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შესავალი – დიდი ჰიდროელექტროსადგურების გენდერული გავლენა

2000 წელს კაშხლების მსოფლიო კომისიის (WCD) თანახმად, დიდი კაშხლების მშენებ
ლობა ქალებზე და მამაკაცებზე დისპროპორციულ ზემოქმედებას ახდენს. „დაგეგმვის 
პროცესში გენდერული საკითხებისადმი "სიბრმავის" გათვალისწინებით, დიდი კაშხლე
ბის პროექტები არსებული გენდერული ურთიერთობების დისბალანსის ხარჯზე ხორცი
ელდება. პროექტის გავლენის ქვეშ მყოფ თემებში გენდერული უთანასწორობა ღრმა ვ
დება ქალებზე სოციალური ხარჯების არაპროპორციულად დიდი წილის დაკისრებით, ან 
მიღებული სარგებელის არათანაბარი განაწილებით"1. კომისიის აზრით, უფრო ფართო 
ზემოქმედება შესაძლოა გამოიხატოს ოჯახური ძალადობისა და სქესობრივი გზით გადამ
დები დაავადებების, მათ შორის აივ და შიდსის, ზრდით. ასევე ჩნდება პრობლემები მი
წის ღირებულების კომპენსაციისას, როდესაც გენდერულად ბრმაა და სუსტია დაგეგმვის 
პროცესი. გენდერისა და ძალის დისბალანსს მივყავართ ქალებისა და მიწის ტრადიციული 
მფლობელთა მარგინალიზაციამდე. 

საქართველოს მთავრობას 114 ჰიდროელექტროსადგურის განხორციელება აქვს დაგეგ
მილი. აქედან რამდენიმე დიდი წყალსაცავიანი ჰესია, რომელთა განხორციელებამ შესაძ
ლოა გამოიწვიოს იძულებითი განსახლება, რაც გაზრდის უკვე არსებულ გენდერულ რის
კებს და გააღრმავებს უთანასწორობას ქალებსა და მამაკაცებს შორის. 

წინამდებარე დოკუმენტი ეფუძნება როგორც ლიტერატურის მიმოხილვას, ასევე არაერთ 
ვიზიტს, როგორც ნენსკრა ჰესის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ თემებში, ასევე შეხვედრებს 
გადაწყვეტილების მიმღებებთან, როგორც საქართველოში ასევე მის ფარგლებს გარეთ. 
კვლევა ასევე ეყრდნობა 2016 წელს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკების 
დამკვირვებელთა ქსელის და მწვანე ალტერნატივას მიერ ორგანიზებული ნენსკრა ჰესის 
მშენებლობის პოტენციური გენდერული და სოციალური ზემოქმედების შემსწავლელი მი
სიის შედეგებს. 

კვლევის მიზანია ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის შესაძლო გენდერული ზემოქმე
დების შესწავლა. აგრეთვე, საქართველოს მთავრობისა და საერთაშორისო საფინანსო 
ინსტიტუტებისთვის რეკომენდაციების შემუშავება, რათა ჰიდროელექტროსადგურების და
გეგმვისას და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გათვალისწინებული იყოს პროექტის 
გენდერული ზემოქმედება და განისაზღვროს მისი აღმოფხვრის გზები. 

პროექტის მოკლე ისტორია

ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგური ერთ–ერთია იმ 35 ელექტროსადგურს შორის, 
რომლის მშენებლობაც დაგეგმილია ზემო სვანეთში (საქართველო). სვანეთი 
დასავლეთ საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონია. ხანგრძლივი იზოლაციის 
შედეგად კავკასიონის ეს ულამაზესი რეგიონი, გამოირჩევა უნიკალურ ლანდშაფტ 
შერწყმული შუა საუკუნეების სოფლებითა და საცხოვრებელი კოშკებით. რეგიონი 
დასახლებულია სვანებით, რომლებიც ქართველური ჯგუფის (იბერიულკავკასიური 
ოჯახი) წარმომადგენლები არიან, მაგრამ მათი ცხოვრების წესი მკვეთრად განსხ ვავდება 
სხვა ქართული ჯგუფებისგან. მათ გააჩნიათ თავისი ენა, საკუთარი არქიტექტურული 
სტილი, უძველესი წარმართულ და ქრისტიანულ რელიგიებს შორის შერწყმული 

ტრადიციები, მტრობისა და სტუმართმოყვარეობის განსხვავებული წესები, რომლებიც 
დღესაც მათი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია2.

1 კაშხლების მსოფლიო კომისია, 2000, გვერდი 114; 
2 არქეოლოგიური, ტოპონიმიკური და ლინგვისტური მონაცემები მიანიშნებს, რომ ქართველთა წინაპრები 
სამხრეთ კავკასიონის დასავლეთ და ცენტრალურ რეგიონში მინიმუმ 5000, და სავარაუდოდ მეტი ხნის 
წინათ უკვე ცხოვრობდნენ. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 3000 წელს ქართველთა ერთმა ჯგუფმა ჩრდილო–
დასავლეთისკენ გადაინაცვლა და შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროს მიაღწია. აქაური ტოპონიმები 
სვანური წარმოშობისადაა მიჩნეული. უფრო მოგვიანებით სვანების ეს წინაპრები უფრო ზევით, მთებში, 
იმ ადგილებში გადასახლდნენ, რასაც ეხლა სვანეთი ჰქვია. სვანეთში არმოჩენილია ცულები და სხვა 
არტეფაქტები – ასევე ბრინჯაოსა და რკინის წარმოების ნარჩენები – რომლებიც ადრეული ბრინჯაოს ხანით 
თარიღდება. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ლითონის დამუშავებას მიჰყვებოდა 
ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 2–3 ათას წლებში. ბერძენი ისტორიკოსი სტრაბონი (ჩ.წ.–მდე პირველი საკუკუნის 
დასასრული)სვანებს აღწერს, როგორც მეომარ მთიელებს, რომელთაც მეფე და უხუცესთა 300–კაციანი 
საბჭო მართავს და შეუძლია 200.000 კაციანი ჯარის გამოყვანა. (ეს რიცხვი გაზვიადებული შეიძლება იყოს, 
შესაძლებელია სტრაბონი "სვანებში" სხვა ქართველურ ტომებსაც გულისხმობდა). სვანების ისტორია და 
კულტურული ურთიერთობები: http:// www.everyculture.com/RussiaEurasiaChina/SvansHistoryand
CulturalRelations.html 

გარემოსდაცვითი 
და სოციალური 
სამართლიანობისთვის 
საქართველოში
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280 მეგავატის სიმძლავრის ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი შემუშავდა საქართველოს სახელმწიფო სა
პარტნიორო ფონდის მიერ საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) კონსულტაციით. პროექტი ხორციელდება მდ. 
ნენსკრასა და მდ. ნაკრას ხეობებში. პროექტის განხორციელება იგეგმება მაღალმთიან ხეობაში, რომელიც მოიცავს ზემო 
სვანეთის დაგეგმილი ეროვნული პარკის ტერიტორიებს3. პროექტი ითვალისწინებს მდინარე ნენსკრაზე 135–მეტრიანი ნა
ყარი ქვის კაშხლის მშენებლობას, რის შედეგადაც დაიტბორება 400 ჰექტარი ტყე და სათემო მიწები. ამასთანავე, აშენდება 
13–მეტრიანი კაშხალი და 12,4 კილომეტრიანი დერივაციული გვირაბი მდინარე ნაკრადან ნენსკრას წყალსაცავში წყლის 
გადასატანად. ეს სქემა მნიშვნელოვნად ამცირებს მდინარე ნაკრას გარემოსდაცვით ხარჯს და ტოვებს მხოლოდ საშუალო 
მრავალწლიური ხარჯის 10%–ს მთელი წლის განმავლობაში.

პროექტს განახორციელებს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საპარტნიორო ფონდი და კორეული სახელმწიფო წყლის 
კომპანია Kwater, BOT (ააშენე, ამუშავე, გადაეცი) სქემით. საქართველოში ჰიდროელექტროსადგურების პროექტების გან
ხორციელების არსებული პრაქტიკის შესაბამისად 2015 წლის აგვისტოში ხელმოწერილი ნენსკრას განხორციელების ხელ
შეკრულება კონფიდენციალურია, მრავალი დეტალი, მათ შორის მიწის კომპენსაციისა და ტარიფებთან დაკავშირებული სა
კითხები უცნობია. პროექტის მთლიანი ღირებულება 1 მილიარდ აშშ დოლარს აღწევს. პროექტის დამფინანსებელთა შორის 
მოიაზრება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (ერგბ), აზიის განვითარების ბანკი (აგბ), ევროპული საინ
ვესტიციო ბანკი (ესბ) და კორეული განვითარების ბანკი. მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოების განხოცილებისთვის 
შეირჩა იტალიური ინდუსტრიული ჯგუფი "Salini Impregilo". 

