
                                                        

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების საერთაშორისო ორგანიზაცია (DRI), აშშ-ს 

საერთაშორისო საბჭო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე (USICD), 

VALIDITY, დამოუკიდებელი ცხოვრების ევროპული ქსელი (ENIL), ლიდსის უნივერსიტეტთან 

არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხების კვლევის ცენტრი 

 

საოჯახო ტიპის სახლები 

 

მოწოდება მოქმედებისკენ: ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლების დაცვა და ბავშვთა 

ინსტიტუციონალიზაციის პრევენცია. 

 

ოთხშაბათი, 2021 წლის 8 სექტემბერი. 

 

---------- 

 

შეზღუდული შესაძლეობის მქონე პირთა საკითხებზე გაეროს სპეციალური მომხსენებლის  

 

ჯერარდ ქუინის გამოსვლა 

 

მადლობას გიხდით დღევანდელი უაღრესად მნიშვნელოვანი ღონისძიების ორგანიზებისთვის.  

ანგარდმა, როგორც ყოველთვის, ექსპერტულად მიმოიხილა ბავშვებთან და ოჯახებთან დაკავშირებული 

საკითხები.  

მინდა, ცოტა ხნით, შორიდან შევხედოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციას 

და მასთან დაკავშირებულ კონტექსტს - განსაკუთრებით, პიროვნების გამოსახულებას და მის კავშირს 

საზოგადოებასთან, რომელიც გამოიყენება არა მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობების ‘ფუნდამენტური’ 

საკითხების ჭრილში, არამედ, ინტერსექციურადაც.  

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებზე გაეროს ხელშეკრულების ტექსტის მომზადების 

დასასრულს, ჩემთვის რომ გეკითხათ, დღეს კვლავ გვექნებოდა თუ არა დებატები საოჯახო ტიპის სახლების 

შესახებ, გაოცებული და შოკირებული ვიქნებოდი.  



ის, რომ აღნიშნული დებატები დღესაც გრძელდება, ნაწილობრივ განპირობებულია კონვენციის ძირითადი 

გზავნილის მიმღებლობით - ან, რეალურად, ნახევრად მიმღებლობით, მიუხედავად იმისა, რომ კონვენციის 

მიღებიდან გასულია ათ წელზე მეტი.  

ახალ მიმართულებებს ხშირად უკან ექაჩება იმ ძველი იდეების სიმძიმე, რომელიც გვეგონა, რომ გავაქრეთ.  

ნება მომეცით, შეგახსენოთ, რომ ჩვენ კონვენციის შემუშავება იმ მიდგომით დავიწყეთ, რომლის თანხმადაც, 

მისი ამოსავალი წერტილი თანასწორობის იდეა უნდა ყოფილიყო. თუმცა, იმ სამოქალაქო ჯგუფების 

წყალობით, რომლებიც შორს იყურებიან, ხელშეკრულების შემდგენელებმა მალევე სხვა რამ აქციეს 

კონვენციის ქვაკუთხედად - პიროვნება.  

მას შემდეგ, რაც გაიაზრებთ აღნიშნულის მნიშვნელობას, საოჯახო ტიპის სახლების შესახებ დებატებისათვის 

ადგილი აღარ დარჩება.  

რატომ არის პიროვნება „საკვანძო ლინზა?“ 

პირველ რიგში, მხოლოდ თანასწორობა არ არის საკმარისი. ტრადიციულად, თანასწორობის თეორია ერთი 

ჯგუფის  მეორესთან მიმართებაში მოპყრობას განიხილავს. ყოველთვის არსებობს საკმარისზე მეტი სივრცე 

იმის დასამტკიცებლად, რომ ეს ჯგუფები (შშმ პირები ან ბავშვები) არ იმყოფებიან მსგავს მდგომარეობაში - 

რომ არსებობს რეალური, მატერიალური განსხვავებები (მაგ., კოგნიტური შესაძლებლობა), რაც ამართლებს - 

და მოითხოვს კიდეც განსხვავებულ მოპყრობას. თანასწორობის ვიწრო თეორიაში, საკმაოდ დიდი სივრცე 

არსებობს იმისათვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს - ან ბავშვებს ან ხანდაზმულებს -  

განსხვავებულად მოეპყრან.  

