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ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ
“ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი” (WISG) წარმოადგენს არაკომერციულ, არასამთავრობო
ორგანიზაციას, რომელიც 2000 წლის 29 ივნისს დააფუძნა 8 სხვადასხვა პროფესიის ქალმა.
ჩვენი ხედვაა სამართლიანი და დემოკრატიული საზოგადობა, რომელშიც ყველა ქალისათვის
უზრუნველყოფილი იქნება თანაბარი მონაწილეობა ცხოვრების ყველა სფეროში.
მისია: დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭერა საქართველოში; კულტურული, სოციალური და
ეკონომიკური გარემოს გაჯანსაღება ქალთა თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერის გზით.
ორგანიზაციის ძირითადი საქმიანობაა ქალთა თავისუფალი ინციატივების მხარდაჭერა, მათი
გაძლიერება ორგანიზაციების, ქსელების, გაერთიანებების ჩამოყალიბებისა და შექმნის გზით.
ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი მუშაობს რამდენიმე ძირითად პროგრამაზე:
ქალთა უფლებების პროგრამა;
სიღარიბის დაძლევის პროგრამა;
კულტურული გაცვლის პროგრამა;
საინფორმაციო/საკონსულტაციო მომსახურება;
ორგანიზაცია არის რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი AWID (ქალთა უფლებებზე
მომუშავე ორგანიზაციათა საერთაშორისო ფემინისტური ასოციაცია); ILGA-EUROPE (ლგბტ საკითხებზე
მომუშავე ორგანიზაციათა გაერთიანება ევროპულ დონეზე); IGLYO (საერთაშორისო გეი–ლესბი
ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა გაერთიანება).
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WISG in brief
WISG has been founded by 8 women with different professions in order to unite resources and share the principle, that women should be involved in the activities oriented on social changes.
Our vision is justice, equity and democratic society where all women are aware of their rights and are able to participate in all areas of the life.
Our mission is to support building of democratic state in Georgia; improving cultural, economic and social environment through promotion of women’s initiatives.
Key strategy in terms of women’s empowerment is consolidation of women through creation of groups and networks.
WISG works on several main programs:
women’s rights program;
poverty reduction;
scientific, business and cultural exchange programme;
informative and consultative services;
WISG is a member of AWID (an international, multi-generational, feminist, creative, future-orientated membership organization committed to achieving gender equality, sustainable development and women’s human rights);
ILGA-EUROPE (non-governmental umbrella organisation which represents its members, principally organisations
of lesbian, gay, bisexual and transgender persons, at the European level), and IGLYO (International Gay Lesbian
Youth Organisation).
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მიზნის მიღწევის ძირითადი სტრატეგიები
WISG-მა შეიმუშავა ქალთა გაძლიერების საფეხურებრივი
მიდგომა, რომელიც მოიცავს როგორც პერსონალურ,
ისე ინტერპერსონალურ ასპექტებს: ინდივიდუალურ
დონეზე გაძლიერების ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება
თვითშეფასების ამაღლებაში, საკუთარი და სხვისი
უფლებების გაცნობიერებასა და პატივისცემაში; გარემოზე
ზემოქმედება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
ჩართვის, გადაწყვეტილების მიღების, სამართლებრივი,
სოციალური, კულტურული გარემოს გაუმჯობესებაში
მონაწილეობის მიღების გზით; სოლიდარობის გამოხატვა
სხვა მარგინალიზებული ჯგუფების მიმართ, სამოქალაქო
აქტივიზმი და სოციალური იზოლაციის დაძლევა.
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Key strategies for achieving objectives

WISG elaborated step -by-step approach in terms of
women’s empowerment. The approach includes personal and interpersonal aspects: supporting individual
empowerment, meaning work on rasing of self-esteem,
understanding and respect of own and others’ rights;
Impact on environment through the intervention in decision-making process, decision-making itself, and participation in improvement of legal, social, cultural environments. In addition, aspects involve expression of
solidarity towards other marginal groups, civil activism
and overcoming of social isolation.
