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* ბა ბუ ცა პა ტა რაია ქალ თა ორ გა ნი ზა ცია „საფარის” დი
რექ ტო რია და აქ ტი უ რად არის ჩარ თუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს 
ქალ თა მოძ რა ო ბა ში. იგი თა ნამ შ რომ ლობს სა ერ თა შო
რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან რო გორც ად გი ლობ რი ვი ექ
ს პერ ტი ქალ თა სა კითხებ ში და ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე, 
ქალ თა უფ ლე ბებ სა და დის კ რი მი ნა ცი ის სა წი ნა აღ მ დე გო 
კა ნონ მ დებ ლო ბა ზე ლექ ცი ებს კითხუ ლობს სხვა დას ხ ვა 
უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში. მას მი ღე ბუ ლი აქვს სა მარ თ
ლის მა გის ტ რის ხა რის ხი ცენ ტ რა ლურ ევ რო პულ უნი ვერ
სი ტეტ ში და თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში.

დო კუ მენ ტი მომ ზა დე ბუ ლია ფონდ „ღია სა ზო გა დო
ე ბა სა ქარ თ ვე ლოს“ ში და პრო ექ ტის „ევროკავშირ
საქართველოს შო რის ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ
გა ნი ზა ცი ე ბის კო ა ლი ცი ის მი ერ“. ტექ ს ტი სა და კო მენ ტა
რე ბის ავ ტო რის მი ერ გა მო ხა ტუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი, მო
საზ რე ბე ბი და გან ცხა დე ბე ბი მხო ლოდ მას ეკუთ ვ ნის და 
არ გა მო ხა ტავს ფონ დის მო საზ რე ბას. შე სა ბა მი სად ფონ
დი მა სა ლის ში ნა არ ს ზე პა სუხს არ აგებს. 



შე სა ვა ლი
ევ რო კავ ში რი სა ქარ თ ვე ლოს 20142016 წლე ბის ასო ცი რე ბის დღის წეს რიგ ში მო ცე მუ ლია პრი ო
რი ტე ტე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი ერ თობ ლი ვი ქმე დე ბი სათ ვის; დღის წეს რიგ ში არის ქვე თა ვი თა ნას წო რი 
მოპყ რო ბის შე სა ხე ბაც. გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბი სა და მა მა კა ცე ბი სა და ქა ლე ბის მი მართ თა ნას
წო რი მოპყ რო ბის მიღ წე ვის თ ვის სა ჭი როა ქა ლე ბი სა და გო გო ნე ბის მი მართ დის კ რი მი ნა ცი ის, მათ 
შო რის სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის აღ მოფხ ვ რა.

წი ნამ დე ბა რე პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს იმ ფაქ ტ ზე, რომ აუცი ლე ბე ლია სექ
სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის, რო გორც გენ დე რუ ლი ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის, რე გუ ლი რე ბა. სექ სუ ა ლუ
რი შე ვიწ რო ე ბა აღი ა რე ბუ ლია რო გორც შრო მით ბა ზარ ზე, ისე სა ზო გა დო ებ რივ სივ რ ცე ში გავ რ ცე
ლე ბულ პრობ ლე მად. და საქ მე ბა ში თა ნას წო რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის კო მი სი ის (EEOC) გან მარ ტე ბით, 
„უკანონოა ადა მი ა ნის შე ვიწ რო ე ბა ამ ადა მი ა ნის სქე სის გა მო“. სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბა ევ რო კავ
ში რის საბ ჭოს სხვა დას ხ ვა დი რექ ტი ვა ში გან მარ ტე ბუ ლია რო გორც სქე სის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი
ის ფორ მა. სა ქარ თ ვე ლოს აღე ბუ ლი აქვს ვალ დე ბუ ლე ბა, შე ას რუ ლოს აღ ნიშ ნუ ლი დი რექ ტი ვე ბის 
მოთხოვ ნე ბი და მი ი ღოს რე გუ ლა ცი ე ბი სექ სუ ა ლურ შე ვიწ რო ე ბას თან და კავ ში რე ბით, მაგ რამ სა ქარ
თ ვე ლოს ჯერ არ აქვს სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი აქ ტე ბი. შე სა ბა მი სად, წი ნამ დე
ბა რე პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი მიზ ნად ისა ხავს სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის გა და უ დებ ლად მი ღე
ბის აუცი ლებ ლო ბის დე მონ ს ტ რი რე ბას.

