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კვლევის მიზნები და ამოცანები

• კვლევის მიზანი
ხელი შეუწყოს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს
და მის ახალშექმნილ გენდერული თანასწორობის
დეპარტამენტს შეიმუშაოს სტრატეგია შრომით
ურთიერთობებში ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის
აღმოფხვრის და საქართველოში გენდერული თანასწორობის
დამკვიდრების უზრუნველსაყოფად.

• კვლევის ამოცანა
წარმოაჩინოს სამუშაო ადგილზე ქალთა დისკრიმინაციის
ყველაზე არაპოპულარული, დაფარული პრობლემატიკა და
შეიმუშაოს რეკომენდაციების პაკეტი ქალთა შრომითი
უფლებების სამართლებრივი და სტრატეგიული
ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად.

• კვლევის მიზანი
ხელი შეუწყოს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს
და მის ახალშექმნილ გენდერული თანასწორობის
დეპარტამენტს შეიმუშაოს სტრატეგია შრომით
ურთიერთობებში ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის
აღმოფხვრის და საქართველოში გენდერული თანასწორობის
დამკვიდრების უზრუნველსაყოფად.

• კვლევის ამოცანა
წარმოაჩინოს სამუშაო ადგილზე ქალთა დისკრიმინაციის
ყველაზე არაპოპულარული, დაფარული პრობლემატიკა და
შეიმუშაოს რეკომენდაციების პაკეტი ქალთა შრომითი
უფლებების სამართლებრივი და სტრატეგიული
ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად.
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კვლევის მეთოდოლოგია

• კვლევის მეთოდოლოგია
• გეოგრაფიული არეალი
• კვლევის ეტაპები
პირველ ეტაპზე - დადგინდა კვლევის ფარგლები და განისაზღვრა
შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაციის ტიპოლოგია;
მეორე ეტაპზე - ჩატარდა სამაგიდო კვლევა, განსაზღვრული
ტიპოლოგიის შესაბამისი საკანონმდებლო, როგორც საერთაშორისო,
ისე ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის;
მესამე ეტაპი - ჩატარდა ხარისხობრივი კვლევა:
ა) თემატური კვლევა სამუშაო ადგილზე ქალთა დისკრიმინაციის
შერჩეული ტიპოლოგიის მიხედვით;
ბ) 4 ჯგუფური დისკუსია
გ) 2 სიღრმისეული ინტერვიუ

• სამიზნე ჯგუფები:
- დასაქმებულები;
- სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები.

• კვლევის მეთოდოლოგია
• გეოგრაფიული არეალი
• კვლევის ეტაპები
პირველ ეტაპზე - დადგინდა კვლევის ფარგლები და განისაზღვრა
შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაციის ტიპოლოგია;
მეორე ეტაპზე - ჩატარდა სამაგიდო კვლევა, განსაზღვრული
ტიპოლოგიის შესაბამისი საკანონმდებლო, როგორც საერთაშორისო,
ისე ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის;
მესამე ეტაპი - ჩატარდა ხარისხობრივი კვლევა:
ა) თემატური კვლევა სამუშაო ადგილზე ქალთა დისკრიმინაციის
შერჩეული ტიპოლოგიის მიხედვით;
ბ) 4 ჯგუფური დისკუსია
გ) 2 სიღრმისეული ინტერვიუ

• სამიზნე ჯგუფები:
- დასაქმებულები;
- სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები.



მონაწილეთა შერჩევის კრიტერიუმები :
• ასაკი (შერეული);
• სქესი (შერეული);
• სექტორი (კერძო და საჯარო, შერეული);
• დასაქმების რგოლი (ზედა დონის მენეჯმენტი, შუა
რგოლის მენეჯმენტი, დამხმარე პერსონალი).

შერჩევის კრიტერიუმები არასამთავრობო ორგანი-
ზაციების წარმომადგენლებისთვის:
• ქალთა საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება.

კვლევის მონაწილეები

მონაწილეთა შერჩევის კრიტერიუმები :
• ასაკი (შერეული);
• სქესი (შერეული);
• სექტორი (კერძო და საჯარო, შერეული);
• დასაქმების რგოლი (ზედა დონის მენეჯმენტი, შუა
რგოლის მენეჯმენტი, დამხმარე პერსონალი).

შერჩევის კრიტერიუმები არასამთავრობო ორგანი-
ზაციების წარმომადგენლებისთვის:
• ქალთა საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება.
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ჯგუფში განსახილველი საკითხები მოიცავდა
შემდეგ 4 ძირითად მიმართულებას:
 ქალთა სექსუალური შევიწროება სამუშაო
ადგილებზე;
 სხვაობა მამაკაცთა და ქალთა ანაზღაურებას
შორის, როგორც დისკრიმინაციის ერთ-ერთი
გამოვლინება შრომით ურთიერთობაში;
დისკრიმინაცია სქესის ნიშნით
წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში;
დისკრიმინაცია სქესის ნიშნით კარიერული
წინსვლისას.

დისკრიმინაციის შერჩეული ტიპოლოგია

ჯგუფში განსახილველი საკითხები მოიცავდა
შემდეგ 4 ძირითად მიმართულებას:
 ქალთა სექსუალური შევიწროება სამუშაო
ადგილებზე;
 სხვაობა მამაკაცთა და ქალთა ანაზღაურებას
შორის, როგორც დისკრიმინაციის ერთ-ერთი
გამოვლინება შრომით ურთიერთობაში;
დისკრიმინაცია სქესის ნიშნით
წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში;
დისკრიმინაცია სქესის ნიშნით კარიერული
წინსვლისას.



სამაგიდო კვლევა

 რატიფიცირებული და არარატიფიცირებული
საერთაშორისო ინსტრუმენტები;

 ადგილობრივი კანონმდებლობა;

 კანონპროექტები;

 ქალის შრომითი უფლებების დაცვის
საერთაშორისო და ეროვნული მექანიზმები;

 რატიფიცირებული და არარატიფიცირებული
საერთაშორისო ინსტრუმენტები;

 ადგილობრივი კანონმდებლობა;

 კანონპროექტები;

 ქალის შრომითი უფლებების დაცვის
საერთაშორისო და ეროვნული მექანიზმები;
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ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ინსტრუმენტები; შრომის
საერთაშორისო ორგანიზაციის 1998 წლის დეკლარაცია, კონვენციები (# 100,
111, 156, 183 და სტამბოლის, ) და რეკომენდაციები;
ევროკავშირის დირექტივები:
 ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი ანაზღაურების პრინციპთან დაკავშირებით
 ქალთა და მამაკაცთა თანასწორი მოპყრობის შესახებ დასაქმების;
პროფესიული ტრენინგისა და დაწინაურების ხელმისაწვდომობისა და
თანაბარი სამუშაო პირობების საკითხებში;
 სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის შემთხვევებში მტკიცების ტვირთის შესახებ;
 ქალთა და მამაკაცთა მიმართ თანაბარი მოპყრობის პრინციპის
იმპლემენტაციის შესახებ;
დეკრეტული შვებულების შესახებ ;
ფეხმძიმე, ახალნამშობიარები და მეძუძური ქალების უსაფრთხოების და
ჯანმრთელობის პირობების გაუმჯობესების შესახებ;
 შრომით ურთიერთობაში და პროფესიაში თანასწორი მოპყრობის შესახებ;
 გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი
მონაწილეობის შესახებ.