2015 წლის ოქტომბერში, საქართველოს გარემოსა და ბურებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ, ეკოლოგიური და სო
ციალური ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტზე დაყრდნობით გასცა გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა. სამინისტროს მი
ერვე დაქირავებულმა დამოუკიდებელმა უცხოელმა ექსპერტმა გსზსშს ანგარიში შეაფასა როგორც "სერიოზულადაა გადა
სახედი4". ერგბმ, აგბმ და ესბმ ჩაატარეს გსზსშ დოკუმენტის ხარვეზების ანალიზი თავიანთი მოთხოვნების შესაბამისად და 
მოითხოვეს დამატებითი კვლევების ჩატარება 2016 წლის ივლისის ბოლომდე5.

პროექტი, როგორც ბუნებრივ, ისე სოციალურ გარემოზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას მოახდენს. გამოთვლების თანახმად 
პირდაპირი ზემოქმედება ექნება ნაკრასა და ჭუბერის თემების მინიმუმ 400 კომლზე, ხოლო ირიბი  სვანეთის რეგიონის 
მთელ მოსახლეობაზე. 

სვანები ნატურალურ სოფლის მეურნეობაზე, საძოვრებზე და სატყეო მეურნეობაზე არიან დამოკიდებულნი. ცხოვრების 
მკაცრმა პირობებმა და იზოლირებულობამ მათში თემური ერთობისა და სოციალურ–კულტურული ერთიანობის ძლიერი 
გრძნობა დაამკვიდრა. 

სვანეთის მოსახლეობის განცხადებით, საბჭოთა მთავრობის მიერ 80იან წლებში აშენებულმა ენგურის დიდმა ჰიდროელექტ
როსადგურმა მათზე უარყოფითი ზემოქმედება იქონია. ამავე პერიოდიდან, სვანები ეწინააღმდეგებიან 702 მეგავატიანი ხუ
დონჰესის მშენებლობას, რომელიც ნენსკრას კაშხლიდან 20 კმ–თაა დაშორებული და ქმნის 2000მდე სვანის იძულებით 
გადასახლების საფრთხეს. კულტურული და საკუთრების უფლებების გაუთვალისწინებლობამ, მათ საცხოვრებელ გარემოსა 
და საარსებო საშუალებებზე ჰიდროელექტროსადგურების ზემოქმედების არაკვალიფიციურმა შეფასებამ გამოიწვია სვანების 
გააფთრებული წინააღმდეგობა ხუდონისჰესის პროექტის მიმართ6. ანალოგიურად, ნენსკრას პროექტის ზემოქმედების ზედა
პირული შეფასება და ადგილობრივების აზრის იგნორირება, კიდევ უფრო შეამცირებს საზოგადოებრივ მხარდაჭერას. 

2016 წლიდან დაიწყო ნენსკრა ჰესის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული თემებისა და ზემო სვანეთის სხვა თემების საპროტესტო 
აქციები, როგორც სვანეთში, ასევე თბილისში. ჭუბერის მოსახლეობამ გზაც კი გადაკეტა და სთხოვა საქართველოს მთავ
რობას და პროექტში ჩართულ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს შეეწყვიტათ ნენსკრას მშენებლობის დაფინანსება 
მანამ, სანამ არ დაკმაყოფილდებოდა ხალხის მოთხოვნები7. 2016 წლის 20 მაისს ადგილზე შეიყვანეს პოლიციის სპეცდა
ნიშნულების რაზმები ნენსკრა ჰესის მშენებლობის ადგილისკენ მიმავალ გზებზე ბლოკადის მოსახსნელად. პოლიციასა და 
ათობით ადგილობრივ მოსახლეს შორის დაპირისპირება დასრულდა ჭუბერის თემის რვა მოსახლის დაპატიმრებით.

სოციალურ–ეკონომიკური სიტუაცია სვანეთში და ქალების სამუშაო დატვირთვა

სვანეთის რეგიონი გამოირჩევა მძიმე სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობით. მესტიის მუნიციპალიტეტის მონაცემებით 
2014 წელს ზემო სვანეთში 10000 მოსახლე ცხოვრობდა8. რეგიონის ძირითად პრობლემებს წარმოადგენს განუვითარებე

3 ზემო სვანეთის დაცული ტერიტორიების მართვის გეგმა. მსოფლიო ბანკის დაცული ტერიტორიების განვითარების პროექტი. 2008
4 ნენსკრა ჰესის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მიმოხილვა, პროფ. დოქტორი ფრანკ შრედერ, საქართველოს გარემოსა დაცვისა და ბუნებრივი 
რესურსების სამინისტროსთვის, 13 მაისი, 2015. 
5 ამ კვლევის მომზადების პერიოდისთვის ეს კვლევები ჯერ კიდევ არ იყო წარდგენილი ბანკებისთვის
6 ხუდონის მშენებლობა პირველად 1989 წელს შეჩერდა. 2005 წლიდან საქართველოს მთავრობის მცდელობა განაახლოს ხუდონჰესის მშენებლობა 
ადგილობრივი თემების გაშმაგებულ წინააღმდეგობას აწყდება. ეს წინააღმდეგობა გამოიხატება მუდმივ გაფიცვებში, საჯარო კრებებში, პოლიტიკურ 
პარტიებთან მუშობაში. მინიმუმ 200 სვანურმა ოჯახმა სვანეთის სხვადასხვა რეგიონიდან ხატზე დაიფიცა, რომ ყოველთვის შეეწინააღმდეგებიან და 
არ დაუშვებენ ხუდონის კაშხლის მშენებლობას. 
7 მოთხოვნებში შედის: 
•	 არსებობს პროექტის ალტერნატივების შეფასებები, რომლებიც არ მოითხოვს ხეობის დატბორვას;
•	 ქვეყნისთვის, რეგიონისთვის და თემისთვის პროექტის ხარჯებისა და მომგებიანობის ანალიზის ჩატარება;
•	 დამოუკიდებელი ექსპერტების, არა კომპანიის მიერ დანიშნული, მიერ გეოლოგიური რისკების შეფასება და ინფორმაციის მოწოდება;
•	 პროექტის ღია საჯარო მოსმენები, სადაც მოწვეულნი იქნებიან დაინტერესებული მხარეები, დამოუკიდებელი ექსპერტები, ქართული და უცხოური 

არასამთავრობო ორგანიზაციები. 
8 8 2012 წელს 12000 მოსახლე იყო



3

ლი საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, ჯანდაცვის დაბალი ხარისხი, ახალგაზრდებისთვის სამუშაო ადგილების 
არ არსებობა, და ა.შ. შედეგად, ბოლო წლებში მნიშვნელოვანად გაიზარდა მიგრაციის მასშტაბები რეგიონიდან დიდ ქა
ლაქებში. მიგრაციის ზრდა გამოწვეულია, როგორც მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობით, ასევე გარემოსდაცვითი რისკების 
ზრდით (ზვავები, ქარბუქებბი და ა.შ.).

აღსანიშნავია, რომ ნასკრასა და ჭუბერის თემებში ოჯახებს 3–4 შვილი ჰყავთ9. ჭუბერში ორი სკოლა და ორი საბავშვო ბა
ღია. ნაკრაში ერთი სკოლა და ერთი საბავშვო ბაღია. ჭუბერში არსებობს ამბულატორია, სადაც 4 ექიმი მუშაობს. სასწრაფო 
დახმარებას ორივე სოფელი მესტიიდან იძახებს, რომელიც, ცუდი გზების გამო, ადგილზე მისვლას 1,5 საათს ანდომებს.

ორივე თემის სკოლებს სასწრაფო რემონტი ესაჭიროებათ. როგორც ჩანს განათლების დონე საკმაოდ მაღალია, ვინაიდან 
სკოლა დამთავრებული ახალგაზრდების დაახლოებით 90% უმაღლეს სასწავლებლებში წარმატებით აბარებს გამოცდებს, 
კერძო პედაგოგებზე დამატებითი ხარჯების გარეშე. 

