
შუახევი ჰესის პროექტის გენდერული 
ზემოქმედება და მისი შესაბამისობა 
ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკის მოთხოვნებთან 
 
 

წინასიტყვაობა 
 
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, მდ. აჭარისწყალზე ჰესების კასკადის  
მშენებლობაა დაგეგმილი. ნორვეგიული კომპანია „ქლინ ენერჯი ინვესტის“ 
(Clean Energy Invest, CEI)  შვილობილი კომპანია შპს „აჭარისწყალი 
ჯორჯია“ (Adjaristsqali Georgia LLC, AGL) გეგმავს აჭარის ავტონომიურ 
რესპუბლიკაში სამსაფეხურიანი ჰესების კასკადის მოწყობას მდ. 
აჭარისწყალზე, რომლის შემადგენლობაშიც შედის შუახევი ჰესი (185 მგვტ), 
კორომხეთი ჰესი (150 მგვტ) და ხერთვისი ჰესი (65 მგვტ). 2013 წელს 
კომპანიამ მიიღო შუახევი ჰესის მშენებლობის ნებართვა და დაიწყო 
მშენებლობა.  
 
პროექტი დაფინანსებულია აზიის განვითარების ბანკის, საერთაშორისო 
საფინანსო კორპორაციისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 
ბანკის მიერ.  
 
შუახევი ჰესის მშენებლობას  ადგილობრივი მოსახლეობის დიდი ნაწილი 
აპროტესტებს. პროტესტის საფუძველი მრავალგვარია, როგორც მიწისა და 
წყლის „მიტაცება“-სთან დაკავშირებული საკითხები, ისე მშენებლობის 
შედეგად წარმოქმნილი გეოლოგიური რისკები ადგილობრივი 
მოსახლეობისათვის, დასაქმების პრობლემები და ა.შ. 
 
წინამდებარე ნაშრომის მიზანია დაზარალებულ მოსახლეობაზე პროექტის 
გენდერული ზემოქმედების შეფასება და ასევე პროექტის დოკუმენტაციისა და 
მშენებლობის მიმდინარე პროცესის თავსებადობა საერთაშორისო საფინანსო 
ინსტიტუტების მოთხოვნებთან.  
 

კვლევის	მეთოდოლოგია 
 
წინამდებარე ნაშრომი ეყრდნობა მწვანე ალტერნატივას მიერ ფაქტების 
დამდგენი მისიის მასალებს, შუახევი ჰესის საპროექტო დოკუმენტაციისა და 
მონიტორინგის ანგარიშების ანალიზს.   
 
2016 წლის აგვისტოში ააიპ „მწვანე ალტერნატივამ“ კვლევის ფარგლებში 
გამოკითხა ჰესით დაზარალებული სამი სოფლის ღურტა, ყინჩაური, 
მახალაკიძეების მოსახლეობა. 34-მა სიღრმისეულმა ინტერვიუმ საშუალება 
მოგვცა, მიგვეღო ვრცელი, სიღრმისეული და მრავალფეროვანი ინფორმაცია 
პროექტის გენდერულ ასპექტებთან მიმართებაში. გამოკითხვისას სრულად 
იყო დაცული როგორც გენდერული ბალანსი (17 ქალი და 17 მამაკაცი), ისე 
გათვალისწინებული იყო სოციალური და  ეკონომიკური მდგომარეობა, 
გამოიკითხა როგორც ჰესზე დასაქმებული, ისე სოფლის სხვა მცხოვრებნი.  
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პროექტის	აღწერა 
 
შუახევი ჰესი წარმოადგენს მდინარე ჭოროხსა და აჭარისწყალზე დაგეგმილი ექვსი 
ჰიდროელექტროსადგურის პროექტიდან ერთ-ერთს, რომელიც ხორციელდება კომპანია „აჭარისწყალი 
ჯორჯიას“ მიერ. კომპანიას სამი მფლობელი ყავს: ნორვეგიული კომპანია „ქლინ ენერჯი ინვესტი“ (40%), 
ინდური „ტატა ფაუერი“ (40%) და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (20%). პროექტი ფინანსდება 
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა (87 მილიონი აშშ დოლარი)1 და აზიის 
განვითარების ბანკის (15 მილიონი აშშ დოლარი)2 მიერ. პროექტის თაობაზე ხელშეკრულება 
საქართველოს მთავრობამ გააფორმა ნორვეგიულ კომპანია „ქლინ ენერჯი ინვესტთან“ 2011 წლის 10 
ივნისს. ხელშეკრულება შეიცავს ბევრ კონფიდენციალურ მუხლს და საზოგადოებისთვის საინტერესო 
ისეთი საკითხები, როგორიცაა, მაგალითად, ელექტროენერგიის ტარიფი ან ზოგადად, პროექტის 
ეკონომიკური სარგებლიანობა, საზოგადოებისთვის ცნობილი არ არის.  
 
ხელშეკრულების ფარგლებში დაგეგმილია სამსაფეხურიანი ჰესების კასკადის მოწყობა, რომლის 
შემადგენლობაშიც შედის შუახევი ჰესი (185 მგვტ), კორომხეთი ჰესი (150 მგვტ) და ხერთვისი ჰესი (65 
მგვტ). ამჟამად სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს კასკადის პირველ საფეხურზე - შუახევი ჰესზე, 
რომელზეც კომპანიას მშენებლობის ნებართვა (და შესაბამისად, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნაც) 
მოპოვებული აქვს.  
 
პროექტით გათვალისწინებულია 22 მეტრის სიმაღლის სხალთის კაშხლის (წყალსაცავი 19.4 ჰექტარი), 39 
მეტრი სიმაღლის დიდაჭარის კაშხლისა (წყალსაცავი 16.9 ჰექტარი) და თითო დამბის მოწყობა მდ. 
აჭარისწყალზე, მდ. სხალთასა და მდ. ჩირუხისწყალზე. დერივაცია დაგეგმილია სადერივაციო 
გვირაბების საშუალებით (მოეწყობა სამი გვირაბი: 5.8 კმ, 9.1 კმ და 17.8 კმ სიგრძის), ხოლო ძალოვანი 
კვანძების განთავსება იგეგმება სხალთის წყალსაცავის ზედა ბიეფსა (9.8 მგვტ) და შუახევის სიახლოვეს 
მდ. აჭარისწყლისა და ჭვანისწყლის შესართავის ზემო წელში (175 მგვტ).  
 

სოციალურ‐ეკონომიკური	მდგომარეობა	ზემო	აჭარაში 
 
ზემო აჭარაში სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. ბოლო სტატისტიკური 
მონაცემებით, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სულ 337 ათასი ადამიანი ცხოვრობს, მათგან 150 ათასი 
სოფლად3. სოფლის მაცხოვრებლების ძირითად პრობლემებს მაღალმთიან აჭარაში, წარმოადგენს 
გაუმართავი ინფრასტრუქტურა, ცუდი გზები, დასაქმების დაბალი დონე განსაკუთრებით 
ახალგაზრდებში და ა.შ. რის გამოც, მოსახლეობის დიდი ნაწილი (ძირითადად მამაკაცები), სეზონური 
თუ მუდმივი სამუშაოს ძიების მიზნით, მიდიან თურქეთში ან საქართველოს დიდ ქალაქებში (ბათუმი). 
მიგრაციული პროცესები საკმაოდ გააქტიურებულია განსაკუთრებით ზაფხულის თვეებში.  
 
