რი 
მუ შა კე ბის ჯგუფ ში ვხვდე ბით მხარ და ჭე რის მკა-
ფიო დეკ ლა რი რე ბას. ჟურ ნა ლის ტე ბი სათ ვის სან-
დო ინ ფორ მა ცი ის ძი რი თა დი წყა როა კომ პე ტენ-
ტუ რი რეს პონ დენ ტი, ხო ლო ჯან დაც ვის მუ შა კე ბი, 
უმე ტე სად, ინ ფორ მა ცი ას იღე ბენ მე დი ა- სა შუ ა ლე-
ბე ბი დან. კვლე ვა შე საძ ლებ ლო ბას გვაძ ლევს და-
ვი ნა ხოთ ინ ფორ მა ცი ის წყა რო სა და რეს პონ დენ-
ტის ასაკს შო რის კა უ ზა ლო ბაც: ახალ გაზ რ დე ბი, 
ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის პრო ცეს ში, უპი რა ტე სო ბას 
ანი ჭე ბენ სო ცი ა ლურ მე დი ას, ფილ მებ სა და სე რი-
ა ლებს, მა შინ, რო დე საც შე და რე ბით ასა კო ვა ნი 
რეს პონ დენ ტე ბის თ ვის სა ინ ტე რე სოა მე დი ა- სა შუ ა-
ლე ბე ბის ან პრო ფე სი უ ლი ტრე ნინ გე ბის შე თა ვა ზე-
ბა. საინტერესოა, რომ სახელმწიფო თავ შე საფ რე-
ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, რომ ლე ბიც გა ნაცხა დე ბენ, 
რომ სა ყო ველ თაო ცოდ ნა, უმ ცი რე სო ბე ბის შე სა-
ხებ, მი საწ ვ დო მი ა, თა ვად და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა-
ცი ას იშ ვი ა თად მო ი ძე ვენ, რად გან, პრო ფე სი უ ლი 
პრაქ ტი კი დან გა მომ დი ნა რე, ამის სა ჭი რო ე ბა მათ-
თ ვის არ დამ დ გა რა. საგულისხმოა ისიც, რომ სო ცი-
ა ლურ მუ შა კე ბი და მას წავ ლებ ლე ბი თით ქ მის არას-
დ როს მო ი ძე ვენ და მა ტე ბით ინ ფორ მა ცი ას ლგბტქი 
სა კითხებ ზე, არ გუ მენ ტით, რომ საქ მი ა ნო ბა ში ამის 
აუცი ლებ ლო ბა არ უგ რ ძ ვ ნი ათ. თუმ ცა ამის მი უ ხე-
და ვად, გა მო კითხუ ლი მას წავ ლებ ლე ბი და სო ცი ა-
ლუ რი მუ შა კე ბი, სო ცი ა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბი სა და 
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სა ყო ველ თაო ცოდ ნის გავ რ ცე ლე ბის პრო ცეს ში 
აც ნო ბი ე რე ბენ სა კუ თარ პრო ფე სი ულ როლს და, 
შე სა ბა მი სად, ახა ლი, რე ლე ვან ტუ რი ცოდ ნე ბი სათ-
ვის მზა ო ბას ღი ად გა მოთ ქ ვა მენ. თუმ ცა, რაც ეხე-
ბა ზო გა დად, ლგბტქი სა კითხე ბის შე სა ხებ ფარ თო 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის შე ფა სე ბას, რეს პონ-
დენ ტ თა დი დი ნა წი ლი თვლის, რომ სი ღა რი ვი სა და 
სო ცი ა ლუ რად სტრე სუ ლი კონ ტექ ს ტის პი რო ბებ ში, 
ნაკ ლე ბია მო ტი ვა ცია ამ გ ვა რი ინ ფორ მა ცი ის / ცოდ-
ნის მი ღე ბი სათ ვის. ამა ვე მსჯე ლო ბებ ში, ვხვდე ბით 
აზრს, რომ ობი ექ ტუ რი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბა, რო გორც წყა რო ებ ზე წვდო მა, ისე, 
სან დო ო ბის გან საზღ ვ რა, ერ თ გ ვა რი პრი ვი ლე გი ა ა. 

სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფე ბი დან რეს პონ დენ ტ თა დი დი 
ნა წი ლის მტკი ცე ბით, თა ნა მედ რო ვე სა გან მა ნათ-
ლებ ლო სის ტე მა ხელს არ უწყობს ღი რე ბუ ლე ბით 
ინ კ ლუ ზი ას, რაც ლგბტქი ადა მი ა ნე ბის თვით გა-
მორ კ ვე ვის პრო ცესს ბუნ დო ვან სა და წი ნა ღო ბე-
ბით სავ სეს ხდის. სოციალიზაციის გან მა ხორ ცი-
ე ლე ბე ლი სის ტე მე ბის ძა ლის ხ მე ვა მი მარ თუ ლია 
ინ ფორ მა ცი უ ლი უთა ნას წო რო ბი სა კენ, რომ ლის 
ღი რე ბუ ლე ბი თი ცენ ტ რი ჰე ტე რო ნორ მა ტი უ ლი ა. 
რესპონდენტებისთვის ან გა რიშ გა სა წე ვი ა, რომ მო-
ზარ დის სო ცი ა ლი ზა ცია მხო ლოდ გან ხი ლუ ლი გავ-
ლე ნით არ მიმ დი ნა რე ობს. ოჯა ხი, მას წავ ლებ ლე ბი, 
მიკ რო სო ცი უ მი, რო მე ლიც მკაცრ ჰო მო ფო ბი ურ 
გან წყო ბას ატა რებს დიდ გავ ლე ნას ახ დენს მა თი 
გან წყო ბე ბის სა ბო ლოო მო დი ფი ცი რე ბა ზე. 

ლგბტქი სა კითხებ ზე გავ რ ცე ლე ბულ ცოდ ნებ-
ზე მსჯე ლო ბი სას, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, კრი ტი კის 
ველ ში შე მო ვი ტა ნოთ თა ნა მედ რო ვე ინ ფორ მა ცი-
ო ნა ლიზ მი, რად გან ცოდ ნა ამ უკა ნას კ ნელ ზე ახ-
ლად ნა წარ მო ე ბი ა, მსჯე ლო ბე ბი, მეტ ნაკ ლე ბად 
არა მეც ნი ე რუ ლია და თავ მოყ რი ლია ციფ რულ 
მე დი ა- სივ რ ცე ში, სა დაც ინ ფორ მა ცი ის შექ მ ნა 
და გავ რ ცე ლე ბა კო მერ ცი ა ლი ზე ბუ ლი ა, ხში რია 
დე ზინ ფორ მა ცია და სა კითხით მა ნი პუ ლა ცი ა. შე-
სა ბა მი სად, მარ თა ლია ინ ფორ მა ცი ულ სა ზო გა-
დო ე ბა ში ცოდ ნის მო პო ვე ბა, წარ სუ ლი სა გან გან-
ს ხ ვე ბით, დიდ სირ თუ ლეს აღარ წარ მო ად გენს, 
მაგ რამ, „ციფრულ ჯუნ გ ლებ ში” სან დო ინ ფორ მა-
ცი ა ზე წვდო მა იქ ცა გა მოწ ვე ვად.

6.6. შე ჯა მე ბა: აქ ტო რე ბი და სტრა ტე გი ე ბი
ფო კუს - ჯ გუ ფე ბის ბო ლოს რეს პონ დენ ტებს 

ვთხოვ დით წარ მო ედ გი ნათ თა ვი ან თი ხედ ვა ჰო მო-
ფო ბი უ რი გან წყო ბე ბის შემ ცი რე ბის პრო ცეს თან 
და კავ ში რე ბით – ვინ არი ან პა სუ ხის მ გე ბე ლი აქ-
ტო რე ბი და რა სტრა ტე გი ე ბით უნ და იმუ შა ონ მათ. 
ვფიქ რობთ, პირ ველ რიგ ში, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გან ვ-
საზღ ვ როთ სწო რედ სტრა ტე გი ის მა ხა სი ა თებ ლე ბი, 
რომ ლებ საც რეს პონ დენ ტე ბი გვთა ვა ზო ბენ.

აზ რი, რო მე ლიც რეს პონ დენ ტ თა უმ რავ ლე სო-
ბის პა სუ ხებს აერ თი ა ნებს არის, რომ ჰო მო ფო ბი-
ის დაძ ლე ვა- შემ ცი რე ბის უმ თავ რე სი მი ზა ნი უნ და 
იყოს ლგბტქ თე მის და ცუ ლო ბა ძა ლა დო ბი სა და იმ 
შე დე გე ბი სა გან, რაც სი ძულ ვი ლით მო ტი ვი რე ბულ 
არა ღირ სე ულ მოპყ რო ბას აქვს ქვი არ ინ დი ვი დებ-
ზე. გარ და ამი სა, დის კუ სი ებ ში ჰო მო ფო ბი უ რი გან-
წყო ბე ბი არ გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც გან ყე ნე ბუ ლი, 
სხვა სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის გან გან ცალ კე ვე-
ბუ ლი ფე ნო მე ნი. შე სა ბა მი სად, ხედ ვე ბის ძი რი თად 
ნა წილ შიც სო ცი ა ლუ რი, კულ ტუ რუ ლი, რე ლი გი უ რი 
და იდე ო ლო გი უ რი მრა ვალ ფე როვ ნე ბა წარ მოდ გე-
ნი ლი ა, რო გორც ობი ექ ტუ რი გა რე მო ე ბა. რეს პონ-
დ ნე ტე ბი სწო რედ ამ ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით გვე უბ ნე ბი ან, რომ გან წყო ბე ბის ცვლი ლე ბე ბის 
პრო ცე სი არის ერ თი მხრივ ხან გ რ ძ ლი ვი, გან გ რ ძო-
ბი თი და მე ო რე მხრივ, სა ჭი რო ებს სის ტე მურ, პრო-
აქ ტი ულ, კონ სო ლი დი რე ბულ ძა ლის ხ მე ვას.

უმე ტე სად, რე გი ონ ში მო მუ შა ვე სა მო ქა ლა ქო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და თე მის წევ-
რე ბი სა უბ რო ბენ იმა ზე, რომ მიზ ნის ეფექ ტუ რად 
მი საღ წე ვად, სა ჭი როა რე სურ სე ბის მი ზან მი მარ-
თუ ლი გა ერ თი ა ნე ბა. რე გი ო ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი ხაზს უს ვა ნემ სწო რედ სა მო-
ქა ლა ქო აქ ტო რებს შო რის კონ სო ლი და ცი ას, რაც 
გუ ლის ხ მობს სო ლი და რო ბის, ლგბტქი სა კითხე ბის 
პრი ო რე ტი ზე ბას სა კუ თარ საქ მი ა ნო ბა ში და სხვა-
დას ხ ვა ამო ცა ნე ბის გან სა ხორ ცი ებ ლად მჭიდ რო 
თა ნამ შ რომ ლო ბე ბას ერ თ მა ნეთ თან. რე გი ო ნებ ში 
სა კითხის უხი ლა ვო ბის და რო გორც აქამ დეც აღი-
ნიშ ნა, ნე გა ტი უ რი გან წყო ბე ბის სი ჭარ ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, ისი ნი გვთა ვა ზო ბენ, რომ და სა ხუ ლი 
ამო ცა ნე ბი, იგი ვე, ცნო ბი ე რე ბის კამ პა ნი ე ბი თუ 
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ტრე ი ნინ გე ბი, ეხ მა უ რე ბო დეს ისეთ უნი ვერ სა ლურ 
ღი რე ბუ ლე ბებს, რო გო რი ცაა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე-
ბი, ინ კ ლუ ზი ა, კე თილ დღე ო ბა და სხვა. ამა ვე კონ-
ტექ ს ტ ში, რეს პონ დენ ტ თა ნა წი ლი სა უბ რობს თა ვად 
სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებს 
შო რის გავ რ ცე ლე ბულ ჰო მო ფო ბი ა ზე და იმა ზე, თუ 
რო გორ წი ნა აღ მ დე გო ბა შია ეს გან წყო ბა მა თი საქ-
მი ა ნო ბის მიზ ნებ თან და სპე ცი ფი კას თან. ამის მი უ-
ხე და ვად, რე გი ო ნებ ში ჰო მო ფო ბი უ რი გან წყო ბე ბის 
შემ ცი რე ბის პრო ცეს ში უმ თავ რეს პა სუ ხის მ გებ ლად 
სწო რედ არა სამ თავ რო ბო სექ ს ტორს ასა ხე ლე ბენ, 
რო გორც იდე ა ლურ შემ თხ ვე ვა ში, არა ფორ მა ლუ-
რი გა ნათ ლე ბის კე რე ბის შექ მ ნა სა და ადექ ვა ტუ რი 
ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბულ აქ-
ტორს.