სწორედ ამიტომ, ზოგიერთს მიაჩნია, რომ თანასწორობისადმი კლასიკური მიდგომა არის „მორალურად 

ცარიელი“ - იგი ეძიებს სამართლიანობას არა არსებითად, არამედ, მოპყრობის ფარდობითობის ჭრილში.  

ჩვენ შევძელით, კონვენციაში შეგვემცირებინა სივრცე, რომელიც მატერიალური განსხვავებების შესახებ 

არგუმენტების მოყვანის შესაძლებლობას იძლევა. ჩვენ მივუახლოვდით თანასწორობის იმ იდეას, რომელიც 

უკან იყურება და ითვალისწინებს, თუ როგორ მოვედით აქამდე - რა დაგროვილი ნაკლოვანებები გვაწევს 

მხრებზე. თავად CRPD კომიტეტმა მიიღო „ინკლუზიური თანასწორობის“ თეორია.  

ჩემთვის, ყველაზე საინტერესო რამ, რაც „ინკლუზიური თანასწორობის“ კონცეფციას უკავშირდება, არის ის, 

რომ ცალსახაა, ეს თეორია არ არის „მორალურად ცარიელი“. მართლაც, გაეროს CRPD კომიტეტის თვალში, 

იგი ეფუძნება პიროვნების აღიარებას.  

შესაბამისად, მე ვუბრუნდები პიროვნების იდეას, როგორც კონვენციის ძირითად საყრდენს - როგორც ლინზას, 

რომლის გამოყენებითაც უნდა გავიაზროთ მე-19 მუხლის მნიშვნელობა. რატომ და როგორ?  

სამოქალაქო საზოგადოების მითითებების საფუძველზე, კონვენციის შემდგენელებმა დიდი სიბრძნე 

გამოიჩინეს. რა აზრი აქვს უთანასწორო კანონების, პოლიტიკის, პრაქტიკის და პროგრამების გაუქმებას იმ 

შემთხვევაში, თუ არ მოხდება ამ კანონების გამომწვევი ძირითადი მიზეზების აღმოფხვრა? 

ცუდი კანონების და პოლიტიკის მამოძრავებელი ძალაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, 

როგორც პიროვნებების ცალსახა უხილავობა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ხდება მათი პიროვნების და 

ადამიანობის უგულებელყოფა. თქვენ ყველამ იცით საშინელი ფრაზა, რომელიც ეთიკის სფეროში არსებობს 

და შეეხება „ნაკლები მორალური ღირებულების მქონე ადამიანებს“. იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნული 

ხედვა გვხვდება ისეთ ნატიფ სფეროში, როგორიც არის ეთიკა, რა გასაკვირია, რომ იგი ფართოდ არის 

გაზიარებული და ღრმად არის ფესვგადგმული პოლიტიკურ და პოპულარულ კულტურაში, ყველა 

მიმართულებით.  

სწორედ აქედან მომდინარეობს მოთხოვნა, რომ კონვენციის საყრდენს წარმოადგენდეს პიროვნება, რისი 

საუკეთესო მაგალითიც არის მე-12 და მე-19 მუხლები - თუმცა, მისი ელემენტები მთლიან კონვენციაში 

გვხვდება.  



იურიდიული ფორმალობები (დროებით მაინც) გვერდზე რომ გადავდოთ, რომელია კონვენციასთან 

დაკავშირებული ძირითადი იდეები?  

ალბათ არ შევცდებით, თუ დავასახელებთ იდეას, რომლის თანახმადაც, ადამიანს გააჩნია თანდაყოლილი 

ღირებულება. სწორედ ადამიანის ავტონომიურობა აძლევს თითეულ ჩვენგანს საშუალებას და 

შესაძლებლობას, ავირჩიოთ ცხოვრების ჩვენეული გზა - ჩვენი „სიკეთის კონცეფცია“. აღნიშნულ არჩევანი 

არაერთ წყაროს ეფუძნება - ზოგიერთი მათგანი მხოლოდ ჩვენთვის დამახასიათებელი (უნიკალური) 

წყაროებია - ზოგი ბიოლოგიური, ემოციური და რაციონალური. ჩვენ, შესაძლოა, ეჭვი შევიტანოთ 

ერთმანეთის არჩევანში - თუმცა, ზოგადად, ჩვენ არ ვაყენებთ ეჭვქვეშ ერთმანეთის უფლებას, გავაკეთოთ ეს 

არჩევანი. სწორედ ასე უნდა მივუდგეთ შეზღუდულ შესაძლებლობასაც.  