შუახევის ჰესის ზემოქმედების არეალში  მოყვა  დიდაჭარის, კვატიას, წაბლანას, ღურტას, ახალდაბას, 
ჩანჩხალოს, ფაჩხასა და მახალაკიძეების სოფლის ტერიტორიები. ამ სოფლების მაცხოვრებელთა 
უმეტესობა მუსლიმია.  
 
მიუხედავად მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ყოფისა შუახევი ჰესის საპროექტო არეალში მყოფ 
სოფლებში (მახალაკიძეები, ყინჩაური და ღურტა) ოჯახში საშუალოდ 5-7 ადამიანი ცხოვრობს. არის 
ოჯახებიც, სადაც 10 ადამიანიც კი გვხვდება.   
 
ყველა სოფელს გააჩნია თავისი სკოლა და ბაგა ბაღი, თუმცა რიგ შემთხვევებში მაგ. სოფ. ყინჩაურში ბაღი 
ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნას. სკოლაში  სწავლების ხარისხი საკმაოდ მაღალია, რასაც მოწმობს 
აღნიშნული სკოლებიდან ბავშვების უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ოდენობა (10 ბავშვიდან 6-7 ბავშვი 
აგრძელებს სწავლას უმაღლეს სასწავლებლებში).  
ჩვენი ინტერვიუერების განაწილება საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა განათლების თვალსაზრისითაც4.  

                                               
1 http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/shuakhevi-hpp.html  
2 https://www.adb.org/projects/47919-014/main#project-pds  
3 http://geostat.ge/index.php?action=page&p_id=1183&lang=geo  
4 სულ გამოკითხული იყო 14 ქალი და 14 კაცი 



 

 

 

ქალთა	როლი	აჭარის	მთიანეთში 
 
ქალები აჭარაში ძირითადად პასუხისმგებელნი არიან საოჯახო მეურნეობაზე, ბოსტნეულისა და 
მარცვლეულის მოყვანაზე, ბოსტანზე, ასევე ბავშვების განათლებასა და მოხუცებულების მოვლაზე. 
ქალების ნაწილი დასაქმებულია საჯარო სექტორში - სკოლა, ბაღი, სამედიცინო ცენტრი. აჭარელი ქალები 
აღიარებენ, რომ მართალია, ოჯახის სხვა წევრებიც ჩართულნი არიან საოჯახო მეურნეობაში, თუმცა  
ქალებს უფრო დიდი ყოველდღიური შრომა უწევთ, განსაკუთრებით თუ ოფიციალურადაც არიან 
დასაქმებულნი. 
  
კაცები უფრო პასუხისმგებელნი არიან ოჯახში ფულის შემოტანაზე. ამავდროულად, ხვნა-თესვაზე, 
კარტოფილის მოყვანასა და შეშით მომარაგებაზე. კაცები ხშირად მიდიან თურქეთში სხვადასხვა 
სეზონურ სამუშაოზე. ამ შემთხვევაში, ოჯახში ქალზე დაწოლა კიდევ უფრო იზრდება. რიგ შემთხვევებში 
ქალებიც მიდიან სეზონურ სამუშაოებზე თურქეთში.  
 
აღსანიშნავია, ისიც რომ აჭარის მთიანეთის თავისებურებებიდან გამომდინარე ამ სოფლების 
მოსახლეობის დიდი ნაწილი ცხოვრობს ეროზირებულ ფერდობებზე. ზოგიერთი მათგანი უკვე 
რამდენჯერმეა გადასახლებული მეწყერების გამო. ასეთ ოჯახებში, ქალები განსაკუთრებით მძიმედ 
განიცდიან იმ საფრთხეებს, რაც შეიძლება მოყვეს ჰესის მშენებლობას.  
 
პროექტის გზშ ანგარიშის მე-7 თავი ეძღვნება სოციალური ზემოქმედების შეფასებას, რომლის 
შემადგენლობაშიც შედის გენდერული ასპექტებიც, თუმცა რეალურად პროექტის გენდერული შეფასება 
არ არის გაკეთებული. გენდერულ საკითხებს გზშ ანგარიშში ეძღვნება ორი თავი „7.2.2.4 ქალთა 
უფლებები და გენდერული თანასწორობა“ და „7.3.9 გენდერული თანასწორობა“. „7.2.2.4 ქალთა 
უფლებები და გენდერული თანასწორობა“ ქვეთავში აღნიშნულია მხოლოდ, რომ საქართველოს 
კონსტიტუციის მე-14 მუხლით დაცულია თანაბარი უფლებები ქალებისა და მამაკაცებისთვის, ხოლო 
„7.3.9 გენდერული თანასწორობა“ ქვეთავის მიხედვით, აჭარაში დასაქმებულთა 50%-მდე ქალებს 
წარმოადგენენ, რომლებიც ძირითადად დასაქმებულნი არიან განათლების სისტემასა და სოფლის 
მეურნეობაში. აქვე მითითებულია, რომ ტრადიციულად ქალები დაკავებულნი არიან შიდასაოჯახო 
საქმეებით, რაც ზღუდავს მათთვის სესხების ხელმისაწვდომობას. თუმცა რა ზეგავლენას იქონიებს 
პროექტის განხორციელება გენდერული თვალსაზრისით, ანგარიშში მოცემული არ არის. 
 



გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის თანახმად, კომპანიამ აიღო პასუხისმგებლობა რომ 
„გენდერული თანასწორობის მისაღწევად, ქალების რაოდენობისა და შესრულებული სამუშაოს 
მოცულობის ქვოტირებით, განსაკუთრებული ძალისხმევა იქნება მიმართული ადგილობრივი ბიზნესის 
მფლობელი ან პარტნიორი ქალების საქმიანობის უზრუნველყოფის კონტრაქტების დასადებად ისეთ 
სფეროში მაგალითად, როგორიცაა დასუფთავება, კვების ობიექტების მომსახურეობა. გაჯანსაღების 
ღონისძიებები, განხილული ადგილობრივების დასაქმებისა და მომსახურეობის შესყიდვების 
ხელშეწყობის კუთხით სავარაუდოდ განაპირობებს ინდუცირებული განვითარების მცირე სასარგებლო 
ზემოქმედებას“.  
 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში ვერ ასახავს მთლიანობაში იმ სოციალურ-ეკონომიკურ 
ზარალს, რომელიც მიადგა დაზარალებულ სოფლებს, ისევე როგორც არ უზრუნველყო ქალების 
ჩართულობა პროექტში (იხ. მონაწილეობის თავი) და გენდერული მეინსტრიმინგის უზრუნველყოფა.  
პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში ფაქტობრივად არ მოიცავს გენდერული 
ზემოქმედების საკითხებს, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების 
გარემოსდაცვით და სოციალური პოლიტიკებით განსაზღვრულია პროექტის გენდერული შეფასება. 
დაფინანსების თაობაზე ბანკებმა გადაწყვეტილება ისე მიიღეს, რომ აღნიშნული საკითხები არ იყო 
გაანალიზებული.  
 