თე მის წევ რე ბი და სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ-
მო მად გენ ლე ბი სტრა ტე გი ე ბის გან ხილ ვი სას, ასე ვე 
სა უბ რო ბენ სა კუ თარ პა სუ ხის მ გებ ლო ბებ ზე. კერ-
ძოდ, უმე ტე სო ბა თან ხ მ დე ბა, რომ სა ჭი როა თემ ში, 
ისე ვე რო გორც ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის არ სე ბობ-
დეს რო გორც ერ თ მა ნეთ თან, ისე გა რე აქ ტო რებ-
თან კო მუ ნი კა ცი ის შე თან ხ მე ბუ ლი მიდ გო მე ბი. 
ისი ნი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ეს მიდ გო მე ბი სა ჭი როა 
ეფუძ ნე ბო დეს ერ თ მა ნე თის მი მართ სო ლი და რო ბას, 
მი მარ თუ ლი იყოს სა კითხის ინ ს ტ რუ მენ ტი ზე ბის 
წი ნა აღ მ დეგ და მიზ ნად ისა ხავ დეს ლგბტქ ინ დი-
ვი დე ბის უსაფ რ თხო ე ბას. ამ მო საზ რე ბას ეხ მი ა ნე-
ბა ერ თ -ერ თი რეს პონ დენ ტის კო მენ ტა რი, აჭა რა ში 
მო მუ შა ვე სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჯგუ ფი-
დან, რო მე ლიც სა ჭი როდ მი იჩ ნევს თე მის წევ რე ბი 
აც ნო ბი ე რებ დ ნენ სა კუ თარ უფ ლე ბებს სის ტე მუ რი 
ჩაგ ვ რის კონ ტექ ს ტ ში და აქ ვე გაჩ ნ დეს ქვე მო დან 
ზე მოთ მი მარ თუ ლი აქ ტი ვიზ მი. მსგავ სი გა ერ თი-
ა ნე ბის პერ ს პექ ტი ვას თან და კავ ში რე ბით სა თე მო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი გა მოთ ქ ვა მენ 
წუ ხილს სო ლი და რო ბის ნაკ ლე ბო ბა სა და ერ თ მა ნე-
თის მი მართ მა დის კ რი მი ნი რე ბელ მი მარ თე ბებ თან 
და კავ ში რე ბით (ბიფობია, ტრან ს ფო ბი ა, და სხვა.). 
ამ ჯგუფ შიც გა მო სავ ლად ჩაგ ვ რის ფუნ და მენ ტუ რი 
გა აზ რე ბა და სა ხელ და.

ლგბტქი აქ ტი ვიზ მ თან და კავ ში რე ბით დის კუ სი-
ებ ში რე გი ო ნე ბი დან ჩარ თუ ლი მო ნა წი ლე ე ბის ხედ-

ვებს ნა წი ლობ რივ ემ თხ ვე ვა სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი-
ე ბი სა და თე მის წევ რე ბის წარ მოდ გე ნებს. კერ ძოდ, 
თე მის წევ რე ბი გა მოთ ქ ვა მენ სურ ვილს, მა თი ინ-
ტე რე სე ბის სა ჯა როდ დამ ც ვე ლე ბი, ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბი თუ აქ ტი ვის ტე ბი, ხაზს უს ვამ დ ნენ თა ვად თე მის 
შიგ ნით არ სე ბულ იდენ ტო ბის, იდე ო ლო გი ი სა თუ 
რწმე ნის ნიშ ნით მრა ვალ ფე როვ ნე ბას. რო გორც მა-
თი კო მენ ტა რე ბი დან ირ კ ვე ვა, ლგბტქი ინ დი ვი დე ბი 
მხო ლოდ სა კუ თა რი გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბი სა და 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის გა მო აღ ქ მუ ლე ბი არი-
ან ლი ბე რა ლუ რი იდე ო ლო გი ის მა ტა რებ ლე ბად და 
ხში რად მათ კონ კ რე ტულ პო ლი ტი კურ და პარ ტი ულ 
ინ ტე რე სებ საც მი ა წე რენ. ეს პრატ ქი კუ ლად აღ რ მა-
ვებს სა კითხის პო ლი ტი ზე ბას და მე ო რე მხრივ, იწ-
ვევს ქვი არ ინ დი ვი დე ბის სტიგ მა ტი ზე ბას არა მხო-
ლოდ სო გი-ს, არა მედ პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნი თაც და 
რო გორც თა ვად ამ ბო ბენ, ამ წ ვა ვებს მათ მი მართ 
კრი ტი კულ სა ზო გა დო ებ რივ გან წყო ბებს. ამას 
ადას ტუ რებს საქ მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო-
მად გე ნე ლიც აჭა რი დან, რო მე ლიც ხალ ხის პერ ს პექ-
ტი ვი დან ამ ბობს, რომ „პოლიტიკური მრწამ სი და 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია ძა ლი ან აქვთ ერ მა ნეთ ში 
გა დახ ლარ თუ ლი”.

აღ ნიშ ნულ ტენ დენ ცი ას სა თე მო და სერ ვი სის მიმ-
წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა მო კითხუ ლი წარ-
მო მად გენ ლე ბის ნა წი ლი ხილ ვა დო ბის პო ლი ტი კის 
ად გი ლობ რივ პრაქ ტი კას მი ა წერს. ალ ტერ ნა ტი უ-
ლი ხილ ვა დო ბის შე სა ხებ ხედ ვა ამ ჯგუფ ში ძი რი-
თა დად პრა ი დის სტრა ტე გი ის კრი ტი კას ეფუძ ნე ბა, 
რამ დე ნა დაც მას აქ ტი ვის ტე ბი ზე და პი რულ, ხე-
ლოვ ნურ ინ ტერ ვენ ცი ად გა ნი ხი ლა ვენ, რო მე ლიც 
ხში რად სა ზი ა ნოც კი არის არ სე ბულ სო ცი ა ლურ და 
პო ლი ტი კურ კონ ტექ ს ტ ში ლგბტქ თე მი სათ ვის და 
ზო გი ერ თის აზ რით, ჰო მო ფო ბი ის დაძ ლე ვის ნაც-
ვ ლად აღ რ მა ვებს კრი ტი კულ გან წყო ბებს სა ზო გა-
დო ე ბა ში. ამის სა პი რის პი როდ, სა თე მო ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბის წარ მო მად გ ნ ლე ბი, რე გი ო ნუ ლი ჯგუ ფე ბის 
(სამოქალაქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და პრო ფე სი უ ლი 
ჯგუ ფე ბი) მსგავ სად, ფიქ რო ბენ, რომ ჰო მო ფო ბი-
უ რი გან წყო ბე ბის და საძ ლე ვად მუ შა ო ბის პრო ცეს-
ში აუცი ლე ბე ლია ხილ ვა დო ბის ისე თი სტრა ტე გი ის 
გა მო ყე ნე ბა, სა დაც მაქ სი მა ლუ რად გათ ვა ლის წი ნე-
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ბუ ლი იქ ნე ბა სო ცი ა ლუ რი, კულ ტუ რუ ლი და პო ლი-
ტი კუ რი კონ ტექ ს ტი. ამა ვე კონ ტექ ს ტ ში მო ი აზ რე-
ბენ ინ ტერ სექ ცი უ რი მიდ გო მას, რაც გუ ლის ხ მობს 
სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლურ და პოლ ტი კურ სა კითხებ ზე 
მო მუ შა ვე აქ ტი ვის ტე ბი სა და ჯგუ ფე ბის თა ნამ შ-
რომ ლო ბის. ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რამ დე ნა დაც ერ-
თი მხრივ, ქვი არ ადა მი ა ნებს აქვთ სხვა მოწყ ვ ლა დი 
ჯგუ ფე ბის მსგავ სი სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი 
სა ჭი რო ე ბე ბი და მე ო რე მხრივ, ასე თი თა ნამ შ რომ-
ლო ბე ბი ხელს შე უწყობ და სპე ცი ფი კუ რი გა მოწ ვე-
ვე ბის და ნახ ვა სა და აღი ა რე ბას აქ ტ ვის ტ თა სხვა 
ჯგუ ფე ბის მი ერ, რაც პო ტენ ცი უ რად გა აღ ვი ვებ და 
სო ლი და რო ბას ლგბტქ თე მის მი მართ. თუმ ცა, რო-
გორც გა მო კითხუ ლე ბი ამ ბო ბენ, ქვი არ აქ ტ ვის ტე-
ბის თ ვის ეს სა შუ ა ლე ბაც ხში რად არ არის ხელ მი-
საწ ვ დო მი ისევ ჰო მო ფო ბი ი სა და მი ზო გე ნი ის გა მო, 
რაც სხვა სო ცი ა ლურ სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე აქ ტი-
ვის ტებს შო რი საც საკ მა ოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი ა.

იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ გა მო კითხუ ლი ჯგუ-
ფე ბი დან რეს პონ დენ ტ თა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი უმ რავ-
ლე სო ბა ჰო მო ფო ბი ას, რო გორც არა ერ თ ვა რო ვან, 
სტრუქ ტუ რულ პრობ ლე მას ახა სი ა თებს, აღ წე რი ლი 
არ არის ერ თა დერ თი მი მარ თუ ლე ბა, სა დაც დის კუ-
სი ე ბის გან მავ ლო ბა ში სხვა დას ხ ვა აქ ტო რებს შო რის 
რე სურ სე ბის კონ სო ლი დი რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა გა ნი-
ხი ლე ბო და. გა მო კითხულ თა ყვე ლა ზე დი დი ნა წი ლი 
ამ პრო ცეს ში მთა ვარ პა სუ ხის მ გებ ლად სა ხელ მ წი-
ფოს ასა ხე ლებს და მის მი ერ სხვა აქ ტო რე ბის და-
ნახ ვის, აღი ა რე ბი სა და მათ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის 
აუცი ლებ ლო ბა ზე სა უბ რობს. ასეთ მსხვილ აქ ტო რე-
ბად რეს პონ დენ ტ თა დი დი ნა წი ლი არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ებს, და მათ შო რის ქვი არ - სა თე მო და 
სერ ვი სის მიმ წო დე ბელ ორ გა ნი ზა ცი ებს, ასა ხე ლებს 
რო გორც პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის, ისე, სა ზო გა დო ე-
ბას თან მე დი ა ცი ის პრო ცეს ში.