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ გარ კ ვე უ ლი ზო მე ბი მი ი ღო ზო გა დად გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მი
საღ წე ვად: ზო გი ერთ სა მი ნის ტ როს აქვს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა მოქ მე დო გეგ მე ბი, ზო გი ერთ 
მი ნისტრს კი ჰყავს გენ დე რულ სა კითხებ ში მრჩევ ლე ბი. გარ და ამი სა, ჩა მო ყა ლიბ და გენ დე რუ ლი თა
ნას წო რო ბის უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სია და და ი ნიშ ნენ გენ დე რუ ლი სა კითხე ბის კო ორ დი ნა ტო რე ბი. 
ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის კო ორ დი ნი რე ბის მიზ ნით სა ქარ თ ვე ლოს ად მი
ნის ტ რა ცი ულ და ად გი ლობ რივ უწყე ბებ ში შე მო ღე ბუ ლი იქ ნა გენ დე რუ ლი სა კითხე ბის კო ორ დი ნა
ტორ თა სის ტე მა. პარ ლა მენ ტ ში არ სე ბობს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო და შე სა ბა მი სი სა მოქ
მე დო გეგ მა, მაგ რამ დღემ დე სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბის მი ერ სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის სა კითხს 
არ ექ ცე ო და ყუ რადღე ბა.

ზო გა დი  ინ ფორ მა ცია
სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი პატ რი არ ქა ლუ რი მენ ტა ლი ტე ტი და კულ ტუ რა ხში რად დაბ რ კო ლე ბას 
წარ მო ად გენს ყვე ლა ადა მი ა ნის თ ვის თა ნას წო რო ბის მი საღ წე ვად. ტრა დი ცი უ ლი გენ დე რუ ლი რო
ლე ბის მი ხედ ვით ქა ლე ბის გან მო ე ლი ან, რომ ისი ნი ემორ ჩი ლე ბოდ ნენ მა მა კა ცებს და თა ვი ოჯახს 
მი უძღ ვ ნან. ჩვე უ ლებ რივ, ქა ლე ბი არ ჩე ვენ ხოლ მე გა ჩუ მე ბას იმ შე უ რაცხ ყო ფის შე სა ხებ, რო მელ საც 
ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში აწყ დე ბი ან; ქა ლე ბის თ ვის გარ კ ვე ულ წი ლად ტა ბუ და დე ბუ ლი თე მაა სექ
სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბაც, ვი ნა ი დან ხში რად მი იჩ ნე ვა, რომ ეს თა ვად ქა ლის ბრა ლი ა. ცხა დი ა, რომ 
სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბა აკ ნი ნებს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ხა რისხს.

სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის გავ რ ცე ლე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში არ არის საკ მა რი სად შეს წავ ლი ლი, თუმ ცა 
ყვე ლა ნა ი რი არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი ცხად ყოფს, რომ ეს პრობ ლე მა ფარ თოდ არის გავ რ ცე ლე ბუ ლი. 
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2014 წელს ჩა ტა რე ბულ მა „სექსუალური შე ვიწ რო ე ბის სწრაფ მა შე ფა სე ბამ თბი ლი სის (საქართველო) 
მეტ როს სად გუ რებ ში“1 აჩ ვე ნა, რომ რეს პონ დენ ტი ქა ლე ბის 45%ს გა ნუც დია გა მო კითხ ვამ დე ბო ლო 
ექ ვ სი თვის გან მავ ლო ბა ში თბი ლი სის მეტ როს სად გუ რებ ში რა ი მე ფორ მის სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე
ბა. თუმ ცა არ ცერთ მსხვერპლს არ მი უ მარ თავს პო ლი ცი ის თ ვის დახ მა რე ბის მიზ ნით, რომ არა ფე რი 
ვთქვათ სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვა ზე. ქა ლე ბის მხო ლოდ შე და რე ბით მცი რე რა ო დე ნო ბამ აღი ა
რა, რომ ოდეს ღაც ყო ფი ლა სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის მსხვერ პ ლი. სა გან გე ბოდ უნ და აღ ვ ნიშ ნოთ, 
რომ ქა ლებს თუნ დაც რომ შე ეტყო ბი ნე ბი ნათ პო ლი ცი ის თ ვის სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის შე სა ხებ, პო
ლი ცია ვერ შეძ ლებ და სა სა მარ თ ლო საქ მის აღ ძ ვ რას, ვი ნა ი დან ეს სა კითხი უბ რა ლოდ არ რე გუ ლირ
დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სით.

