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მხედველობის შეზღუდვა

2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მიხედვით1, საქართველოში 871 532 ბავშვია,
რომელთაგან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსით ოფიციალურად რეგისტრირებულია 10
0692. იმავე აღწერის მონაცემებით, 25 925 ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი ან ოჯახის წევრი
აღნიშნავს, რომ ბავშვს აქვს გარკვეული ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობა ან ჯანმრთელობასთან
დაკავშირებული პრობლემა3.

25,925

ეს მაჩვენებლები ქვეყნის საბჭოთა წარსულის ანარეკლია, როცა პირის შეზღუდულ შესაძლებლობას
არ აღიარებდნენ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სამედიცინო დიაგნოზისთვის დამახასიათ
 ებელი
სიმპტომები აშკარად იყო გამოხატული.
1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, საქართველოს არ განუახლებია შეზღუდული შე
საძლებლობის მქონე პირთა რეგისტრ
 აციის სისტემა. ოფიციალური ადმინისტრაციულ
 ი ორგანოე
ბი ბავშვს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსს მხოლოდ მაშინ ანიჭებენ, როცა გამოვლენილია
კონკრ
 ეტული დიაგნოზისათვის დამახასიათებელი სიმპტ
 ომები და არ ითვალისწინებენ ბავშვების
სოციალური და საგანმანათლებლო ჩართულობის რეალურ საჭიროებებს. ეს შეზღუდული შესაძ
ლებლობების გაგების სამედიცინო მოდელია, რომელიც გაერთიან
 ებული ერების ორგანიზაციის
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის სტანდარტებს ეწინააღმდეგება.

1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგები.
ხელმისაწვდომია: http://census.ge/ge/results/census1/health (მოძიებულია: 29.09.2017).
2 სოციალური მომსახურების სააგენტო, სტატისტიკური ინფორმაცია. ხელმისაწვდომია: http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=
GEO&sec_id=610 (მოძიებულია: 29.09.2017).
3 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური კორესპონდენცია #11-2742, 03/10/2017.
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საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგითა და
სამოქმედო გეგმებით ნაკისრი ვალდებულებები შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა უფლებების სფეროში
მიუხედავად იმისა, რომ 2016 წლის ივლისიდან ამოქმედებული ევროკავშირი-საქართველოს ასოცი
რების შესახებ შეთანხმება ნათლად არ წარმოაჩენს ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებს
და ამასთან, ფაქტიურად არ ახსენებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებ ებს, ევრო
კავშირი-საქართველოს ასოცირების დღის წესრიგის პოლიტიკური დიალოგისა და რეფორმების თავის
(2.1) სპეციალური ქვეთავი ბავშვთ
 ა უფლებების დაცვას ეთმობა. აღნიშნულ ქვეთავში ხაზგასმულია ბავ
შვთა სიღარიბის წინააღმდეგ შესაბამისი ზომების მიღებისა და მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელი
ბავშვების საჭიროებებისთვის შედარებით მაღალი პრიორიტეტის მინიჭების აუცილებლობა. სიღარიბის
რისკის წინაშე მდგარი საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველ ჯგუფს შეზღუდული შესაძლებლო
ბების მქონე ბავშვები წარმოადგენენ. ვინაიდ
 ან სიღარიბე შეზღუდული შესაძლებლობის მიზეზიცაა და
შედეგიც, გაერ
 ოს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი მუდმივად ხაზს უსვამს შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ბავშვ ებისა და მათი ოჯახების ღირსეულ პირობებში ცხოვრების უფლებას, მათ შორის: სათანა
დო კვებას, სამოსისა და საცხოვრებლის ქონას, აგრეთვე მათ უფლებას, განუწყვეტლივ იუმჯობესებდნენ
ცხოვრების პირობებს.4 ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებ ის მუშაობის შედეგად, საქართ
ველოს მთავრობამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა საკითხები ევროკავშირი-საქართვე
ლოს ასოცირების შესახებ შეთანხმ
 ების შესრულების ეროვნულ სამოქმედო გეგმასა და 2017 წლის ასო
ცირების დღის წესრიგში შეიტანა. 2017 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის5 196.4 და 196.5 პუნქტ
 ები
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სახლების დეინსტიტუციონალიზაციის გაგრძელებასა და
საქართველოს მასშტაბით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სერვისების გეოგრაფიული მი
საწვდომობის ზრდას ითვალისწინებს.