ის რაც სა ხელ მ წი ფოს სპე ცი ფი კურ უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბად სა ხელ დე ბა, დის კუ სი ე ბის გან მავ ლო ბა ში 
არის პო ლი ტი კუ რი ნე ბა იმი სა, რომ ჰო მო ფო ბია 
აღი ა რე ბუ ლი იყოს რო გორც სო ცი ა ლუ რი პრობ-
ლე მა და შე სა ბა მი სად, მოხ დეს მი სი ლგბტქი თემ-
თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის დე პო ლი ტი ზე ბა. 
აუცი ლებ ლად უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ დე პო ლი ტი-

ზე ბა რო გორც დაკ ვე თა, ამ კონ ტექ ს ტ შიც და ზო-
გა დად კვლე ვის ფარ გ ლებ ში ჩა ტა რე ბულ დის კუ სი-
ებ ში გუ ლის ხ მობ და, სა კითხის სხვა პო ლი ტი კუ რი 
აქ ტო რე ბის მი ერ ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზე ბის სა შუ ა ლე-
ბის შეზღუდ ვას, გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მხარ დამ ჭე რი 
პო ლი ტი კის სა შუ ა ლე ბით და არა თა ვად ქვი არ თე-
მის პო ლი ტი კუ რი ვე ლი დან გა მო რიცხ ვას.

ჰო მო ფო ბი უ რი გან წყო ბე ბის შემ ცი რე ბის პრო-
ცეს ში გა ნათ ლე ბი სა და ცნო ბი ე რე ბის კრი ტი კულ 
მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე ყვე ლა ჯგუფ ში რეს პონ დენ ტე ბის 
ყვე ლა ზე დი დი ნა წი ლი სა უბ რობ და. ამ პრო ცეს-
შიც გან სა კუთ რე ბულ როლს რეს პონ დენ ტე ბი სწო-
რედ სა ხელ მ წი ფოს ანი ჭებს. პრაქ ტი კა ში სა ხელ მ-
წი ფოს რო ლი ამ მი მარ თუ ლე ბით გა ნი საზღ ვ რე ბა 
ობი ექ ტუ რი, მი უ კერ ძო ე ბე ლი და მტკი ცე ბუ ლე ბა ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ყო ველ თაო ხელ-
მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფით, რაც შე დე გად 
ლგბტქ ინ დი ვი დე ბის სო ცი ა ლუ რი უსაფ რ თხო ე ბი სა 
და კე თილ დღე ო ბის გა რან ტია იქ ნე ბო და. ასე ვე, ეს 
სტრა ტე გია აგ ვა რი დებ და თა ვი დან პო ლი ტი კუ რი 
ინ ს ტუ მენ ტა ლი ზე ბის რის კებს, რამ დე ნა დაც სა ზო-
გა დო ებ რი ვი ჯგუ ფე ბის სენ ტი მენ ტე ბით მა ნი პუ-
ლი რე ბის სა შუ ა ლე ბას სწო რედ სა კითხის შე სა ხებ 
და ბა ლი ცნო ბი ე რე ბის პი რო ბებ შია შე საძ ლე ბე ლი 
და აზ რ სა და ძა ლას კარ გავს ინ ფორ მი რე ბულ მო-
ქა ლა ქე ებ თან. 

გა მო კითხუ ლი სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბი და მოწ მი სა 
და და ზა რა ლე ბუ ლის კო ორ დი ნა ტო რე ბი (შსს), რო-
მელ თა უმე ტე სო ბაც პრო ფე სი ით სო ცი ა ლუ რი მუ-
შა კი ა, ხაზ გას მით ამ ბო ბენ, რომ ობი ექ ტუ რი ცოდ ნა 
გენ დე რულ იდენ ტო ბა სა და სექ სუ ა ლურ ორი ენ ტა-
ცი ას თან და კავ ში რე ბით არ უნ და იყოს ექ ს კ ლუ ზი-
უ რი, ხელ მი საწ ვ დო მი მხო ლოდ პრო ფე სი ულ კუ-
რი კუ ლუ მებ ში, არა მედ ყვე ლას თა ნაბ რად უნ და 
მი უწ ვ დე ბო დეს ხე ლი მას ზე. რე გი ო ნებ ში მო მუ შა ვე 
სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი-
სა და პო ლი ცი ის თა ნამ შომ ლე ბის ნა წი ლი, სხვე ბის 
მსგავ სად, სა უბ რო ბენ გა ნათ ლე ბის სფე რო ში ფუნ-
და მენ ტურ რე ფორ მა ზე და მსჯე ლო ბენ იმა ზე, რომ 
ლგბტქ თე მის მიმ ღებ ლო ბის და ნერ გ ვა ად რე უ ლი 
გა ნათ ლე ბის ეტა პი დან უნ და იწყე ბო დეს (საბავშვო 
ბა ღე ბი, დაწყე ბი თი კლა სე ბი), თუმ ცა, ეფუძ ნე ბო-
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დეს არა სპე ცი ფი კურ ცოდ ნას სექ სუ ა ლო ბი სა და 
გენ დერ თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ზე, არა მედ 
ისე თი ზო გა დი ღი რე ბუ ლე ბე ბის კულ ტი ვი რე ბას ახ-
დენ დეს მცი რეწ ლოვ ნებ სა და მო ზარ დებ ში, რო გო-
რი ცაა ტო ლე რან ტო ბა, ურ თი ერ თ პა ტი ვის ცე მა და 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლო ბის აღი ა რე ბა. იმის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, რომ რიგ შემ თხ ვე ვებ ში რეს პონ დენ ტე ბი სა უბ-
რო ბენ, რომ სი ძულ ვი ლით მო ტი ვი რე ბუ ლი და ნა შა-
უ ლი ეხე ბა არა მხო ლოდ ამა თუ იმ სპე ცი ფი კუ რი 
ნიშ ნის მქო ნე ადა მი ა ნებს, ად რე უ ლი ბავ შ ვო ბი დან 
ამ ღი რე ბუ ლე ბე ბის დას წავ ლას ამ მო საზ რე ბის ავ-
ტო რე ბი სა ზო გა დო ე ბა ში ყვე ლა ნა ი რი ძა ლა დო ბის 
პრე ვენ ცი ის ფუნ ქ ცი ით გვთა ვა ზო ბენ.

ვფიქ რობთ, სა ინ ტე რე სოა თა ვად გა ნათ ლე ბის 
სფე რო ში მო მუ შა ვე ე ბის, გა მო კითხუ ლი მას წავ ლებ-
ლე ბის ხედ ვაც, თუ რა მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს ზო გად სა-
გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან 
სტრა ტე გი ულ ცვლი ლე ბებს ჰო მო ფო ბი უ რი გან წყო-
ბე ბის შე სამ ცი რებ ლად. მას წავ ლებ ლე ბიც ეთან ხ-
მე ბი ან რე ფორ მე ბის სა ჭი რო ე ბას, თუმ ცა, დის კუ-
სი ებ ში უმე ტე სად სა კუ თა რი პრო ფე სი უ ლი თე მის 
ცნო ბი ე რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე გვე სა უბ რე ბი ან. 
კერ ძოდ კი, მა თი ნა წი ლი ამ ბობს, რომ მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნია არა მხო ლოდ სპე ცი ფი კუ რი საგ ნე ბის მას წავ-
ლებ ლე ბი იყ ვ ნენ ინ ფორ მი რე ბუ ლე ბი გენ დე რი სა და 
სექ სუ ა ლო ბის სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით, არა მედ 
ყვე ლა საგ ნის მას წავ ლე ბელ მა შეძ ლოს სა კუ თა რი 
კუ რი კუ ლუ მის ფარ გ ლებ ში შე სა ბა მის დრო სა და სა-
ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში სა უ ბა რი მოს წავ ლე ებ თან. 
ამი სათ ვის, მა თი ნა წი ლი ამ ბობს, რომ ძა ლი ან სა-
ჭი როა არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის აქ ტი ვო ბებ ში 
ამ ჯგუ ფის ჩარ თ ვა და მა თი მო ნა წი ლე ო ბის სტრა-
ტე გი უ ლად მიჩ ნე ვა. თე მის წევ რე ბის ნა წი ლიც უს-
ვამს მას წავ ლებ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის მნიშ ვ-
ნე ლო ბას ხაზს, რამ დე ნა დაც ისი ნი მო ზარ დი ქვი არ 
ადა მი ა ნე ბის თ ვის შე იძ ლე ბა პო ტენ ცი უ რი მხარ დამ-
ჭე რე ბი იყ ვ ნენ თვით გა მორ კ ვე ვის პრო ცეს ში. რე გი-
ო ნუ ლი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად-
გენ ლე ბის შე ფა სე ბებ შიც ვხვდე ბით მას წავ ლებ ლის 
რო ლის, რო გორც პო ტენ ცი უ რად ბუ ლინ გი სა და 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ა ში მო ნა წი ლე ე ბის 
შე ფა სე ბას.

ინ ფორ მა ცი ის სა ყო ველ თაო ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 
გა რან ტო რად რეს პონ დენ ტე ბი ხე და ვენ მას მე დი-
ა საც. მას წავ ლებ ლე ბი და სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბი 
ხაზს უს ვა მენ დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბით მე დი-
ის მი კერ ძო ე ბუ ლო ბას და ფაქტს, რომ სა ინ ფორ-
მა ციო ბა დე ში თით ქ მის ვერ ვხვდე ბით სა გან მა-
ნათ ლებ ლო ში ნა არ სის გა და ცე მებს გენ დერ თან და 
სექ სუ ა ლო ბას თან და კავ ში რე ბით. გან ს ხ ვა ვე ბით ამ 
ჯგუ ფე ბი სა გან, თე მის წევ რე ბი სა და სა თე მო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის კრი ტი კა ეფუძ ნე ბა თე მის წევ რე ბის 
ვიქ ტი მი ზა ცი ი სა და ეგ ზო ტი ზე ბის პრატ ქი კას მე დი-
ა ში. თე მის წევ რე ბის ნა წი ლის აზ რით, ადექ ვა ტუ რი 
გა შუ ქე ბის მი ზა ნი არა მხო ლოდ სწო რი ინ ფორ მა ცი-
ის გავ რ ცე ლე ბა, არა მედ ქვი ა რო ბის ნორ მა ლი ზე ბა 
უნ და იყოს, რის თ ვი საც სა ჭი როა ლგბტქი ადა მი ა ნე-
ბის პო ზი ტი უ რი კო ლექ ტი უ რი ხა ტის შექ მ ნა მე დი-
ის მი ერ. ნა წი ლი მი იჩ ნევს, რომ ამი სათ ვის სა ჭი როა 
მე დი ამ გა ა შუ ქოს წარ მა ტე ბუ ლი ქვი არ ადა მი ა ნე ბი, 
მათ სო ცი ა ლურ სტა ტუს ზე და მიღ წე ვებ ზე ხაზ გას-
მით. ამის მი უ ხე და ვად, ძი რი თა დი დაკ ვე თა მა ინც 
მო დის არა ქვი არ ინ დი ვი დე ბის პრი ვი ლე გი რე ბუ-
ლად ან ჩაგ რუ ლად წარ მო ჩე ნა ზე, არა მედ იმა ზე, 
რომ მე დია და ინ ტე რეს დეს ქვი არ თე მის რე ა ლუ რი 
ხელ შე სა ხე ბი პრობ ლე მე ბით, სა კითხი გა შუქ დეს მი-
უ კერ ძო ებ ლად და ეთი კუ რად.

ჰო მო ფო ბი უ რი გან წყო ბე ბი სა და მი სი შე დე გე ბის 
პრე ვენ ცი ის სა შუ ა ლე ბად არა ნაკ ლე ბი ინ ტენ სი ვო-
ბით ასა ხე ლე ბენ რეს პონ დენ ტე ბი კა ნონ თან და მის 
აღ ს რუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებს და არ 
არის გა საკ ვი რი, რომ ამ შემ თხ ვე ვა შიც მთა ვარ პა-
სუ ხის მ გე ბელ აქ ტო რად სა ხელ მ წი ფოა და სა ხე ლე-
ბუ ლი. პირ ველ რიგ ში, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ რიგ 
დის კუ სი ებ ში რეს პონ დენ ტებს არ გა მორ ჩე ნი ათ 
მხედ ვე ლო ბი დან კა ნო ნი დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა 
ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ და ფაქტს, რომ ეს 
კა ნო ნი მი ღე ბულ იქ ნა, რეს პონ დენ ტ თა ნა წი ლის თ-
ვის პო ზი ტი უ რი სო ცი ა ლუ რი დი ნა მი კის ინ დი კა ტო-
რი ა.