საერთაშორისო დოკუმენტები

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ინსტრუმენტები; შრომის
საერთაშორისო ორგანიზაციის 1998 წლის დეკლარაცია, კონვენციები (# 100,
111, 156, 183 და სტამბოლის, ) და რეკომენდაციები;
ევროკავშირის დირექტივები:
 ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი ანაზღაურების პრინციპთან დაკავშირებით
 ქალთა და მამაკაცთა თანასწორი მოპყრობის შესახებ დასაქმების;
პროფესიული ტრენინგისა და დაწინაურების ხელმისაწვდომობისა და
თანაბარი სამუშაო პირობების საკითხებში;
 სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის შემთხვევებში მტკიცების ტვირთის შესახებ;
 ქალთა და მამაკაცთა მიმართ თანაბარი მოპყრობის პრინციპის
იმპლემენტაციის შესახებ;
დეკრეტული შვებულების შესახებ ;
ფეხმძიმე, ახალნამშობიარები და მეძუძური ქალების უსაფრთხოების და
ჯანმრთელობის პირობების გაუმჯობესების შესახებ;
 შრომით ურთიერთობაში და პროფესიაში თანასწორი მოპყრობის შესახებ;
 გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი
მონაწილეობის შესახებ.
October 20, 2014

6



დაცვის საერთაშორისო და ეროვნული
მექანიზმები

 ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის გაეროს კომიტეტი;
 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო;
 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები:

- მსოფლიო ბანკი,
- საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია,
- ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი,
- ევროპის საინვესტიციო ბანკი.

 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებისა და
რეკომენდაციების გამოყენების ექსპერტთა კომიტეტი;

 საერთო სასამართლოები;
 გენდერული თანასწორობის საბჭო;
 ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები;
 სახლახო დამცველი;
 თანსწორობის დაცვის ინსპექტორი (კანონპროექტით).

 ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის გაეროს კომიტეტი;
 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო;
 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები:

- მსოფლიო ბანკი,
- საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია,
- ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი,
- ევროპის საინვესტიციო ბანკი.

 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებისა და
რეკომენდაციების გამოყენების ექსპერტთა კომიტეტი;

 საერთო სასამართლოები;
 გენდერული თანასწორობის საბჭო;
 ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები;
 სახლახო დამცველი;
 თანსწორობის დაცვის ინსპექტორი (კანონპროექტით).
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თემატური კვლევა

მიზეზები და წინააღმდეგობები:
• ინფორმაციის ნაკლებობა
• სტატისტიკური ინფორმაციის არ არსებობა
• სასამართლო პრაქტიკის და სტატისტიკის არ არსებობა
• საკანონმდებლო ხარვეზები (ფაქტის იდენტიფიცირება)
• მტკიცებულებების მოპოვება და მტკიცების ტვირთი
• დამოუკიდებელი კვლევების, სახელმწიფო სტატისტიკისა
და აღრიცხვიანობის არარსებობა

• სტერეოტიპები
• მსხვერპლი ქალების მიმართ სოლიდარობის ნაკლებობა
• ტაბუ დადებული საკითხები
• შიში.

მიზეზები და წინააღმდეგობები:
• ინფორმაციის ნაკლებობა
• სტატისტიკური ინფორმაციის არ არსებობა
• სასამართლო პრაქტიკის და სტატისტიკის არ არსებობა
• საკანონმდებლო ხარვეზები (ფაქტის იდენტიფიცირება)
• მტკიცებულებების მოპოვება და მტკიცების ტვირთი
• დამოუკიდებელი კვლევების, სახელმწიფო სტატისტიკისა
და აღრიცხვიანობის არარსებობა

• სტერეოტიპები
• მსხვერპლი ქალების მიმართ სოლიდარობის ნაკლებობა
• ტაბუ დადებული საკითხები
• შიში.
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ინფორმაციის ნაკლებობა

• დისკრიმინაციის იდენტიფიცირება და რეაგირება
• მსხვერპლის იდენტიფიცირება
• უფლებების არ ცოდნა

„...უფლებების ცოდნიდან იწყება თავის დაცვა. თუ არ იცი
უფლება, ვერ მიიღებ მას...“

• სასამართლო პრაქტიკის არარსებობა:
“ჩვენ ვცდილობთ, დავნერგოთ ასეთი საკითხების განხილვა
სასამართლოებში, მოსამართლეებიც გამოუცდელები არიან,
ისინი კითხულობენ, როგორ ჩავწერო ეს, რომ
დისკრიმინაციის ფაქტს ჰქონდა ადგილი... ეს არის ნამდვილი
დილემა! შესაბამისად, შედეგი არ დგება. ანუ იყო აშკარა
დისკრიმინაციის ფაქტი, მაგრამ სამართლებრივად ამას ვერ
ვუშველეთ”

• დისკრიმინაციის იდენტიფიცირება და რეაგირება
• მსხვერპლის იდენტიფიცირება
• უფლებების არ ცოდნა

„...უფლებების ცოდნიდან იწყება თავის დაცვა. თუ არ იცი
უფლება, ვერ მიიღებ მას...“

• სასამართლო პრაქტიკის არარსებობა:
“ჩვენ ვცდილობთ, დავნერგოთ ასეთი საკითხების განხილვა
სასამართლოებში, მოსამართლეებიც გამოუცდელები არიან,
ისინი კითხულობენ, როგორ ჩავწერო ეს, რომ
დისკრიმინაციის ფაქტს ჰქონდა ადგილი... ეს არის ნამდვილი
დილემა! შესაბამისად, შედეგი არ დგება. ანუ იყო აშკარა
დისკრიმინაციის ფაქტი, მაგრამ სამართლებრივად ამას ვერ
ვუშველეთ”
October 20, 2014
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სტერეოტიპები და შიში

„ქალი იქცევა გამომწვევად“
„მაინც ვერ დავამტკიცებ ჩემს სიმართლეს“
„...მოადგილეებად შეიძლება დანიშნონ ქალი, მაგრამ
გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე _ სულ კაცები
ინიშნებიან...“ „...ქალებს ნიშნავენ იქ, სადაც საქმეა
გასაკეთებელი...“
„...საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ისინი, ვინც
სამსახურებიდან გაათავისუფლეს, მათაც კი ეშინოდათ
საჯაროდ განეცხადებინათ დისკრიმინაციის ფაქტის
შესახებ...“
გასაჯაროების/გახმაურების შიში
„ოჯახში მამაკაცს უფრო მეტი ხელფასი უნდა ჰქონდეს“,

„ქალი იქცევა გამომწვევად“
„მაინც ვერ დავამტკიცებ ჩემს სიმართლეს“
„...მოადგილეებად შეიძლება დანიშნონ ქალი, მაგრამ
გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე _ სულ კაცები
ინიშნებიან...“ „...ქალებს ნიშნავენ იქ, სადაც საქმეა
გასაკეთებელი...“
„...საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ისინი, ვინც
სამსახურებიდან გაათავისუფლეს, მათაც კი ეშინოდათ
საჯაროდ განეცხადებინათ დისკრიმინაციის ფაქტის
შესახებ...“
გასაჯაროების/გახმაურების შიში
„ოჯახში მამაკაცს უფრო მეტი ხელფასი უნდა ჰქონდეს“,
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Case Study-ს ფორმატი

•ზოგადი მიმოხილვა
•ფაბულა/ცნება
• არსებული განმარტებები
•დისკრიმინაციის ელემენტები
• მიდგომები
•დამსაქმებლის ვალდებულებები/პრევენცია
• არსებული პრაქტიკა და საერთაშორისო
გამოცდილება

•ზოგადი მიმოხილვა
•ფაბულა/ცნება
• არსებული განმარტებები
•დისკრიმინაციის ელემენტები
• მიდგომები
•დამსაქმებლის ვალდებულებები/პრევენცია
• არსებული პრაქტიკა და საერთაშორისო
გამოცდილება
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ქალთა სექსუალური შევიწროება
სამუშაო ადგილზე