ქალები სვანეთში ძირითადად საჯარო სექტორში, სკოლებში, საბავშვო ბაღებში, სამედიცინო დაწესებულებებში, მუნიციპა
ლიტეტებში და ა.შ. არიან დასაქმებულნი. არსებობს რამდენიმე პატარა მაღაზია, რომლებსაც 5060 წლის ასაკის ქალები 
ფლობენ. ჭუბერში ადგილობრივი თემის წარმომადგენლად ქალია არჩეული, ხოლო ნაკრაში – კაცი. თუმცა, ზოგადად, სა
ჯარო სექტორშიც მაღალშემოსავლიანი თანამდებობებზე ძირითადად კაცები არიან დასაქმებულნი, ხოლო ქალები ძირითა
დად სკოლის მასწავლებლებად და საბავშვო ბაღის აღმზრდელებად მუშაობენ. 

რაც შეეხება შრომის განაწილებას, ქალების მოვალეობებში შედის სახლის საქმეც, საქონლის მოვლა, ბაღ–ბოსტანში მუშა
ობა. ბავშვების განათლებაზე მთავარი პასუხისმგებლობაც მათ აკისრიათ. მართალია, ზოგიერთი სასოფლო–სამეურნეო საქ
მიანობას, როგორიცაა მაგ. მოსავლის აღება  კაცები და ქალები ხშირად ერთად ეწევიან, მამაკაცები უფრო მძიმე ფიზიკური 
შრომით არიან დაკავებულები, როგორიცაა სატყეო საქმე, თიბვა და თივის შეგროვება, ხვნა–თესვა და მინდვრების გაწმენ
და. ასევე მამაკაცია ოჯახში პასუხისმგებელი საზაფხულო მაღალმთიან საძოვრებზე პირუტყვის გადარეკვასა და მოვლა პატ
რონობაზე. ოჯახების შეშით მომარაგებაზე ძირითადი პასუხისმგებლობა მამაკაცებს აკისრიათ, თუმცა მამაკაცის გარეშე და
რჩენილ ოჯახებში ეს საქმე ქალებს აკისრიათ.

წლების განმავლობაში, როგორც ჭუბერის, ასევე ნაკრას თემისთვის, სატყეო მეურნეობა შემოსავლის მთავარ წყაროს 
წარ მოადგენდა. თუმცა, 2015 წლის სექტემბრიდან აიკრძალა ხე ტყის გატანა სვანეთიდან. რამდენადაც რეგიონს საქარ
თველოს დანარჩენ ადგილებთან მხოლოდ ერთი გზა აკავშირებს, პოლიცია და ეკოინსპექცია კარგად აკონტროლებს 
გასასვლელ გზას. ამ აკრძალვას, მოსახლეობის უმეტესობა აღიქვამს, როგორც ზეწოლას ხელისუფლების მხრიდან, რათა 
დაითანხმონ ადგილობრივები ნენსკრას პროექტზე. ყოველივე ამან უარყოფითი ზეგავლენა იქონია ქალებზე, ვინაიდან 
ოჯახები კიდევ უფრო მეტად დამოკიდებულნი გახდნენ ნატურალურ მეურნეობაზე, რომელსაც ძირითადად როგორც წესი 
ქალები უძღვებიან. 

ენერგიის წყაროებზე ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, 70–იანი წლების ბოლოდან სვანეთის რეგიონის მაცხოვრებელ
ნი უფასო ელექტროენერგიას მოიხმარენ, როგორც კომპენსაციას ენგურ ჰესის მშენებლობისთვის. გამოკითხულ ოჯახების 
უმეტესობას გააჩნდა სარეცხი მანქანა, თუ არ ჩავთვლით ყველაზე ღარიბ ოჯახებს. მართალია, ელექტროენერგია უფასოა, 
მაგრამ ელექტროენერგიის ადგილობრივი გამანაწილებელი ქსელი ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია, ხოლო მისი მოვლა
პატ რონობა გამანაწილებელი კომპანიის ნაცვლად ადგილობრივებს უხდებათ. შესაბამისად, საკმაოდ ხშირია ელექტროენე
რგიის გათიშვები, განსაკუთრებით ზამთარში. ამასთან, მოწოდებული ელექტროენერგიის მიწოდების ხარისხი და სტაბილუ
რობა საკმაოდ დაბალია, რაც ხშირად ქმნის პრობლემებს გამოყენებაში. 

როგორც ნაკრას, ისე ჭუბერის თემებში საჭმლის დასამზადებლად ზამთარ–ზაფხულ შეშა გამოიყენება. ამის გამო, მიუხედა
ვად ეგრეთ წოდებული გაუმჯობესებული ტიპის ღუმელებისა, ქალები და ბავშვები, რომლებიც ძირითადად ამზადებენ სა
კვებს, ყველაზე მეტად ექცევიან საცხოვრებლის შიგნით დაბინძურებული ჰაერის ზემოქმედების ქვეშ. ხელმისაწვდომობა შე
შაზე ოჯახებისთვის სხვადასხვაგვარია. ოჯახების უმეტესობისთვის არ წარმოადგენს სირთულეს, რამდენადაც მდინარეების 
მიერ ჩამოტანილ შეშის ნაფოტებს აგროვებენ, ან შეშას საკუთარ ტყეებში მოიპოვებენ. თუმცა მამაკაცის გარეშე დარჩენილ 
ოჯახებს, ასევე იძულებით გადაადგილებულ პირებს, განსაკუთრებით თუ ტყე სოფლიდან მოშორებითაა, აქვთ პრობლემები 
შეშის ხელმისაწვდომობასა და მოტანაზე. 

ქალები სვანეთში ძალიან ბევრს შრომობენ, განსაკუთრებით თუ დასაქმებულნი არიან საჯარო სექტორში, რადგანაც ეს ემა
ტება სახლის მძიმე სამუშაოს. თუმცა, მიუხედავად ამისა, გამოკითხულ ქალთა უმეტესობამ, ხაზი გაუსვა რომ ისინი ეძებენ 
სამუშაოს და ურჩევნიათ იყვნენ ოფიციალურად დასაქმებულნი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს გაორმაგებს მათ შრომას. 

პროექტის სარგებლის გენდერული ასპექტები ზემოქმედების ქვეშ მყოფი თემებისთვის 

ცნობილია, რომ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა სამუშაო ადგილებს ძირითადად მამაკაცებისთვის ქმნის და არა 
ქალებისთვის. ნენსკრას ჰესის შემთხვევაში სარგებელი ადგილობრივი თემებისთვის კიდევ უფრო მწირია. პროექტის 
განმახორციელებელი არ პირდება ადგილობრივებს არაფერს, გარდა სამუშაო ადგილებისა. 2016 წლის აპრილ–მაისის 
გამოსვ ლების შემდეგ კომპანია სიტყვიერად დაპირდა ადგილობრივებს, რომ მოაგვარებდა წყლით მომარაგების სისტემის 
გაუმჯობესებას და ასევე იწინასწარმეტყველა ტურიზმის ზრდა ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პარალელურად. 

მამაკაცებს აქვთ მოლოდი, რომ ჰესის მშენებლობისას დასაქმებდებიან ფიზიკურ სამუშაოებზე ან მძღოლებად. მშენებლო
ბის წინა პერიოდის სამუშაოებზე მხოლოდ რამოდენიმე ადგილობრივი დაასაქმეს. ქალები მხოლოდ მზარეულებად და/ან 
დამლაგებლებად შეიძლება დასაქმდნენ მუშათა ბანაკებში. თემის მოსახლეობაში არ არსებობს იმის ილუზია, რომ რამდე

9 საქართველოს სხვა მთიან რეგიონებში მრავალშვილიანი ახალგაზრდა ოჯახები უფრო გამონაკლისია, ვიდრე ჩვეულებრივი სიტუაცია
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ნიმე წლიანი დასაქმების ეს შანსი დიდად შეცვლის მათ სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას. როგორც ერთ–ერთმა 
ქალბატონმა თქვა: "შესაძლოა რაიმე მოკლევადიანი სარგებელი იყოს, შემოსავლების ზრდის, დასაქმების ან ნაწილობრივ 
გაუმჯებესებული ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ამ მშენებლობით გამოწვეული 
უარყოფითი გავლენა, როგორც გარემოზე, ისე ადამიანების ჯანმრთელობაზე, ბევრად აღემატება ამ სარგებელს". 