კა ნონ თან და აღ ს რუ ლე ბას თან მი მარ თუ ლე ბა ში 
თვი სებ რი ვად გან ს ხ ვავ დე ბა სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფის 
წარ მო მად გენ ლე ბის პა სუ ხე ბი. მა გა ლი თად, რე გი-
ო ნებ ში მო მუ შა ვე სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
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წარ მო მად გენ ლე ბი ხაზს უს ვა მენ ე.წ. და უს ჯე ლო-
ბის სინ დ რო მის ეფექტს, რაც გან ც დას ქმნის, რომ 
კონ კ რე ტუ ლი და ნა შა უ ლის ჩამ დე ნი კონ კ რე ტუ ლი 
სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლე ბის მი მართ 
კა ნო ნი ნაკ ლე ბად აღ ს რულ დე ბა. მას თან და სა პი-
რის პი რებ ლად, აღ ნიშ ნუ ლი რეს პონ დენ ტე ბი აუცი-
ლებ ლად მი იჩ ნე ვენ სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან კა ნო ნის 
უზე ნა ე სო ბის პრინ ცი პის დაც ვას, უკომ პ რო მი სო ბას 
ნე ბის მი ერ და ნა შა ულ თან მი მარ თე ბა ში და პა რა ლე-
ლუ რად ყვე ლა სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფი სათ ვის გა მო-
ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას.

თე მის წევ რე ბის დი დი ნა წი ლი ჰო მო ფო ბი ის აღ-
მოფხ ვ რის პრო ცეს ში სა ხელ მ წი ფოს მთა ვარ ბერ-
კე ტად კა ნო ნის გამ კაც რე ბას ასა ხე ლებს, რა თა 
სი ძულ ვი ლით მო ტი ვი რე ბუ ლი და ნა შა უ ლის პრე-
ვენ ცია მოხ დეს ში შის სა ფუძ ველ ზე. სა ინ ტე რე სო ა, 
რომ თე მის წევ რე ბის მსგავ სად, პო ლი ცი ის წარ მო-
მად გე ნელ თა ნა წი ლიც მი იჩ ნევს, რომ სწო რედ ში-
შის შე დე გად და ნა შა უ ლის პრე ვენ ცი ი სათ ვის, უნ და 
გამ კაც რ დეს სის ხ ლის სა მარ თ ლის პო ლი ტი კა დამ-
ნა შა ვის მი მართ. ამ კონ ტექ ს ტ ში, შსს-ს წარ მო მად-
გე ნელ თა პა სუ ხე ბის გან გა მო ირ ჩე ვა პრო კუ რა ტუ-
რის წარ მო მად გე ნელ თა ხედ ვე ბი. პრო კუ რა ტუ რის 
წარ მო მად გენ ლე ბი სა უბ რო ბენ ერ თი მხრივ, სა კუ-
თა რი უწყე ბის, რო გორც და მო უ კი დე ბე ლი აქ ტო რის 
როლ ზე და მე ო რე მხრივ, ნე ბა სა და ძა ლის ხ მე ვა ზე 
რა საც ეს უწყე ბა გა ი ღებს ჰო მო ფო ბი ის დაძ ლე ვის 
პრო ცეს ში. ეს უკა ნას კ ნელ ნი მე ტად მკა ფიო და 
მყარ სტა ტე გი ებ საც წარ მო ად გე ნენ ჰო მო ფო ბი უ რი 
სი ძულ ვი ლის მო ტი ვით და ნა შა უ ლის აღ მო საფხ ვ-
რე ლად. კერ ძოდ, პრაქ ტი კა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, 
კონ კ რე ტულ საქ მე ზე მუ შა ო ბის მან და ტი პრო კუ-
რორს სპე ცი ფი კუ რი ცოდ ნის მი ღე ბის (ტრეინინგის) 
სა ფუძ ველ ზე ენი ჭე ბა, მა თი შე ფა სე ბით, სი ძულ-
ვი ლით მო ტი ვი რე ბუ ლი და ნა შა უ ლის შემ თხ ვე ვა ში 
მსხვერ პ ლის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სის ეფექ ტუ რად 
დაც ვის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. პრო კუ რო რებს მო ტი-
ვის ამოც ნო ბის და ადექ ვა ტუ რი ბრა ლის წარ დ გე ნის 
სა შუ ა ლე ბას სწო რედ კონ კ რე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბით 
სპე ცი ა ლი ზე ბის პრაქ ტი კა აძ ლევს. პრო კუ რორ თა 
ნა წი ლის ნა ამ ბო ბი დან ირ კ ვე ვა, რომ ხში რად ამა თუ 
იმ საქ მე ში სი ძულ ვი ლის მო ტი ვი სა გა მო ძი ე ბო და 

სა სა მარ თ ლო პრო ცე დუ რებ ში უარ ყო ფი ლი ა, რაც 
დამ ნა შა ვის პრო პორ ცი უ ლად დას ჯას უშ ლის ხელს. 
მა თი აზ რით, ყვე ლა სხვა სა მარ თალ დამ ცავ უწყე-
ბა შიც სა სურ ვე ლია აღ მას რუ ლე ბე ლი პი რი ინიშ ნე-
ბო დეს სპე ცი ა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის სა ფუძ ველ ზე. 
ამას თან, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამა ვე უწყე ბის წარ-
მო მად გენ ლე ბი მე ტად დარ წ მუ ნე ბით სა უბ რო ბენ 
უწყე ბა ში ლგბტქ თე მის მი მართ მიმ ღებ ლო ბა ზე, 
ვიდ რე შსს-ს წარ მო მად გენ ლე ბი, რომ ლე ბიც უშ-
ვე ბენ, რომ ზოგ გან ყო ფი ლე ბა ში გან წყო ბე ბი არა-
ერ თ გ ვა რო ვა ნია და ზოგ ჯერ იმა საც ამ ბო ბენ, რომ 
ლგბტქ თე მის წევ რებ თან მუ შა ო ბი სას პო ლი ცი ე ლე-
ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის ეთი კუ რო ბას მხო ლოდ კა-
ნო ნი გა ნა პი რო ბებს. პრო კუ რო რე ბი არა მხო ლოდ 
კა ნო ნის აღ ს რუ ლე ბა ზე, არა მედ და ნა შა უ ლის პრე-
ვენ ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ბა ში მა თი უწყე ბის როლ ზეც 
გვე სა უბ რე ბი ან, სა დაც გან სა კუთ რე ბუ ლი ხაზ გას-
მით გა მო ყო ფენ სა ზო გა დო ებ რი ვი პრო კუ რა ტუ რის 
როლს.

სის ტე მუ რი და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ინ ტერ ვენ ცი ე-
ბის გარ და, რეს პონ დენ ტე ბი აქ ტი უ რად სა უბ რო ბენ 
ჰო მო ფო ბი უ რი გან წყო ბე ბის დაძ ლე ვის პრო ცეს ში 
სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფე ბის ინ დი ვი დუ ა ლურ პა სუ ხის-
მ გებ ლო ბებ ზე. აქ ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პა სუ ხის მ გე ბა 
ძი რი თა დად შე ფა სე ბებ ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ისევ 
ურ თი ერ თ პა ტი ვის ცე მა ზე და უძ ნე ბუ ლი მშვი დო ბი-
ა ნი თა ნაცხოვ რე ბის აუცი ლებ ლო ბის კონ ტექ ს ტ ში.

რეს პონ დენ ტ თა დი დი ნა წი ლი სხვა დას ხ ვა კონ-
ტექ ს ტ ში ახ სე ნებს სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის მნიშ-
ვ ნე ლო ვან როლს, რო გორც ინ ფორ მა ცი ის ხელ-
მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ ა ლე ბა ზე, 
ისე, ლგბტქი თე მის ხილ ვა დო ბის სტრა ტე გი ე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის ეფექ ტურ პლატ ფორ მა ზე. თე მის 
წევ რე ბის ნა წი ლი ადას ტუ რებს ამ უკა ნას კ ნელ მო-
საზ რე ბას, რამ დე ნა დაც თა ვად მი ზან მი მარ თუ ლად 
იყე ნებს სო ცი ა ლურ ქსე ლებს, ინ ფორ მა ცი ის გა-
სავ რ ცე ლებ ლად სო გი სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით 
(როგორც თე მის წევ რე ბი სათ ვის, ისე, სხვა და ინ ტე-
რე სე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის თ ვის), ზო გი კი ამ ბობს, რომ 
ზუს ტად სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის დახ მა რე ბით მო ა-
ხერ ხა თვით გა მორ კ ვე ვის პრო ცე სის წარ მარ თ ვა.

გარ და სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი სა, რეს პონ დენ ტე-
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ბის დი დი ნა წი ლი სა უბ რობს მიკ რო სო ცი უ მებ ში 
თე მის წევ რე ბი სა და მხარ დამ ჭე რე ბის მხრი დან 
ღია დის კუ სი ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე. მე ტიც, ლეს-
ბო სე ლი/ ბი სექ სუ ა ლი ქა ლე ბის ჯგუფ ში გა მო ით ქ-
ვა მო საზ რე ბა, რომ ინ დი ვი დის დო ნე ზე გან წყო ბის 
ცვლი ლე ბის მიღ წე ვის უფ რო ეფექ ტუ რი და სწრა ფი 
გზა სწო რედ პი რა დი სა უბ რე ბია და თე მის წევ რე-
ბი სა და მხარ დამ ჭე რე ბის მხრი დან ამ ძა ლის ხ მე ვის 
გა რე შე, უძ ლუ რია ყვე ლა სის ტე მუ რი და ინ ს ტი ტუ-
ცი უ რი მცდე ლო ბა. პრინ ციპ ში, იგი ვე აზ რ ზე არი ან 
რე გი ო ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბიც, 
რომ ლე ბიც მი იჩ ნე ვენ, რომ პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა 
სა უბ რი დან იწყე ბა და პი რო ბებ ში, რო ცა სა კითხ ზე 
ცოდ ნის გავ რ ცე ლე ბა პო ლი ტი კუ რად არა სა სურ ვე-
ლი ა, არა ფორ მა ლურ კო მუ ნი კა ცი ას და ინ ფორ მა-
ცი ის გაც ვ ლა- გა მოც ვ ლას მიკ რო სო ცი უ მებ ში გან-
სა კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს.

ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ დის კუ სი ე ბის უმე ტე სო ბა-
ში ლგბტქი ინ დი ვი დე ბის ოჯა ხე ბი ავ ტო მა ტუ რად 
მიჩ ნე უ ლია ჰო მო ფო ბი ის მა ი ფეს ტი რე ბის ერ თ -ერთ 
სივ რ ცედ, რა საც ამას თან, გან სა კუთ რე ბუ ლი ზი ა-
ნი მო აქვს ქვი არ ადა მი ა ნე ბი სათ ვის. შე სა ბა მი სად, 
ოჯა ხებს რეს პონ დენ ტე ბი უმე ტე სად აფა სე ბენ, 
რო გორც სა ინ ფორ მა ციო სტრა ტე გი ე ბის და სხვა 
მხარ და ჭე რის ობი ექ ტე ბად. თუმ ცა, რეს პონ დენ ტე-
ბის ნა წი ლი, უმე ტე სად თა ვად თე მის წევ რე ბი, ასე-
ვე სა უბ რობს მათ როლ ზე ჰო მო ფო ბი ის დაძ ლე ვის 
პრო ცეს ში. ამ მი მარ თუ ლე ბით ყვე ლა პა სუ ხი ადას-
ტუ რებს ოჯა ხის მხარ და ჭე რის გან სა კუთ რე ბულ 
მნიშ ვ ნე ლო ბას ერ თი მხრივ, რო გორც ხელ შემ წყობ 
ფაქ ტორს თვით გა მორ კ ვე ვის, სა კუ თა რი თა ვის მი-
ღე ბის პრო ცეს ში და მე ო რე მხრივ, რო გორც ჰო მო-
ფო ბი ურ გა რე მო ში უსაფ რ თხო ე ბის უპი რო ბო გა-
რან ტი ას.