• სექსუალური შევიწროების, როგორც სექსუალური
დისკრიმინაციის, ფედერალური ანტიდისკრიმინაციული
კანონმდებლობის მიხედვით განხილვა მოითხოვეს ქალებმა
აშშ-ში 1970 წელს.
• ევროკავშირის ქვეყნებში ქალების 40-50% სამუშაო
ადგილებზე სექსუალურ ძალადობას განიცდიან.
„...მქონდა შემთხვევა, რომ მამაკაცი, პარტნიორი
ორგანიზაციის (ჩვენზე მაღლა მდგომი) თანამშრომელი,
მავიწროებდა, იგონებდა „საქმეებს“ და ასე ცდილობდა
ჩემთან დაახლოებას. მერე მივდიოდი თანამშრომელ
გოგოსთან ერთად იქ. არადა, ჩაცმით არაგამომწვევად მეცვა.
არაფერს ვამბობდი, რომ პარტნიორული ურთიერთობები არ
დაზარალებულიყო, რაღაც მიზეზებს ვიგონებდი და ასე
დავასრულე...“

• სექსუალური შევიწროების, როგორც სექსუალური
დისკრიმინაციის, ფედერალური ანტიდისკრიმინაციული
კანონმდებლობის მიხედვით განხილვა მოითხოვეს ქალებმა
აშშ-ში 1970 წელს.
• ევროკავშირის ქვეყნებში ქალების 40-50% სამუშაო
ადგილებზე სექსუალურ ძალადობას განიცდიან.
„...მქონდა შემთხვევა, რომ მამაკაცი, პარტნიორი
ორგანიზაციის (ჩვენზე მაღლა მდგომი) თანამშრომელი,
მავიწროებდა, იგონებდა „საქმეებს“ და ასე ცდილობდა
ჩემთან დაახლოებას. მერე მივდიოდი თანამშრომელ
გოგოსთან ერთად იქ. არადა, ჩაცმით არაგამომწვევად მეცვა.
არაფერს ვამბობდი, რომ პარტნიორული ურთიერთობები არ
დაზარალებულიყო, რაღაც მიზეზებს ვიგონებდი და ასე
დავასრულე...“
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ქალთა სექსუალური შევიწროება
სამუშაო ადგილზე

• „არასასურველ სექსუალური ხასიათის ქცევას, რომელიც
ადამიანს შეურაცხყოფს, ამცირებს ან/და აშინებს“ (შსო)

„...ერთხელ კორპორატიულ შეკრებაზე მთლად უფროსი
მოვიდა ჩემთან და გადამიწია მაისური: „რაზნიცა“ მანახეო. ეს
რომ ვუთხარი თანამშრომლებს, ერთ-ერთმა ქალმა მითხრა, ეგ
როგორ იფიქრე, შვილი ჰყავს მაგას შენხელაო! ანუ აქეთ
დამადანაშაულა და მისი საქციელი გაამართლა, შეეცადა...“

• სექსუალური შევიწროება, ქალების წინააღმდეგ ძალადობის
ერთ-ერთი ფორმაა როგორც ფიზიკური, სიტყვიერი და ასევე
“უწყინარი”

• „არასასურველ სექსუალური ხასიათის ქცევას, რომელიც
ადამიანს შეურაცხყოფს, ამცირებს ან/და აშინებს“ (შსო)

„...ერთხელ კორპორატიულ შეკრებაზე მთლად უფროსი
მოვიდა ჩემთან და გადამიწია მაისური: „რაზნიცა“ მანახეო. ეს
რომ ვუთხარი თანამშრომლებს, ერთ-ერთმა ქალმა მითხრა, ეგ
როგორ იფიქრე, შვილი ჰყავს მაგას შენხელაო! ანუ აქეთ
დამადანაშაულა და მისი საქციელი გაამართლა, შეეცადა...“

• სექსუალური შევიწროება, ქალების წინააღმდეგ ძალადობის
ერთ-ერთი ფორმაა როგორც ფიზიკური, სიტყვიერი და ასევე
“უწყინარი”
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ქალთა სექსუალური შევიწროება
სამუშაო ადგილზე

• „..იყო ერთ-ერთი დაწესებულების თანამშრომელი მამაკაცი,
რომელსაც ჰქონდა ასეთი მოთხოვნილება _ რომ მასაჟი უნდა
ეკეთებინა ყველა თანამშრომელი ქალისთვის. ითმენდნენ
გოგოები. ერთმა გაჭრა პირდაპირ და უთხრა: რომ
მიახლოვდები და ხელი უნდა დამაკარო, ნებართვა აიღე, მით
უმეტეს, არასდროს არ მომეკარო, როცა ამის ნებართვას არ
გაძლევ წინასწარო. ის კაცი შოკირებული იყო, რა უთხრეს, ვერ
მიხვდა. მისთვის ეს იმდენად ბუნებრივი მდგომარეობა იყო,
რომ ვერ მიხვდა, თუ რაიმე ცუდ საქციელს ჩადიოდა...“

• ნიდერლანდებში არეგულირებს სისხლის სამართლი
• იაპონიაში - სამოქალაქო სამართალი
• ისრაელში - სექსუალური შევიწროების პრევენციის კანონი
• ინდოეთში - უზენაესი სასამართლოს სახელმძღვანელო
პრინციპები

• „..იყო ერთ-ერთი დაწესებულების თანამშრომელი მამაკაცი,
რომელსაც ჰქონდა ასეთი მოთხოვნილება _ რომ მასაჟი უნდა
ეკეთებინა ყველა თანამშრომელი ქალისთვის. ითმენდნენ
გოგოები. ერთმა გაჭრა პირდაპირ და უთხრა: რომ
მიახლოვდები და ხელი უნდა დამაკარო, ნებართვა აიღე, მით
უმეტეს, არასდროს არ მომეკარო, როცა ამის ნებართვას არ
გაძლევ წინასწარო. ის კაცი შოკირებული იყო, რა უთხრეს, ვერ
მიხვდა. მისთვის ეს იმდენად ბუნებრივი მდგომარეობა იყო,
რომ ვერ მიხვდა, თუ რაიმე ცუდ საქციელს ჩადიოდა...“

• ნიდერლანდებში არეგულირებს სისხლის სამართლი
• იაპონიაში - სამოქალაქო სამართალი
• ისრაელში - სექსუალური შევიწროების პრევენციის კანონი
• ინდოეთში - უზენაესი სასამართლოს სახელმძღვანელო
პრინციპები
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ჩამოყალიბებული მიდგომები

• ზოგ ქვეყანაში სასამართლომ აკრძალულ ქმედებებად
აღიარა რიგი ქმედებები, როგორიცაა სექსუალური
ხასიათის თავდასხმა ან ცილისწამება, თუმცა სექსუალური
შევიწროება ღიად არსად ყოფილა ნახსენები;

• ზოგ ქვეყანაში სასამართლოებმა და ტრიბუნალებმა
სექსუალური შევიწროება ცალსახად აღიარეს, როგორც
უფრო ფართო აკრძალული ქმედების ერთ-ერთი ფორმა;

• ზოგ ქვეყანაში ის აღიარეს, როგორც სქესობრივი
დისკრიმინაციის ფორმა და თანასწორობისა და
ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობით აკრძალეს,
ახალი კანონები მიიღეს, ან არსებული დებულებები
შეცვალეს, რათა სამუშაო ადგილას სექსუალური
შევიწროება აეკრძალათ.