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“ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი” ჰომოფობიის წინააღმდეგ
“ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი” ძირითადად მუშაობს ორგანიზაციის გარეთ არსებული
ინიციატივების მხარდაჭერაზე. ქალთა უფლებების პროგრამის ფარგლებში, WISG-მა 2002 წლიდან
დაიწყო მუშაობა ამ თემაზე პირველი ქართულენოვანი ვებ–რესურსის minority.ge-ს შექმნით, რომელზეც
განთავსებულია სამეცნიერო-პოპულარული ინფორმაცია სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული
იდენტობის, სექსუალობის გამოხატვის სხვადასხვა ფორმების შესახებ. 2005 წელს განხორციელდა
ბეჭდური მედიის კვლევა (პოლიტიკური ჰომოფობია). ამავე პროექტის ფარგლებში დაიწყო ლბ ქალების
ზეპირი ისტორიების მოგროვება და მომზადდა პირველი ლგბტ ონ-ლაინ ჟურნალი; მოკლე ანგარიში
ქვეყანაში ლგბტ ჯგუფის მდგომარეობის შესახებ.
2007-2010 წლებში, WISG-ი, როგორც ლბტ ქალებთან მომუშავე ორგანიზაცია ჩართული იყო
COC Netherlands–ის მიერ დაფინანსებულ 5 წლიან პროექტში, ჯერ საინიციატივო ჯგუფის, 2010
წლიდან კი ნაციონალური პარტნიორის სტატუსით. აქტივობები მოიცავდა: შეხვედრების ციკლის,
სოციალური ღონისძიებების ორგანიზებას თემის წევრებისათვის, საინფორმაციო და ვებ–რესურსების
განვითარებას, საკონსულტაციო და ჯანმრთელობის სერვისების უზრუნველყოფას, ჯგუფის წევრთა
კვალიფიკაციის ამაღლებას და სხვ.
2010 წლიდან WISG-ის ქალთა პროგრამის მთავარი მიზანია ლბტ ქალების მხარდაჭერა უფლებებსა
და ცხოვრების ყველა სფეროში ჩართულობაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად ჯგუფის
გაძლიერების, ადვოკატირების და ლბტ ჯგუფის მიმართ საზოგადოებაში ტოლერანტობის გაზრდის
გზით.
მიზნის მისაღწევად, WISG-ი მუშაობს ოთხი სტრატეგიული მიმართულებით:
ლბტ თემის გაძლიერება
ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობა
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ლბტ საკითხების მიმართ
საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და აღსრულების მექანიზმების გაუმჯობესება
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WISG against homophobia
Women’s Initiatives Supporting Group is mainly focused on supporting of initiatives outside of office. WISG started working on women’s rights programme from 2002; within the frames of the programme WISG made the first
Georgian language website www.minority.ge that contains scientific-popular information about sexual orientation, gender identity, and other forms of sexuality. In 2005, the survey on printed media (political homophobia)
has been conducted. Within the frames of same project, WISG started collection of LBT women’s oral histories
and consequently, the first LGBT online magazine has been prepared. In addition, brief report on the situation of
LGBT people was made.
During 2007-2010, WISG as an organization working on LBT women was involved in the five years regional project funded by Dutch LGBT organization - COC Netherlands. Initially WISG was represented as an initiative group
within the project, and later from 2010 WISG received the status of national partner of the project. The activities
implemented during the project was as following: cycle of meetings, organization of social events for the community members, development of information and web recourses, provision of consulting and health-care services, rasing qualification of community members and etc.
Since 2010 the overall goal of WISG’s women rights programme is to support LBT women in having absolute right
and a full accessibility to participate in all the areas of life through empowerment of the group, advocacy and increasing the level of tolerance towards LBT group in the society.
In order to achieve the goal, WISG works in 4 strategic directions:
Empowerment of the LBT Group
Promotion of healthy sexual lifestyle among LBT community members
Raising public awareness towards LBT issues
Improvement of legislative base and its implementation
7

მცირეოდენი სტატისტიკა
2011 წელს „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი” ILGA-Europe-ს წევრი გახდა.
„ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის” თანამშრომელი აირჩიეს IGLYO-ს რელიგიათა და
კულტურათაშორისი სამუშაო ჯგუფის წევრად.
WISG-მა შეიმუშავა სტრატეგიული და ფონდების მოძიების გეგმა 2011-2013 წლისთვის.
მომზადდა 8 საპროექტო განაცხადი, რომელთაგან დაფინანსდა 6 კონკრეტულ აქტივობებზე
ორიენტირებული პროექტი.
წლის განმავლობაში ჩატარდა 38 ქალთა და კინო კლუბი. ვიზიტების საერთო რიცხვმა 667 ადამიანი
შეადგინა, ვიზიტორთა შორის 67 ახალი წევრია.