ალბათ შეამჩნევდით, რომ კონვენციაში ადამიანის სახე არის უაღრესად ატომისტიკური (ფოკუსირება არის 

ჩემზე), ისევე, როგორც, სოციალური. ვფიქრობ, რომ ეს ასე უნდა იყოს არა მხოლოდ შეზღუდული 

შესაძლებლობების სფეროში, არამედ ყველა სფეროში.  

საინტერესოა ის, რომ მე ჩემს პიროვნებას ვუზიარებ ჩემს მეუღლეს - მე არ ვიღებ გადაწყვეტილებებს მისი 

მოსაზრებების გათვალისწინების ან წინასწარ განსაზღვრის გარეშე. ამ და სხვა გზებით, ის მე მხარს მიჭერს. რა 

თქმა უნდა, აღნიშნული საჭიროებს სოციალურ კაპიტალს - სხვების არსებობას ჩვენს ცხოვრებაში - რითიც, 

ბევრი სხვადასხვა მიზეზის გამო, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ვერ სარგებლობენ. 

გაზიარებული პიროვნების განზომილება კიდევ უფრო ნათლად ჩანს ბავშვების შემთხვევაში - რომლებიც 

იმსახურებენ დაცვას, ზრუნვას და ეტაპობრივ გაძლიერებას.   

მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებაც, რომ „სახლს“ უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც 

საკუთარი, ისე სოციალური მესთვის.  

ადამიანები ცნობისმოყვარეები არიან. ცხოველების უმეტესობა „სახლს“ აღიქვამს, როგორც თავშესაფარს 

ბუნების ელემენტებისგან. ადამიანებს კი სახლის განსხვავებული აღქმა აქვთ. სახლს გადამწყვეტი 

მნიშვნელობა აქვს ჩვენი პიროვნებისთვის. ეს არის დასვენების ადგილი. ეს არის ადგილი, სადაც ხდება ჩვენი 

იდენტობის განსაზღვრა - და შეცვლა - და ხელახლა განსაზღვრა. 

სწორედ სახლი არის ის კონსტრუქცია, რომელსაც ეყრდნობა ჩვენი პიროვნება. იგი, ასევე, ჩვენი პიროვნების 

შემადგენელი ნაწილია. სახლს ეყრდნობა ჩვენი პიროვნება, რადგან ვხედავთ, თუ როგორ აისახება ჩვენი მე 

ჩვენს მიერ არჩეულ ავეჯში, შპალერში, სურათებსა თუ ჩვენს ყავადანში. შესაბამისად, სახლი „იტევს“ ჩვენს 

იდენტობას და გვეხმარება, დროთა განმავლობაში ჩამოვაყალიბოთ ჩვენი უნიკალური ბიოგრაფია. თუ ჩვენი 

სახლი გაძარცვეს, ჩვენ ამას აღვიქვამთ არა მხოლოდ საკუთრების უფლების დარღვევად, არამედ, ასევე, ჩვენი 

პიროვნების შეგრძნების დარღვევად.  

სახლი ჩვენი პიროვნების შემადგენელი ნაწილია. კერძოდ, იგი სამყაროს აწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, 

თუ ვინ ვართ ჩვენ და პოტენციურად გვაკავშირებს სამყაროსთან. ჩვენი ბაღები - თუ გაგვიმართლა და გვაქვს 

ბაღი - ისევე, როგორც ჩვენი შესასვლელი კარები, სხვებს ჩვენთან კავშირის დამყარებას სთავაზობს. როდესაც 

ჩავუვლით შესასვლელ კარებს, რომელიც სასიამოვნოდ გამოიყურება,მაშინვე გავიფიქრებთ ხოლმე „ჰმმმმ, 

ნეტავ, აქ ვინ ცხოვრობს - სიამოვნებით გავიცნობდი მათ.“ 

შესაბამისად, სახლი არის საჯაროც და კერძოც. იგი ქმნის ინტიმურ ადამიანურ წრეს, რომელსაც ჩვენ 

საკუთარს ვუწოდებთ. იგი საკუთარი „მეს“ შეგრძნებას ზრდის შესაძლებლობას აძლევს - ძირითადად, 

ჩვენთვის ახლობელ ადამიანებთან ერთად. მისი საზღვრები ჩვენი პიროვნების საზღვრებია.  