• ზოგ ქვეყანაში სასამართლომ აკრძალულ ქმედებებად
აღიარა რიგი ქმედებები, როგორიცაა სექსუალური
ხასიათის თავდასხმა ან ცილისწამება, თუმცა სექსუალური
შევიწროება ღიად არსად ყოფილა ნახსენები;

• ზოგ ქვეყანაში სასამართლოებმა და ტრიბუნალებმა
სექსუალური შევიწროება ცალსახად აღიარეს, როგორც
უფრო ფართო აკრძალული ქმედების ერთ-ერთი ფორმა;

• ზოგ ქვეყანაში ის აღიარეს, როგორც სქესობრივი
დისკრიმინაციის ფორმა და თანასწორობისა და
ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობით აკრძალეს,
ახალი კანონები მიიღეს, ან არსებული დებულებები
შეცვალეს, რათა სამუშაო ადგილას სექსუალური
შევიწროება აეკრძალათ.
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ქალთა სექსუალური შევიწროება
სამუშაო ადგილზე

• „...საქართველოს კანონმდებლობაში არ არის ნორმა, რომ
დაუმტკიცო, ნამდვილად სექსუალური შევიწროების
ნიადაგზე მოხდა გათავისუფლება თუ არა. მსხვერპლი ვერ
უმტკიცებს იმ ფაქტს, რომ დისკრიმინაციის ნიადაგზე
გაუშვეს სამსახურიდან...“

• შრომით ურთიერთობაში სექსუალური ხასიათის ნებისმიერი
არასასურველი სიტყვიერი, არასიტყვიერი და ფიზიკური
ქცევის დაუშვებლობას განსაზღვრავს საქართველოს კანონი
გენდერული თანასწორობის შესახებ, თუმცა ეს არის
ერთადერთი დებულება, რომელიც გარკვეულ ქმედებებს
დაუშვებლად მიიჩნევს, მაგრამ არ ადგენს სექსუალური
შევიწროების დეფინიციას

• „...საქართველოს კანონმდებლობაში არ არის ნორმა, რომ
დაუმტკიცო, ნამდვილად სექსუალური შევიწროების
ნიადაგზე მოხდა გათავისუფლება თუ არა. მსხვერპლი ვერ
უმტკიცებს იმ ფაქტს, რომ დისკრიმინაციის ნიადაგზე
გაუშვეს სამსახურიდან...“

• შრომით ურთიერთობაში სექსუალური ხასიათის ნებისმიერი
არასასურველი სიტყვიერი, არასიტყვიერი და ფიზიკური
ქცევის დაუშვებლობას განსაზღვრავს საქართველოს კანონი
გენდერული თანასწორობის შესახებ, თუმცა ეს არის
ერთადერთი დებულება, რომელიც გარკვეულ ქმედებებს
დაუშვებლად მიიჩნევს, მაგრამ არ ადგენს სექსუალური
შევიწროების დეფინიციას
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ქალთა სექსუალური შევიწროება
სამუშაო ადგილზე

„...კანონიდან უნდა დავიწყოთ მუშაობა, მუხლები უნდა გახდეს
მეტად იმპერატიული და მიუახლოვდეს CEDAW კონვენციას...“

„...ერთია, მოსამართლეებს და ადვოკატებს ასწავლო, რა წერია
კანონში და მეორეა, მისცე მათ სიღრმისეული ცოდნა იმის შესახებ,
თუ როგორ გამოიყენონ ეს ცოდნა, კანონის ესა თუ ის მუხლი.
ადვოკატთა კორპუსი ახლა მზადდება და საჭიროა ეს
გათვალისწინებული იყოს...“

„...საზოგადოება სოლიდარული უნდა გახდეს მსხვერპლი ქალის
მიმართ. ეს ნომერი პირველი პრობლემაა. კანონი რომც არ
არსებობდეს, ამ განწყობის საზოგადოებაში შეიძლება ყველაფერი
თვითრეგულირებადი გახდეს. ასეთ შემთხვევაში მოძალადის
დასჯა ნაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე მსხვერპლის მინიმუმ იმ
მდგომარეობის შენარჩუნება, რომელშიც არის და შემდგომ მისი
გაუმჯობესება. თუ მხოლოდ კანონი შეიცვალა და ამას სხვა
ცვლილებები არ მოჰყვა, შეიძლება ამ კანონის ცვლილებამ
მხოლოდ უარყოფით შედეგამდეც მიგვიყვანოს...“

„...კანონიდან უნდა დავიწყოთ მუშაობა, მუხლები უნდა გახდეს
მეტად იმპერატიული და მიუახლოვდეს CEDAW კონვენციას...“

„...ერთია, მოსამართლეებს და ადვოკატებს ასწავლო, რა წერია
კანონში და მეორეა, მისცე მათ სიღრმისეული ცოდნა იმის შესახებ,
თუ როგორ გამოიყენონ ეს ცოდნა, კანონის ესა თუ ის მუხლი.
ადვოკატთა კორპუსი ახლა მზადდება და საჭიროა ეს
გათვალისწინებული იყოს...“

„...საზოგადოება სოლიდარული უნდა გახდეს მსხვერპლი ქალის
მიმართ. ეს ნომერი პირველი პრობლემაა. კანონი რომც არ
არსებობდეს, ამ განწყობის საზოგადოებაში შეიძლება ყველაფერი
თვითრეგულირებადი გახდეს. ასეთ შემთხვევაში მოძალადის
დასჯა ნაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე მსხვერპლის მინიმუმ იმ
მდგომარეობის შენარჩუნება, რომელშიც არის და შემდგომ მისი
გაუმჯობესება. თუ მხოლოდ კანონი შეიცვალა და ამას სხვა
ცვლილებები არ მოჰყვა, შეიძლება ამ კანონის ცვლილებამ
მხოლოდ უარყოფით შედეგამდეც მიგვიყვანოს...“
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სექსუალური შევიწროვების ელემენტები

• არასასურველობა
• საფუძვლიანობის სტანდარტი (განმარტავს კანონი ან სასამართლო )
• განმეორებითობა
• დამსაქმებლის ვალდებულება - სექსუალური შევიწროების პრევენცია:

- ბელიზში ვალდებულნი არიან, დაუყოვნებლივ გაატარონ ღონისძიებები;
- ინდოეთში ვალდებულნი არიან თავიდან აირიდონ, ან შეეწინააღმდეგონ
სექსუალური შევიწროების ფაქტებს;
- ფინეთში დამსაქმებლების ვალდებულებაა, შექმნან გარანტია, რომ
თანამშრომლები სექსუალური შევიწროების მსხვერპლნი არ გახდებიან;
- ისრაელში დამსაქმებლები ვალდებულნი არიან ჩამოაყალიბონ საჩივრების
განხილვის ეფექტიანი პროცედურები;
- ფილიპინებში დამსაქმებელი, რომლებსაც ათი ან მეტი თანამშრომელი
ჰყავთ, ვალდებულია შემოიღოს წესები და რეგულაციები და ჩააბარონ
თანაბარი შესაძლებლობების ყოველწლიური ანგარიში;

• სპეციალიზებული სააგენტოების მიერ განხილვა (კანადაში, ფიჯიზე და
ახალ ზელანდიაში)

• არასასურველობა
• საფუძვლიანობის სტანდარტი (განმარტავს კანონი ან სასამართლო )
• განმეორებითობა
• დამსაქმებლის ვალდებულება - სექსუალური შევიწროების პრევენცია:

- ბელიზში ვალდებულნი არიან, დაუყოვნებლივ გაატარონ ღონისძიებები;
- ინდოეთში ვალდებულნი არიან თავიდან აირიდონ, ან შეეწინააღმდეგონ
სექსუალური შევიწროების ფაქტებს;
- ფინეთში დამსაქმებლების ვალდებულებაა, შექმნან გარანტია, რომ
თანამშრომლები სექსუალური შევიწროების მსხვერპლნი არ გახდებიან;
- ისრაელში დამსაქმებლები ვალდებულნი არიან ჩამოაყალიბონ საჩივრების
განხილვის ეფექტიანი პროცედურები;
- ფილიპინებში დამსაქმებელი, რომლებსაც ათი ან მეტი თანამშრომელი
ჰყავთ, ვალდებულია შემოიღოს წესები და რეგულაციები და ჩააბარონ
თანაბარი შესაძლებლობების ყოველწლიური ანგარიში;

• სპეციალიზებული სააგენტოების მიერ განხილვა (კანადაში, ფიჯიზე და
ახალ ზელანდიაში)
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რეკომენდაციები

• შემუშავდეს სექსუალური შევიწროების, როგორც დისკრიმინაციის ერთ-
ერთი სახის, დეფინიცია მოქმედი საერთაშორისო დებულებების,
კულტურულ/ტრადიციული ღირებულებებისა და შესაბამისი
სამართლებრივი მექანიზმების გათვალისწინებით;

• მოხდეს სექსუალური შევიწროების აკრძალვის გათვალისწინება
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამის ნაწილში
და შემუშავდეს ადეკვატური სანქციების სისტემა;

• შეიქმნას შერეული სამუშაო ჯგუფი მთავრობის, პროფკავშირების,
დამსაქმებლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების
მონაწილეობით, არსებული კანონმდებლობის სრულყოფისა და
საერთაშორისო სტანდარტებთან სრული ჰარმონიზაციის მიზნით;

• განისაზღვროს მტკიცების ტვირთის საკითხი წინასახელშეკრულებო და
შრომით ურთიერთობებში. მიზანშეწონილია მტკიცების ტვირთის
დამსაქმებელზე გადატანა არა მხოლოდ შრომითი ურთიერთობის
შეწყვეტისას, არამედ ნებისმიერ დროს, როცა არსებობს დავა
დისკრიმინაციის ფაქტთან დაკავშირებით წინასახელშეკრულებო და
შრომით ურთიერთობებში.

• განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს მოსამართლეთა კორპუსის,
სახელმწიფო ბრალმდებელთა და ადვოკატთა გადამზადებას
დისკრიმინაციის საკითხებზე;

• შემუშავდეს სექსუალური შევიწროების, როგორც დისკრიმინაციის ერთ-
ერთი სახის, დეფინიცია მოქმედი საერთაშორისო დებულებების,
კულტურულ/ტრადიციული ღირებულებებისა და შესაბამისი
სამართლებრივი მექანიზმების გათვალისწინებით;

• მოხდეს სექსუალური შევიწროების აკრძალვის გათვალისწინება
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამის ნაწილში
და შემუშავდეს ადეკვატური სანქციების სისტემა;

• შეიქმნას შერეული სამუშაო ჯგუფი მთავრობის, პროფკავშირების,
დამსაქმებლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების
მონაწილეობით, არსებული კანონმდებლობის სრულყოფისა და
საერთაშორისო სტანდარტებთან სრული ჰარმონიზაციის მიზნით;

• განისაზღვროს მტკიცების ტვირთის საკითხი წინასახელშეკრულებო და
შრომით ურთიერთობებში. მიზანშეწონილია მტკიცების ტვირთის
დამსაქმებელზე გადატანა არა მხოლოდ შრომითი ურთიერთობის
შეწყვეტისას, არამედ ნებისმიერ დროს, როცა არსებობს დავა
დისკრიმინაციის ფაქტთან დაკავშირებით წინასახელშეკრულებო და
შრომით ურთიერთობებში.

• განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს მოსამართლეთა კორპუსის,
სახელმწიფო ბრალმდებელთა და ადვოკატთა გადამზადებას
დისკრიმინაციის საკითხებზე;
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დაბრკოლებები ქალთა კარიერული
წინსვლისთვის ე.წ. „შუშის ჭერი“-ს თეორია

მსოფლიოს უმსხვილეს კორპორაციებში დირექტორების,
აღმასრულებლების ან თავმჯდომარეების პოზიციებზე ქალების
საერთო რაოდენობა 4%-ს არ აღემატება.
“შუშის ჭერის” “გამართლების” თეორიები:
დროის ფაქტორი: პირველი კლასის ქალ კურსდამთავრებულებს
არ ჰქონდათ დრო, რომ კორპორატიული იერარქიისთვის
მიეღწიათ.
დედობა: უარის თქმა ხანგრძლივ მივლინებებზე საზღვარგარეთ,
ხანგრძლივი საღამოების გატარებაზე კლიენტების საზოგადო-
ებაში, დაუგეგმავ ღონისძიებებზე და ა.შ.
სამაგალითო მოდელის არარსებობა: მენეჯერი ქალები ხშირად
სამაგალითონი არიან სამსახურში, რითაც ისინი დანარჩენების-
გან გამოირჩევიან. ქალი მენეჯერების მიღწევები და
წარუმატებლობები უფრო მეტად შესამჩნევია.

მსოფლიოს უმსხვილეს კორპორაციებში დირექტორების,
აღმასრულებლების ან თავმჯდომარეების პოზიციებზე ქალების
საერთო რაოდენობა 4%-ს არ აღემატება.
“შუშის ჭერის” “გამართლების” თეორიები:
დროის ფაქტორი: პირველი კლასის ქალ კურსდამთავრებულებს
არ ჰქონდათ დრო, რომ კორპორატიული იერარქიისთვის
მიეღწიათ.
დედობა: უარის თქმა ხანგრძლივ მივლინებებზე საზღვარგარეთ,
ხანგრძლივი საღამოების გატარებაზე კლიენტების საზოგადო-
ებაში, დაუგეგმავ ღონისძიებებზე და ა.შ.
სამაგალითო მოდელის არარსებობა: მენეჯერი ქალები ხშირად
სამაგალითონი არიან სამსახურში, რითაც ისინი დანარჩენების-
გან გამოირჩევიან. ქალი მენეჯერების მიღწევები და
წარუმატებლობები უფრო მეტად შესამჩნევია.
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„შუშის ჭერი“-ს ელემენტები

• თანამდებობრივი სეგრეგაცია
სქეს-სტერეოტიპული სამსახურები ანუ „კაცის“ ან „ქალის“ სამსახური;
„...სარეკლამო სტამბებში არ აიყვანენ კაცს, აიყვანენ ქალს, იმიტომ რომ
ქალი დიდი ხნის მანძილზე შეასრულებს სამუშაოს და არ წავა
სამსახურიდან; მაგ., კაცი ცოტა ხანი დაკეცავს ბროშურებს, მერე
მობეზრდება და წავა“.

• ხელმძღვანელის პოზიციები
ქალების მიერ დაკავებული მენეჯერული პოზიციების რაოდენობა
20%-ს არ აღემატება.

„...იყო გამოცხადებული იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების
დანიშვნა. არასამთავრობო ორგანიზაციების ლობირების შედეგად
გადაწყდა, რომ უნდა დაინიშნოს 3 კაცი და 3 ქალი. საბოლოოდ
დაინიშნა 3 კაცი და 1 ქალი, ხოლო დარჩენილ 2 ადგილზე, კანონში
განხორციელებული ცვლილების შედეგად, პრეზიდენტს გადაეცა
უფლება, თავისი კადრი დაენიშნა, სადაც უკვე არ იყო მოთხოვნა
მაინცდამაინც ქალი ყოფილიყო და, შესაბამისად, დაინიშნა კაცი...“

• თანამდებობრივი სეგრეგაცია
სქეს-სტერეოტიპული სამსახურები ანუ „კაცის“ ან „ქალის“ სამსახური;
„...სარეკლამო სტამბებში არ აიყვანენ კაცს, აიყვანენ ქალს, იმიტომ რომ
ქალი დიდი ხნის მანძილზე შეასრულებს სამუშაოს და არ წავა
სამსახურიდან; მაგ., კაცი ცოტა ხანი დაკეცავს ბროშურებს, მერე
მობეზრდება და წავა“.

• ხელმძღვანელის პოზიციები
ქალების მიერ დაკავებული მენეჯერული პოზიციების რაოდენობა
20%-ს არ აღემატება.

„...იყო გამოცხადებული იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების
დანიშვნა. არასამთავრობო ორგანიზაციების ლობირების შედეგად
გადაწყდა, რომ უნდა დაინიშნოს 3 კაცი და 3 ქალი. საბოლოოდ
დაინიშნა 3 კაცი და 1 ქალი, ხოლო დარჩენილ 2 ადგილზე, კანონში
განხორციელებული ცვლილების შედეგად, პრეზიდენტს გადაეცა
უფლება, თავისი კადრი დაენიშნა, სადაც უკვე არ იყო მოთხოვნა
მაინცდამაინც ქალი ყოფილიყო და, შესაბამისად, დაინიშნა კაცი...“
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ქალის სამსახურებრივი წინსვლის ბარიერები:

• სოციალური
ანუ „მომარაგების“ ბარიერი - კვალიფიციური ქალების კადრის
ნაკლებობა და „განსხვავებულობის“ ბარიერი - ინდივიდების
სტერეოტიპები, ცრურწმენები და შთაგონებები, რომლებიც
კულტურის, გენდერული და რასობრივი განსხვავებების შესახებ
აქვთ.