ფსიქოლოგის და სექსოლოგის უფასო კონსულტაციის სერვისით თემის 101 წევრმა ისარგებლა.
მომზადდა და ინტერნეტით გავრცელდა ლბტ ელექტრონული ბიულეტენის “საფოს დღიურების” 11
ნომერი. ბიულეტენი ასევე განთავსებულია WISG–ის ვებ-გვერდებზე.
WISG-ის ვებ-გვერდებზე (women.ge, lesbi.org.ge, minority.ge) ვიზიტების რაოდენობამ 36774 შეადგინა,
რაც 155% აღემატება 2010 წლის მონაცემებს.
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Brief statistics
In 2011 WISG officially became member of ILGA Europe.
WISG’s staff member was elected as a member of IGLYO’s intercultural-interreligious working group.
WISG elaborated fundraising and strategic plan for 2011-2013.
During 2011 WISG prepared 8 project proposals and received 6 small grants for small-scale activities.
38 women’s club and movie club meetings have been organized. Total number of visitors amounted to 667, number of community members increased by 67 persons;
101 community members used the services of psychologist and sexologist.
11 issues of LBT newsletter – Sappho’s Diary have been printed and circulated in the internet at WISG’s website.
Total number of visitors of our web-sites (women.ge, lesbi.org.ge, minority.ge) reached 36774;
The library of organization enriched with 37 books.
Community members planned and participated in flash mobs organized for IDAHO, sexual and reproductive rights.
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ორგანიზაციის ბიბლიოთეკას შეემატა 37 წიგნი.
თემის წევრებმა დაგეგმეს და მონაწილეობა მიიღეს IDAHOსა და სექსუალურ და რეპროდუქციულ უფლებებთან
დაკავშირებულ ფლეშ–მობებში.
მომზადდა
ჰომოფობიური
სიძულვილის
ენის
მონიტორინგი (მაისი, ნოემბერი) MDF Georgia-ს მიერ
განხორციელებული პროექტის „მედია მონიტორინგი –
პროფესიული მედიისათვის” ფარგლებში.
„კონსტიტუციის 42–ე მუხლსა” და “ინტერაითსთან”
თანამშრომლობით ადამიანის უფლებათა ევროპულ
სასამართლოში წარადგინა განცხადება საქმეზე,
რომელიც პოლიციის ჰომოფობიურ ქცევას ეხება (Application No. 7224/11)
„ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა”
მოამზადა და გამოსცა ჩრდილოვანი ანგარიში ლბტ
ქალთა მდგომარეობის შესახებ საქართველოში CEDAW
კომიტეტისთვის.
WISG-მა დაიწყო მუშაობა ევროპის მინისტრთა საბჭოს
რეკომენდაციის იმპლემენტაციის მონიტორინგზე
სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის
ნიშნით დისკრიმინაციის წინააღმდეგ გატარებული
ზომების შესახებ.
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WISG conducted homophobic hate speech monitoring (May, November) in the frame of the MDF Georgia’s project -Media Monitoring for Accountable and Professional Media project.
The application submitted to the European Court of Human Rights (Application no. 7224/11) with Georgian human rights NGO “Article 42
of the Constitution” and “Interights” which concerns the applicants’
homophobic ill-treatment by the police.
WISG prepared shadow report for CEDAW regarding LBT women’s
situation in Georgia.
WISG started working on monitoring of implementation of the CoM
Recommendation on measures to combat discrimination based on
sexual orientation or gender identity to the member states.
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ორგანიზაციული განვითარება
2011 წელს WISG-ი გახდა ILGA-Europe-ს წევრი.
“ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის”
წარმომადგენელი IGLYO-ში არჩეული იქნა რელიგიათა
და კულტურათაშორისი სამუშაო ჯგუფის წევრად.
წლის დასაწყისში ორგანიზაციამ შეიმუშავა 2011–
13 წლების სტრატეგიული და ფანდრაიზინგის გეგმა.
ორგანიზაციისა და ქომუნითის წევრებმა მონაწილეობა
მიიღეს საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებსა
და კონფერენციებში (EQUITAS, IGLYO, Frontline forum, ILGA-Europe)
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Organizaitonal development
In relation to networking, WISG became full member of ILGA-Europe in 2011. WISG’s staff members participated in various international LGBT, human rights seminars and trainings and conferences including EQUITAS, IGLYO, Frontline forum. Moreover, one
of the staff members has been selected as an intercultural and interreligious working group member at IGLYO, thus enabling her to
volunteer in elaboration of IGLYO’s intercultural and interreligious
guidelines and seminar contents.