ამას გარდა, ქალებს აწუხებთ გააქტიურებული სატრანსპორტო მოძრაობა გზებზე და ბავშვების უსაფრთხოება. ასევე 
გამოთქვამენ შეშფოთებას, თუ რა შედეგი მოჰყვება თემში ამდენი უცხო ადამიანის შემოსვლას. ისინი ვერ ახერხებენ 
საკუთარი შეშფოთების არგუმენტირებას, ვინაიდან გარემოზე ზემოქმედების დოკუმენტში, რომელიც მათ იხილეს, არაფერია 
ნათქვამი თემში საგზაო მოძრაობის ინტენსიფიკაციისა და მუშათა ბანაკების გავლენის შესახებ. თუმცა ისინი შიშობენ, რომ 
ამხელა სამუშაო ძალის მოზღვავებამ სოფლებში ძირეულად შეიძლება შეცვალოს თემების ცხოვრება. 

თემების მიწების დაკარგვა და ეკონომიკური/ფიზიკური განსახლება

ნენსკრას პროექტი გულისხმობს დაზარალებული თემების ფიზიკურ და ეკონომიკურ განსახლებას. თუმცა გარემოზე და სო
ციალური ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტები, რომლის საფუძველზეც გასცა ნებართვა საქართველოს მთავრობამ არ 
მოიცავს სოციალური ზემოქმედების შეფასების ნაწილს, ასევე არაა შემუშავებული განსახლების სამოქმედო გეგმა. ეს ყოვე
ლივე წარმოადგენს აზიის განვითარების ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის მოთხოვნას.

ნენსკრას წყალსაცავი დატბორავს საძოვრებსა და ტყეებს რაც სვანების არაერთი თაობისთვის სარჩო–საბადებლის წყაროა. 
სოფლის მაცხოვრებლებმა დღემდე არ იციან მათი ტრადიციული მიწების ბედი. კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულება 
ჯერაც კონფიდენციალურია და არაა გამოქვეყნებული საჯაროდ. ხოლო სახელმწიფო უწყებებისთვის არაა ნათელი, თუ ვის 
ეკუთვნის საკუთრების უფლება იმ მიწებზე, რომლებიც ერთ დროს სახელმწიფო საკუთრებაში იყო, ხოლო პრეზიდენტ სააკა
შვილის მთავრობამ ამოიღო სატყეო ფონდიდან. მართალია პროექტის განმახორციელებელი კომპანია დებს პირობას, რომ 
მიწის გამოყენების საკითხს სოფლის მაცხოვრებლებთან საზოგადოებრივ კონსულტაციებზე განიხილავდა, სამწუხაროდ ჯერ
ჯერობით არც ერთი ასეთი თემა წამოჭრილი არ ყოფილა. 

ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ პროექტის ფარგლებში ასათვისებელი მიწების ნაწილი ჭუბერისა და ნაკრას თემების 
წარმომადგენლების ტრადიციულ საკუთრებაშია. ტრადიციულ საკუთრებას საქართველოს მთავრობა არ სცნობს. კომპანია 
კი ამტკიცებს, რომ აანაზღაურებს ტრადიციულ საკუთრებაში არსებული მიწების ღირებულებასაც ADB, EIB და EBRD 
სტანდარტების10 შესაბამისად, თუმცა კომპენსაციის იურიდიული დასაბუთება კვლავ გაუგებარი რჩება.

ზოგიერთი სახლი და მიწა ქალების მფლობელობაშია, თუმცა უმეტესობა მამაკაცთა ან გაფართოებული ოჯახების 
საკუთრებაშია. ადგილობრივები ტრადიციულ მფლობელობაში მყოფ მიწებს იყენებენ, როგორც სასოფლო–სამეურნეო 
დანიშნულებით, ასევე საძოვრებადაც და სატყეო მეურნეობისთვისაც. რიგ შემთხვევებში პროექტის განმახორციელებელმა 
დაიწყო წინა–სამშენებლო სამუშაოები (მაგ. გზის გაფართოება) ტრადიციულ მეპატრონეებთან წინასწარი მოლაპარაკების 
გარეშე, რამაც დიდი დაძაბულობა გამოიწვია ადგილობრივებსა და კომპანიას შორის. ქალების ნაწილმა აღნიშნა, რომ 
გზების რეკონსტრუქცია პირდაპირ ზემოქმედებას ახდენს იმ ადგილებზე, სადაც მათ კაკლის ხეები აქვთ გაშენებული, რაც 
ოჯახებისთვის დამატებითი შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს. ისინი შიშობენ, რომ ნენსკრა ჰესის მშენებლობის გამო 
ტრადიციულ საკუთრებაში არსებული მიწების დაკარგვა შემოსვალების მნიშვნელოვან შემცირებას გამოიწვევს, რადგან ამ 
მიწებს ძირითადად საძოვრებად და სატყეო მეურნეობისთვის, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში კი სხვადასხვა კულტურების, 
მათ შორის კარტოფილის მოსაყვანადაც გამოიყენება. გარდა, ამისა ქალები აქტიურად აგროვებენ და ჰყიდიან არამერქნულ 
პროდუქციას, როგორიცაა თხილი, კენკროვანები და ა.შ. რაც მათი ბიუჯეტისთვის მნიშვნელოვანი დანამატია. 

პროექტის მიხედვით სულ ოთხ ოჯახს მოუწევს ფიზიკურად გადასახლება. ამათგან ორი ოჯახი დროებით გადასახლდება. 
ერთ ერთი ამ სახლთაგანი ეკუთვნის 91 წლის ქალს. მან უკვე მიიღო შეთავაზება დროებითი განსახლების და შემდგომი 
ხუთი წლის კომპენსაციის შესახებ. თუმცა ქალბატონის ეს წინადადება მიუღებელია და უარს ამბობს განსახლებაზე. სიტუა
ციას ამძიმებს ის ფაქტი, რომ ოჯახი და თავად ეს ქალბატონიც იძულებით ადგილნაცვალი პირები არიან11. ერთხელ ის უკვე 
აიძულეს დაეტოვებინა სახლ–კარი და თავიდან დაეწყო ცხოვრება ჭუბერში. ახლა კვლავ აიძულებენ მის ოჯახს, რომ დატო
ვოს სახლი. 

სოფელ ლახამში მცხოვრები ქალები შეშფოთებულნი არიან ფიზიკური გადასახლების საფრთხით. ვინაიდან პროექტი 
არ შეიცავს გადამცემი ხაზების მშენებლობის გეგმებს, აქ არ არის განხილული, თუ როგორ და სად განლაგდება მაღალი 
გადამცემი ძაბვის ხაზები. რამდენადაც ელექტროსადგური სოფელ ლახამში იქნება განლაგებული, ხოლო ხეობა ძალიან 
ვიწროა, ქალები შეშფოთებულნი არიან რომ გადამცემი ხაზების მშენებლობამ შესაძლოა სოფელ ლახამის (ჭუბერის თემი) 
მინიმუმ 50 ოჯახის იძულებითი გადასახლება გამოიწვიოს. 

საცხოვრებელი პირობების გაუარესება

პროექტის გავლენის ქვეშ მოქცეული ტერიტორიების მაცხოვრებელი ქალები ასევე შიშობენ, რომ მომავალში მათ აიძუ
ლებენ გადასხლდნენ ხეობაში საცხოვრებელი პირობების გაუარესების გამო, რაც გამოწვეული იქნება ჯანმრთელობაზე ზე
მოქმედებითა და გაზრდილი გეოლოგიური რისკებით.