• შიდა სტრუქტურული
კაცი ფიქრობს, რომ „თამაშიდან ვარდება, კონტროლს და
პერსპექტივებს კარგავს“, პირდაპირი საშიშროებაა მათი
დაწინაურებისთვის.
ახალი კადრების აყვანის პოლიტიკა და ორგანიზაციის გარემო.

• სახელმწიფო
კანონის უზენაესობის აღსრულების ნაკლებობა - „როდესაც
სამართლებრივი იძულების საფრთხე არარეალურია,
ხელშეკრულების დაცვას აღარ აქვს არანაირი არსებითი
პოზიტიური ეფექტი უმცირესობებისა და ქალთა დასაქმებისას“

• სოციალური
ანუ „მომარაგების“ ბარიერი - კვალიფიციური ქალების კადრის
ნაკლებობა და „განსხვავებულობის“ ბარიერი - ინდივიდების
სტერეოტიპები, ცრურწმენები და შთაგონებები, რომლებიც
კულტურის, გენდერული და რასობრივი განსხვავებების შესახებ
აქვთ.

• შიდა სტრუქტურული
კაცი ფიქრობს, რომ „თამაშიდან ვარდება, კონტროლს და
პერსპექტივებს კარგავს“, პირდაპირი საშიშროებაა მათი
დაწინაურებისთვის.
ახალი კადრების აყვანის პოლიტიკა და ორგანიზაციის გარემო.

• სახელმწიფო
კანონის უზენაესობის აღსრულების ნაკლებობა - „როდესაც
სამართლებრივი იძულების საფრთხე არარეალურია,
ხელშეკრულების დაცვას აღარ აქვს არანაირი არსებითი
პოზიტიური ეფექტი უმცირესობებისა და ქალთა დასაქმებისას“
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საერთაშორისო გამოცდილება

• “სამსუნგი” კორეა - ორგანიზაციის აღმასრულებელ დონეზე
ცვლილებები გატარდა და სახელმძღვანელო და მაღალ
თანამდებობებზე კომპანიამ 15 ქალი დააწინაურა 2013-12 წწ.

• ნორვეგია - ნორვეგიის საწარმოების კონფედერაციამ დააარსა
18-თვიანი სწავლებისა და კონტაქტების შექმნის პროგრამა
„ქალის მომავალი“, რათა ნიჭიერი ქალები ამოეცნო და
სწრაფად დაეწინაურებინა ხელმძღვანელის პოზიციებზე.
600 ქალიდან, რომელთაც პროგრამა წარმატებით
დაასრულეს, 60-მა პროცენტმა მოწვევა მიიღო სხვადასხვა
ნორვეგიული საწარმოების საბჭოებიდან.

• 2013 წლის 20 ნოემბერს ევროპის პარლამენტმა ხმათა
უმრავლესობით მხარი დაუჭირა ევროპის კომისიის
წინადადებას კანონის მიღების თაობაზე, რომელიც
გააუმჯობესებს გენდერულ ბალანსს ევროპული კომპანიების
სახელმძღვანელო საბჭოებში.

• “სამსუნგი” კორეა - ორგანიზაციის აღმასრულებელ დონეზე
ცვლილებები გატარდა და სახელმძღვანელო და მაღალ
თანამდებობებზე კომპანიამ 15 ქალი დააწინაურა 2013-12 წწ.

• ნორვეგია - ნორვეგიის საწარმოების კონფედერაციამ დააარსა
18-თვიანი სწავლებისა და კონტაქტების შექმნის პროგრამა
„ქალის მომავალი“, რათა ნიჭიერი ქალები ამოეცნო და
სწრაფად დაეწინაურებინა ხელმძღვანელის პოზიციებზე.
600 ქალიდან, რომელთაც პროგრამა წარმატებით
დაასრულეს, 60-მა პროცენტმა მოწვევა მიიღო სხვადასხვა
ნორვეგიული საწარმოების საბჭოებიდან.

• 2013 წლის 20 ნოემბერს ევროპის პარლამენტმა ხმათა
უმრავლესობით მხარი დაუჭირა ევროპის კომისიის
წინადადებას კანონის მიღების თაობაზე, რომელიც
გააუმჯობესებს გენდერულ ბალანსს ევროპული კომპანიების
სახელმძღვანელო საბჭოებში.
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რეკომენდაციები:

• საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა შემოიღონ სავალდებულო
სტაჟირების სისტემა, რაც ხელს შეუწყობს კურსდამთავრებულებს,
დაიკავონ მათი ცოდნისა და გამოცდილების შესაბამისი სამუშაო
ადგილები;

• შემუშავდეს სავალდებულო კვოტების სისტემა კომერციულ თუ
არაკომერციულ ორგანიზაციათა სამეთვალყურეო საბჭოებში გენდერული
ბალანსის დასაცავად, რაც ხელს შეუწყობს გენდერული ბალანსის
გაუმჯობესებას როგორც სახელმძღვანელო, ისე საკონტროლო
პოზიციებზე;

• შემუშავდეს საგადასახადო შეღავათების პაკეტი კვოტირების სისტემის
დანერგვის წახალისებისთვის კომერციულ და არაკომერციულ
ორგანიზაციებში;

• მიღებულ იქნას ყველა ღონისძიება, მათ შორის, პროფესიული
მომზადებისა და ტრენინგის მიმართულებით, რაც საშუალებას მისცემს
ოჯახური ვალდებულებების მქონე დასაქმებულ ქალებს, ჩაერთონ და
დარჩნენ ინტეგრირებულნი შრომით ბაზარზე;

• ქალებისათვის თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად
დაინერგოს თანამდებობრივი დაწინაურების, კარიერული ზრდისა და
წახალისების განაწილების გამჭვირვალე პროცედურები.

• საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა შემოიღონ სავალდებულო
სტაჟირების სისტემა, რაც ხელს შეუწყობს კურსდამთავრებულებს,
დაიკავონ მათი ცოდნისა და გამოცდილების შესაბამისი სამუშაო
ადგილები;

• შემუშავდეს სავალდებულო კვოტების სისტემა კომერციულ თუ
არაკომერციულ ორგანიზაციათა სამეთვალყურეო საბჭოებში გენდერული
ბალანსის დასაცავად, რაც ხელს შეუწყობს გენდერული ბალანსის
გაუმჯობესებას როგორც სახელმძღვანელო, ისე საკონტროლო
პოზიციებზე;

• შემუშავდეს საგადასახადო შეღავათების პაკეტი კვოტირების სისტემის
დანერგვის წახალისებისთვის კომერციულ და არაკომერციულ
ორგანიზაციებში;

• მიღებულ იქნას ყველა ღონისძიება, მათ შორის, პროფესიული
მომზადებისა და ტრენინგის მიმართულებით, რაც საშუალებას მისცემს
ოჯახური ვალდებულებების მქონე დასაქმებულ ქალებს, ჩაერთონ და
დარჩნენ ინტეგრირებულნი შრომით ბაზარზე;

• ქალებისათვის თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად
დაინერგოს თანამდებობრივი დაწინაურების, კარიერული ზრდისა და
წახალისების განაწილების გამჭვირვალე პროცედურები.
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სხვაობა მამაკაცთა და ქალთა ანაზღაურებას შორის

• ადგილი აქვს როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო
სექტორში;

• განაპირობებს სამუშაოების დიფერენცირება ე.წ.
„კაცურ“ და „ქალურ“ სფეროებად;

• ხელფასებს შორის სხვაობის 3 ტიპოლოგია:
„დანგრეული ფსკერი“ - უთანასწორობა იზრდება
ყველაზე დაბალი ხელფასების გაუარესების ხარჯზე;
„მფრინავი წვერი“ - პირველის საპირისპირო
შემთხვევას წარმოადგენს, როცა ყველაზე მაღალი
ხელფასი უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე ქვედა
დონის ხელფასები;
“პოლარიზაცია“ - როცა ორივე სახის ცვლილება
ერთდროულად ხდება.