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ლბტ თემის გაძლიერება
ჯგუფის სპეციფიკისა და ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, WISG-ის
მიერ ორგანიზებული რეგულარული შეხვედრების ორგანიზება ქომუნითის წევრებისა და მათი
მხარდამჭერებისათვის დღემდე აქტუალურია. ეს შეხვედრები, ერთი მხრივ, ეხმარება ჯგუფის წევრებს
სოციალიზაციასა და ინტერნალიზებული ჰომოფობიის დაძლევაში, მეორე მხრივ საშუალებას იძლევა
მხარდამჭერებთან ერთად უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართული როგორც ორგანიზაციის აქტივობებში, ისე
დამოუკიდებელი, ქომუნითიდან ინიცირებული ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებაში. 2010
წლის ბოლოსათვის ქომუნითის წევრების რაოდენობამ სწრაფად დაიწყო ზრდა. ახლად შემოერთებულ
წევრებს გაუჭირდათ სწრაფად ინტეგრირება უკვე შეკრულ, ჩამოყალიბებულ ჯგუფში. ამის გამო,
2011 წელს, ქალთა და კინო კლუბებს დაემატა ცალკე შეხვედრები – სტუდია 12A, რომელიც მხოლოდ
ახალი წევრებისათვის იმართებოდა. მთლიანობაში, 2011 წელს ჩატარდა 38 შეხვედრა, ვიზიტების
საერთო რიცხვმა კი 667 შეადგინა.
ვიზგის მიერ ორგანიზებული უფასო საკონსულტაციო სერვისი ფსიქოლოგთან და სექსოლოგთან 2007
წლიდან მუშაობს. თავდაპირველად კონსულტაციები ონ–ლაინ რეჟიმში მიმდინარეობდა, რომელიც
მოგვიანებით, პირისპირ კონსულტაციებით ჩანაცვლდა. 2011 წლის განმავლობაში 101 ადამიანმა
ისარგებლა ამ სერვისით.
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Empowerment of the LBT Group
Taking into account the peculiarity of the group and existing situation, the regular meetings organized by WISG for
the community members and their allies is still important. These meetings encourage group members to socialize and overcome internalized homophobia on the one hand, and enable them to be engaged in the activities of
the organization as well as to participate, plan and implement outdoor activities initiated by community members
along with the supporters more deeply, on the other hand. By the end of 2010, the number of new community
members increased rapidly. New members of the community found difficult to integrate in already built and established group. For that reason, in 2011 WISG added new activity, so apart from women’s and movie clubs WISG
started organizing the meetings, called 12a. So these meetings have been organized only for the new comers. Totally, in 2011 WISG organized 38 meetings, while number of visitors amounted to 667.
WISG organizes free of charge consulting services with psychologist and sexologist since 2007. Initially, consultations were online, that later was substituted with face-to-face consultations. During 2011, number of individuals
received the services amounted to 101.
During the last year, the number of the activities initiated by community members has been significantly increased.
Community members planned and participated in the flesh-mobs on IDAHO and reproductive rights. Also, community members are involved in organization’s activities (preparation and update of web-page information, work
15

გასული წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა თავად ჯგუფის მიერ
ინიცირებული აქტივობების რიცხვი. თემის წევრებმა დაგეგმეს და მონაწილეობა
მიიღეს IDAHO-სა და სექსუალურ და რეპროდუქციულ უფლებებთან დაკავშირებულ
ფლეშ-მობებში. ქომუნითის წევრები ჩართული არიან ორგანიზაციის აქტივობებშიც
(ვებ-გვერდებისათვის ინფორმაციის მომზადება-განახლება, საინფორმაციო
რესურს-ცენტრის მუშაობა, ელექტრონული ბიულეტენის მომზადება და სხვ.)
სპეციალურად ჯგუფის წევრებისა და მათი მხარდამჭერებისათვის ჩატარდა
ტრენინგი, რომელიც “აუთრიჩისათვის” საჭირო კომუნიკაციური უნარ-ჩვევების
განვითარებას ემსახურებოდა. კვლევის ჯგუფისათვის ჩატარდა ვორკშოპი კვლევის
მონაცემების სტატისტიკური დამუშავებისათვის საჭირო ცოდნის მისაღებად.