საკანონმდებლო ჩარჩო: საერთაშორისო და ეროვნული
კანონმდებლობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირთა უფლებების შესახებ
საქართველომ გაერთიანებული ერების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონ
ვენციის რატიფიცირება 2014 წელს მოახდინა. თუმცა, ეროვნული კანონმდ
 ებლობა ძირითადად მაინც
არ არის კონვენციასთან ჰარმონიზებული. ამის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია საქართველოს კანონი
„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“, რომელიც სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის
სამოქმედო გეგმის6 (პარ. 2.4.3) ვალდებულებებიდან გამომდინარე იქნა მიღებული. საგულისხმოა, რომ
კანონი არ განსაზღვრავს ,,გონივრული მისადაგების“ ცნებას და შესაბამისად, შეზღუდული შესაძლებ
ლობის მქონე პირთა მიმართ დისკრ
 იმინაციის აღმოფხვრა არ არის ეფექტური.

4 გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი (2006 წ.) ზოგადი კომენტარი #9. შშმ ბავშვთა უფლებები. გვ. 2
5 საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების
დღის წესრიგის განხორციელების 2017 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის პროექტი. ხელმისაწვდომია: http://www.eu-nato.
gov.ge/ge/eu/association-agreement (მოძიებულია: 29.09.2017).
6 საქართველო-ევროკავშირის სავიზო დიალოგი, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა, ხელმისაწვდომია:
http://migration.commission.ge/files/vlap-eng.pdf (მოძიებულია: 15.10.2018)
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მიუწვდომელი საბაზისო სოციალური სერვისები
ოფიციალური მონაცემებით, სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზ
 ე ზრუნვის სახელმწიფო პროგ
რამა, რომელიც, თავის მხრივ, ბავშვ თა სოციალ
 ური და რეაბილიტაციის სერვისების ძირითადი მიმ
წოდებელია, ამ დროისთვის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 2 783 ბავშვს ემსახურება, მათ
შორის 1 227 ბავშვ ი ცხოვრობს თბილისში, დანარჩენი 1 556 ბავშვი კი პატარა ქალაქებისა და სოფ
ლების მაცხოვრებელია. ეს რიცხვები მიუთ
 ითებს, რომ ოფიციალურად რეგისტრირებული შეზღუდუ
ლი შესაძლებლობის მქონე ბავშვ ების დაახლოებით 50%-ზე მეტი ყოველგვარი სერვისის გარეშეა
დარჩენილი.

ბავშვთა უფლებების დაცვა როგორც ნებაყოფლობითი
პროცესი და არა ვალდებულება
საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სერვისებში ჩართვა სრულადაა და
მოკიდებული მშობლების კეთილ ნებაზე. ხშირად, მშობლები, რომლებიც არ აღიარებენ შვილების
შეზღუდულ შესაძლებლობებს, უარს ამბობენ სოციალ
 ურ და საგანმანათლებლო სერვისებში მათ რე
გისტრაციაზე.
სახელმწიფო ორგანოები, როგორც წესი, დისკრიმინაციად და ძალადობის ან უგულებელყოფის
ფორმად არ მიიჩნევენ ამგვარ პრაქტიკას.
ეს კი ორმხრივად „მომგებიანია“, როგორც ბავშვის საჭიროებების უგულებელმყოფელი მშობლისთ
ვის, ისე სახელმწიფოსთვ ის, ვინაიდან ამ უკანასკნელს საშუალება ეძლევა, უფრო ნაკლები ფინანსუ
რი რესურსი გამოყოს რეაბ ილიტაციისა და სოციალ
 ური ინკლ
 უზიის სერვისებზე, შედეგად – სერვისე
ბი საჭიროების მქონე ბავშვ ების მხოლოდ მესამედს მიეწ ოდება. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე,
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის უფლება, მიიღოს საბაზისო სარეაბილიტაციო და სო
ციალური სერვისები, ქვეყანაში ფაქტობრივად ნებაყოფლობითია და არ არის სავალდებულო გან
სახორციელებლად.