„მე თუ ჩე მი შვი ლი მი ვი ღე ისე თი, რო გო რიც 
არის, მთელს ქვე ყა ნა ზე არა ვის არ შე უძ ლია რომ 
ის შე უ რაცხ ყოს და არ მი ი ღოს ისე თი, რო გო რიც 
არის”.
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Homo/bi/transphobic attitudes in society have a 
significant impact on the lives of LGBT(Q)I people. 
Even though negative attitudes are not always man-
ifested in behavior (the dominant discourse in the 
country is critical to the expression of anti-LGBT 
attitudes), studies show that there is a close link be-
tween those two (Bernat et al., 2001; Franklin, 2000; 
Parotti, 2008). In countries with strong anti-LGBT 
sentiments, members of the group are often victims 
of violence and discrimination in various fields of life. 

At the same time, public attitudes influence the 
formation of policies and legislative frameworks that 
address the right equality of LGBT(Q)I people (Lax 
and Phillips, 2009; Rigl et al., 2010; Takax and Zalma, 
2011). This process is not one-sided – politics and the 
legal environment, in turn, influence the dominant 
public discourse and regulate violent behavior and 
discriminatory treatment (Broer, 2006; Williams et 
al. 2014). Of course, the relationship between public 
sentiment and politics in different countries differs in 
content and quality. Another policy-making compo-
nent is being introduced regarding LGBT(Q)I issues 
in Eastern Europe and post-soviet countries, which is 
related to the integration into the common European 
space and harmonization of the legislative sphere.

Studies examining public attitudes alongside the 
dynamics of the EU›s relationship with the declared 
aspirations for democracy in Europe show that there 
is a significant gap between the desire to join the EU 
and the belief in and values of democracy1 and de-
spite the significant progress on certain issues, those 
are still perceived as fragmented, unrelated issues2. 
According to a 2021 survey, more than half (54%) of 
society don›t fully or partially share the opinion that 

1 See E.g. CRRC “Knowledge and Attitudes towards the EU Integration in Georgia” 2009-2019, “ National Democratic Institute (NDI): “Public 
Attitudes in Georgia” (2014-2019) and others.
2 See E.g. Shubladze R., T. Khoshtaria. “The Gap Between Supporting Democracy and Liberal Values”. Caucasus Analytical Digest N116. 2020
3 See results of media monitoring of Media Development Foundation 2017, 2018,2019, 2020 

the EU poses a threat to Georgia›s national traditions 
(the share of such respondents has increased by 20% 
compared to 2015), however, 35% of the respondents 
agree with this statement.

Clearly, skepticism about the EU is also influ-
enced by other factors, however, it›s not doubtful 
that Russian propaganda plays a key role in stir-
ring up this skepticism. The machine of Kremlin 
disinformation turns the information ambiguity 
surrounding the prospect of EU membership into 
an ideological discourse in which Russia, a fighter 
against the “perverted West” and a defender of Or-
thodoxy and traditional values, plays the role of an 
alternative leader.

Studies examining the effects of Russian disinfor-
mation show that issues related to the visibility and 
legal equality of LGBT(Q)I people play a crucial role 
in their narrative. According to the researchers, East-
ern and Central European countries, due to their 
geographical proximity to Russia, were particularly 
vulnerable to this type of propaganda (Korolczuk 
and Graff 2018). The results of the media monitoring 
conducted by the Media Development Foundation in 
2017-2020 show that the use of homosexuality to re-
inforce anti-Western sentiments is still an important 
part of homophobic rhetoric in Georgia3.

Although Russian disinformation and anti-West-
ern propaganda do not create, but reinforce, negative 
sentiments and feelings of danger in the society, the 
absence of appropriate state policies have a signifi-
cant impact on the political climate in the country 
and play a role of kind of enzyme in uniting and radi-
calizing conservative part of society, antiliberals, and 
right-wing groups.

A Brief Summary of the Research Results
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On the one hand, the link between homo/bi/trans-
phobic prejudice and discriminatory behavior, and 
on the other hand, the specific nature of the rela-
tionship between public opinion and existing poli-
tics, make an in-depth, complex study of the public 
opinion regarding LGBT(Q)I people and their legal 
equality particularly important.

Studies conducted in Georgia in 2016-21, which 
among other things, studied attitudes towards ho-
mosexuals and/or the LGBT group, show that homo/
bi/transphobic attitudes are still strong. Compared 
to other minority groups, negative attitudes and 
distancing are most pronounced towards the LGBT 
group. However, these negative attitudes tend to de-
crease. 

According to a study conducted by ISSA in 2019, 
which examines attitudes toward gender equality: 
“Homophobic attitudes between women and men re-
main in Georgia. Respondents, especially men, have 
deep-seated homophobic views. More than half of 
women and eight out of ten men say they will never 
have a homosexual friend. “Even more believe that 
homosexuals should not have the right to work with 
children and that having a homosexual child is a 
shame”4.

A comparison of the results of the study of the pub-
lic attitudes conducted by CRRC-Georgia ordered by 
NDI in 2015-2019 shows that the share of the popu-
lation who believe that the protection LGBT commu-
nity›s rights are important has increased from 21% 
to 27%. However, the changes are mainly due to the 
attitudes of female respondents. Male respondents 
hardly changed their minds on this issue (the share 
of such respondents among men increased from 20% 
to 23% in the mentioned five-year period, while the 
difference between female respondents is quite im-
pressive and increased from 22% to 31%). 

4 The quantitative part of the study shows that the attitudes towards homosexuality differ in female and male respondents: it shows that 83% of 
men and 74% of women who participated said they would be ashamed to have a homosexual child; 83% of men and 64% of women are against 
the employment of homosexual people in the education field; 81% of men and 54% of women believe he/she/they will never have a homosexual 
friend. Men, Women and Gender Relations in Georgia: Public Perceptions and Attitudes. UNDP and UNFPA. Tbilisi. 2020.
5 Hate Crime, Hate Speech and Discrimination in Georgia: Public Attitudes and Awareness. Council of Europe, November 2018.

According to the study conducted in 2018 by the 
Council of Europe, the protection of LGBT people›s 
rights was the least important to society compared 
to other minority groups. Protecting LGBT rights is 
automatically understood as a violation of the rights 
of the majority («LGBT people should not bother the 
‹society› and should not ‹restrict› the rights of hetero-
sexuals); While the rights themselves are perceived as 
things “incompatible” with Georgian culture and tra-
ditions, something borrowed from the West. Mem-
bers of the focus group also say that LGBT people 
are being paid to protest against the violation of their 
rights.5 

After 3 years, according to the results of a repeated 
study, “the level of awareness of diversity in Georgian 
society and a positive attitude towards this issue has 
increased from 2018 to 2021.” Awareness of the prob-
lems which the minorities are facing is also raised.

Although these studies don›t have a direct aim to 
study attitudes toward LGBT(Q)I people and their 
legal equality, they use different methodologies, con-
sider the LGBT(Q)I group as a homogeneous group, 
and don›t allow in-depth conclusions, but on the 
whole, their results indicate the tendency for the pos-
itive change in the country, that supports the results 
of our research.
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Homo/bi/transphobia index and attitudes 
towards gender-nonconforming people

A comparison of the study results conducted in 
2016 and 2021 shows that the homo/bi/transpho-
bia index shows a tendency to decrease. The share 
of respondents who hate LGBT(Q)I people, perceive 
relationships as depraved, or morally judge those 
people has significantly reduced.

The results of the study show that the transpho-
bia index decreased more sharply than homo-
phobia or biphobia. The binary model of gender 
is less popular; support from a friend in case of 
willingness to have sex reassignment surgery, etc. 
increased as well.

Such unequal dynamics in the change of atti-
tudes can be caused by several reasons: attitudes 
towards gender roles and equality have changed, 
which in turn is a significant predictor of homo/
bi/transphobia and has the greatest impact on the 
transphobia index compared to homophobia and 
biphobia indices. In addition, a significant por-
tion of the community organizations› agenda over 
the past 6 years has focused on strengthening the 
trans group and advocating trans issues. This has 
helped to raise awareness of both group members 
and the public about the violence and discrimina-
tion against them and to raise media interest in 
this issue6. Gender asymmetry in changes of atti-
tudes towards trans people (acceptance of gender 
non-conforming men has increased7, more than 
gender non-conforming women) further rein-
forces the following point of view: in recent years, 
there has been a sharp increase in the visibility of 
trans women and problems/violence/discrimina-

6 Particularly prominent in this regard is the online media, which systematically covers cases of violence and discrimination against trans people, covers 
the problems that trans people face due to the lack of legal recognition of gender in the country, and often gives voice directly to trans activists.
7 The change in attitudes towards trans women should also be reflected in the fact that in the early wave of the Covid pandemic, to help the 
transgender group involved in sex work, one of the most vulnerable groups, severely affected by pandemic prevention and prevention measures 
– the community organizations and communities and civic activists also got involved and set up special aid groups on social networks.
8 Impact of COVID-19 on Situation of LGBT(Q)I people in Georgia. WISG. Tbilisi. 2021
9 Report on Judicial Procedures – Intersectional Discrimination and LGBT(Q)I People. WISG. Tbilisi. 2017; Report on the Situation of Human 
Rights and Freedoms in Georgia, Public Defender›s Office of Georgia, 2020.

tion cases, while trans men remain an “invisible” 
group nowadays.

According to a study conducted in 2016, attitudes 
toward trans and gender non-conforming people 
were more negative than toward bisexuals or ho-
mosexuals. Quantitative studies conducted among 
the members of the LGBT(Q)I group also show 
that community members themselves suggest that 
negative attitudes toward trans women and gays 
in society are stronger than toward lesbians, trans 
men, or bisexuals8. Reports from the community 
organizations and the ombudsman emphasize that 
trans people are one of the most vulnerable groups, 
whose members are often victims of intersectional 
discrimination9. 

The participants of the qualitative research, who 
are community members and professionals, in-
cluding law enforcement officials, also agree that 
transgender and gender non-conforming people, 
as the most visible part of the LGBT(Q)I group, 
are more likely to be victims of hate crimes and 
discrimination because of incompatibility with 
the gender norms. As transgender women them-
selves say, they often had to have a forced coming 
out. The respondents explain this by the fact that, 
unlike lesbian, gay, and bisexual individuals, the 
disclosure of their gender for transgender people 
is associated with a change in attributes such as 
name, appearance, social role, etc., which in turn 
makes their gender identity more visible and pub-
lic.