საზოგადოების	 მონაწილეობა	 პროექტთან	 დაკავშირებულ	 გადაწყვეტილების	
მიღების	პროცესში.			
 
ზემო აჭარის სოფლებში გადაწყვეტილებების მიღება ადგილობრივ საკითხებთან დაკავშირებით ხდება 
სახალხო კრების მიერ. მოსახლეობის განცხადებით, ჰესის მშენებლობის დაწყებამდე ძირითადად 
წელიწადში ერთხელ იმართებოდა ხოლმე ასეთი კრებები, პროექტის დაწყების შემდეგ კი კრებები 
გაცილებით უფრო ხშირად, ვინაიდან  გვირაბის მშენებლობის გამო სოფლებს პრობლემები ექმნება და 
ხალხსაც უფრო ხშირად უწევს შეკრება. შეკრების შესახებ ხალხის წარმომადგენლები, თავმჯდომარეები 
ან ე.წ "მინი-გამგებლები" (ღურტაში) აგებინებენ მოსახლეობას ტელეფონისა და განცხადების გამოკვრის 
საშუალებით და სოფლის ცენტრში აკეთებენ შეხვედრების ორგანიზებას.  
 
კრების მონაწილეთა უმრავლესობა ყოველთვის მამაკაცები არიან. ქალები თითქმის არასოდეს ერთვებიან 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მათ მიაჩნიათ, რომ ეს მამაკაცის პრეროგატივაა. "მეუღლე და ბაბუ 
დადიან ხოლმე კრებებზე და მამაკაცების ჩართულობით წყდება საკითხები. ქალები არ დავდივართ, 
სოფლის ადათია ასეთი და ქალებს სურვილიც არ აქვთ." (მახალაკიძეები, 24 წლის, მდედრობითი) ასევე, 
აღნიშნავენ, რომ ქალები მეტად არიან დაკავებული ყოველდღიური სამუშაოებით: უვლიან ბავშვებს, 
უზრუნველყოფენ ოჯახის სისუფთავეს, ამზადებენ საკვებს და ნაკლებად აქვთ დრო შეხვედრებზე 
სიარულისთვის, თუმცა მონაწილეობის სურვილიც დიდად არ აქვთ. ის ქალებიც, ვინც ესწრება კრებებს, 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესსა და დისკუსიაში ნაკლებად ერთვებიან. 

მოსახლეობის	ინფორმირება 
 
შუახევის პროექტის განხორციელება 2013 წელს დაიწყო, თუმცა მოსახლეობის ნაწილი პროექტი 
დიზაინზე და შესაძლო ზემოქმედებაზე ინფორმაციას არ ფლობს. მაგალითად, მახალაკიძეებსა და 
ყინჩაურში მოსახლეობამ თავიანთ სოფელში გვირაბის მიმართულების შესახებ, მისი გაყვანის შემდეგ 
გაიგო. რესპოდენტთა ნაწილის თქმით, ახლაც არ იციან, თუ რა გეგმები აქვთ სახელმწიფოსა და 
კომპანიას, რას ითვალისწინებს პროექტის კონტრაქტი. უმრავლესობამ მხოლოდ ინვესტორისა და 
ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის ეროვნება იცის. გამოკითხულთა უმეტესობამ აღნიშნა,  რომ არ 
მიუღიათ მონაწილეობა საზოგადოებრივ განხილვებში. ამ ორ სოფელში, მოსახლეობამ აღნიშნა, რომ 
შეხვედრები ჰესთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმართებოდა  მხოლოდ საპროტესტო აქციების (გზების 
გადაკვეტვა) შემდეგ. 
 
ერთ-ერთ ძირითად პრობლემად მოსახლეობა ასახელებს იმას, რომ მათ არ იციან, რას უნდა ელოდნენ ამ 
პროექტიდან, რა საფრთხეებს და/ან რა სარგებელს უნდა ელოდნენ. მოსახლეობის მიერ საფრთხეებთან 



დაკავშირებულ კითხვებზე, კომპანიის ან ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან ამომწურავ პასუხსაც 
ვერ იღებენ, მხოლოდ იმას ეუბნებიან, რომ მათ საფრთხე არ ემუქრებათ.  
 
მართალია, პროექტის შესახებ სოფელში ზოგადად დაბალი იყო ინფორმირებულობის დონე, გამოიკვეთა, 
რომ ქალებს მხოლოდ ოჯახის წევრებისგან და მეზობლებისგან მიღებული ფრაგმენტული ინფორმაცია 
გააჩნდათ. 

ქალების	მონაწილეობა	პროექტთან	დაკავშირებულ	საზოგადოებრივ	განხილვებში 
 
ყველა გამოკითხული აღნიშნავდა, რომ აჭარაში ქალები რელიგიური მრწამსიდან და სოციალურ-
კულტურული თავისებურებებიდან გამომდინარე საკმაოდ შეზღუდულად მონაწილეობენ ყველა ტიპის 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მათ შორის, სოფლისა თუ სათემო კრებებში და სოფლის 
პროგრამების დაგეგმვაში.  
 
სამწუხაროდ, ეს საკითხი არ იყო შესწავლილი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში. 
შესაბამისად, გამოკითხული სამი სოფლის ქალებიდან არავის მიუღია მონაწილეობა პროექტთან 
დაკავშირებულ საზოგადოებრივი განხილვებში. უფრო მეტიც, ქალების ნაკლებად ჩართულობის 
მიზეზად მამაკაცების მხრიდან ამგვარი პათოსის პასუხიც კი გაჟღერდა: "ქალებს არ შეუძლიათ აზრის 
გამოთქმა თავისუფლად." შედეგად, საზოგადოებრივ განხილვებს მხოლოდ კაცები ესწრებოდნენ.  
 
პროექტის განმხორციელებელ ჯგუფს არ გადაუდგავს შესაბამისი ნაბიჯები, რათა უზრუნველყო ქალების 
მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რაც წარმოადგენს საერთაშორისო საფინანსო 
ინსტიტუტების პოლიტიკების დარღვევას.  
 
აღსანიშნავია, ისიც რომ მართალია, ქალები და ბავშვები მონაწილეობდნენ პროექტის წინააღმდეგ 
გამართულ აქციებზე, მაგრამ მათი განმარტებით იქაც არ მონაწილეობდენ დისკუსიებში, ვინაიდან ეს 
არაა მიღებული მათ თემში. მოსახლეობის მიერ არჩეული წარმომადგენლები, რომლებიც ამ სამ სოფელს 
წარმოადგენენ კომპანიასა და აჭარის მთავრობასთან მიმართებაში, ასევე მხოლოდ მამაკაცები არიან. 
მართალია, მოსახლეობას არჩეული ჰყავს თავისი წარმომადგენელი კომპანიასთან და ადგილობრივ 
ხელისუფლებასთან საკონტაქტოდ, მოსახლეობის დიდ ნაწილს მიაჩნია, რომ ეს კონსულტაციები 
უშედეგოდ მიმდინარეობს და დროის გაწელვის პროცედურად მიაჩნიათ. 
 