იგი სამყაროსთან გვაკავშირებს. ის მდებარეობს ცხოვრებისეულ სამყაროში და არ არის მისგან ცალკე მდგომი. 

გვაკავშირებს საზოგადოებასთან - სოციალურ კაპიტალთან, რომელიც ყველას გვჭირდება იმისათვის, რომ 

ვიარსებოთ და ვიგრძნოთ, რომ ჩვენ მას ვეკუთვნით.  

სამართლებრივ ფორმალობებს თუ გვერდით გადავდებთ, სწორედ ეს არის მე-19 მუხლის ძირითადი აზრი.  



იგი პოზიტიურ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას და მოიცავს უაღრესად პოზიტიურ ფილოსოფიას, რომლის 

თანახმადაც ადამიანი „სახლში“ და თემში/საზოგადოებაში აღწევს კეთილდღეობას.  

ჩემი აზრით, უარყოფით მხარეს (თუ შეიძლება, რომ ასე ითქვას) შეიცავს მე-5 მუხლი - ინსტიტუციაში 

სეგრეგაცია წარმოადგენს უთანასწორო მოპყრობის ან დისკრიმინაციის per se ფორმას. მხოლოდ ჩემს სიტყვას 

არ ენდოთ, აღნიშნული წარმოადგენს აშშ-ს უზენაესი სასამართლოს მიერ ჯერ კიდევ 1999 წელს მიღებული 

გადაწყვეტილების არსს, Olmstead-ის საქმეში.  

შემიძლია დავამტკიცო - და ამას გაეროს CRPD კომიტეტიც დაეთანხმება, რომ მხოლოდ მე-5 მუხლიც 

საკმარისია ნებისმიერი ფორმის ინსტიტუციონალიზაციის დელეგიტიმიზაციისთვის.  

რა თქმა უნდა, მე-19 მუხლი ასახავს ამ ნეგატიურ ვარაუდებს, თუმცა, მათ მიღმაც მიემართება. როგორ?  

ნება მომეცით, აღვნიშნო მე-19 მუხლთან დაკავშირებული სამი საკითხი, რომელიც ხაზს უსვამს, რომ ეს 

მუხლი ეფუძნება პიროვნების ცნებას, განსაკუთრებით კი სოციალური მეს მნიშვნელობას.  

პირველ რიგში, ამ მუხლის შესავალი ნაწილი საუბრობს „საზოგადოებაში ცხოვრების უფლებაზე“ და არა 

საზოგადოებაში ცხოვრების არჩევის უფლებაზე. ბავშვის შემთხვევაში, ეს ნიშნავს ოჯახს.  

ყოველთვის მივიჩნევ, რომ არ არსებობს ინსტიტუციაში ცხოვრების არჩევის ინდივიდუალური უფლება - 

განსაკუთრებით, მაშინ, როდესაც ეს საჯარო სახსრებით ფინანსდება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, არ 

არსებობს შესამჩნევი საჯარო ინტერესი, რათა დაშვებული იქნას ინსტიტუციონალურ გარემოში ცხოვრების 

არჩევის უფლება, განსაკუთრებით, როდესაც ამ გარემოს დაფინანსება ხდება საჯარო სახსრებიდან.  

აღნიშნული წარმოადგენს ინდივიდუალური არჩევანის უფლების შესახებ პირველი ოპერატიული პუნქტის 

კონტექსტს. მეორე ოპერატიული პუნქტი მიუთითებს იმ რევოლუციურ ცვლილებებზე, რომელთა 

განხორციელებაც საჭიროა სერვისების ჩამოყალიბებისა და მიწოდების მიმართულებით, რათა დაცული იყოს 

ინდივიდუალური არჩევანის უფლება. მესამე ოპერატიული პუნქტი საუბრობს იმ ფართო დღის წესრიგზე, 

რომელიც უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი სარგებლობის ობიექტების გახსნას და მათ მისაწვდომობას 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისათვის, რომლებიც საზოგადოებაში ცხოვრობენ.  