10 საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები, როგორებიცაა მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის 
ბბანკი, ევროპის საინვესტიციო ბანკი აღიარებენ მიწაზე ტრადიციული საკუთრების უფლებას, მათ შორის მიწის ტრადიციულ კოლექტიურ 
მფლობელობას, და ასევე ძირძველი ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებებს. თვითეულ ფინანსურ ინსტიტუტს გააჩნია დაცვითი ზომების პოლიტიკა, 
რომელიც ამ პრობლემების გადაჭრას ემსახურება
11 აფხაზეთში 1991–1994 წლებში მომხდარი ეთნიკური კონფლიქტის შედეგადდაახლოებით 300000 ეთნიკურად ქართველი აიძულეს დაეტოვებინათ 
აფხაზეთი და გადასახლდნენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.
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შიში ემყარება გარემოზე და სოციალური ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტს, რომელშიც წერია, რომ "მისი გავლენა 
(წყალსაცავი) კლიმატზე არსებითი იქნება გაზაფხულზე, როცა ყინულის საფარი დაიწყებს დნობას -მსხვრევას და გვიან 
შემოდგომაზე, მანამ ყინულმოვლენები (წინაპირები, ყინულის ლამბაქები და შუგა-ჭირხნული) დაიწყება. ამ პერიოდებში 
წყლისა და ჰაერის ტემპერატურებს შორის მკვეთრი განსხვავება და ძლიერი ქარი გააქტიურებს აორთქლებას. 
აორთქლებული ტენი ჭირხლისა და თოვლიყინულის სახით დაედება შენობებს, ხეხილს და დააზიანებს მათ. მით უფრო 
მძიმეა ნაადრევი წაყინვებით გამოწვეული ზარალი, რადგან წაყინვები იწვევს ახლად ამოყრილი კვირტებისა და 
ყლორტების კვდომას, რასაც საბოლოოდ სასარგებლო მცენარეების ადრეული დაბერება, უნაყოფობა და კვდომა მოსდევს. 
ამ პერიოდებში უფრო დაუმძიმდებათ მდგომარეობა იმ ადამიანებს, რომელნიც დაავადებულნი არიან რევმატიზმით ან/და 
სასუნთქი და გულსისხლძარღვთა სისტემების მკურნალობას საჭიროებენ". 

ეს საკითხები პრობლემურია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით ქალებისთვის. მათი უმეტესობა საუბარის 
დაწყებისას, ხაზს უსვამს, რომ კაშხლის აშენების შემთხვევაში მიკროკლიმატის ცვლილება აიძულებს მათ გადასახლებას, 
რადგანაც მიაჩნიათ რომ გაიზრდება უარყოფითი ზემოქმედება და ჯანმრთელობის რისკები. ბევრმა ქალმა, მათ შორის ექი
მებმა ჭუბერიდან, აღნიშნეს, რომ ენგური ჰესის მშენებლობას უკვე მოჰყვა ტენიანობის გაზრდა ხეობაში. სვანეთის მოსახლე
ობა უფრო მეტად უჩივის ტენიანობასთან დაკავშირებულ დაავადებებს, ვიდრე ეს ადრე იყო. ამიტომ ქალები შიშობენ, რომ 
პროექტი, კლიმატური პირობების გაუარესების გზით, აიძულებს მათ დატოვონ ხეობა12.

ორივე სოფელში ძალიან განიციდიან ტენიანობის ზრდის საფრთხეს. საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე 
მოსახლეობა თვლის, რომ ხეობაში ტენიანობის ზრდა გამოიწვევს არა მარტო ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ 
პრობლემებს, არამედ გაზრდის ზვავების, მეწყერებისა და წყალდიდობების ალბათობასაც. ქალები სოფლებში კლიმატის 
გაუარესებას უკავშირებენ მომატებულ ზვავებსა და ქარბუქებს, რომელთაც დიდ ზეგავლენა აქვთ მათ სასიცოცხლო 
პირობებზე. მაგალითად, 1976 და 1987 წლებში ჭუბერში ქარბუქმა და ზვავმა გაანადგურა სოფლის ნაწილი. გადარჩენილი, 
მაგრამ უსახლკაროდ დარჩენილი, მოსახლეობა დმანისში (ქვემო ქართლი)13 გადაასახლეს.

როგორც კვლევები ცხადყოფს, ზვავის გამო 2015 წელს ორი ოჯახი იძულებული იყო ჭუბერიდან გადასახლებულიყო, ხოლო 
ნაკრაში 30 სახლი დაიტბორა. იმავე ნაკრაში, ერთ–ერთი ოჯახის სახლი, რომელსაც ჩვენ ვესტუმრეთ, თითქმის დანგრეული 
იყო ზვავისგან. სახლის დიასახლისი ზვავების მომატებას პირდაპირ უკავშირებს ტენიანობის ზრდას. მან ასევე აღნიშნა, რომ 
სახლის შიგნით სინესტემ კედლების დაობება გამოიწვია, რაც ბავშვების ჯანმრთელობაზე მოქმედებს. 

ნაკრაში, როგორც ქალებმა, ასევე მამაკაცებმა, შეშფოთება გამოთქვეს მდინარე ნაკრას კალაპოტის შეცვლისა და მასში 
წყლის მხოლოდ 10%–ს დატოვების გამო. მათი აზრით, ამან შესაძლოა მიგვიყვანოს სიტუაციამდე, როცა ნაკრა, ერთ მშვე
ნიერ დღეს, ვეღარ ჩარეცხავს ღვარცოფული მდინარე ლექვერარის დინებით მოტანილ სედიმენტებს, რამაც შესაძლოა 
მეწყერის შემთხვევაში შესაძლოა გამოიწვიოს მთელი სოფლის დამარხვა. მაცხოვრებელთათვის პრობლემატურია, რომ 
კიდევ უფრო მძლავრი ღვარცოფული მდინარე ლეკნაშერა სოფლის ჩრდილოეთით, საერთოდ არ არის ნახსენები გზშ ანგა
რიშში. თავად ეს ფაქტიც ეჭვებს ბადებს ადგილობრივ მოსახლეობაში, რომ გეოდინამიკური პროცესები და რისკები სათა
ნადოდ არაა შეფასებული. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ ორივე მდინარე აქტიურია და თითქმის ყოველ წელს დიდი 
ოდენობით ქვაღორღი მოაქვს. ბოლოს, 2010 წელს, ლეკნაშერამ მთლიანად დაფარა სასაფლაო და სასოფლო–სამეურნეო 
სავარგულები, ხოლო 2001 წელს მდინარე ლექვერარიმ ჩარეცხა აქაური მაცხოვრებლის კუთვნილი ნაკვეთი და ტრაქტორი. 

ქალების აზრი საზოგადოების მონაწილეობაზე ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის 
პროცესში 

სვანეთში ჯერ კიდევ ძალაშია ტრადიციული ჩვეულებითი სამართალი. ის მოიცავს უხუცესთა საბჭოს და სახალხო კრებას, 
სვანური სასამართლოს  მორვალს, რომელიც ნაფიც მსაჯულთა სამედიატორო სასამართლოს ადრეულ ფორმას 
წარმოადგენს. კვლევიდან ირკვევა, რომ ქალები აქტიურად მონაწილეობენ, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ეგიდით მოწყობილ საჯარო შეკრებებზე, ასევე ტრადიციულ მმართველ ორგანოებში, როგორიცაა უხუცესთა საბჭო, სახალხო 
კრება და ლალხორი. 

საჯარო კრებებზე სვანი ქალები აქტიურად მსჯელობენ საკუთარ პრობლემებზე და ინტერესებზე. მაგალითად ქალები და
ბეჯითებით მოითხოვენ სკოლის რემონტს, ან საბავშვო ბაღის აშენებას სათემო ბიუჯეტის განხილვის დროს. მათი თქმით, 
შეკრებების დროს ქალებს უპრობლემოდ შეუძლიათ საკუთარი აზრის გამოთქმა. აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ დავების 
განხილვაში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოსა თუ სამედიატორო სასამართლოში, ასევე ხატზე დაფიცების გადაწყვეტილებე
ბის მიღებაში (მიუხედავად იმისა, რომ ხატზე დაფიცების უფლება მხოლოდ მამაკაცებს აქვთ).

მიუხედავად ამისა, 2016 წლის ივნისში, ფაქტების დამდგენი მისიის მიერ გამოკითხული ქალების უმეტესობა უკმაყოფილე
ბას გამოთქვამდა ნენსკრას პროექტში საზოგადოების მონაწილეობის პროცესთან დაკავშირებით, რომ ქალების აზრი არ 
იყო გათვალისწინებული.

პროცესი გამოირჩეოდა უამრავი ხარვეზით. ფუნდამენტური საკითხად განიხილებოდა, ის ფაქტი, რომ მთავრობამ ჯერ გა
დაწყვიტა ჰესის მშენებლობა და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყო საჯარო კონსულტაციები. ადგილობრივების განცხადებით, 
2016 წლის გაზაფხულზე ჭუბერსა და ნაკრაში მშენებლობის წინააღმდეგ საპროტესტო გამოსვლების დაწყების შემდეგ, საჯა
რო კრებები უფრო ხშირად ტარდება.