ლბტ საკითხებზე ჯგუფის წევრთა და საზოგადოების ინფორმირებულობის
ამაღლების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ თანამშრომლობა
სხვადასხვა მეგობრულად განწყობილ მედია საშუალებებთან, არამედ საკუთარი
საინფორმაციო რესურსების განვითარებაც. „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერ
ჯგუფს” ეკუთვის სამი ვებ-გვერდი, რომელთაგან ერთი ორგანიზაციის მიერ
გაწეულ მუშაობას ასახავს (www.women.ge), მეორე ვებ–გვერდის ძირითადი
დანიშნულება ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოებისათვის ლგბტ და
ქალთა უფლებების თემაზე არსებული სიახლეების მიწოდებაა (www.lesbi.org.ge),
ხოლო მესამეზე, www.minority.ge, განთავსებულია სამეცნიერო-პოპულარული
ხასიათის სტატიები, სამეცნიერო ტერმინოლოგია, ინფორმაცია საქართველოში
ჩატარებული კვლევების შესახებ. 2011 წლის განმავლობაში ვებ–გვერდების
ვიზიტების საერთო რიცხვმა 36774–ს გადააჭარბა, რაც შარშანდელ მაჩვენებლებზე
155%–ით მეტია.
2011 წელს WISG-მა დაიწყო საინფორმაციო ელექტრონული ბიულეტენის გამოცემა
„საფოს დღიურები”, რომელიც 100–ზე მეტ ადრესატს ეგზავნება. 2011 წლის
განმავლობაში მომზადდა ბიულეტენის 11 ნომერი.
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of informational resource center, preparation of electronic bulletin, etc.). Moreover, the training was organized for
the community members aiming at development of outreach and communication skills. While for the research
group, the workshop was organized on statistical data collection and storing.
In terms of information awareness of LBT group and society it is not enough to cooperate only with the friendly
media, but it is necessary to improve your own resources as well. WISG possesses three web-pages, one of them
reflects on organization’s work (www.women.ge), the other contains local and international LGBT and women’s
rights news (www.lesbi.org.ge), while the third web-page (www.minority.ge) is for information related to the scientific-popular aspects, scientific terminology, researches conducted in Georgia. During 2011, the total number
of web-pages’ visitors exceeded 36774, which in comparison with the last years data is more than 155%. In 2011
WISG started publishing electronic bulletin “Sappho’s Diary” that is disseminated to more than 100 recipients.
During 2011 eleven issues of electronic bulletin have been issued.
17

ლბტ ჯგუფის და მისი კონკრეტული წევრების უფლებების დაცვა
სამართლებრივი და პოლიტიკური მექანიზმების ეფექტური
გამოყენებით
სექსუალური ორიენტაცია/გენდერული იდენტობა, როგორც დისკრიმინაციის აკრძალვის
საფუძველი უკვე ჩართულია ადამიანის უფლებათადაცვით სხვადასხვა საერთაშორისო
დოკუმენტებსა და რეკომენდაციებში. ლბტ ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის
მონიტორინგის თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საერთაშორისო კონვენცია
ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, რომლის რატიფიცირებაც
საქართველომ 1994 წელს მოახდინა. 2001 წლამდე CEDAW კომიტეტმა მიიღო რამდენიმე
მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება სექსუალური ორიენტაციის/გენდერული იდენტობის
საფუძველზე ქალთა დისკრიმინაციის შესახებ. 2008 წლიდან მოყოლებული, კომიტეტი სულ
უფრო და უფრო მეტ ყურადღებას უთმობს ლბტ ჯგუფთან დაკავშირებულ საკითხებს. 2011
წელს „ღია საზოგადოება – საქართველოს” მხარდაჭერით, WISG-მა მოამზადა ქვეყანაში
ლბტ ქალთა მდგომარეობის ამსახველი ჩრდილოვანი ანგარიში CEDAW კომიტეტისათვის.
CEDAW-სთვის ანგარიშის მომზადებისას ჩატარდა 2 ფოკუს-ჯგუფი და 16 ინტერვიუ ჯგუფის
წევრებსა და დაინტერესებულ პირებთან. ინტერვიუირებისას დაფიქსირებული დარღვევები
გაფორმდა ცალკე ქეისებად HURIDOC–ის სტანდარტების შესაბამისად. აღნიშნული ქეისები
გამოყენებული იქნება სპეციალურ ანგარიშში, რომელიც პროექტის – „ევროპის მინისტრთა
საბჭოს რეკომენდაციის იმპლემენტაციის მონიტორინგი სექსუალური ორიენტაციისა და
გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაციის წინააღმდეგ გატარებული ზომების შესახებ”
ფარგლებში მომზადდება 2012 წელს.