ღურტაში გამოკითხულთა განმარტებით, პროექტის დაწყებამდე  და მერეც მიმდინარეობდა შეხვედრები 
ხულოს გამგეობაში, სადაც მონაწილეობას ღებულობდნენ მოსახლეობის მიერ არჩეული 
წარმომადგენლები, კომპანიისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წევრები.  შეხვედრების შემდეგ კი 
ხალხის წარმომადგენებს მიჰქონდათ ინფორმაცია მოსახლეობასთან. სულ ჩატარდა 6-7 შეხვედრა და 
თითოეულზე განიხილებოდა მემორანდუმი, რომლის თანახმადაც კომპანია ვალდებული იქნებოდა 
მოსახლეობისთვის აენაზღაურებინა მშენებლობის შედეგად გამოწვეული ზიანი. "შევჯერდებოდით 
რაიმე საკითხზე და შემდეგზე უარესი ვარიანტი მოჰქონდათ. ბოლოს სულ უარესი მოიტანეს, რაზეც ვერ 
შევთანხმდით. იმის მერე აღარ მივსულვართ. ეს წელიწადნახევრის წინ იყო." (ღურტა, 65 წლის, 
მამრობითი). 
 
მოსახლეობა ამ შეხვედრებზე ასევე აყენებდა გეოლოგიური რისკებთან და წყალთან დაკავშირებულ  
საკითხებს, თუმცა პროექტის განმახორციელებლებს არ მიაჩნდათ ეს საფრთხეებად. "არაორგანიზებული 
შეხვედრები იყო, აგდებულად გვესაუბრობდნენ სულ. მათი მიზანი შეთანხმების მიღწევა არ ყოფილა, 
შეხვედრა ბოლოს სულ ჩაშლით და ხმამაღალი საუბრით სრულდებოდა." (ღურტა, 65 წლის, მამრობითი) 
მოსახლეობის განმარტებით, თავიდან იყენებდნენ პროექტის საჩივრების მექანიზმს და  წერილობითი 
განცხადებით მიმართავდნენ პროექტს. თუმცა, ვინაიდან  მათ განცხადებას რეაგირება არასოდეს 
მოჰყოლია, გადაწყვიტეს აღარ შეეტანათ საჩივრები.  "არასდროს არ ყოფილა რეაგირება, და რაც მეტი 
განცხადება დაიწერება, მათ პიარში წაადგებათ." (ყინჩაური, 44 წლის, მამრობითი). 
 
 
 



საპროტესტო	აქციები 
 
გვირაბის მშენებლობის დაწყებამდე კომპანიამ სოფელ მახალაკიძეებში 2015 მაისს გააფორმა 
მემორანდუმი მოსახლეობასთან. მოსახლეობის თქმით, ვინაიდან არ ფლობდნენ ინფორმაციას პროექტის 
ზეგავლენების თაობაზე, მათ მოაწერეს ხელი მემორადუმს. პირველი აქცია სოფელმა ივლისში გამართა 
ადგილობრივი ხალხის დასაქმების მოთხოვნით. შედეგად 40 ადამიანი დასაქმდა მშენებლობაზე.  
 
პროექტის უარყოფითი შედეგების შერბილების მოთხოვნებით კი მოსახლეობამ აქციები დაიწყო 2016 
წელს. დაიწერა განცხადება კომპენსაციის, გეოლოგიურ შესწავლასა და უსაფრთხოების რუკების 
დადებაზე. სოფელს 15 დღის განმავლობაშიც ჰქონდათ შეჩერებული გვირაბის მუშაობა და მორიგეობით 
ათენდებდნენ ღამეებს გვირაბში. გამგებელი მხოლოდ აქციების დროს ხვდებოდა მოსახლეობას. ბოლოს 
აქციაზე მოსახლეობას დაემუქრნენ, რომ აღარ გაებედათ პროტესტი, რადგან გვირაბის სამუშაობის 
შეჩერების გამო ზარალდებოდა კომპანია და პოლიცია გამოიყენებდა ძალას მათ დასაშლელად.   აქციაში 
აქტიურად მონაწილეობდნენ ქალებიც. მათი თქმით, ასე ნაკლებად მოსალოდნელი იყო ძალის 
გამოყენება პოლიციის მხრიდან. 
 
ანალოგიური სიტუაცია იყო სოფელ ყინჩაურსა და წაბლანაშიც. 3 წლის წინ, როდესაც ყინჩაურში 
გვირაბის მშენებლობა დაიწყო, მოსახლეობამ არ იცოდა უარყოფითი გავლენების შესახებ და მას შემდეგ 
რაც დაიწყო აფეთქებები, ხალხმა დაიწყო საპროტესტო აქციების გამართვა. შედეგად,  წაბლანას 
მოსახლეობას გადაუხადეს კომპენსაცია, დიდი ნაწილი დაასაქმეს, ხოლო ყინჩაურში არა. მას შემდეგ 
მოსახლეობა 2 წელია კეტავს გზას, აპროტესტებენ, აქციაზე მიიღებენ დაპირებებს, თუმცა არ სრულდება.  
 
აქციები პროექტის წინააღმდეგ იმართებოდა ღურტაშიც. პირველი აქცია გაიმართა ჰესის მშენებლობის 
დაწყებისთანავე, 2013 წლის 8 მარტს, რადგან საპროექტო დოკუმენტში აღნიშნული სოფელი 
მოხსენიებულიც კი არ იყო. შეხვედრას ესწრებოდა ადგილობრივი მოსახლეობის დიდი ნაწილი. 
ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის, ილია ელოშვილის მიერ გაიცა ხალხის ძალით დაშლის ბრძანება. 
პოლიციამ იძალადა მოსახლეობაზე, არ გაურჩევიათ მონაწილეები სქესისა და ასაკის მიხედვით. 
ძალადობის დროს დაზიანდა ბევრი ბავშვი და ქალი.  
 
მოსახლეობის ძირითადი მოთხოვნაა რომ შეისწავლონ სოფლებში არსებული გეოლოგიური რისკები და 
იმ შემთხვევაში თუ სოფელში ცხოვრება უსაფრთხოა მოსახლეობას მისცენ ოფიციალური გარანტიები, 
რომ მოხდება ზარალის ადეკვატური ანაზღაურება.  
 