12 პროფესორ დოქტორ ფრენკ შრედერის გსზშ კვლევა "ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის განხილვა". საქართველოს გარეემოს და ბუნებრივი 
რესუსების დაცვის სამინისტროსთვის, 2015 წლის 13 მაისი
13 საქართველოს კიდევ ერთი რეგიონი 
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ქალთა უმეტესობამ ხაზი გაუსვა, მართალია მათ აქვთ საჯარო კრებაზე სიტყვით გამოსვლის საშუალება, მაგრამ მათ აზრს 
არავინ ითვალისწინებს, ხოლო კითხვები უპასუხოდ რჩება. შესაბამისად, მათი თქმით პროცესი დროის უქმად ხარჯვაა. მაგა
ლითად, ექიმმა ქალმა ჭუბერიდან გვითხრა: "რატომ უნდა მივსულიყავი საჯარო შეკრებაზე, რა მიზნით? არავის კომენტარს 
და წინადადებას არ იზიარებენ, რისკებთან დაკავშირებით ჩვენს მიერ დასმულ კითხვებს პასუხს არ სცემენ". საჯარო კრებე
ბის დროს კომპანია ძირითადად პროექტის დადებით მხარეებს – როგორიცაა დასაქმების შანსები – უწევს პოპულარიზაციას, 
ხოლო რისკებთან დაკავშირებულ საკითხებს ყურადღებას არ აქცევს.

სოფელ ნაკრას მაცხოვრებელმა ერთ–ერთმა ქალმა ამ შეკრებებს უაზრო უწოდა. მან ასევე გვითხრა, რომ ბოლო დროს 
სულ უფრო ნაკლები ქალი ესწრება ასეთ შეკრებებს, რადგან "დღის წესრიგი არ არსებობს, ჩვენ ვსვავთ კითხვებს, რომ
ლებზეც ვერ ვიღებთ ადექვატურ პასუხებს, რომლებიც ჩვენს წუხილებს გააქარწყლებდა. უფრო მეტიც, ბოლო შეხვედრები 
ყველაფერს გავდა, საჯარო კრების გარდა. ჯერ პროექტის მხარდამჭერები შეიკრიბნენ, მერე მოწინააღმდეგეებმა რომ დაი
ნახეს შეკრებილი ხალხი, ისინიც შეუერთდნენ. რამდენადაც არც დღის წესრიგი არ არსებობს და არც რეალურ კომუნიკაციას 
აქვს ადგილი, პროექტის ინიციატორები და მოწინააღმდეგეები უყვირიან ერთმანეთს და იწყება ჩხუბი. მოგეხსენებათ ქა
ლებს ისედაც უამრავი საქმე აქვთ და სწორედ ამიტომ თვლიან, რომ ასეთ კრებაში მონაწილეობის მიღება და იმის ყურება, 
თუ როგორ ჩხუბობენ მამაკაცები აზრი არა აქვს და დროის ფუჭად კარგვაა. კითხვაზე, თუ რა კოორდინაციას უწევს კომპანია 
კრებების ჩატარებას მან გვიპასუხა: "დამოუკიდებელი კოორდინატორი არ არსებობს, კრებას ყოველთვის ატარებს ჩვენი მუ
ნიციპალიტეტის წარმომადგენელი და ინვესტორი კომპანიის ქართველი თანამშრომელი, რომლებიც ცდილობენ დაგვარწ
მუნონ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. რამდენჯერმე კორეელი ინვესტორებიც დავინახეთ კრებაზე. თუმცა გაგვიჩნდა 
აზრი, რომ მათ არ ესმით რა ხდება და არც თარჯიმანი ახლავთ, რომ რამე აუხსნას".

ჭუბერის მაცხოვრებელი კიდევ ერთი ქალი ეხმაურება ჩვენს თანამოსაუბრეს: "როგორც კი გავიგებ, რომ საჯარო კრება ტა
რდება ყოველთვის მივდივარ, იქ კი უცნაურ სიტუაციებს ვაწყდები. ხშირად ვცდილობ გადავიღო შეხვედრები და შეხვედრის 
ორგანიზატორები, ხოლო პოლიცია წინააღმდეგობას მიწევს და მიმტკიცებს, რომ საჯარო შეკრებების გადაღება უკანონო
ბაა".

ამდენად, მართალია, ქალებს ჰქონდათ საშუალება მონაწილეობის და აზრის გამოთქმის, მაგრამ ისინი ამ განხილვებს არ 
მიიჩნევენ გადაწყვეტილების მიღების საჯარო პროცესად. მათ ასევე არ სჯერათ, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი 
თავისუფალია სამთავრობო ზეწოლისაგან. ჭუბერელმა ქალებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ მიუხედავად იმისა, სოფელში არ 
არსებობს პოლიციის საგუშაგო, კრებებისა და შეხვედრების დროს საიდანღაც უცებ უამრავი პოლიციელი ჩნდება. გარდა 
ამისა, რამდენიმე ქალს პოლიცია აშანტაჟებს, რომ თუ არ შეწყვეტენ საპროტესტო აქციებს, პოლიცია მათ ნარკოტიკს ჩაუგ
დებს და დააპატიმრებენ. 

ნაკრას თემის წარმომადგენელი ქალები ასევე აღნიშნავენ, რომ პირდაპირი ზეწოლაა მთავრობის მხრიდან თითქოს არ 
არსებობს, მაგრამ რამდენჯერმე თემის საჭიროებებისთვის გარკვეული მოთხოვნების საპასუხოდ უთხრეს, რომ შეეწყვიტათ 
აქციები და ყველაფერს მიიღებენ. ქალები აცხადებენ, რომ ადგილობრივი მთავრობის მიერ პროექტის პირდაპირი პროპა
განდა კიდევ უფრო ზრდის ზეწოლას ადგილობრივებზე. 

გენდერული ზემოქმედების შეფასება საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებულ გარემოზე და სოციალური 
ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში 

კაშხლების კომისიის რეკომენდაციით, გენდერული ზემოქმედების შეფასების ჩატარება, იძლევა საშუალებას რათა უარყო
ფითი ზემოქმედება თავიდან იქნეს აცილებული, მინიმიზებული, შერბილებული და კომპენსირებული. ამავდროულად შეფა
სებამ უნდა უზრუნველყოს ქალების გაძლიერება და მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, თანაბარი წვდომა 
რესურსებზე და სარგებელზე რათა მიღწეული იქნეს პროექტის განხორციელების მაღალი ხარისხი. 

კაშხლების მსოფლიო კომისიის რეკომენდაციით პროექტის მშენებელმა უნდა უზრუნველყოს: 

•	 ფონური მონაცემების შეგროვება (მათ შორის, სქესის მიხედვით სისტემატიზებული მონაცემები, დაზარალებული 
თემების სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის მონაცემები, კონტექსტის გააზრება სოციალური–ეკონომიკური 
სტატუსის ჩათვლით (სიღარიბის დონის შეფასება/ადამიანის უფლებების შეფასება);

•	 კაშხლების ზეგავლენით დაზარალებული თემების კონტექსტუალური ანალიზი, რისკების იდენტიფიკაცია და ქალთა 
საჭიროებების გააზრება – იმ ფაქტორების გაანალიზება, რომლებიც გავლენას ახდენენ გენდერულ განსხვავებებზე, 
შრომის განაწილებაზე და ა.შ. და რეკომენდაციების შემუშავება გენდერული სტრატეგიის დასახვის მიზნით.

გენდერული შეფასების პერსპექტივიდან, ნენსკრას ჰესის გსზშს დოკუმენტი წარმოადგენს ცუდ და გენდერული საკითხების 
გაუთვალისწინებლად დაგეგმილი პროექტის იდეალურ მაგალითს. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტროში წარმოდგენილი გსზშ დოკუმენტმა ვერ შეძლო წარმოეჩინა ვერც სვანების ყოფაცხოვრების 
თავისებურებები. ასევე მასში არ იყო შესწავლილი სოციალური და გენდერული ზემოქმედება14. გსზშ საერთოდ არ მოიცავს 
სოციალური ზემოქმედების შეფასებას, რაც უზრუნველყოფდა ამ ზემოქმედების შემცირების გზების დაგეგმვას. 