WISG-ის ერთ–ერთმა წევრმა „ქალთა ფონდი საქართველოშის” ფინანსური მხარდაჭერით
მოამზადა 2007-10 წლებში ჰომოფობიური სიძულვილის ენის გამოვლინების მონიტორინგი
და ანალიზი. პუბლიკაციის გავრცელება გათვალისწინებულია 2012 წელს IDAHO-სადმი
მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში.
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LBT group and its individual members’ rights
protection through effective use of legal
and political mechanisms
Numerous international human rights instruments and recommendations prohibit discrimination based on one’s sexual orientation/gender identity. Of particular importance
is the The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
(CEDAW) which Georgia has ratified in 1994. By 2001 the Committee on the Elimination
of Discrimination against Women had delivered a number of important decisions regarding discrimination of women based on sexual orientation/gender identity. Since 2008 the
Committee has given an increasing attention to LBT issues. In 2011, by the funding of
Open Society Georgia, WISG prepared CEDAW shadow report on LBT situation in Georgia.
During the preparation of CEDAW shadow report, 2 focus groups and 16 interviews were
conducted with the community members and the stakeholders. Identified human rights
violations during the interviews were compiled as separate cases according to HURIDOC
standards. Abovementioned cases will be used in special report that will be prepared
within the project in 2012 - monitoring of implementation of the CoM Recommendation on measures to combat discrimination based on sexual orientation or gender identity to the member states.
One of WISG’s Staff members received individual grant from Women’s Fund in Georgia
for the analysis of homophobic hate speech for the years 2007-2010. Project envisages
translation of the report and publication for IDAHO event in 2012.
By Media Development Foundation’s (MDF Georgia) order, one of WISG’s Staff member prepared research on coverage of the issues of sexual orientation/gender identity
in the media according to the situation of May and November 2011. Monitoring results
are available at the website.
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მედიის განვითარების ფონდის (MDF Georgia) პროექტის – „მედია მონიტორინგი – პროფესიული
მედიისათვის” – ფარგლებში, WISG-ის ერთ–ერთმა წევრმა ჩაატარა კვლევა, რომელიც ითვალისწინებდა
გენდერული იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის გაშუქების მონიტორინგს ქართულენოვან
მედიაში 2011 წელს (მაისი, ნოემბერი). მონიტორინგის შედეგები ხელმისაწვდომია ორგანიზაციის
ვებ–გვერდზე.
ადვოკაციის თვალსაზრისით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სარჩელი, რომელიც “კონსტიტუციის
42–ე მუხლსა” და “ინტერაითსთან” ერთად მომზადდა და წარდგენილია ადამიანის უფლებათა ევროპულ
სასამართლოში (Application No. 7224/11). უნდა აღინიშნოს, რომ ეს საქართველოდან ევროსასამართლოში
გაგზავნილი პირველი საქმეა, რომელიც პოლიციის ჰომოფობიურ ქცევას ეხება. დარწმუნებულნი ვართ,
რომ ამ საქმის განხილვას მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება საქართველოში ლბტ ქალთა უფლებრივი
მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე და მომავალში შესაძლებელი იქნება მისი გამოყენება, როგორც
პრეცედენტული ქეისისა.

The one and very important change referring to legal aspects is WISG’s members’ application submitted to the
European Court of Human Rights in January 2011. (Case title: First case from Georgia to the European Court of
Human Rights concerning police homophobia). Application was prepared with the support of Georgian human
rights NGO “Article 42 of the Constitution” and “Interights”.
It should be noted that this is the first case from Georgia against police homophobia. We believe that it will strongly
affect on improvement of LBT situation in Georgia in the future and will serve as a precedent while revising other similar cases in our region or elsewhere. In addition, this is also an attempt to contribute to our community’s
protection.
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კოალიციური პროექტი
პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად – „სტუდიომობილი – აქცენტი მოძრაობაზე” და „ქალების
ინიციატივა თანასწორობისათვის” – WISG-მა განახორციელა პროექტი „დისკრიმინაციის ობიექტიდან
– აქტიურ მოქალაქემდე”. პროექტი განხორციელდა ბრიტანეთის საგარეო და თანამეგობრობის
საქმეთა ოფისის წარმომადგენლის მხარდაჭერით – ბრიტანეთის სამეფოს საელჩო საქართველოში.