სა მუ შაო ად გი ლებ ზე სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის არ სე ბო ბა გა მო ავ ლი ნა 2014 წელს ჩა ტა რე ბულ მა 
კვლე ვამ,2 რო მელ მაც ცხად ყო, რომ სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის ყვე ლა ზე ფარ თოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი 
ფორ მე ბი (როგორებიც არის სექ სუ ა ლუ რი ხა სი ა თის ხუმ რო ბე ბი, კო მენ ტა რე ბი სხე ულ თან და გა რეგ
ნო ბას თან და კავ ში რე ბით, კითხ ვე ბი პი რა დი ცხოვ რე ბის შე სა ხებ და ა.შ.), თუმ ცა საკ მა ოდ ხში რი ა, 
მაგ რამ რეს პონ დენ ტე ბის მი ერ არ არის იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი რო გორც სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბა. 
ეს გვაჩ ვე ნებს, რომ სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის ცნე ბის შე სა ხებ ცოდ ნა სა ქარ თ ვე ლოს სა ზო გა დო ე
ბა ში საკ მა ოდ მწი რი ა. ამის ერ თ ერ თი მი ზე ზია სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის აკ რ ძალ ვის არარ სე ბო ბა 
სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის კო დექ ს ში და სა ქარ თ ვე ლოს ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო
დექ ს ში.

კა ნო ნი არც დამ საქ მებ ლებს ავალ დე ბუ ლებს, რომ სა მუ შაო ად გი ლებ ზე დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ჰქონ დეთ 
სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის შე სა ხებ სა ჩივ რე ბის შე ტა ნის პრო ცე დუ რე ბი. შე სა ბა მი სად, სა ქარ თ ვე ლო
ში არ არ სე ბობს რა ი მე სა კა ნონ მ დებ ლო რე გუ ლა ცი ე ბი სექ სუ ა ლურ შე ვიწ რო ე ბას თან და კავ ში რე ბით.

ასე ვე უაღ რე სად და ბა ლია სა სა მარ თ ლო ებ ში სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის შე სა ხებ საქ მე თა რა ო დე
ნო ბა: ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა სა მარ თ ლოს მხო ლოდ სამ მა ქალ მა მი მარ თა. ერ თ ერ თი 
ყვე ლა ზე გახ მა უ რე ბუ ლი საქ მე 2016 წელს იქ ნა წა მოწყე ბუ ლი, რო დე საც ცნო ბილ მა ქარ თ ველ მა მსა
ხი ობ მა ქალ მა გა ნაცხა და, რომ მას სა მუ შაო ად გილ ზე სექ სუ ა ლუ რად ავიწ რო ებ და მი სი ყო ფი ლი 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი. ეს საქ მე სა სა მარ თ ლო ში კვლავ მიმ დი ნა რე ობს.

ვი ნა ი დან ქარ თულ კა ნონ მ დებ ლო ბა ში აშ კა რად არ არ სე ბობს ამ სა კითხის მა რე გუ ლი რე ბე ლი დე
ბუ ლე ბე ბი, უკი დუ რე სად დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს სა სა მარ თ ლოს გან მარ ტე ბას. მო სა მარ თ ლემ სექ
სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბა შე იძ ლე ბა მი იჩ ნი ოს დის კ რი მი ნა ცი ის ფორ მად და გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღოს 
დის კ რი მი ნა ცი ის სა წი ნა აღ მ დე გო კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე, ან შე იძ ლე ბა სუ ლაც არა ვი თა რი ყუ რადღე ბა 
არ მი აქ ცი ოს კა ნონს, ვი ნა ი დან ის არ ახ სე ნებს სექ სუ ა ლურ შე ვიწ რო ე ბას რო გორც დის კ რი მი ნა ცი ის 
ფორ მას.

სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა არ და უ ჭი რა მხა რი ცო ტა ხნის წინ ოპო ზი ცი ო ნე რი პარ ლა მენ ტა რე ბის 
მი ერ წა მოჭ რილ ინი ცი ა ტი ვას სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის გან საზღ ვ რის შე სა ხებ და ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
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1 „სექსუალური შევიწროების სწრაფი შეფასება თბილისის (საქართველო) მეტროს სადგურებში“, „ქალთა საინფორმაციო 
ცენტრი“, 2014, იხ. შემდეგ მისამართზე: http://www.ginsc.net/upload_files/docs/ADB%20Research%20Harassment.pdf
2 „გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია საქართველოს შრომის ბაზარზე”, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, 2014, გვ. 50, იხ. 
შემდეგ მისამართზე: http://css.ge/files/documents/Project%20reports/Labour_discrimination_ENG.pdf
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სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ ს ში შე სა ბა მი სი სან ქ ცი ე ბის ჩა მო ნათ ვა ლის შე მო ღე ბას. სა ხე ლი სუფ
ლე ბო უმ რავ ლე სო ბამ პარ ლა მენ ტ ში უარ ყო ინი ცი ა ტი ვა, გა ნაცხა და რა, რომ კა ნონ პ რო ექ ტი ძალ ზე 
ბუნ დოვ ნად არის ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი.

სექ სუ ა ლუ რი  შე ვიწ რო ე ბის  სა წი ნა აღ მ დე გო  კამ პა ნი ე ბი
2017 წლის გა ზაფხულ ზე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „საფარმა“ წა მო იწყო სო ცი ა ლუ რი მე დი ის 
კამ პა ნია ფე ის ბუქ ზე სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის წი ნა აღ მ დეგ სა ხელ წო დე ბით „რა მოხ და ქუ ჩა ში“. კამ
პა ნია მიზ ნად ისა ხავ და სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის შე სა ხებ 
და ქა ლებ ზე ძა ლა დო ბის შე ფა რუ ლი ფორ მე ბის წარ მო ჩე ნას. 2017 წლის შე მოდ გო მა ზე და იწყო სექ
სუ ა ლურ შე ვიწ რო ე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მსოფ ლიო მას შ ტა ბის ახა ლი კამ პა ნია “#metoo”, რო მელ
მაც სა ქარ თ ვე ლო შიც მო ი პო ვა პო პუ ლა რო ბა.

სა ერ თა შო რი სო  ვალ დე ბუ ლე ბე ბი
სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის რე გუ ლი რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა გა მომ დი ნა რე ობს თა ვად მი სი მწვა ვე და 
აშ კა რა სა ჭი რო ე ბი დან და ასე ვე სა ვალ დე ბუ ლო სა ერ თა შო რი სო კონ ვენ ცი ე ბით სა ქარ თ ვე ლო ზე 
და კის რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი დან. მა გა ლი თად, სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბა სა ქარ თ
ვე ლომ 2017 წლის გა ზაფხულ ზე მო ახ დი ნა. ეს კონ ვენ ცია ად გენს, რომ ყვე ლა მო ნა წი ლე სა ხელ მ წი
ფოს აკის რია ვალ დე ბუ ლე ბა, სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის ჩამ დენთ და ა კის რონ სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
ან სა მარ თ ლებ რი ვი სან ქ ცი ე ბი. ასე ვე გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბი საა ქალ თა დის კ რი მი ნა ცი ის 
ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის კონ ვენ ცი ა, რომ ლის რა ტი ფი ცი რე ბა სა ქარ თ ვე ლომ 1994 წელს მო
ახ დი ნა. ქალ თა დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის კო მი ტე ტის ზო გა დი რე კო მენ და ცია 
№12 ყვე ლა მო ნა წი ლე სა ხელ მ წი ფოს თ ვის აწე სებს ვალ დე ბუ ლე ბას, და იც ვან ქა ლე ბი ძა ლა დო ბი სა
გან, მათ შო რის სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბი სა გან.