Compared to 2016, homophobic attitudes have also 
decreased significantly. The change in attitudes to-
wards gays/lesbians is also asymmetric (acceptance of 
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lesbians is higher than that of gays), however, com-
pared to the trans group, such dynamics of change is 
related to the specificity of the relationship between the 
respondent›s gender and homophobia10. Despite the 
change, the tendency in the study conducted in 2016 
showed and distinguishes it from the results of stud-
ies conducted in other countries, aggression towards 
lesbians is unusually high. In addition to the negative 
attitudes towards lesbians and gays, except the general, 
there are various other predictors, the attitude toward 
lesbians is strongly influenced by the factor of family 
asymmetry11 and double standards regarding women/
man›s sexuality, which remain strong in society. There 
is no statically significant difference in attitudes re-
garding the right of adoption by gay/lesbian couples. 
Such attitude supports the point of view expressed in 
the previous study that primarily a lesbian violates the 
asexual image of a Georgian mother in culture. Les-
bian identity is perceived as a woman who is naming 
her sexual desire and manifests it in her behavior. The 
refusal of heteronormative relationships separates her 
from the narrow space of the traditional family where 
society can control female sexuality through men. The 
change was reflected in the attitudes toward bisexual 
people least. The following study replicates the results 
of a study conducted in 2016 – biphobic attitudes 
in society are expressed more strongly than homo-
phobic ones. A significant proportion of respondents 
found it difficult to answer questions related to bipho-
bia that measure the respondent›s perception of bisex-
uality as one of the categories of sexual orientation. 
Respondents were more likely to answer questions that 
measured tolerance for bisexuals but found it difficult 
to consider bisexuality as their “solid” stable sexual 
orientation. In addition to group invisibility, such atti-
tudes toward bisexuals lead to a lack of knowledge and 
perceptions of bisexuality as an unstable, “fluid” form 
of sexual orientation.

10 According to the data from 2016, the homophobia index for lesbians (both gays and lesbians) is lower among women than among male re-
spondents. However, in general, women are less homophobic. Overall, female respondents were less likely to express negative attitudes toward 
gays than men. Male respondents change their attitudes towards the positive more “heavily” than female respondents.
11 The factor of family asymmetry combines statements that make a woman›s role and functions uniquely in heteronormative family relationships.

Awareness and attitude towards the legal 
status of LGBT(Q)I people

For the LGBT(Q)I respondents in the focus group 
it is especially important to raise public awareness 
about the real situation of LGBT(Q)I people: “Of-
ten, queer activists and organizations think that 
the problems of LGBT(Q)I people are automatical-
ly known, and this is where they make a strategic 
mistake. Based on complete alienation, even basic 
knowledge is inaccessible to society, which is likely 
to increase acceptance. According to the commu-
nity member respondent, often homophobic be-
havior is not due to a negative attitude, but to a 
lack of knowledge about reliable and supportive or, 
conversely, damaging relationship patterns”. The 
analysis of the focus group results shows that pro-
fessionals (social workers, journalists, prosecutors) 
who have direct contact with victims of violence or 
discrimination are more empathetic and receptive 
than other groups. However, it would be wrong to 
project this experience onto the whole society: the 
variables involved in quantitative research show 
that there is no such linear relationship between 
LGBT(Q)I awareness and attitudes towards legal 
equality and that this link is mediated by many 
variables such as authoritarianism of right-wing, 
symbolics related to this group and realistic 
threats to the group, index of religiosity, the hier-
archy of the values, factors of gender asymmetry, 
etc. However, the low awareness of the respondents 
may not be dictated by a lack of knowledge, but on 
the contrary, it is dictated by a high level of preju-
dice and they consciously avoid receiving this type 
of information. In addition, it should be noted that 
in terms of informing about LGBT(Q)I issues, the 
public, as in 2016, trusts community organizations 
and community members the least.
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More than half of the respondents still perceive 
the fight for legal equality/self-expression of the 
LGBT group as “imposing one›s lifestyle on oth-
ers” and/or propaganda. The statement that “LGBT 
people should be protected, but gays/lesbians 
don›t have to impose their lifestyle on others” is 
fully or partially shared by 55.9% of respondents12. 
More than half of the respondents still perceive 
the fight for the legal equality/self-expression of 
the LGBT group as “imposing one›s lifestyle on 
others›› and/or propaganda. The statement that 
“LGBT people should be protected, but gays/lesbi-
ans don›t have to impose their lifestyle on others” 
is fully or partially shared by 55.9% of respond-
ents13: Over the last 5 years, the share of respond-
ents who assessed the work of activists negative-
ly has decreased by almost 20% (from 74.5% to 
56.8%). However, the trend that existed in 2016 is 
maintained here as well – society is more nega-
tive towards activists than towards homosexuals 
in general. Attitudes are also indirectly reflected 
in trust in-group members: In terms of awareness 
about LGBT(Q)I issues, the society, as in 2016, has 
the least trust in community organizations and 
community members.

Compared to 2016, the percentage of respond-
ents who considered the LGBT group to be one of 
the most discriminated in the country decreased14. 
In 2016, more than half of the respondents (55%) 
agreed with this opinion, and the number of such re-
spondents decreased to 38.8% in 2021.

Almost half of the respondents (48.2%) agree 
with the statement that “LGBT people are really 
fighting for privileges and not for equality”15, 

12 18.7% of respondents partially or completely disagree with the statement, while 14.7% take a neutral position.
13 Such aggression towards the activities of activists and human rights defenders is directly related to the group›s increased visibility, as well as 
bringing legal issues to the public discourse, which is automatically understood as “propaganda of depravity”.
14 As well as in the study conducted in 2016, about one in ten respondents found it difficult to assess the situation of LGBT(Q)I people in the 
country. Of the 193 respondents who found it difficult to answer, more than half (53.9%) were over 55 years old.
15 19% of respondents completely or mostly disagree with the statement, 15.1% neither agree nor disagree, and 17.7% found it difficult to answer 
or refuse to answer.
16 Every fifth respondent (22%) believes that LGBT(Q)I human rights are not adequately protected in the country. Almost as many (20.8%) 
found it difficult to answer or refuse to answer. 17.7% neither agree nor disagree with the statement.

while 39.5% believe that the rights of LGBT(Q)
I people are protected in our country.16 Despite 
this, the state›s efforts to respond to the facts 
of violence and discrimination based on sex-
ual orientation were assessed negatively. Two 
out of five respondents (38.6%) think that the 
state doesn›t respond properly to the facts of 
violence and discrimination against the LGBT 
group. Only 30.7% of respondents rate the state 
response as adequate. 

Participants in the focus group also talk about 
some problems within the system when it comes 
to responding to hate crimes: “according to some 
prosecutors, the motive of hate is excluded from 
investigative and court proceedings, which pre-
vents the proportional punishment of the per-
petrator. In their point of view, in all other law 
enforcement agencies, an executive should be ap-
pointed based on special competence. However, 
it should be noted that the representatives of the 
same departments speak more confidently about 
the acceptance of the LGBTQ community rather 
than the representatives of the Ministry of Internal 
Affairs, who admit that the attitudes in some de-
partments are heterogeneous and sometimes they 
even say that the ethical behavior of police officers 
with LGBT(Q)I members is only dependant on the 
law. 

Nevertheless, the analysis of the results of the 
studies conducted in 2016 and 202 shows that the 
attitude of the society toward the legal equality of 
LGBT(Q)I people have significantly changed. The 
share of the respondents who support the restriction 
of certain rights for LGBT(Q)I members is signifi-
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cantly reduced. However, it should be noted that this 
change is not naturally converted into positive atti-
tudes – compared to 2016, the share of respondents 
who are neutral or avoid answering the question has 
increased.17. However, the homo/bi/transphobia in-
dex of these respondents is often higher than that of 
those who openly express negative attitudes. It can be 
argued that openly expressing a negative stance on 
LGBT(Q)I human rights equality issues is considered 
less acceptable.

To assess society›s attitudes toward equal rights 
of LGBT(Q)I people, the study covers only issues 
that are frequently speculated by radical groups: 
the right to marry, to adopt, restriction of employ-
ment in education, freedom of assembly, and ex-
pression.18

17 Homo/bi/transphobia index of those who refuse or find it difficult to answer questions about legal equality often have a higher homo/bi/
transphobia index than those who openly express negative attitudes.
18 Because the differences between gay/lesbian adoption rights indices and gay, lesbian trans human rights employment indexes in education 
were statistically insignificant, we used the means of these indexes for visualization.

Despite the positive changes, the ranking of the issues 
looks the same as it did 5 years ago: compared to oth-
er issues, society shows the least acceptance when it 
comes to issues of marriage and adoption by same-
sex couples. The right to adopt for lesbian and gay peo-
ple, as well as the right to marry, is seen not as a fight 
for equality, but as a struggle for “privileges.” Despite 
the above-mentioned, the percentage of gay marriage 
opponents decreased by 15.4% (from 88.8% to 74.6%) 
compared to 2016, while the number of supporters in-
creased by 5.4%; As for the right of adoption for gay/
lesbian couples, the share of its opponents decreased by 
about 12-13% (from 81.3% to 67.6% and 66.9%).

The changes are sharper regarding freedom of ex-
pression and employment in education. In 2016, the 
share of respondents who fully or mostly support-
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ed restricting employment in the field of education 
for homosexuals was 77.5% (especially large as the 
share of respondents who had a radical position – 
65%). Although direct comparison of this data with 
the questions used in the study conducted in 2021 is 
problematic19, according to the responses on the re-
striction of employment in educational institutions 
separately for gay, lesbian, and transgender people, 
the share of the respondents who support such re-
striction is less than 50%. Slightly more than a half 
(53%) is a share of those who didn›t want to employ 
trans people in the field. Almost every third disagrees 
with such restriction.

Exercising freedom of expression remains a significant 
challenge for members of the LGBT(Q)I group. The in-
consistent policy of the state directly affects the activ-
ity of homophobic groups and the scale of aggression. 
The sharp change in the government›s position on the 
West, which is already evident in the aggressive state-
ments made against the West, the EU, US diplomats in 
the country, and Western European diplomats, has also 
had a profound effect on the LGBT(Q)I group›s free-
dom of assembly/expression. While assessing the events 
of July 5, 2021, the Prime Minister appealed to the “will 
of 95% of the population” to oppose the “propagandis-
tic march”. Leaving aside the content of the statement 
and attempts to legitimize violence, the results of the 
study show that the government›s appeal to the majori-
ty of the Georgian population when talking about legal 
equality issues is out of context and the overall picture 
of “moving forward to Europe” undermines the political 
image which hinders this process. 

Even though more than half of the respondents 

19 In the new study, the question was broken down into three independent questions about the right of gays/lesbians and transgender people to 
be employed in the field of education, which is likely to also have an impact on the responses of the respondents.
20 For 8.7% of respondents, it is largely or completely unacceptable for a woman and a man to walk hand in hand on the street; It is unacceptable 
for 66% when a heterosexual couple kisses each other in public. Compared to heterosexual couples, the demonstration of such behavior by gay 
couples is unacceptable to a larger section of society: 68% say it is unacceptable for them to walk hand in hand with gay couples, while 81% say 
it is unacceptable for a gay or lesbian couple to kiss each other in public.
21 Respondents living in Tbilisi are more likely to associate this day with “Family Purity Day” than respondents living in urban or rural areas. 
The distribution of responses by place of residence shows that this date is associated with “Family Purity Day” mainly by respondents living 
in Tbilisi (52.5%), as for 25.4% of respondents living in Tbilisi, 34.8% of respondents living in rural areas and 38.4% of respondents living in 
cities this day doesn›t mean anything. 28.5% of respondents living in rural areas and 17.6% of respondents living in urban areas had difficulty 
answering the question at all or refused to answer.