პროექტის აქტივობები ორიენტირებული იყო ქალთა დისკრიმინაციის ისეთი სტრუქტურული მიზეზების
დაძლევაზე, როგორიცაა: ქალთა სამოქალაქო ჩართულობისა და სამართლებრივი მექანიზმების ცოდნის

Coalition project
In 2011 WISG with the partner organisation -„StudioMobile – Accent on Action“ and „Women’s Initiative for
Equality“ - started implementation of the project - „From Objects of Discrimination to Active Citizens“. The project was implemented by The Secretary for State for Foreign and Commonwealth Affairs, represented by British
Embassy in Tbilisi.
Its rationale is to tackle structural causes of discrimination against women: low level of legal literacy and awareness
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დაბალი დონე, არასაკმარისი მგრძნობელობა, ანგარიშვალდებულება და გენდერული
დისკრიმინაციის იდენტიფიცირების უუნარობა სახელმწიფო წარმომადგენელთა
მხრიდან, ასევე სხვა ჩართულ პირთა გენდერული სტერეოტიპები და მიკერძოებული
დამოკიდებულებები.
პროექტი განხორციელდა ქვემო ქართლის რეგიონში, სადაც ქალები ხშირად ორმაგი
დასკრიმინაციას განიცდიან – სქესისა და ეთნიკური კუთვნილების ნიადაგზე.
პროექტის განხორციელების განმავლობაში შეიქმნა სპეციალური სასწავლო მოდული,
რომელიც სრული ჩართულობის პრინციპზე იყო დაფუძნებული, რაც თითოეული
მონაწილის აქტიურ მონაწილეობას გულისხმობს.
პროექტის თითოეულ მონაწილეს მიეცა შესაძლებლობა ინდივიდუალური სამოქმედო
გეგმის განხორციელებისას პრაქტიკაში გამოეყენებინათ მიღებული ცოდნა.
პროექტის განხორციელების პერიოდში დაიწერა 17 ინდივიდუალური სამოქმედო
გეგმა, რომელთაგან 11 განხორციელდა, 3 შემთხვევაში საკრებულომ უარი თქვა
თანამშრომლობაზე, 1 სამოქმედო გეგმა სხვა ფონდში იქნა წარდგენილი, 2 კი – ხელახლა
შეიტანეს ადგილობრივი ხელისუფლებისა და კერძო დონორების განსახილველად.
პროექტის განხორციელების პერიოდში მომზადდა სატელევიზიო გადაცემები,
რომლებმაც პოზიტიური ზეგავლენა მოახდინა ინდივიდუალურ სამოქმედო გეგმებზე.
ადგილობრივმა მედიამ გააშუქა 3 ისტორია, სადაც ასახა პროექტის მონაწილეთა
მიერ წამოწეული საკითხები. პროექტის მონაწილეთა სამოქალაქო აქტივობები ასევე
აისახა ბეჭდვით მედიაშიც.
პროექტის ხუთი მონაწილე ინდივიდუალურ სამოქმედო გეგმაზე დაყრდნობით ახალი
პროექტების შექმნასა და განხორციელებას გეგმავენ.
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about available mechanisms for citizen participation among women, lack of sensitivity,
accountability and skills among state actors to identify and address gender discrimination, gender stereotyping and bias among public opinion makers.
Project was implemented in Kvemo Kartli region, where women are frequently the victims of double discrimination on the basis of sex and ethnical belonging.
During the project implementation a special training module was developed based on
the principle of participation and aimed at ensuring full participation of each participant
in the training process.
Knowledge received during trainings were later enhanced and each participant was given the opportunity to put it in practice during implementation of individual action plans.
During the project implementation period 17 individual action plans were developed,
11 resulted in positive outcome, 3 individual action plans failed (local administration refused to cooperate), 1 action plan is submitted to other Foundation, the outcome is still
pending, 2 individual action plans are resubmitted for consideration at the local government and private donors.
TV programmes prepared during the project implementation, which in certain cases positively influence the implementation of individual action plans. At the same time, local
media initiated and aired 3 stories to depict the issues raised by the project participants.
Civic activities of the project participants were also reflected in the printed media (one
article was published in the local newspaper regarding the problem successfully solved
in the project).