გსზშ ფოკუსირებულია პროექტის ე.წ. დადებით ფაქტორებზე (ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და დასაქმება), ნაცვლად 
იმისა რომ ყურადღებას უთმობდეს მიწების დაკარგვასთან, პოტენციურ ფიზიკური და/ან ეკონომიკური განსახლებასთან და
კავშირებულ საკითხებს, მიკროკლიმატის ცვლილებასა და მოსახლეობაზე პოტენციურ ზემოქმედებასთან დაკავშირებულ 
პრობლემებს. დოკუმენტი არ მოიცავს ზემოქმედების შეფასებას თემის ჯანმრთელობაზე მშენებლობის ეტაპზე, ასევე მუშათა 
ბანაკების ზემოქმედებას თემზე.

14 ნენსკრას ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ნენსკრა ესს პროექტი. გარემოზე და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, 
მომზადბული" გამა კონსალტინგის" მიერ, 2015 წ. გვ. 394.
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ნენსკრას სოციალური ზემოქმედების შეფასებამ ვერ შეძლო გაენალიზებინა ისეთი საკითხები, როგორიცაა იძულებითი გა
დაადგილება, ცხოვრების წესის ცვლილებები, ახალ პირობებთან შეგუება და ა.შ. ის არ ეხება ისეთ ზემოქმედებებს, რომ
ლებიც მნიშვნელოვანია ქალების, მოხუცებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, როგორიცაა საკვებზე და სხვა მომსახუ
რებაზე ფასების მატება, ტრადიციულ მიწათსარგებლობასა და მცენარეებისა და ტყის ნობათის მოგროვებაში ქალების მეტი 
შრომითი დატვირთვა, ოჯახური ძალადობა და ა.შ.

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული გსზშ–ს ანგარიშში მხოლოდ 
ერთი პარაგრაფშია (324 გვერდზე) განხილული გენდერული საკითხები. დოკუმენტის თანახმად, „ტრადიციულადაც მთაში 
ქალს მეტი თავისუფლება ენიჭებოდა ოჯახსა და საზოგადოებაში, რადგან ის მამაკაცთან ერთად თანაბრად ზიდავდა 
მკაცრი ყოფის სიმძიმეს (იხ. სვანური ტრადიციები). თანამედროვე საზოგადოებაში თვითმმართველობით სტრუქტურებში 
წამყვანი სპეციალისტების უმრავლესობა ქალები არიან. რაიონის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას ქალები 
ხელმძღვანელობენ (იხ. საზოგადოებრივი სექტორი). ამ ბოლო დროს რამდენიმე მცირე გრანტი ქალის ხელსაქმის 
პოპულარიზაციასა და ხელობის სწავლას მიეძღვნა. რაიონში არსებობს მთის ქალების რეგიონალური ორგანიზაცია. ქალები 
აქტიურობენ ბიზნესშიც“. ამ ფრიად "ყოვლისმომცველი განხილვის" გამოთქმულია შეშფოთება, რომ „თუმცა ოჯახური 
ძალადობა და ქალის დისკრიმინაცია ოჯახში მაინც იჩენს თავს, განსაკუთრებით მიწასთან დაკავშირებულ და ქონებრივი 
საკითხების გადაწყვეტისას“15.

გსზშს დოკუმენტი არ მოიცავს სქესობრივად სეგრეგირებულ მონაცემებს, პროექტის განხორციელებისას გენდერული 
ურთიერთობების ანალიზს, დინამიკასა და უთანასწორობას, მათ შორის მშენებლობის პერიოდშიც. ეს მაშინ, როდესაც 
პროექტი ითვალისწინებს მუშათა ორი ბანაკის აშენებას და 1000–მდე გარე სამუშაო ძალის შემოყვანას ხეობებში. გსზშს 
დოკუმენტიაში არაფერია ნათქვამი იმაზე, თუ რა სახის ზემოქმედება შეიძლება იქონიოს ყოველივე ამან ადგილობრივ 
თემებზე. 

გსზშ–ში მთლიანად გამოტოვებულია მუშათა ბანაკების პოტენციური ზეგავლენა თემის ჯანმრთელობაზე, უპირველესად ქა
ლებსა და ბავშვებზე. ფართოდ აღიარებულია, რომ გარე სამუშაო ძალის, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით მამრობითი 
სქესის სამუშაო ძალის შეყვანა ჩაკეტილ თემებში, ზრდის ტრანსაქციული სექსუალური ურთიერთობებს, რასაც შესაძლოა 
უარყოფითი ზემოქმედება ჰქონდეს სოციალურ კავშირებზე, გაზარდოს სქესობრივად გადამდები ინფექციების რიცხვი და 
არასასურველი ორსულობები. სვანეთში, ისევე როგორც მთელს საქართველოში, შესაბამისი ადგილობრივი სამსახურები და 
საზოგადოება არ არიან საკმარისად აღჭურვილნი ამგვარ პრობლემებთან გასამკლავებლად. შესაბამისად მნიშვნელოვანია 
მსგავსი ზემოქმედების სრული შეფასება და შერბილების ღონისძიებების შემუშავება.

მსხვილმასშტაბიანი მშენებლობების დროს, მიმდებარე თემებში იცვლება ოჯახური შემოსავლების ბალანსი, რამაც შესაძ
ლოა გაზარდოს ოჯახური ძალადობის შემთხვევები. ამავდროულად დიდი ოდენობით უცხო მუშახელის შემოყვანა თემში, 
უარყოფითად აისახება მის ცხოვრებაზე, რაც გამოიხატება შევიწროების, ადამიანებით ვაჭრობის, პროსტიტუციისა და სქე
სობრივი ძალადობის ზრდაში. ამის გამოცდილება საქართველომაც დააგროვა ბაქო–თბილისი–ჯეიჰანის16 ნავთობსადენის 
მშენებლობისას. მსგავსი შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად, უპირველეს ყოვლისა საჭიროა, პოტენციურად არსებული 
პრობლემების გააზრება და აღიარება, რასაც ვერ ვხედავთ ვერც გსზშ–ს დოკუმენტში და ვერც პროექტის მომზადებელი სა
მუშაოების ეტაპზე17. აუცილებელია, შეიქმნას შესაბამისი მექანიზმები, რომლებიც კულტურად მისაღები იქნება თემებისთვის 
და ამავდროულად ხელს შეუშლის ზემოთ აღწერილი შემთხვევების ზრდას. მსგავსი მექანიზმების დანერგვა შეუძლებია სა
ფუძვლიანად მომზადებული სრული გენდერული ზემოქმედების შეფასების გარეშე.

გსზშ–ს დოკუმენტს აკლია როგორც სოციალური და გენდერული ზემოქმედების სიღრმისეული ანალიზი, ასევე იძულებითი 
განსახლების შეფასების ნაწილი. შესაბამისად, პოტენციურად მნიშვნელოვანი ზემოქმედების შერბილებისთვის შემოთავაზე
ბული ზომებიც მწირია ან სრულიადაც არ არსებობს. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს კანონმდებლობით არ რეგულირდება საკითხები, რაც დაკავშირებულია განვითარების 
პროექტების სოციალურ და/ან გენდერულ ზემოქმედებასთან, მათ შორის, იძულებით განსახლებასთან დაკავშირებული 
საკითხები. 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო გარემოსა და სოციალური ზემოქმედების შეფა
სების ანგარიშზე გარემოსდაცვითი ნებართვის გაცემისას, ვალდებულია შეამოწმოს მხოლოდ გარემოსდაცვითი საკითხები. 
სამინისტროს წერილის თანახმად, ნენსკრას გზშში წარმოდგენილი საკითხების ნაწილი [ეკონომიკური, სოციალური, კულ
ტურული და სხვ] „ეხება საკითხებს, რომლებიც გზშს ანგარიშში ზოგადი ინფორმაციის სახით არის წარმოდგენილი. მისი 
დეტალური ანალიზი და შესწავლისა სცილდება სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებს, ვინაიდან წარმოადგენს რამდენა
დაც სხვა ორგანოების რეგულირების სფეროს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამინისტრო მოკლებულია შესაძლებლობას 
იმსჯელოს მითითებულ საკითხებზე18". 