(53%) still support the point of view that LGBT(Q)
I people should be legally prohibited to have the 
right to assemble and express themselves, com-
pared to 2016 (78.1%), the share of such respond-
ents is reduced by almost a quarter, and the share 
of those respondents who consider such a restric-
tion unacceptable has doubled (the share of such 
respondents in 2016 was only 14.6% and in 2021 – 
27.1%). A change in attitudes towards the right of 
assembly/expression does not mean that society 
is generally receptive to public visibility of sexual 
identity and intimacy, including in the case of con-
ventional sexuality. Given this context, the search 
for alternative ways to increase community visibil-
ity is of particular importance.20

Unlike advocacy for legislative or other changes, 
where decisions are made by politicians, the street is 
perceived as a space where hostile groups are given 
some sort of legitimacy to violently express their homo-
phobic attitudes. After the group attack on participants 
of the IDAHO march in 2013, May 17 was declared by 
the Georgian Orthodox Church, as a day of “family pu-
rity” in 2014, and is celebrated annually with a public 
procession. Although the Georgian Orthodox Church 
still denies that the main purpose of this day in 2014 
was to replace IDAHO, the strategy is to celebrate this 
day with a public procession in the central streets of the 
capital city (as an important physical venue for potential 
LGBT(Q)I rights activists), public perception and atti-
tude towards the May 17 in the context of the Stratum 
accurately reflects the localized nature of the holiday 
introduced by Orthodox Church in the artificial and 
physical space21. 
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For a third of respondents (33%), May 17 is not as-
sociated with either “Family Purity” or International 
Day Against Homophobia. For almost as many re-
spondents (35.3%), this day is associated with “Fam-
ily Purity Day”, and for 13% it›s associated with both 
topics or just as a day against homophobia. Most of 
the ethnic minorities found it difficult to answer this 
question or indicated that this day was not associated 
with any of them. Respondents for whom this day is 
associated with a holiday introduced by the church 
are ethnically Georgian or Armenian. None of the 
ethnic Azerbaijanian respondents found this day to 
be associated with “Family Purity Day.”

The geopolitical dimension of anti-LGBT  
sentiments

The study conducted by WISG in 2016 found no 
association between homo/bi/transphobia and for-
eign policy orientation22. Compared to the results of 
the study from 2016, on the one hand, the geopolit-
ical orientation of the respondents became clearer, 
and on the other hand, its correlation with both the 
homo/bi/transphobia index and individual myths 
in the ethical framework was revealed.

Ethnically Georgian respondents who support the 
same or distant relationship with the EU are more 
homophobic than those who openly express a desire 
for a closer relationship. The popularity of the myth 
for ethnic Armenian respondents is linked to the de-
sired relationship with both the EU and Russia, and 
in the case of ethnic Azerbeijanien respondents, the 
link between the popularity of the myth and foreign 
policy orientation is not clear at all. In the case of re-
lations with Russia, the homophobia index of those 
respondents who favor closer relations is higher than 
those who choose to maintain existing relations or 
distanced relations.

The popularity of the myth – “Georgia must legalize 
gay marriage in order to join the EU” – in ethnically 

22 “From Discrimination to Equality: A Survey of Public Knowledge, Attitudes, and Awareness of LGBT People and Their Equal Rights.” WISG. 
Tbilisi. 2016. p. 53-55

Georgian respondents is reflected in their attitudes 
toward the relationship with the EU – the respond-
ents who support closer relationships with the EU 
are less likely to share the myth than those who say 
that relationship of Georgia with EU must remain the 
same of distant. The same tendency is evident with 
other myths related to perceived symbolic threats and 
repeats the basic messages of Russian disinformation. 
Clearly, it is impossible to speak of an unambiguous 
connection, although it seems that symbolic myths 
about homosexuality contribute to the attitudes of 
those who are more distant from the EU or those in 
favor of maintaining the status quo between ethnic 
Georgian and Armenian respondents.

Predictors of homo/bi/transphobia
The participants of the focus group agree that “edu-

cation deprives vitality of damaging prejudices against 
minorities, while a vicious education system exacer-
bates inequality and creates conflicting human rights 
narratives, hinders the development of critical thinking 
at the individual level and in micro societies, which cre-
ates a profitable environment for manipulation for the 
interested parties. Practically this point of view is con-
firmed by representatives of the community organiza-
tions when they assume that the systemic shortcomings 
of general education directly affect the legal status of 
LGBT(Q)I people. According to them, in the absence of 
a decent general education, vulnerability becomes uni-
versal, skepticism decreases, and conformism increases, 
which increases the possibility of politicization and in-
strumentalization by power institutions.”

As in the study from 2016, the level of formal ed-
ucation neither this time shows a linear relation-
ship with knowledge, the spread of myths and ste-
reotypes, which suggests that the education system 
is not the basis for reproducing knowledge about 
gender and sexuality, nor is it focused on cultivat-
ing tolerant attitudes.
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The results of the study show that television re-
mains the main source of information about the 
LGBT(Q)I group, however, compared to 2016, the 
share of respondents who named social networks as 
the main source of information has almost tripled. 
Nevertheless, heterogeneity and inaccuracy of infor-
mation spread on social networks, etc., respondents 
who cite social media as their main source of infor-
mation are less likely to share stereotypes and myths 
and have a lower rate of homo/bi/transphobia.

Knowledge and perceptions about gender and sex-
uality have different effects on both gender variables 
and homo/bi/transphobia levels. For example, the views 
of the respondents on the “causes” of homosexuality 
affect perceiving realistic threats (e.g., all gay men are 
pedophiles or only homosexual men abuse other men). 
Respondents who believe that homosexuality is shaped 
by social factors are more vulnerable to both perceived 
symbolic and realistic threats.

Those respondents who support biological theories 
and believe that orientation is an innate sign are less 
likely to share realistic myths but are just as vulner-
able to perceived symbolic threats as proponents of 
social theories. Perceptions of sexuality constructs 
– such as binary models of gender and orientation 
– have a stronger influence on anti-LGBT attitudes 
than knowledge of the etiology of homosexuality.

Gender expression and sexual orientation are dif-
ferent aspects of human sexuality that are related to 
each other but not mutually exclusive. Nevertheless, 
homosexual orientation in public perceptions is de-
termined linked to gender nonconformity. Gays and 
lesbians are often credited with feminine or masculine 
behaviors characteristic of other genders. According 
to such expectations, homosexuals violate not only 

23 MDF – Anti-Western propaganda. Media monitoring reports for 2016-2020;
24 The authors of the theory of intergroup conflict emphasize that they study subjectively perceived threats in the process of research and 
analysis, because they believe that threat perception can cause prejudice, regardless of how real it is (Stephen et al., 1999; Semyonov et al. 2004; 
Coenders al. 2008). Studies also show that the real threats – difficult economic conditions, a large proportion of minorities or immigrants – 
increase negative attitudes towards outsiders, and often national problems, including economic hardships, are attributed to perceived to be the 
fault of external forces (Riek, Mania and Gaertner). , 2006). In contrast to realistic threats, symbolic threats include threats to morals, values, 
traditions, norms, religions, ideologies, or worldviews (Stephen Ybarra and Bachman 1999; Stephen, Ybarra, & Morrison 2009). The perception 
of symbolic threats has more in common with personal characteristics, especially values – the more different traditions and ideologies the out-
side group carries, the more it is perceived as a symbolic threat (Stephen et al. 1999)

sexual but also “traditional” gender norms. Cer-
tain studies show that such stereotyping reinforces 
prejudices and increases the risk of violence against 
lesbians and gays (D›Augelli, 1998; Feinberg, 1996; 
Gagne´ et al., 1996; Harry, 1992; Herek, 1993; Nei-
sen, 1990). As both the studies from 2016 and 2021 
show, inverted gender stereotypes about gay men are 
more popular than those about lesbians. At the same 
time, attitudes in society towards gender non-con-
forming men are more negative than towards gender 
non-conforming women. Regression analysis shows 
that the stereotype about gay femininity is a predictor 
of negative attitudes not only towards gays but also 
lesbians and trans people, in contrast to the existing 
stereotype about lesbians.

Myths about the LGBT group have a strong influ-
ence on both homo/bi/transphobia and attitudes to-
wards legal equality. The list of myths was selected 
from the statements used in 2016, from the media 
monitoring reports conducted in 2016-202023 and 
based on the results of focus groups. As a result of 
factor analysis, statements that are symbolic and in-
clude threats to morality, values, traditions, norms, 
religion, ideology, or worldview were grouped – 
such as “LGBT people are fighting against Orthodox 
Church”, „LGBT people are subverting our traditional 
values” and many more. The second factor combined 
statements related to threats such as myths about gay 
pedophilia, the spread of HIV/AIDS, engaging in 
sex work, and violence by homosexual men. Based 
on grouping theory, we have conditionally combined 
these factors in the name of perceived symbolic and 
realistic threats, and this is how they are included in 
regression analysis24. Both factors have a moderating 
effect and reinforce the authoritarianism of the right 
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wing›s religiosity index and its effect on homo/bi/
transphobia.

Some of the myths that can be conditionally 
perceived as realistic threats (myths about vio-
lence, pedophilia, etc.) are less supported and 
shared despite active propaganda. However, at 
the same time, there is a lack of relation to these 
issues – the respondents most often had diffi-
culty answering and taking a position on these 
statements; In terms of the prevalence of myths 
and stereotypes, there is a sharp asymmetry in the 
type of living space. In terms of age and ethnic mi-
norities – rural residents, 55+ and ethnic minori-
ties were more likely to take the answer “difficult 
to answer” than young respondents living in the 
capital and ethnic Georgians. Nearly a third of eth-
nically Armenian respondents found it difficult 
to answer or refused to answer the questions. The 
frequency of non-response among ethnically Azer-
baijani respondents is the lowest, although these 
myths are more widely shared than among ethni-
cally Georgian respondents.

Provisions related to perceived symbolic threats 
are more popular among ethnic Georgians than 
among ethnical minorities. Lower sensitivity to per-
ceived symbolic threats among ethnic minorities may 
also be related to the specifics of national discourse: 
the content of the statements is closely linked to the 
idea of   creating a threat to national identity. The ad-
dressees of these myths are primarily Georgian, Or-
thodox citizens. Clearly, the narrative of “Georgia is 

25 Another interesting tendency that can›t be generalized or analyzed in this study due to selection and lack of data, however, it will be interesting for 
future research, linking ethnicity and religiosity to homo/bi/transphobia and vulnerability myths: ethnically Georgian Muslims and non-Georgian 
non-Orthodox are more vulnerable toward symbolic dangers and have a high degree of homo/bi/transphobia compared to others.
26 The hierarchy of values in the study from 2016 also showed no connection to geopolitical orientation. A study from 2021 shows that the 
connection between value hierarchy, geopolitical orientation, and homo/bi/transphobia is clear.
27 Those changes can be partly explained by the effects of the Covid-19 pandemic and anti-crisis measures on the health and socio-economic 
conditions of the population.
28 Instead of the scale of religious fundamentalism used in 2016 to measure the impact of religiosity on homo/bi/transphobia, we have in-
troduced three questions that show different dimensions of the respondent’s religiosity: the importance of religion in daily life, frequency of 
religious rituals, and religious practice. A comparison of the frequency distribution of responses shows that the rate of attendance at religious 
services has decreased since 2015. As the study from 2016 didn›t take into such dimensions of religiosity, to show the general tendency, we used 
the results of Eurobarometer›s study from 2015 to compare the available data, in which the questions are formulated in the same way https://
caucasusbarometer.org/ge/cb2015ge/RELSERV/

being taken away” is perceived as less of a threat to 
ethnic minorities.25 

Unlike the results of 2016, this time the connection 
between the hierarchy of values and LGBT(Q)I rights 
have been revealed”.26 Just like in 2016, the family, as a 
priority value, is unequivocally dominated. At the same 
time, the priority value of family, homeland, and reli-
gion was reduced. Health, financial well-being, friends 
and social connections are given more priority by so-
ciety27. According to the integrated index of the first 
three places in the hierarchy of values, the share of 
respondents who named religion in the top three has 
almost halved. This tendency is especially pronounced 
in the first age group. Among other values. “Human 
rights” and “freedom of speech” occupy the last place 
in the hierarchy. Nevertheless, their priority value com-
pared to 2016 has increased in all age groups.