ღურტას მოსახლეობის თქმით, ახლა პროტესტი უკვე დაგვიანებულია "გვირაბს ბოლოს შუქი გავიდა და 
აზრი არ აქვს. მთელი მასა რომ ერთად ვყოფილიყავით, სხვებიც რომ დაგვდგომოდნენ მხარში, ვეღარ 
დაგვარბევდნენ და ჰესი არ აშენდებოდა. ყველას გული გვტკივა, მაგრამ ახლა აზრი არ აქვს." (ღურტა, 65 
წლის, მამრობითი) 
 

პროექტის	 შედეგად	 წარმოშობილი	 რისკები	 და	 საცხოვრებელი	 გარემოს	
გაურესება 
 
გამოკითხული მოსახლეობიდან ყველა წუხს, მშენებელი კომპანის მიერ ბურღვა-ფეთქებითი 
სამუშაოების გამო მეწყერული პროცესების გააქტიურების რისკებთან დაკავშირებით.   განსაკუთრებით 
საშიში ზონაა სოფელი მახალაკიძეები, სადაც გვირაბმა მოსახლეობასთან 100 მეტრში უნდა გაიაროს 
მეწყერ საშიშ უბანზე „ახლა მთიდან ცვივა კლდოვანი მასა და იყო შემთხვევა, როდესაც რამდენჯერმე 
ჩამოვარდნილი ლოდი ლამის ბავშვებს დაეცათ ეზოში თამაშის დროს“. მაცხოვრებლების განცხადებით 
განსაკუთრებით ეშინიათ წვიმის დროს, „წვიმა რომ იყო ბოლოს, გარეთ ვიდექით, რამე არ წამოსულიყო." 
(მახალაკიძეები, 32 წლის, მდედრობითი).  
 
მახალაკიძეებში ქალები შფოთავენ, რომ ვეღარ უშვებენ ბავშვებს მარტოებს სკოლაში და ძალიან 
ნერვიულობენ. აღსანიშნავია, ისიც, რომ კომპანია ბურღვა - აფეთქებით სამუშაოებს აწარმოებს 
ყოველგვარი წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ამას ემატება კომპანიის მძიმე ტექნიკის სწრაფი 
უკონტროლო გადაადგილება სოფლებში, რაც ქალების თქმით საფრთხის უქმნის ბავშვებს.  



 
აღსანიშნავია, რომ ხეობაში ერთხელ უკვე მოხდა მსგავსი შემთხვევა წაბლანაში, როცა გზის გასაყვანად 
აფეთქებების გამო, მთელი მთა ჩამოწვა და შეიწირა ბევრი ადამიანის სიცოცხლე (მახალაკიძეები ამ მთის 
მეორე მხარეა).  
 
იგივე წუხილი აქვთ სოფელ ყინჩაურში, სადაც სკოლა გზის პირას მდებარეობს და მძიმე ტექნიკის 
სწრაფი გადაადგილება საშიშია ბავშვებისთვის. ამასთან იყო  შემთხვევა, როდესაც დიდი მანქანა 
მაღაზიის შენობას წამოედო და დააზიანა, ასევე, დაეჯახა და მოკლა ძროხა.  ამასთან, მანქანების სწრაფი 
გადაადგილება მოხრეშილ გზებზე აყენებს მტვერს, რომელსაც ზეგავლენა აქვს როგორც ადამიანებზე, 
ასევე მოსავალზე. 
 
შესაბამისად, ქალები გაფაციცებით აკონტროლებენ ბავშვების გადაადგილებას სოფელში, რაც მათ 
დატვირთვას კიდევ უფრო ზრდის. გამოკითხული მამაკაცების განცხადებით, კომპანიამ აიღო თავის 
თავზე საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სთხოვა კიდეც მოსახლეობას, სიჩქარის 
გადაჭარბებაში შენიშნული მანქანების ნომრები დაგვიწერეთ და პოლიციას გადავცემთო, თუმცა 
საბოლოოდ არანაირი რეაგირება არ მოყოლია. წლინახევრის თავზე, მას შემდეგ რაც მედროშეები 
გააუქმეს სიტუაცია კიდევ უფრო გაუარესდა.  
 
მოსახლეობას, განსაკუთრებით ქალებს, აწუხებს წყალთან დაკავშირებული პრობლემებიც. ბურღვა-
ფეთქებითი სამუშაოების დაწყების შემდეგ დაშრა ბევრი წყარო და სოფლის მოსახლეობის 
უმრავლესობას სასმელად ვარგისი წყალიც აღარ აქვთ: ყინჩაურში 7-8 წყარო დაშრა, ღურტაში - 4-5, 
მახალაკიძეებში მდინარის მარჯვენა მხარეს მხოლოდ 9 ოჯახს დარჩა წყალი და მათაც ნელ-ნელა 
უწყდებათ. 
 
გვირაბის გაყვანის შედეგად, ყინჩაურში მთის წვერზე დაშრა ტბა, ხოლო დამშრალმა წყაროებმა სხვა 
ადგილებში გამოხეთქა. ერთის მხრივ, აქვთ შიში რომ ეს პროცესი შეიძლება განმეორდეს და ვინმეს 
საცხოვრებელი დააზარალოს, ხოლო მეორეს მხრივ, მოსახლეობა იძულებულია, მოიხმაროს მდინარის 
წყალი. ქალები ასევე ხშირად იძულებულნი არიან, ზიდონ წყალი შორი მანძილებიდან. 
 
მძიმე ტექნიკის გადაადგილების გამო საკმაოდ დაზიანდა გზები, თუმცა არ ხდება მათი რეაბილიტაცია. 
კომპანიის მხოლოდ იმ მონაკვეთებს ხრეშავს, რაც თავად სჭირდება, ხოლო სახელმწიფო არ არემონტებს 
და ჰესის მშენებლობის დასრულებას ელოდება.  სამივე სოფელში მოსახლეობას აქვს შიშის განცდა, რომ 
კომპანია ჰესის მშენებლობის დასრულების შემდეგ, გზებს დაზიანებულ მდგომარეობაში დატოვებს.  
 
აფეთქებების გამო, სოფლებში გაიზარდა ხმაური და ვიბრაცია, დაბინძურდა ჰაერიც, ვინაიდან 
აფეთქებულ მასას მდინარის ნაპირას ყრიან და მტვერი დგება. კიდევ უფრო ამძიმებს სიტუაციას მძიმე 
ტექნიკის უკონტროლო მოძრაობა. 
 
გვირაბებში აფეთქებების გამო,  დაზიანდა საცხოვრებელი სახლებიც - ხის სახლები გადაიხარა, ხოლო 
ქვის სახლებს გაუჩნდა ბზარები. ყველაზე მძიმე მდგომარეობა მახალაკიძეებშია, სადაც გვირაბმა 
ყველაზე ახლოს გაიარა სახლებთან და მოსახლეობის უმრავლესობას დაუბზარა სახლი.  
 
სამშენებლო სამუშაოების გამო, ქალების დატვირთვა მნიშვნელოვნად გაიზარდა საცხოვრებელი 
პირობების გაუარესების გამო (მტვერი, ხმაური, წყლის რესურსებზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა). 
ამასთან იმ ოჯახებში სადაც მამაკაცები არიან დასაქმებულნი, 11 საათიანი სამუშაო გრაფიკის გამო, 
მთელი დატვირთვა ქალებზე არის გადასული.   
 