აღსანიშნავია, რომ არც ერთი სხვა სამინისტრო არ მონაწილეობს გარემოსდაცვითი ნებართვის გაცემაში. საქართველოს 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ნებართვის გაცემის პროცესის მონაწილე მხარესაც კი არ 

15 5.3.12 გენდერული საკითხები სვანეთის რეგიონისათვის, სს „ნენსკრა“ ნენსკრა ჰეს–ის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი , გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების ანგარიში I ტომი, გამა კონსულტანგი, თბილისი 2015
16 Boom Time Bloose  დიდი ნავთობის გენდერული ზემოქმედება აზერბაიჯანში, საქართველოსა და სახალინზე. 
http://bankwatch.org/publications/boomtimebluesbigoilsgenderimpactsazerbaijangeorgiaandsakhalin
17 EIB, EBRD დაADB თანამშრომლების განცხადებით 2016 წლის განმავლობაში მათ მოსთხოვეს პროექტის სპონსორს გსზშ დამატებითი შესწავლა, 
რათა პროექტი შეესაბამებოდეს ზემოხსენებული ინსტიტუტების პოლიტიკას. 
18 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, 06.10.2015 წლის წერილი , მწვანე ალტერნატივას
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წარმოადგენს. ისინი არც წერილობით დასკვნას არ გასცემენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. საქართველოს ეკონო
მიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, რომელიც მშენებლობის ნებართვას გასცემს, ასევე არაა პასუხისმგებელი 
ეკონომიკური მიზანშეწონილობის და სოციალური საკითხების ინტეგრაციაზე19. განვითარების პროექტებში, სახელმწიფო არ 
იღებს პასუხისმგებლობას არც წარმოქმენილ სოციალური და გენდერული პრობლემებზე, არც იძულებით განსახლებასთან 
დაკავვშირებულ საკითხებზე, ვინადიან კანონმდებლობით ეს საკითხები არ რეგულირდება. შესაბამისად, გსზშ–თი აღებული 
სოციალური ვალდებულებები სახელმწიფო განხილვისა და სახელმწიფოს მხრიდან შემდგომი კონტროლის გარეთ რჩება.

დასკვნები და რეკომენდაციები

საპროექტო დოკუმენტების შესწავლამ, დამოუკიდებელი მედიის ანგარიშების, ფაქტების დამდგენი მისიის გამოკვლევებსა 
და ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან გასაუბრებამ გვიჩვენა, რომ ნენსკრას 
პროექტი წარმოადგენს პროექტის დაგეგმვის აიდეალურ მაგალითს გენდერული საკითხების გათვალისწინების გარეშე. 
ამასთან პროექტის განმახორციელებელმა – კორეული კომპანია "K–ვოტერსმა" ვერ მოახერხა საზოგადოებაზე უარყოფითი 
სოციალური და გენდერული გავლენების იდენტიფიცირება, რათა უზურნველყო, რომ ქალებსა და მამაკაცებს ერთნაირი 
სარგებელი ენახათ მოცემული პროექტიდან. 

ამავდროულად, პროექტს გააჩნია პოტენციალი მნიშვნელოვნად დააზარალოს სვანეთის გარემო, ასევე ადგილობრივი ქა
ლებისა და მამაკაცების ცხოვრების დონე და მისი საფუძვლები  სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი. შესაბამისად, ეს ზემოქმე
დება გამოიხატება ეკონომიკურ დანაკარგებში, როგორიცაა გაზრდილი ხარჯები საკვების და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა
ზე, ასევე გაზრდილ გეოლოგიურ რისკებში რამაც ფიზიკური საფრთხე შეიძლება შეუქმნას მოსახლეობას. სწორედ ამიტომ, 
ნენსკრა ჰესის პროექტმა წარმოშვა მრავალრიცხოვანი საჩივრები და საპროტესტო აქციები, და ამასთან საფრთხე შეუქმნა 
სვანეთის მდგრადი განვითარების პერსპექტივებს. 

ნენსკრას პროექტი განიხილული უნდა იყოს ასევე სოციალური კონფლიქტების ზრდის პერსპექტივიდან, რომელიც დიდი ჰი
დროელექტროსადგურების დაჩქარებულ მშენებლობას მოჰყვება მთელ საქართველოში20. მდგრადი განვითარების მიზნების 
მიღწევისთვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს დაინტერესებულ მხარეების თავისუფალ და ინფორმირებულ მონაწილეობას და 
განვითარების პროექტების ზემოქმედების რეალისტურ შეფასებას თემების ცხოვრების დონეზე და მათ უფლებებზე. 

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა ნენსკრას ჰესის პროექტის დამტკიცებამდე უნდა უზრუნველყონ:

•	 დაზარალებული სოფლების მოსახლეობასთან ინკლუზიური და ინფორმირებული კონსულტაციების ორგანიზება და 
ადგილობრივი თემის წარმომადგენლეთა თავისუფალი მონაწილეობა;

•	 პროექტის გარემოსდაცვითი, სოციალური და გენდერული ზემოქმედების, ასევე პროექტის ალტერნატივების 
საფუძვლიანი შეფასება;

•	 ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე ნენსკრა ჰესის ზემოქმედებისა და რისკების 
დეტალური შესწავლა;

•	 ნენსკრას ჰესის პროექტის ხარჯთმომგებიანობის ანალიზი როგორც ქვეყნისთვის, ასევე რეგიონისა და ნაკრასა და 
ჭუბერის თემებისთვის.

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ნესკრას ჰესის პროექტი არის ერთ–ერთი იმ 114 პროექტს შორის, რომლებიც 
საქართველოს მთავრობას აქვს დაგეგმილი. ნათელია, რომ ქვეყანაში არსებული სოციალურიეკონომიკური უფლებების 
დაცვის სქემა არ ვრცელდება ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა სოციალური და გენდერული ზემოქმედებასთან, ასევე 
იძულებით გადასახლებასთან დაკავშირებულ პრობლემები. 

კაშხლების მსოფლიო კომისიის თანახმად, "თუ კაშხლები მათი გავლენის ქვეშ მოქცეულ რეგიონებში ცხოვრების დონის 
გაუმჯობესებას უწყობენ ხელს, ამას დადებითი გვერდითი ეფექტი მოჰყვება გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით". 
მაგრამ ამ მიზნის მიღწევა შეუძლებელია სოციალური და გენდერული ზემოქმედების გულმოდგინე შეფასების გარეშე, 
რომლის საფუძველზეც უნდა განისაზღვროს გენდერული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა შემდგომი განხორციელებისთვის. 

მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მთავრობამ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ახალ კანონპროექტში21 
უზრუნველყოს სოციალური და გენდერული შეფასების სამართლებრივი მოთხოვნა, აგრეთვე დაადგინოს იძულებითი 
განსახლების პრინციპები, სტანდარტები და უფლებამოსილი ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება მის შესრულებაზე. 
სამართლებრივი მოთხოვნები უნდა ეფუძნებოდეს გაეროს შესაბამისი კომიტეტების22 რეკომენდაციებს და მოწინავე 
საერთაშორისო პრაქტიკას23.

19 უფრო მეტიც, იგივე გარმოს დაცვის სამინისტროს განცხადებით ინფორმაციასთან დაკავშირებით "რომელსაც შეიცავს გსზშ–ს სხვადასხვა თავი", ამ 
ინფორმაციაზე დათანხმების ან უარყოფისათვის, და/ან იმის დასადგენად, თუ რამდენად ყოვლისმომცველი და დეტალური იყო ამა თუ იმ საკითხის 
შესწავლა, საჭიროა ალტერნატიული კვლევის ჩატარება და შედეგების სამინისტროსთვის მოხსენება. მხოლოდ ამის შემდეგ შესძლებს სამინისტრო 
იმსჯელოს გსშ–ში მოცემული ინფორმაციის სისწორესა და საიმედოობაზე. 
20 http://bankwatch.org/sites/default/files/briefingEBRDGEhydroprotests10May2016.pdf
21 ევროკავშირი–საქართველოს ასოციაციის ხელშეკრულების თანახმად ახალი კანონი გარემოზე ზმოქმედების შეფასების შესახებ საქართველოს 
პარლამენტმა არაუგვიანეს 2017 წლის 1 სექტემბრისა უნდა მიიღოს. კანონი უნდა შეესაბამებოდეს: ევროპარლამენტისა და საბჭოს2014 წლის 
16 აპრილის დირექტივას 2014/52/EU ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2011/92/EU დირექტივას "ზოგიერთი სახელმწიფო და კერძო პროექტის 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ
22 განვითარების პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებული გამოსახლებისა და განსახლების ძირითადი პრინციპები და გაიდლაინები" 
გაერო (http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf),
23 სარგებლობის უფლებების პასუხისმგებლური მართვის ნებაყოფლობითი გაიდლინები 
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntaryguidelines/en/