This change is most pronounced in the first age group 
– in 2016, as a value, only 3% of respondents in the 
18-24 age group named “human rights” as a top three, 
while in 2021, in the same age group, the share of such 
respondents equals 15.2%. Respondents who name hu-
man rights/freedom of speech in the top three values   
have a markedly different positive attitude on human 
rights equality issues for LGBT(Q)I people. Alongside 
the declining priority value of religion, the frequency 
of attendance at religious services and other practices is 
also declining28. Instead of the scale of religious funda-
mentalism used in 2016 to measure the impact of re-
ligiosity on homo/bi/transphobia, we have introduced 
three questions that show the different dimensions of a 
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respondent›s religiosity: the importance of religion in 
daily life, frequency of engagement in religious rituals, 
and frequency of religious rituals. A comparison of fre-
quency distributions of responses shows that the rate 
of attendance at religious services has decreased since 
2015. A report prepared by CRRC in 2020, which ana-
lyzes data from 2008-2019, shows a declining tendency 
in trust in the church as an institution, reflecting the 
impact of the church scandal on believers› attitudes29. 

Another important change is manifested concerning 
the age of religiosity: the degree of religiosity increas-
es with age and reaches a peak in the age group 45-55 
for both women and men and then shows a downward 
tendency. According to a study conducted in 2012, the 
younger generation was more religious than the middle 
and upper age group (Sumbadze, 2012).

Research shows that, like right-wing authoritari-
anism, the religiosity index is closely linked to per-
ceived symbolic threats to LGBT(Q)I and homo/
bi/transphobia: the more importance a respondent 
gives to his/her religion, the more often he/she en-
gages in religious rituals. During religious practic-
es, the more inclined to share perceived symbolic 
threats associated with the group30.

The concept of femininity and masculinity in a 
particular culture, relationships towards gender 
roles and equality, have a significant impact on the 
acceptance of LGBT (Q)I people in society (Takacs 
& Szalma, 2011; Nierman et al., 2007; Keuzenkamp 
et al., 2013). A cross-cultural survey of EU countries 
shows that there is a linear relationship between ho-
mosexuality/gender attitudes and attitudes towards 
gender roles – countries, where most people believe 
that a woman›s function and responsibilities are re-
lated to the family, are more pronounced. Rarely do 

29 https://www.laender-analysen.de/cad/pdf/CaucasusAnalyticalDigest116.pdf
30 For Muslim and Orthodox respondents, the effect of the index differs not only on a statement that directly addresses Orthodoxy but also on 
myths related to other perceived symbolic threats. The reason for such a “scattered” effect must be the specificity of the link between ethnicity 
and religiosity, however, the data available in this study do not allow such in-depth analysis.
31 The integration of the statement “equality between women and men has already been achieved” into this factor can be explained by the 
fact that the role of the woman as a mother caring for the family occupies one of the highest levels in the hierarchy with the value of Georgian 
traditional culture.

they agree that “homosexuality is always justified.” In 
EU member states, this relationship is also reflected 
at the policy level in the close correlation between 
attitudes towards homosexuals and Inequality Index 
(Keuzenkamp et al., 2013; Henry et al., 2017).

Studies from 2016 and 2021, both have shown that 
attitudes toward gender roles and equality vary in 
intensity, but have a significant impact on both the 
overall homo/bi/transphobia index and attitudes to-
ward LGBT(Q)I rights equality. The community/ser-
vice provider organizations and community mem-
bers participating in the qualitative study emphasize 
that homophobia and misogyny are closely linked. A 
comparison of the results of the quantitative surveys 
has shown that overall, compared to the results of 
2016, the society shows less traditional approaches 
to gender roles and equality. However, the gap in 
gender, age, and stratum widened: men in the upper 
age group, rural and urban respondents, were also 
more rigid towards change than women in the first 
age group, and respondents from the capital city. This 
kind of changing tendency with the corresponding 
asymmetry was reflected in the homo/bi/transpho-
bia indexes as well. While the analyzing process, the 
statements related to gender roles and equality were 
grouped into three factors using the factor analysis 
method. The first factor is conventionally called the 
factor of general radical gender asymmetry because 
the provisions combined in it express a strongly dis-
criminatory attitude towards the role of women in 
various aspects of personal development and func-
tion. The second factor is usually called the family 
asymmetry factor because the statements contained 
in it mainly reflect the distribution of family status 
roles31. The third factor included only one variable/
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statement: “Feminists and women›s human rights 
activists are valued for their courage.” Both radical 
gender and family asymmetry factors have varying 
degrees of influence on both homo/bi/transphobia 
and the legal equality of LGBT(Q)I people.

Overall, contact/knowing has a positive effect 
on attitudes towards gays/lesbians. The homo/bi/
transphobia index of respondents who know at least 
1 member of the group has a much higher accept-
ance rate than those who didn›t know anyone. Com-
pared to 2016, the overall visibility of the group has 
not changed significantly (every tenth respondent 
(11.8%) says they know at least one member of the 
LGBT(Q)I group), however, there is a tendency for 
diversity – when referring to the sexual identity of a 
member of a familiar group, respondents are more 
likely to name lesbians, bisexual women, and trans 
people.

In terms of contact/knowing, the analysis of infor-
mation sources showed that compared to 2016, vol-
untary coming out as a source of information about 
the sexual/gender identity of a member of a familiar 
LGBT(Q)I group is one and a half times more com-
mon. For their part, studies show that “voluntary” 
coming out increases the degree of acceptance – re-
spondents who answered that they learned informa-
tion from a community member were less homo-
phobic than those who responded that they “heard 
from someone else” or “understood him/herself.” 
As for knowing, this time participants of the study 
were more likely to associate with LGBT(Q)I friends. 
These features may explain the fact that, compared 
to 2016, the positive effect of contact on homo/bi/
transphobia has increased.

At the individual level, visibility and coming out 
remains a significant challenge for the community 
members. Focus group participants agree that “it is 
easier for lesbian, gay, and bisexual individuals to 

32 This tendency is also supported in the studies conducted in the LGBT(Q)I group. According to a survey conducted in 2020, more people from 
their surroundings know about the orientation and identity of respondents living in Tbilisi than in the regions. 76.45% of respondents living in 
Tbilisi say that most or almost all of their friends know about them, while the share of such respondents among the residents of the region is a 
little over 56.3%. Impact of COVID-19 on the Situation of LGBT(Q)I people in Georgia. WISG. Tbilisi. 2021

avoid visibility if they come out without it. Conse-
quently, they are more likely to not notice their own 
sexuality as a distinguishing and provocative sign of 
a critical attitude. This is exactly how the respondents 
explain that often homophobic attitudes expressed 
through aggression or attack are less directed at les-
bians, whom most respondents name as the least vul-
nerable group in the community. This is confirmed 
by one of the employees from the Prosecutor›s Office 
with the statistics of the crime committed based on 
gender orientation. However, representatives of com-
munity/service providers do not consider the extent 
to which violence against queer women is known or 
reported to be a valid indicator of public attitude. 
They connect this pattern more to the less visibility 
of queer women. “Eventually, respondents will con-
clude that if the queer discourse is silent, on the one 
hand, we will avoid conflict, and controversy of the 
actors, while in this silence, the oppression of more 
and more people will become invisible.”

Visibility of LGBT people is higher in Tbilisi than 
in cities and villages – 23.8% of respondents living in 
Tbilisi say they know at least one member of the LG-
BT(Q)I group, while the share of such respondents 
in urban and rural areas is respectively, 11.3%, and 
5.1%. The peculiarity of the internal migration of the 
LGBT(Q)I group shows that young members of the 
group often try to choose a place to live that, on the 
one hand, allows them to be away from family, and 
relatives in order to avoid “control” over themselves. 
And on the other hand, in big cities where there is 
more diversity and less pressure on self-expression. 
Young people living in rural areas try to move to the 
city, move from one city to another, and so on. Con-
sequently, in Tbilisi and other cities, the respondents 
are more likely to know a person who doesn›t hide 
his/her/their sexual identity32. 

While discussing urban contexts, the focus group 
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members noted that “acceptance or hostility is not 
just an indicator of cultural arrangement. Respond-
ents often point out that small towns and villages 
have less influence over civic organizations, friendly, 
inclusive initiatives, access to information, and access 
to other social and economic benefits, which also de-
termine priorities, areas of interest, and attitudes in 
small peripheral communities.”

The asymmetric nature of the changes
A comparison of the results of the study conducted 

in 2016 and 2021 shows that the changes are asym-
metric in nature: the difference between groups 
in terms of gender, age and stratum has increased: 
positive changes are more pronounced in wom-
en, young people and respondents in the capital 
city than men, the elderly and urban and rural re-
spondents. Research has shown that situational pre-
dictors that influence the homo/bi/transphobia index 
and attitudes towards legal equality of the LGBT(Q)
I group are: the main sources of information about 
LGBT(Q)I people, keeping contact/getting to know 
members of LGBT(Q)I, knowledge, stereotypes and 
common myths, attitudes towards gender roles and 
equality, the hierarchy of values and index of relig-
iosity.

Another socio-demographic characteristic that 
was not the subject of a separate analysis in the study 
from 2016 was ethnicity. Overall, ethnic minorities 
in Georgia have a more negative attitude towards LG-
BT(Q)I people and their legal equality than ethnical-
ly Georgians. The reasons for this are also related to 
the lack of awareness on both sexuality and gender 
issues, as well as on the legal status and equality of 
the LGBT(Q)I group. Ethnic groups are also char-
acterized by different vulnerabilities in terms of the 
prevalence of myths and stereotypes: almost a third 
of ethnically Armenian respondents reject or find it 
difficult to respond to knowledge-related myths and 
stereotypes. The share of such respondents among 
ethnically Azerbeijanians is lower than among ethni-
cally Georgian and Armenian respondents, although 

the frequency of incorrect answers is much higher 
than among ethnic Georgians. Ethnically Georgians 
are more vulnerable to myths about perceived sym-
bolic threats than ethnic Armenians and Azerbeija-
nians, which must be due to the religious and eth-
nic-nationalist content of the myths associated with 
the symbolic threats. Attitudes towards gender roles 
and equality, which is one of the important predic-
tors of homo/bi/transphobia, also show significant 
differences across ethnicities.

The asymmetric nature of the changes emphasizes 
the need for differentiated approaches to the plan-
ning and implementation of public awareness cam-
paigns.

A comparison of the results of the studies conduct-
ed in 2016 and 2021 shows that the perceived sym-
bolic threats to the LGBT(Q)I group are still relevant 
to the majority of the society, the attitude towards 
LGBT(Q)I activists and human rights defenders re-
mains sharply negative, while the manifestation of 
intimacy publicly remains taboo regardless orienta-
tion or gender.

Nevertheless, overall, the dynamics of change in 
attitudes towards LGBT(W)I people and their legal 
equality are positive. This is due to factors such as 
changes in the hierarchy of values, a decrease in the 
index of religiosity, an increase in acceptance of gen-
der equality, increased acceptance of gender roles 
and non-binary constructs of sexuality. In addition 
to the above-mentioned, the decrease in the homo/
bi/transphobia index and the increase in acceptance 
of legal equality of LGBT(Q)I people suggest that the 
positive tendency shown by the study can›t be under-
stood as merely ordering political correctness and/or 
as a conscious “moral compromise” of conservative 
part of society on the road to Europe.
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Women’s Initiative Support Group (WISG) is a feminist organization that aims to help building a society based on the 
principles of social justice, through women’s empowerment and political participation.

Women’s Initiatives Support Group works with the communities of lesbian and bisexual women, transgender and inter-
sex people and women representing other marginalized groups.

WISG works in the following directions: Advocacy for the integration of women’s and LGBTQI+ issues in politics; Com-
munity empowerment for social and political participation; Creating publicly accessible critical knowledge about gender 
and sexuality through research and art projects; Developing culture/practice of intersectional queer feminist organizing.

Women’s Initiative Support Group is the author of the key studies and policy analysis on sexual orientation and gender 
identity in Georgia. Our research studies, shadow reports, policy documents, and information regarding other activities 
are available on the organization’s official website: www.wisg.org




	_2bn6wsx