სახელმწიფო, რომელიც აბრკოლებს საგანმანათლებლო და
სოციალურ ინკლუზიას
სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული სოციალური სერვისების მიწოდების პროგრამა შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვ ების საგანმანათლებლო აქტივობებში ჩართვას არ უწყობს ხელს. იმ
შემთხვევაში, თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი სავალდებულო განათლების სისტემაში
ერთვება, სახელმწიფო ამცირებს დღის ცენტრის სერვისებისთვის გამოყოფილ ფინანსებს. სახელმ
წიფოს მიერ მოწოდებული ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემებით,7 2017 წელს მთელი საქართ
7 სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან ოფიციალური კორესპონდენცია #04/51963, 10 აგვისტო, 2017 წ.
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ველოს მასშტაბით 23 ასეთი დღის ცენტრ
 ი ფუნქციონირებს, სადაც 815 ბავშვი იღებს მომსახურებას.
თუმცა, არც სოციალ
 ური მომსახურების სააგენტო, ორგანო რომელიც მართავს და ზედამხედვე
ლობას უწევს დღის ცენტრ
 ებს, და არც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, არ აწარმოებს
სტატისტიკას, რამდენი ბავშვ ი დადის დღის ცენტრებში და ამავე დროს, რამდენი იღებს სავალდე
ბულო საშუალო განათლებას. არასამთავრობო ორგანიზაცია “პარტნიორობა ადამიანის უფლებები
სათვის” (შემდგომში - PHR) დღის ცენტრებთან ინდივიდუალ
 ური კომუნიკაციის საფუძველზე ეცადა
ამ ხარვეზის აღმოფხვრას. 23 ცენტრ
 იდან მხოლოდ 17-მა წარმოადგინა დამატებითი ინფორმაცია,
რამაც ზემოხსენებული ჰიპოთეზა დაად
 ასტურა: დღის ცენტრის სერვისით მოსარგებლე შეზღუდუ
ლი შესაძლებლობების მქონე 294 ბავშვ იდან, 199 ბავშვი პარალელურადაა რეგისტრირებული სა
შუალო სკოლებში. თუმცა, აქედან საშუალ
 ო სკოლაში რეგულარულად მხოლოდ 159 ბავშვი დადის.
ფაქტობრივად, ეს ნიშნავს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 135 ბავშვის განათლების
უფლება დარღვეულია.

სოციალური სერვისების არარსებობა თვითდამაზიანებელი
და სუიციდის რისკის შემცველი ქცევის მქონე
ბავშვებისთვის
ოფიციალ
 ური სტატისტიკის მიხედვით, საქართველოს მასშტ
 აბით ღრმა და მრავლობითი
შეზღუდვის მქონე სულ 45 ბავშვი იღებს სარეაბ ილიტაციო მომსახურებას ორ სპეციალურ დღის
ცენტრშ ი. თუმცა, აღნიშნული მომსახურება გათვლ
 ილი არ არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის მძი
მე პრობლემების მქონე ბავშვებისათვის. ამ ბავშვ ებს სარეაბილიტაციო ცენტრის მომსახურებაზე
უარს ეუბნებიან, რადგან ცენტრის თანამშრ
 ომლებს არ შეუძლიათ თვითდამაზიანებელი და სუი
ციდის რისკის შემცველი ქცევის მქონე ბავშვებთან მუშაობ ა. შესაბამისად, ერთადერთი გამოსა
ვალი ასეთი ბავშვებისათვის არა ნებაყოფლობითი ფსიქიატრიული მკურნალობაა. ამ ყველა
ფერთან ერთად, ბავშვ ები სახლებში არიან იზოლირებულნი ყოველგვარი საგანმანათლებლო
და სარეაბილიტაციო მომსახურების გარეშე. არასამთავრობო ორგანიზაციათა „კოალიციამ თა
ნასწორობისათვის“ 2016 წელს გამოაქვეყნა საჯარო მიმართვა8 და დისკრიმინაციულად შეაფასა
ეროვნული პროგრამა, ვინაიდ
 ან ის არ ითვალისწინებს თვითდაზიან
 ების ქცევის მქონე ბავშვ ების
საჭიროებებს.

8 კოალიცია თანასწორობისათვის (2016 წ.) Official statement on the discriminatory approach of the state towards the children
with disabilities. ხელმისაწვდომია: http://phr.ge/home/content?content_id=437 (მოძიებულია: 15.10.2018).
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დისკრიმინაცია მოქალაქეობის ნიშნისა და საცხოვრებელი
ადგილის საფუძველზე
აუტისტური სპექტრ
 ის მქონე და სხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს სერვისებზე ხელი
თანაბრად არ მიუწვდებათ, ხოლო მუდმივი ბინადრობის უფლების მქონე მესამე ქვეყნის მოქალა
ქეებს სახელმწიფო მუნიციპალურ რეაბ ილიტაციის პროგრამებში ჩართვაზე უარს ეუბნება. საქართ
ველოს მასშტაბით არსებული მუნიციპალური სერვისების არათანაბარი განაწილება (პროგრამები
მხოლოდ თბილისის, ბათუმის, ქუთაისის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში მუშაობს), რიგ მუნიციპა
ლიტეტებში მცხოვრებ ბავშვებს მომსახურების გარეშე ტოვებს.9 ეს პრაქტიკა ეწინააღმდეგება ევრო
კავშირი-საქართვ ელოს ასოცირების შესახებ შეთანხმ
 ების პრიორიტეტებს, უფრო კონკრეტულად,
ნაწილი „თანამშრომლობა მიგრაციის, თავშესაფრისა და საზღვრის მართვის სფეროებში“ (მე-15
მუხლი) განმარტავს, რომ ყურადღება გამახვილდება „პირთა მიღების (ადმისიის) წესებისა და მი
ღებულ პირთა უფლებებსა და სტატუსზე, კანონიერად მცხოვრებ არა მოქალაქეთა მიმართ სამართ
ლიან მოპყრობასა და ინტეგრაციაზ
 ე, განათლებასა და ტრენინგზე; და რასიზმისა და ქსენოფობიის
წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებებზე”.10