მეორე, ეს ეხმიანება „სახლის“ ძირითად იდეას - ადგილი, სადაც ხდება იდენტობის და საკუთარი მეს 

შეგრძნების ფორმირება და განვითარება -  და ადგილი, რომელიც სივრცულად უკავშირდება საზოგადოებას. 

ხშირად მივუთითებ ოქროს სამკუთხედზე, რომელიც არსებობს კონვენციის მე-5, მე-19 და მე-8 მუხლებს 

შორის.  

რატომ მე-8 მუხლი? კონვენციის შემდგენლებმა იცოდნენ, რომ კონვენციაში ჩადებული კულტურული 

ცვლილება მოითხოვდა პროაქტიულ ბიძგს მის დასაჩქარებლად. სწორედ ამიტომ, ჩამოყალიბდა 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობის დამატებითი მოვალეობა, რათა საზოგადოება იყოს 

უფრო მგრძნობიარე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების მიმართ.  

მესამე, რეალურად არსებობს რაიმე განსხვავება 100 საწოლიან ინსტიტუციასა და საოჯახო ტიპის სახლს 

შორის?  

ცალსახაა, რომ არა.  

ჩემი აზრით, სერიოზულად უნდა მივიღოთ პიროვნების და სახლის ძირითადი კონცეფცია, რომელიც 

მთლიან კონვენციას გასდევს და განსაკუთრებით წინა პლანზეა მე-19 მუხლის შემთხვევაში.   

შეგიძლიათ გულწრფელად მითხრათ, რომ ადამიანების შეკრება ისეთი მახასიათებლის საფუძველზე, 

როგორიცაა შეზღუდული შესაძლებლობა, მათ მიერ საკუთარი პიროვნების შეგრძნების ზრდას უწყობს ხელს? 

ამას დაუშვებდით რასის საფუძველზე? შეგიძლიათ გულწრფელად მითხრათ, რომ საოჯახო ტიპის სახლები 

ხელს უწყობს საზოგადოებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებების მიმღებლობას? არა - 



სავარაუდოდ, გამვლელები უბრალოდ დაინახავენ იმ მახასიათებელს, რომელიც მაცხოვრებლებს აერთიანებს 

(შეზღუდული შესაძლებლობა) და ვერ დაინახავენ მათ, როგორც პიროვნებებს.   

და ბოლოს, არის კი საოჯახო ტიპის სახლები შუალედური ნაბიჯი - „პროგრესული რეალიზების“ ფორმა. ეს 

ჭკვიანური არგუმენტია, რადგან, თითქოს, იგი გვერდს უვლის პრინციპის საკითხს და ერთი შეხედვით, 

საკითხის პრაგმატულ გადაწყვეტას გვთავაზობს. მართლაც, ვის არ უყვარს პრაგმატიკოსები? 

პირადად მე ამ არგუმენტს სარწმუნოდ არ მივიჩნევ. ასეთ „პრაგმატული ნაბიჯებს“, საბოლოო ჯამში, 

გრძელვადიანი გავლენა აქვს მომავალ თაობებზე. მაშინაც კი, თუ საოჯახო ტიპის სახლები მხოლოდ 20 წლით 

იარსებებს, მათ გავლენას დაექვემდებარება ორი თაობა. ადამიანური გავლენა არის უაღრესად მწვავე - 

თითქმის, გამოუსწორებელი. საოჯახო ტიპის სახლები არ წარმოადგენს სათემო ცხოვრებისკენ 

წინგადადგმულ ნაბიჯსა და ‘პროგრესული რეალიზაციის’ ფორმას. საოჯახო ტიპის სახლები არის 

უსარგებლო, ძვირადღირებული და დამაზიანებელი რამ, რასაც გადავყავართ მიზნისკენ მიმავალი გზიდან. 