• ადგილი აქვს როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო
სექტორში;

• განაპირობებს სამუშაოების დიფერენცირება ე.წ.
„კაცურ“ და „ქალურ“ სფეროებად;

• ხელფასებს შორის სხვაობის 3 ტიპოლოგია:
„დანგრეული ფსკერი“ - უთანასწორობა იზრდება
ყველაზე დაბალი ხელფასების გაუარესების ხარჯზე;
„მფრინავი წვერი“ - პირველის საპირისპირო
შემთხვევას წარმოადგენს, როცა ყველაზე მაღალი
ხელფასი უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე ქვედა
დონის ხელფასები;
“პოლარიზაცია“ - როცა ორივე სახის ცვლილება
ერთდროულად ხდება.
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სხვაობა მამაკაცთა და ქალთა ანაზღაურებას შორის

• „...იყო ასეთი შემთხვევა, გოგონა მუშაობდა ერთ-ერთი ბანკში.
ერთი და იმავე სამუშაოს შესრულებისთვის მის
თანამშრომელ ბიჭს მოუმატეს ხელფასი, ამ გოგოს კი _ არა.
ახსნა სიტყვიერი იყო: შენ გოგო ხარ, მამაც გარჩენს, ამ ბიჭს კი
ოჯახი თავად აქვს სარჩენი...“
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სხვაობა მამაკაცთა და ქალთა ანაზღაურებას შორის

• 2013 წლის მონაცემებით, ევროკავშირის ქვეყნებში მამაკაცებისა და
ქალების საათობრივ ანაზღაურებას შორის სხვაობა დაახლოებით
16%-ს შეადგენდა.

• 2005 წელს ხელი მოეწერა გენდერული თანასწორობის თაობაზე
ღონისძიებების ჩარჩოს ევროპის სოციალურ პარტნიორებს შორის;
2011 წელს კი მიიღო ევროპული პაქტი გენდერულ
თანასწორობაზე, რომელსაც ხელი მოაწერეს ევროკავშირის წევრი
ქვეყნების ლიდერებმა.

• ევროკომისიამ შეიმუშავა ქალებსა და კაცებს შორის
თანასწორობის 2010-2015 წლების სტრატეგია, სადაც
განსაკუთრებული ხაზი გაესვა თანაბარი შრომის თანაბარი
ანაზღაურების პრინციპის პრაქტიკაში უფრო ეფექტიან გატარებას
და ხელფასებს შორის სხვაობის შემცირების ღონისძიებებს;

• 2009 წელს, აშშ-ს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა სამართლიანი
ანაზღაურების პაქტს.

• 2013 წლის მონაცემებით, ევროკავშირის ქვეყნებში მამაკაცებისა და
ქალების საათობრივ ანაზღაურებას შორის სხვაობა დაახლოებით
16%-ს შეადგენდა.

• 2005 წელს ხელი მოეწერა გენდერული თანასწორობის თაობაზე
ღონისძიებების ჩარჩოს ევროპის სოციალურ პარტნიორებს შორის;
2011 წელს კი მიიღო ევროპული პაქტი გენდერულ
თანასწორობაზე, რომელსაც ხელი მოაწერეს ევროკავშირის წევრი
ქვეყნების ლიდერებმა.

• ევროკომისიამ შეიმუშავა ქალებსა და კაცებს შორის
თანასწორობის 2010-2015 წლების სტრატეგია, სადაც
განსაკუთრებული ხაზი გაესვა თანაბარი შრომის თანაბარი
ანაზღაურების პრინციპის პრაქტიკაში უფრო ეფექტიან გატარებას
და ხელფასებს შორის სხვაობის შემცირების ღონისძიებებს;

• 2009 წელს, აშშ-ს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა სამართლიანი
ანაზღაურების პაქტს.
October 20, 2014

27



სხვაობა მამაკაცთა და ქალთა ანაზღაურებას შორის

• „გენდერული უთანასწორობის გლობალური ინდექსის“
მონაცემებით, თანაბარი ღირებულების შრომის თანაბარი
ანაზღაურების მაჩვენებლით საქართველო მე-14 ადგილს
იკავებს 136 ქვეყანას შორის.

• მიხეილ კორძახია:
“არსებობს სხვაობა ხელფასებს შორის, მაგრამ ის მიბმულია
ეკონომიკური რისკების და არა სქესის ელემენტებთან”

• თათული თოდუა:
“ხელფასების სხვაობა ძალზე აქტუალური საკითხია კერძო
სექტორს, თუმცა საჯარო სამსახურშიც არის პრობლემა,
როდესაც მიუხედავად დადგენილი თანამდებობრივი
სარგოებისა, მოხელეებისთვის პრემიების გაცემის დროს
ადგილი აქვს უთანასწორო მოპყრობას”

• „გენდერული უთანასწორობის გლობალური ინდექსის“
მონაცემებით, თანაბარი ღირებულების შრომის თანაბარი
ანაზღაურების მაჩვენებლით საქართველო მე-14 ადგილს
იკავებს 136 ქვეყანას შორის.

• მიხეილ კორძახია:
“არსებობს სხვაობა ხელფასებს შორის, მაგრამ ის მიბმულია
ეკონომიკური რისკების და არა სქესის ელემენტებთან”

• თათული თოდუა:
“ხელფასების სხვაობა ძალზე აქტუალური საკითხია კერძო
სექტორს, თუმცა საჯარო სამსახურშიც არის პრობლემა,
როდესაც მიუხედავად დადგენილი თანამდებობრივი
სარგოებისა, მოხელეებისთვის პრემიების გაცემის დროს
ადგილი აქვს უთანასწორო მოპყრობას”
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შემუშვდეს:
• თანაბარი შრომის განსაზღვრის მეთოდოლოგია
• თანაბრობის პრინციპი
• თანაბარი შრომის თანაბარი ანაზღაურების პრინციპი
• შრომის კოდექსში განისაზღვროს მამაკაცისა და ქალის
შრომით ურთიერთობაში თანაბარი შრომის თანაბარი
ანაზღაურებით სარგებლობის უფლება. ამასთან,
ჩამოყალიბდეს ანაზღაურების დეფინიცია და აღნიშნული
ნორმების პრაქტიკული განხორციელებისთვის შემუშავდეს
კონკრეტული მექანიზმი, ობიექტური მეთოდი, რომლითაც
შესაძლებელი გახდება თანაბარი შრომისა და თანაბარი
ანაზღაურების კრიტერიუმების განსაზღვრა და შედარება;

• აღბული ვალდებულებების შესრულება რიგი აქტებისა და
კონვენციების შესაბამისად

შემუშვდეს:
• თანაბარი შრომის განსაზღვრის მეთოდოლოგია
• თანაბრობის პრინციპი
• თანაბარი შრომის თანაბარი ანაზღაურების პრინციპი
• შრომის კოდექსში განისაზღვროს მამაკაცისა და ქალის
შრომით ურთიერთობაში თანაბარი შრომის თანაბარი
ანაზღაურებით სარგებლობის უფლება. ამასთან,
ჩამოყალიბდეს ანაზღაურების დეფინიცია და აღნიშნული
ნორმების პრაქტიკული განხორციელებისთვის შემუშავდეს
კონკრეტული მექანიზმი, ობიექტური მეთოდი, რომლითაც
შესაძლებელი გახდება თანაბარი შრომისა და თანაბარი
ანაზღაურების კრიტერიუმების განსაზღვრა და შედარება;

• აღბული ვალდებულებების შესრულება რიგი აქტებისა და
კონვენციების შესაბამისად
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• ვაკანტური ადგილის შესახებ განცხადების გაკეთებისას
• ან კანდიდატის შერჩევისას, გასაუბრების ეტაპზე

„ხშირია რეპროდუქციული ასაკის ან ფეხმძიმე ქალებისთვის
დასაქმებაზე უარის თქმის შემთხვევები, აღნიშნული
კატეგორიის ადამიანების დასაქმებას დამსაქმებლები
სიფრთხილით ეკიდებიან თუნდაც მოსალოდნელი
ფინანსური ხარჯების გამო“.