გა საკ ვი რი ა, მაგ რამ სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის რე გუ ლი რე ბის სა კითხი არ არის მკა ფი ოდ მი თი თე
ბუ ლი ევ რო კავ ში რი სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი რე ბის დღის წეს რიგ ში, თუმ ცა ეს დო კუ მენ ტი ით ვა ლის წი
ნებს უფ რო ფარ თო ამო ცა ნას  გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის გაძ ლი ე რე ბას სა ქარ თ ვე ლოს მა მა კა ცე
ბი სა და ქა ლე ბის ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ ცხოვ რე ბა ში. სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის რე გუ ლი რე ბის 
არარ სე ბო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში აუარე სებს ქალ თა სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კურ ცხოვ რე ბას, რად გან 
არც სა ზო გა დო ებ რი ვი და არც სა მუ შაო ად გი ლე ბი არ არის და ცუ ლი ამ სა ხის და ნა შა უ ლე ბის გან და, 
შე სა ბა მი სად, გა რე მო ად ვი ლად შე იძ ლე ბა ქა ლე ბის მი მართ მტრუ ლი გახ დეს. ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს 
დი რექ ტი ვა 2004/113/EC ევ რო კავ ში რი სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გის გა ნუ ყო ფე ლი ნა
წი ლი ა. ეს დი რექ ტი ვა, რო მე ლიც 2017 წლის თ ვის უნ და გან ხორ ცი ელ დეს, სექ სუ ა ლურ შე ვიწ რო ე ბას 
გან საზღ ვ რავს რო გორც სქე სის სა ფუძ ველ ზე დის კ რი მი ნა ცი ის ფორ მას (მუხლი 4(3)) და ყუ რადღე ბას 
ამახ ვი ლებს იმა ზე, რომ სექ სუ ა ლურ შე ვიწ რო ე ბას შე იძ ლე ბა ად გი ლი ჰქონ დეს სხვა ად გი ლებ შიც, 
არა მარ ტო შრო მით ბა ზარ ზე (მე9 პრინ ცი პი). დი რექ ტი ვა ყვე ლა ხელ მომ წერ მხა რეს აკის რებს ვალ
დე ბუ ლე ბას, შე ი მუ შა ონ სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩო ე ბი დის კ რი მი ნა ცი ის სა წი ნა აღ მ დე გოდ და აამოქ მე
დონ მა მა კა ცე ბი სა და ქა ლე ბის მი მართ თა ნას წო რი მოპყ რო ბის პრინ ცი პი.
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რე კო მენ და ცი ე ბი
მა მა კა ცებ სა და ქა ლებს შო რის თა ნას წო რო ბის გა საძ ლი ე რებ ლად და ქა ლე ბის დის კ რი მი ნა ცი ის აღ
მო საფხ ვ რე ლად სა ქარ თ ვე ლომ ბრძო ლა უნ და გა მო უცხა დოს სექ სუ ა ლურ შე ვიწ რო ე ბას, ვი ნა ი დან 
ეს ქალ თა მი მართ მა თი სქე სის სა ფუძ ველ ზე ძა ლა დო ბის და დის კ რი მი ნა ცი ის ფორ მა ა. ამ მიზ ნის 
მი საღ წე ვად სა ქარ თ ვე ლომ უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს სულ მცი რე ხუ თი კონ კ რე ტუ ლი ზო მა რო გორც 
სა კა ნონ მ დებ ლო, ისე აღ მას რუ ლე ბელ დო ნე ებ ზე:

• სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა უნ და შე მო ი ღოს სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის რო გორც შრო მის ბა
ზარ ზე, ისე სა ზო გა დო ებ რივ სივ რ ცე ში ამ კ რ ძა ლა ვი რე გუ ლა ცი ე ბი, კერ ძოდ, შრო მის კო დექ ს სა 
და ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ ს ში უნ და შე ი ტა ნოს ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს 
2004/113/EC დი რექ ტი ვის შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი;

• ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ რომ უნ და შე მო ი ღოს პროგ რა მა, რომ ლის ფარ გ ლებ ში მოხ დე ბა პო
ლი ცი ის თა ნამ შ რო მელ თა ტრე ნინ გი და მომ ზა დე ბა სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის სა კითხებ ზე რე ა
გი რე ბის თვალ საზ რი სით;

• სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ უნ და მი ი ღოს ზო მე ბი სა ზო გა დო ებ რი ვი კამ პა ნი ე ბის გზით სექ სუ ა ლუ
რი შე ვიწ რო ე ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გა საზ რ დე ლად;

• სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბამ უნ და შე მო ი ღოს სის ტე მა, რო მე ლიც სის ტე მა ტურ მო ნი ტო რინგს 
გა უ წევს სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის გავ რ ცე ლე ბას და შე აგ რო ვებს და გა ა ა ნა ლი ზებს მო ნა ცე მებს;

• და ბო ლოს, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ ხე ლი უნ და შე უწყოს კერ ძო სექ ტორ ში სექ სუ ა ლუ რი შე
ვიწ რო ე ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის კენ მი მარ თუ ლი კონ კ რე ტუ ლი პო ლი ტი კის მი ღე ბას.

საქართველოში  სექსუალური  შევიწროების  საკანონმდებლო  
რეგულირების  არარსებობა 

6