რატომ ვუშვებთ მის არსებობას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, განსაკუთრებით კი, ბავშვების 

შემთხვევაში?  

შესაძლებელია, რომ სახელმწიფოს არ აქვს ცოდნა ან რესურსები პრობლემის ასეთი „პრაგმატული“ გადაჭრის 

გზიდან რაიმე განსხვავებულისკენ გადაინაცვლოს?  

მე მჯერა, რომ ცოდნა და რესურსები არის ხელმისაწვდომი - მთავარია, არსებობდეს მათი გამოყენების ნება 

და ახლებური პოლიტიკური წარმოსახვა.  

ევროკავშირის ფუნდამენტური უფლებების სააგენტომ აგვისტოში სრული ანგარიში მოამზადა იმის შესახებ, 

თუ რა ცვლილებები უნდა განხორციელდეს ბიუჯეტებში, რათა სათემო ცხოვრება რეალობად იქცეს.  

მსოფლიოში ცალსახად შეიმჩნევა საბიუჯეტო სახსრების განკარგვის უფლებამოსილების დელეგირებისკენ 

მიმართული ტენდენცია, რათა მხარდაჭერით მოსარგებლე პირების აზრს ჰქონდეს უფრო მეტი წონა და 

გაიზარდოს მათი გავლენა.  

ამასთან, კიდევ ერთი ტენდენციის თანახმად, ელექტრონული პლატფორმები წყვეტენ ურთიერთობას 

სერვისის მსხვილ (და ხშირად არაეფექტურ) პროვაიდერებთან და ცვლიან ბაზრის ამ კონკრეტულ სეგმენტში 

შესვლისა და მონაწილეობის პირობებს. ყოველთვის უცნაურად მეჩვენებოდა ის ფაქტი, რომ კონკურენციის 

კანონმდებლობა და პოლიტიკა, როგორც ჩანს, ამ ბაზარზე არ ვრცელდება.  

ამასთან, შეიმჩნევა მოძრაობა თემის ჩართულობისა და გაძლიერებისკენ - განსაკუთრებით, „გაეროს სათემო 

ცხოვრების ათწლეულის“ ფარგლებში, რომელიც აქტიურად განიხილება.  

სხვა ინსტრუმენტსაც რომ შევეხოთ, საოჯახო ტიპის სახლებში ინვესტირება მდგრად სოციალურ 

განვითარებას არ უწყობს ხელს!  

რომ შევაჯამოთ, პიროვნების აღნიშნული გამოსახულება და „საცხოვრებლის“ ძირითადი როლი 

წინააღმდეგობაში მოდის ინსტიტუციებთან, მათ შორის, საოჯახო ტიპის სახლებთან.  

მე მჯერა, რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ სერიოზული ფიქრი ინტერსექციურობის შესახებ, ამ საკითხებთან 

დაკავშირებით - მოვიცვათ შეზღუდული შესაძლებლობა, ბავშვები, ხანდაზმული ადამიანები და სხვები.  

ხელოვნური და პოლარიზაციის ხელშემწყობი დებატები ურცხვად ფარავს რეალურ პრობლემებს - 

არაადეკვატურ საოჯახო მხარდაჭერას და სიღარიბის ფემინიზაციას, რაც განპირობებულია არაფორმალურ 

მზრუნველებზე, განსაკუთრებით, ქალებზე გადაჭარბებული დამოკიდებულებით. სხვა გარემოში, მე ოჯახს 

ვუწოდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, მათ შორის, ბავშვების შეუცვლელი ეკოსისტემა. 

დროა, ჩვენ ფოკუსირება მოვახდინოთ ამ ეკოსისტემაზე, რათა თავიდან ავიცილოთ ნებისმიერი ფორმის 

ინსტიტუტციები, მათ შორის, საოჯახო ტიპის სახლები. სწორედ ეს უნდა გვაერთიანებდეს ჩვენ.  

 



დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას, რომ დადგა დრო ახლებური პოლიტიკური წარმოსახვის - 

ინტერსექციურობის - ყველა მიმართულებით. 

 

დასასრული…./ 

 

 

"ეს მასალა შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებლები არიან 

"კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის",“ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის“ და შესაძლოა, 

რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