მხარდაჭერის ნაკლებობა მშობლებისათვის და
სტერეოტიპების გავლენა
ემპირიული მონაცემების თანახმად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთ
 ა მშობლების უმ
რავლესობა მარტოხელა დედაა. ბევრი მათგანი აცხადებს, რომ მეუღლეებმა/პარტნიორებმა ბავშვის
დიაგნოზის გარკვ ევის შემდეგ მიატოვეს. სოციალური და სარეაბ ილიტაციო სერვისების არარსებო
ბის გამო, დედების უმრავლესობა ვერ ახერხებს ბავშვის დატოვებას და შესაბამისად, ვერ მუშაობს.
მათი ერთადერთი შემოსავალი სახელმწიფო პენსიაა – დაახლოებით 75 აშშ დოლარის ეკვივალენ
ტის ოდენობით. მეორე მხრივ, სახელმწიფო დაახლოებით 250 აშშ დოლარის ეკვივალენტს უხდის
ოჯახს, რომელიც ერთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს აიყვანს მინდობით აღზრდაში,
მაშინ როცა ბიოლოგიურ ოჯახებს არა აქვთ არანაირი ფინანსური მხარდაჭერა ბავშვის მიტოვებისა
და ინსტიტუციაში განთავსების თავიდან ასაცილებლად.
ტრადიციული და ღრმად გამჯდარი სტერეოტიპების მიხედვით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ბავშვების შესახებ ვრცელდება ისეთი სტერეოტიპები, როგორიცაა ღვთის წყევლა ან სასჯელი ჩადე
ნილი ცოდვებისათვის. ეს სტერეოტიპებია ბავშვების იზოლაციისკენ მიმართული ქმედებების მამოძ
რავებელი. მთავრობას დღემდე არ ჩაუტარებია ფუნდამენტური საინფორმაციო კამპანია შეზღუდუ
ლი შესაძლებლობის მიმართ არსებული სტიგმის დასაძლევად.

9 თბილისის საკრებულოს განკარგულება #33-129, of 29 დეკემბერი, 2015 წ., მუხლი 4.2.1.
10 ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ
წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის. ხელმისაწვდომია: http://www.parliament.ge/uploads/oth
er/34/34754.pdf (მოძიებულია: 15.10.2017)
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის სერვისებზე
ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა

დასკვნები და რეკომენდაციები
დასკვ ნის სახით შესაძლოა აღინიშნოს, რომ სასწრაფოდაა საჭირო ბავშვთა სარეაბ ილიტაციო და
სოციალური ინკლუზიის, ეროვნული და მუნიციპალური პროგრამების შესწავლა და გადახედვა
მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული შემდეგი რეკომენდაციებ ი:
•

საქართველოს პარლამენტმა საქართველოს კანონმდ
 ებლობა შესაბამისობაში უნდა მოიყვანოს
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების
კონვენციასა“ და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან;

•

საქართველოს პარლამენტმა და საკრებულოებმა (ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების საკანონ
მდებლო ორგანო) დაუყ ოვნებლივ უნდა გააუ
 ქმონ დისკრ
 იმინაციულ
 ი რეგულაციები და პრაქტი
კა და არსებული სერვისები ხელმისაწვდ
 ომი გახადონ ყველა ბავშვისათვის;

•

შრომის, ჯანმრთ
 ელობისა და სოციალ
 ური დაცვის სამინისტრომ და განათლებისა და მეცნიერე
ბის სამინისტრომ უნდა შექმნან სრული სტატისტიკური სისტემები, სადაც შეზღუდული შესაძლებ
ლობების მქონე ბავშვთა რეგისტრაცია მოხდება სოციალური მოდელის პრინციპების გათვალის
წინებით;

•

საქართველოს მთავრობამ უნდა დაიწყოს ფართომასშტაბიან
 ი ცნობიერების ამაღლების კამპა
ნია შეზღუდულ შესაძლებლობებთან დაკავშირებული სტიგმისა და სტერეოტიპების დასაძლე
ვად;

•

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ყველა ბავშვს მთავრობამ უნდა მისცეს ხარისხიან
 ი გა
ნათლების მიღების შესაძლებლობა და მათი განათლების უფლება დაიცვას კანონით.
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