სხვა ზემოქმედებებიდან აღსანიშნავია მაღალი ძაბვის ხაზების ზეგავლენა ჯანმრთელობაზე, პირუტყვზე 
და მოსავალზე. მაგ. ყინჩაურში  მაღალი ძაბვის ხაზი გადის სკოლასთან ახლოს და ადგილობრივები 
დარდობენ, რომ ამან შეიძლება ზეგავლენა იქონიოს ბავშვების ჯანმრთელობაზე.   
 
საკმაოდ მაღალია ზეგავლენა მოსახლეობაზე. გამოკითხული მამაკაცების განცხადებით სამშენებლო 
სამუშაოების გამო, თევზი მდინარეში ფაქტობრივად აღარ არის. მოსახლეობა აღნიშნულს სამშენებლო 
სამუშაოების შედეგად გამოწვეულ მდინარის დაბინძურებას უკავშირებს: “ადრე იყო თევზჭერა 



ყინჩაურსა და მახალაკიძეებში, თუმცა ახლა, სადაც დარჩა თევზი, ამბობენ, რომ გემო შეიცვალა და აღარ 
იჭერენ. დანარჩენ მდინარეებში კი საერთოდ აღარ მოდის, იმდენად დაბინძურებულია“.  
 

სოფლის	სარგებელი	შუახევ	ჰესის	პროექტიდან 
 
შუახევი ჰესის პროექტის განმხორციელებელს არ აუღია პასუხისმგებლობა, სოფლის მოსახლეობისთვის 
ელექტროენერგიის შეღავათიან ტარიფად მიწოდების.  მართალია, ზემო აჭარის სოფლების მოსახლეობას 
აქვს ფიზიკური წვდომა ელექტროენერგიაზე, თუმცა ხარისხი საკმაოდ დაბალია და ელექტროენერგიის 
მიწოდებაც დამოკიდებულია ამინდზე (განსაკუთრებით ცუდ ამინდში - ქარში ან წვიმის დროს დენი 
ირთვება). ელექტროენერგიაზე საშუალო დანახარჯი თვიურად საშუალოდ 30-40 ლარია, ვინაიდან 
მოსახლეობა იყენებს არაენერგოეფექტურ ნათურებსა და დანადგარებს. გათბობისა და საკვების 
მომზადების მიზნით, სოფლებში მოიხმარენ შეშას, რომელიც წელიწადში დაახლოებით 300-400 ლარი 
ჯდება. ამასთან, ქალები დამატებით აგროვებენ ფიჩხს და შეშას. შეშის პერმანენტული მოხმარება ზრდის 
შენობის შიდა დაბინძურებას და განსაკუთრებით მძიმედ აისახება ქალებისა და გოგონების 
ჯანმრთელობაზე5. 

პროექტის	ზემოქმედება	დასაქმებაზე 
 
სოფლის მაცხოვრებლების შემოსავლის ძირითად წყაროს სოფლის მეურნეობა, მესაქონლეობა და 
თურქეთში ჩაის პლანტაციებში მუშაობა წარმოადგენს. ქალების მცირე ნაწილია დასაქმებული სკოლაში, 
საბავშვო ბაღსა და სამედიცინო პუნქტში.  
 
ჰესის მშენებლობამ გააჩინა დასაქმების შესაძლებლობები ძირითადად მამაკაცებისთვის.  პროექტის 
დაწყებისას კომპანიამ ჩაატარა გადასამზადებელი ტრენინგები ჰესის მშენებლობისთვის საჭირო 
უნარებისა და კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. მოთხოვნა იყო ძირითადად მამაკაცებზე, ქალების 
გადამზადება-დასაქმებაზე კი მხოლოდ მინიმალური კვოტები იყო დაწესებული. გამოკითხულთა 
თქმით, ტრენინგები გაიარა აღნიშნული  სოფლების მოსახლეობის ნახევარზე მეტმა, მაგრამ სამწუხაროდ, 
მათი მხოლოდ მცირედი ნაწილი დასაქმდა, რამაც მოსახლეობის უკმაყოფილება გამოიწვია. მათი თქმით, 
ტრენინგებზე სიარულისთვის, ფუჭად დაიხარჯა ფინანსები, ენერგია და დრო: "თვეზე მეტი იარეს, გზაში 
300 ლარი მაინც დახარჯეს და ძალიან ცოტა დატოვეს სამუშაოდ." (ღურტა, 51 წლის, მამრობითი).  
 
ადგილობრივების განცხადებით, ჰესისა და გვირაბების მშენებლობაზე ძირითადად დასაქმებულნი არიან 
თურქეთის მოქალაქეები, რომელთა რაოდენობა თითქმის ორჯერ აღემატება ადგილობრივს.  
 
მოსახლეობის განცხადებით, ტრენინგები გრძელდებოდა ერთი ან თვენახევარი და ძირითადად აქცენტი 
კეთდებოდა უსაფრთხოების ზომების დაცვაზე და ნაკლები ყურადღება ეთმობოდა კვალიფიკაციების 
ამაღლებას რომელიმე საქმიანობასთან/პროფესიასთან დაკავშირებით. უფრო მეტიც, საბოლოო ჯამში 
დასაქმების პროცესში ყურადღება აღარ მიუქცევიათ ტრენინგებზე მიღებული ცოდნისთვის. ამასთან, 
ბევრი ადამიანი დასაქმდა საერთოდ ტრენინგების გავლის გარეშეც მხოლოდ გასაუბრებით, სოფლის 
გამგებელის გადაწყვეტილებით ან შეირჩა კრებაზე. კრებაზე შერჩევის კრიტერიუმი იყო ოჯახის დაბალი 
შემოსავალი. 
 
კომპანიას გამოყოფილი ჰქონდა გარკვეული რაოდენობის ვაკანსიები თითოეულ სოფელზე.  მაგალითად, 
ყინჩაურისთვის გამოიყო 6 ვაკანსია და მთლიანი სოფლიდან მხოლოდ 6 ადამიანი დასაქმდა.  ამასთან, 
კომპანიამ ბევრი ადამიანი მხოლოდ 3 თვე ამუშავა და შემდეგ გაათავისფულა იმ მიზეზით, რომ სხვებსაც 
ჰქონოდათ დასაქმების შესაძლებლობა.  
 
პროექტში დასაქმებულთა მხოლოდ 5%-ს შეადგენენ ქალები, რომლებიც მუშაობენ მზარეულებად, 
მიმტანებად და მუშათა ბანაკში დამლაგებლებად. ერთ-ერთი გამოკითხულის თანახმად, „ქალები 
ეცადნენ, მაგრამ უთხრეს, ქალის სამუშაო არ გვაქვსო. დამლაგებლად მინდოდა, მაგრამ სამუშაო არ იყო." 
(ყინჩაური, 25 წლის, მდედრობითი). 