• ინფორმაციის მიღების უფლება vs სწორი ინფორმაციის
მიწოდების ვალდებულება

• თანაბარი პირობების შექმნა / თანასწორი მოპყრობის
პრინციპი

„...ქალი როცა შვილს გააჩენს - ან მარტოხელა დედაა, ან
თუნდაც ქმარი ჰყავს - ის ისე უკვე ვეღარ დაიხარჯება
სამსახურში და ამიტომაც არის, რომ უპირატესობას კაცებს
ანიჭებენ ხოლმე...“

• ვაკანტური ადგილის შესახებ განცხადების გაკეთებისას
• ან კანდიდატის შერჩევისას, გასაუბრების ეტაპზე

„ხშირია რეპროდუქციული ასაკის ან ფეხმძიმე ქალებისთვის
დასაქმებაზე უარის თქმის შემთხვევები, აღნიშნული
კატეგორიის ადამიანების დასაქმებას დამსაქმებლები
სიფრთხილით ეკიდებიან თუნდაც მოსალოდნელი
ფინანსური ხარჯების გამო“.

• ინფორმაციის მიღების უფლება vs სწორი ინფორმაციის
მიწოდების ვალდებულება

• თანაბარი პირობების შექმნა / თანასწორი მოპყრობის
პრინციპი

„...ქალი როცა შვილს გააჩენს - ან მარტოხელა დედაა, ან
თუნდაც ქმარი ჰყავს - ის ისე უკვე ვეღარ დაიხარჯება
სამსახურში და ამიტომაც არის, რომ უპირატესობას კაცებს
ანიჭებენ ხოლმე...“
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• ინფორმაციის მისაღებად საჭირო შეკითხვების დიფერენციაცია
დასაშვებ, ძირითადად დაუშვებელ და დაუშვებელ
შეკითხვებად.

• დასაშვებია კითხვები, რომლებზედაც პასუხი კანდიდატის
პირად ცხოვრებაში ჩარევას არ მოითხოვს და აუცილებელია
დასაქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მისაღებად.

• ძირითადად დაუშვებელი კითხვებია, რომლებიც
განმცხადებლის პირდაპირ დისკრიმინაციას ისახავს მიზნად.

• დაუშვებელია შეკითხვა, რომელიც პიროვნების პირად
ცხოვრებას ეხება.

• კვლევების არ არსებობა
• ოჯახური სტატუსი სამსახურში აყვანისას ხშირად პრობლემას
წარმოადგენს.

• ინფორმაციის მისაღებად საჭირო შეკითხვების დიფერენციაცია
დასაშვებ, ძირითადად დაუშვებელ და დაუშვებელ
შეკითხვებად.

• დასაშვებია კითხვები, რომლებზედაც პასუხი კანდიდატის
პირად ცხოვრებაში ჩარევას არ მოითხოვს და აუცილებელია
დასაქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მისაღებად.

• ძირითადად დაუშვებელი კითხვებია, რომლებიც
განმცხადებლის პირდაპირ დისკრიმინაციას ისახავს მიზნად.

• დაუშვებელია შეკითხვა, რომელიც პიროვნების პირად
ცხოვრებას ეხება.

• კვლევების არ არსებობა
• ოჯახური სტატუსი სამსახურში აყვანისას ხშირად პრობლემას
წარმოადგენს.
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ურთიერთობებში

• მიხეილ კორძახია:
“აშკარაა დისკრიმინაციის არსებობა წინასახელშეკრულებო
ურთიერთობების ეტაპზე, რაც გამოკვეთილი
ეკონომიკური ინტერესების სტაბილურობასა და
ხანგრძლივობის კომპონენტებს უკავშირდება. ”

• ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები
„...თუ მტკიცების ტვირთი დამსაქმებელზე გადავა, მაშინ
დამსაქმებელს მოუწევდა იმ ღირებული მტკიცებულების
მოძიება, რომელიც დაადასტურებდა, რომ მას ეს არ
ჩაუდენია. დამსაქმებელი ყოველთვის უფრო წინა
პლანზეა, მას ხელში ბერკეტი აქვს (შეუძლია შეამციროს,
გაათავისუფლოს, დისკრიმინაცია განახორციელოს)...“

• მიხეილ კორძახია:
“აშკარაა დისკრიმინაციის არსებობა წინასახელშეკრულებო
ურთიერთობების ეტაპზე, რაც გამოკვეთილი
ეკონომიკური ინტერესების სტაბილურობასა და
ხანგრძლივობის კომპონენტებს უკავშირდება. ”

• ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები
„...თუ მტკიცების ტვირთი დამსაქმებელზე გადავა, მაშინ
დამსაქმებელს მოუწევდა იმ ღირებული მტკიცებულების
მოძიება, რომელიც დაადასტურებდა, რომ მას ეს არ
ჩაუდენია. დამსაქმებელი ყოველთვის უფრო წინა
პლანზეა, მას ხელში ბერკეტი აქვს (შეუძლია შეამციროს,
გაათავისუფლოს, დისკრიმინაცია განახორციელოს)...“
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• დისკრიმინაციის არ არსებობის მტკიცების ტვირთი დამსაქმებლის
მოვალეობა უნდა იყოს, კანდიდატს უნდა დაევალოს მხოლოდ
დისკრიმინაციის ფაქტების წარდგენა;

• კოდექსში უნდა ჩაიდოს ნორმები, რომლითაც მოხდება
გასაუბრების და შეკითხვის დასმის საკანონმდებლო
რეგლამენტაცია და

• რომლითაც კანდიდატი დაცული იქნება პირად სფეროში
არამართლზომიერი ჩარევისა და არათანასწორი მოპყრობისგან
წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში.

• წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის ეტაპზე დისკრიმინაციის
პრევენციის მიზნით, მიზანშეწონილია შრომის კოდექსში ჩაიდოს
ნორმა, რომელიც განსაზღვრავს დამსაქმებლის უფლებამოსილებას,
კანდიდატისგან მიიღოს მხოლოდ ის ინფორმაცია, რომელიც
უშუალოდ უკავშირდება კონკრეტული ვაკანტური ადგილის
სამუშაო აღწერილობით გათვალისწინებული ფუნქციების
განხორციელებას;

• დისკრიმინაციის არ არსებობის მტკიცების ტვირთი დამსაქმებლის
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გასაუბრების და შეკითხვის დასმის საკანონმდებლო
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წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში.

• წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის ეტაპზე დისკრიმინაციის
პრევენციის მიზნით, მიზანშეწონილია შრომის კოდექსში ჩაიდოს
ნორმა, რომელიც განსაზღვრავს დამსაქმებლის უფლებამოსილებას,
კანდიდატისგან მიიღოს მხოლოდ ის ინფორმაცია, რომელიც
უშუალოდ უკავშირდება კონკრეტული ვაკანტური ადგილის
სამუშაო აღწერილობით გათვალისწინებული ფუნქციების
განხორციელებას;
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მოთხოვნის დაკმაყოფილებით 37 საქმეზე;

• 2012 წელს შრომის სამართლებრივი დავების საერთო რაოდენობა იყო
537, ქალთა და არასრულწლოვანთა შრომასთან დაკავშირებულ დავებს
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