                                               
5 http://www.who.int/indoorair/publications/fuelforlife.pdf 



 
მოსახლეობის განცხადებით, ამჟამად კომპანიის მხრიდან მიმდინარეობს სამუშაო ადგილების გაუქმება. 
მაგალითად, მახალაკიძეებში სამსახურიდან დაითხოვეს ყველა მედროშე გასული წლის დეკემბერში: 
"ჩემი მეუღლე მუშაობდა მედროშედ და დეკემბრიდან უმიზეზოდ გაათავისუფლეს. ისევ 
დაგაწყებინებთო ჰპირდებოდნენ. სულ 10 მედროშე გაათავისუფლეს." (მახალაკიძეები, 24 წლის, 
მდედრობითი). ყველა შემთხვევაში, გამოკითხულთა უმეტესობა ხაზს უსვამდა იმ გარემოებას, რომ 
მშენებლობაზე დასაქმება არის დროებითი და რამდენიმე წლის მერე პროექტში მხოლოდ სპეციალისტებს 
დაიქირავებდნენ. 
 
აღსანიშნავია, ისიც რომ  გამოკითხულთა ნაწილი ფიქრობს, რომ რეგიონის ტურისტულ და სარეკრეაციო 
პოტენციალის განვითარებას პროექტმა უკვე მიაყენა ზიანი. მაგ. მახალაკიძეებს, აქ აღნიშნეს, რომ „თამარ 
მეფის დროს აშენებული ციხესიმაგრე აფეთქების დროს დაინგრა.“ (მდედრობითი, 55 წლის, 
მახალაკიძეები), რადგან გვირაბი მის ქვეშ გაიყვანეს. მათი თქმით, ჰესის მშენებლობა ცუდად აისახება 
როგორც კურორტების, ისე ტურიზმის განვითარებაზე, ვინაიდან გაზრდილია დაბინძურება, 
გაფუჭებულია გზები და ა.შ. 
 

უსაფრთხოება	სამშენებლო	მოედანზე 
 
ინტერვიუების დროს გამოიკვეთა სამშენებლო მოედანზე შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 
პრობლემები. ღურტაში გვესაუბრნენ ჰესის მშენებლობის ადგილზე მომხდარ შემთხვევაზე, როდესაც 
დაიღუპა ერთი ქართველი და ერთი თურქი მუშა, ერთი თურქი კი დაშავდა. გამოკითხულთა თქმით, 
უსაფრთხოების ზომები გამკაცრდა, თუმცა მუშები ბოლომდე მაინც არ არიან დაზღვეულები. 
განსაკუთრებით პრობლემატურია სიტუაცია  მძღოლებისთვის, რომლებიც შედიან გვირაბში, სადაც 
გადის მაღალი ძაბვის კაბელები, ხოლო გვირაბი ვიწროა და შეჯახებამ შესაძლოა სავალალო შედეგი 
გამოიწვიოს. 
 
აღსანიშნავია, რომ ქართველ მუშებს არ აქვთ დაზღვევა, მაშინ როდესაც, ყველა თურქი მუშა 
დაზღვეულია. ამასთან,  სოფელში მიმდინარეობს ხიდის მშენებლობა, რომელიც გაივლის ჰესის თავზე 
და მოსახლეობას აქვს შიშის გრძნობა, რომ ეს ხიდი საფრთხის შემცველია, შეიძლება  ჩაინგრეს და 
იმსხვერპლოს ადამიანების სიცოცხლე. 
 

კომპანიის	მიერ	განხორციელებული	სოციალური	პროექტები 
 
გამოკითხულთა ინფორმაციით, ნორვეგიულმა კომპანიამ სახელმწიფოს გადმოურიცხა ხალხის 
კომპენსაციისთვის 40 მლნ ევრო და 150 ათასი ევრო სოციალური პროექტების განხორციელებისთვის, 
რომლის  მცირედი ნაწილიც კი არ დახარჯულა ამ რეგიონში, ხოლო რაც გაკეთდა, არ იყო სრულყოფილი 
და ხარისხიანი. 
 
სოფელ მახალაკიძეებში, მდინარის მარჯვენა სანაპიროზე, სადაც წყალი დაწყდა, მხოლოდ პატარა ე.წ 
საქაჩი დააყენეს, რომელიც სუსტია და მხოლოდ 2 ოჯახს ამარაგებს, მაშინ როცა წყალი 20-ზე მეტ ოჯახს 
დაუშრა. მდინარის მეორე მხარეს მიიყვანეს წყალი მილებით, რაც "ტყუილად გააკეთეს, უხარისხო 
მილები იყო და დასკდა." (მახალაკიძეები, 67 წლის, მამრობითი). 
 
მახალაკიძეებში ამ წლის მაისში კომპანიამ ტრენინგი ჩაუტარა მოსახლეობას ტუბერკულიოზის თემაზე, 
გასულ წელს კი ძუძუს სიმსივნის შესახებ.  ცოტა ადამიანი დაესწრო, თუმცა როგორც რესპონდენტებმა 
აღნიშნეს, საინტერესოდ მიაწოდეს ინფორმაცია. ასევე თქვეს, რომ ჩაუტარდათ ტრენინგები 
მეფუტკრეობასთან დაკავშირებით. ინგლისური ენის მასწავლებლებს ჩაუტარდათ პროფესიული 
ტრენინგები. საერთო ჯამში კი, მოსახლეობის თქმით: "ჯერ თითზე შემოსახვევი რამეც არ გაუკეთებიათ 
სოფელში." (მახალაკიძეები, 67 წლის, მამრობითი). 
 
ყინჩაურის სკოლას, რომელშიც ინტეგრირებულია 3 სხვა სკოლა, გაუკეთეს გარე ფასადი და ეზოში 
დადგეს 6 სკამი, რესპონდენტების თქმით, გარედან აბრას კი დააწერეს, რომ მოხდა მთლიანი სკოლის 



რეაბილიტაცია. ასევე გააკეთეს ბიბლიოთეკა (რომელიც 15 ათასი ლარი დაჯდა) და ღია სცენა, რომელიც 
"უხარისხოდ გააკეთეს, ყინვაში გაკეთდა და ჩამოინგრა." (ყინჩაური, 35 წლის, მდედრობითი). 
 
სოფელ ღურტაში კომპანიამ დააფინანსა 50 ათასი ლარით 2 ბიზნეს პროექტი: ერთი ითვალისწინებს 
მაღაზიის აშენებას და მეორე ვულკანიზაციის მშენებლობას. რომელი ოჯახის მიწებიც შეისყიდეს ჰესის 
რაიმე ობიექტის მშენებლობისთვის, იმ ოჯახებს დაუფინანსეს მეფუტკრეობის პროექტები. ასევე, 
კომპანიამ ჰესის ლოკაციასთან ახლოს ტყის აღდგენის მიზნით, დარგო 1000-მდე წაბლის ხე. სოფლის 
ცენტრალურ გზაზე მოხდა ინტერნეტის გაყვანა. სკოლაში ჩატარდა შეხვედრები ბიზნეს იდეების 
დასაფინანსებლად. შეხვედრების მონაწილეების თქმით, რა იდეებიც შესთავაზეს, ყველა დაუწუნეს 
ორგანიზატორებმა. მათი თქმით, "ისეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, ვალი მოიხადეს ამ ტრენინგით." 
(ღურტა, 54 წლის, მდედრობითი) მოსახლეობამ ასევე მიმართა ადგილობრივ ხელისუფლებასა და 
კომპანიას უფასო დენით მიწოდების თხოვნით, რაზეც უარი მიიღო.  
 

საერთაშორისო	 საფინანსო	 ინსტიტუტების	 უსაფრთხოების	 პოლიტიკა	 და	
გენდერთან	დაკავშირებული	საკითხები 
 
მსოფლიო ბანკი (World Bank), აზიის განვითარების ბანკი (ADB), ასევე საერთაშორისო საფინანსო 
კორპორაცია (IFC) და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი (EBRD), ითხოვენ  გენდერული 
თანასწორების ხელშეწყობას, როგორც კონკრეტული პროექტების, ისე რიგ შემთხვევებში საბიუჯეტო და 
სექტორალური დახმარების, აგრეთვე  ტექნიკური დახმარების  პროგრამების დაფინანსებისას.  
 
მაგ. ADB–ის  გენდერისა და განვითარების პოლიტიკის  ძირითადი ელემენტები მოიცავს გენდერულ 
ანალიზს, გენდერულ დაგეგმარებას, მეინსტრიმინგს და გენდერული დღის წესრიგის განსაზღვრას.  
ADB–ს საქმიანობამ წევრ ქვეყნებში უნდა უზრუნველყოს გენდერის და განვითარების შესახებ 
ცნობიერების ზრდა და მიმართული უნდა იყოს ქალთა სტატუსის გაუმჯობესებისკენ. ხოლო 
საინვესტიციო პროექტების განხორციელებისას, პროექტის განმხორციელებელმა სავალდებულოდ უნდა 
მოამზადოს  გენდერული სამოქმედო გეგმა და განახორციელოს მისი მონიტორინგი. ADB–ს ევალება 
გაცემული სესხის მონიტორინგი და გენდერთან დაკავშირებული სარგებელის გამოვლენა.  
 
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია  განიხილავს გენდერს, როგორც დამატებითი დისკრიმინაციის 
ფაქტორს სხვადასხვა ჯგუფებისთვის. იმ შემთხვევებში, სადაც კანონმდებლობა და პრაქტიკა აქტიურად 
ჩაგრავს ქალებს და/ან სხვა ჯგუფებს, პროექტის განმახორციელებელს სთხოვენ ქალებისა და სხვა 
მოწყვლადი ჯგუფების დაცვას. შესაბამისად, მსესხებელმა უნდა უზრუნველყოს  გენდერულად 
მგრძნობიარე სოციალური ანალიზის მომზადება პროექტის შემუშავებისას.  
 
ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის (EBRD) გენდერული პრიორიტეტები საკმაოდ 
მოკრძალებულია, თუმცა კერძო სექტორის მიერ განხორციელებულ პროექტებში მოთხოვნილია 
გენდერული შეფასების ჩატარება. რაც გულისხმობს საჭიროებათა შესწავლას და ინვესტიციების 
გენდერული ზემოქმედების შეფასებას, ფონური  სქესობრივად სეგრეგირებული  მონაცემების 
შემუშავებას,  გაზომვის ინდიკატორების   და მონიტორინგის ინსტრუმენტების შემუშავებას.  
 
EBRD–ის გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკის თანახმად6, გენდერთან დაკავშირებული ყველა 
პოტენციური რისკი და შესაძლებლობა, რომლებიც ენერგეტიკული  პროექტების განვითარებასთან, 
მოდერნიზაციასა და ოპერირებასთან ასოცირდება, მკაფიოდ და სისტემატურად უნდა იქნას 
იდენტიფიცირებული ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ფარგლებში“.  
 
EBRD–ის გენდერული სახელმძღვანელოს7 თანახმად, ნებისმიერი განვითარების პროექტის გენდერული 
ზემოქმედება განხილულ უნდა იყოს იმ შესაბამისობის სტანდარტის ფარგლებში, რომლებიც 
წინამდებარე საქმიანობის განხორციელებას ეხება; EBRD-ს  გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასებისა 
და მართვის სტანდარტი (PR1) ასევე ეფუძნება ოთხ ძირითად პრინციპს, რომლის მიზანიცაა გენდერული 

                                               
6 http://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-and-social-policy/implementation.html%20  
7 http://www.ebrd.com/downloads/sector/gender/Gender_toolkit_matrix2.pdf  



ზემოქმედების სწორი შეფასება: 1) გენდერული ცნობიერება –  გენდერულად ნეიტრალური ზემოქმედება 
არ არსებობს ; 2) კონსულტაცია 3) მონაწილეობა და 4) უფლებამოსილება.  
 
ხაზგასასმელია, რომ მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, შუახევი ჰესის შემთხვევაში საერთაშორისო 
საფინანსო ინსტიტუტებმა IFC, ADB, და EBRD-მ დაარღვიეს საკუთარი პოლიტიკები და პროექტი 
აღმასრულებელ დირექტორების მიერ დამტკიცდა გენდერული ანალიზისა და შეფასების გარეშე. 
ყოველივე ეს აღძრავს კითხვებს ბანკის თანამშრომლების მიერ პოლიტიკის შესაბამისობის არ, თუ ვერ 
შესრულებისა.  
 

დასკვნა		
 
შუახევი ჰესის მშენებლობისას  მრავალი გენდერულად მგრძნობიარე პრობლემა წარმოიშვა, რომელსაც 
პროექტის განმხორციელებელმა კომპანიამ ვერ უპასუხა ადექვატურად, ვინაიდან პროექტის 
მომზადებისას არ ყოფილა ჩატარებული სრულყოფილი სოციალური და გარემოსდაცვითი შეფასება, 
რომელიც ასევე მოიცავდა გენდერულ ანალიზსა და შეფასებას.  
 
შესაბამისად, პროექტი არ პასუხობს საერთაშორისო საფინანსო ინტიტუტების, სახელდობრ ADB, IFC და 
EBRD-ს უსაფრთხოების პოლიტიკების მოთხოვნებს. ამასთან, არ არსებობს არანაირი არგუმენტი იმისა, 
რომ პროექტმა მოუტანა მდგრადი სარგებელი დაზარალებულ მოსახლეობას და ამავდროულად ხელი 
შეუწყო  ქალთა გაძლიერებას აჭარაში. 
 
მნიშვნელოვანია, რომ სამივე ბანკმა საქართველოს მთავრობასთან მჭიდრო კოორდინაციით მოსთხოვოს 
პროექტის განმხორციელებელს გენდერული შეფასების და სამოქმედო გეგმის მომზადება და მკაცრად 
გააკონტროლოს მისი შესრულება. 
 
 
 
 

 