5 of the project participants plan to use their individual action plans as basis for their future projects and implement them later.
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2011 წელს განხორციელებული პროექტები
ლბტ ქალთა გაძლიერება საქართველოში: შემდეგი საფეხური 2010 (შემაჯამებელი ეტაპი)
გრანტის რაოდენობა: 7409 EUR
განხორციელების ვადები: 01.01.2011– 28.02.2012
ფინანსური მხარდაჭერა: COC Netherlands
მოკლე აღწერა: PRECIS–ის ხუთწლიანი პროექტის შემაჯამებელი აქტივობა, რომელიც
ითვალისწინებდა შეფასებითი შეხვედრების ორგანიზებას თბილისში დონორების,
საერთაშორისო ექსპერტებისა და კოლეგებისათვის; ასევე WISG–ის თანამშრომლებისა და
სერვის–პროვაიდერების მონაწილეობას მოლდოვაში გამართულ ფინალურ კონფერენციაზე.
ლბტ ქალთა გაძლიერება საქართველოში
გრანტის რაოდენობა: 30800 EUR
განხორციელების ვადები: 01.11.2010-30.10.2011
ფინანსური მხარდაჭერა: Mama Cash
მოკლე აღწერა: ორგანიზაციული მხარდაჭერა /მიმდინარე და ადმინისტრაციული ხარჯები/,
სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული აქტივობები ლბტ ჯგუფის გაძლიერების,
საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების, ადვოკაციის მიმართულებით.
ორგანიზაციის საინფორმაციო რესურს–ცენტრის გაძლიერება
გრანტის რაოდენობა: 550 USD
განხორციელების ვადები: 01.02.2011– 30.05.2011
ფინანსური მხარდაჭერა: Network of East-West Women
მოკლე აღწერა: ორგანიზაციის საინფორმაციო რესურს–ცენტრის გამდიდრება პუბლიკაციებითა
და გამოცემებით ლგბტ, გენდერისა და ქალთა უფლებების საკითხებზე.
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The project implemented in 2011
LBT women’s empowerment in Georgia: Next step 2010 (The final phase of the project)
Project budget: 7409 EUR
Period of implementation: 01.01.2011– 28.02.2012
Funder: COC Netherlands
Brief description: these activities were conclusion of 5 years PRECIS Project. The activities envisaged
evaluation meetings with donor organizations, international experts and colleagues from Armenia
and Azerbaijan. Meetings were organized in Tbilisi. The indicated budged was also spent on participation costs of WISG’s staff members and service-providers in final conference held in Moldova.
LBT women’s empowerment in Georgia
Project budget: 30800 EUR
Period of implementation: 01.11.2010-30.10.2011
Funder: Mama Cash
Brief description: General support (implemented activities have been defined by strategic plan)
directed to empowerment of LBT group, awareness raising and advocacy.
Empowerment of resource centre of the organization
Project budget: 550 USD
Period of implementation: 01.02.2011– 30.05.2011
Funder: Network of East-West Women
Brief description: The project involved enrichment of the organisation’s resource centre with publications related to LGBT, gender and women’s rights.

ორგანიზაციული განვითარების ხელშეწყობა
გრანტის რაოდენობა: 16000 USD
განხორციელების ვადები: 01.03.2011-01.03.2012
ფინანსური მხარდაჭერა: Global Fund for Women
მოკლე აღწერა: ორგანიზაციული მხარდაჭერა /მიმდინარე და ადმინისტრაციული ხარჯები/, სტრატეგიული
გეგმით გათვალისწინებული აქტივობები ლბტ ჯგუფის გაძლიერების, საზოგადოებრივი ცნობიერების
ამაღლების, ადვოკაციის მიმართულებით.
ლბტ ქალთა საკითხების მეინსტრიმის ხელშეწყობა ქალთა მოძრაობაში საქართველოში
გრანტის რაოდენობა: 4818 USD
განხორციელების ვადები: 01.08.2011– 01.02.2012
ფინანსური მხარდაჭერა: ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო”
მოკლე აღწერა: საქართველოში ლბტ ქალების მდგომარეობის ამსახველი ანგარიშის მომზადება CEDAW
კომიტეტისათვის.

26

General Support
Project budget: 16000 USD
Period of implementation: 01.03.2011-01.03.2012
Funder: Global Fund for Women
Brief description: General support, (implemented activities have been defined by strategic plan) directed to the
empowerment of LBT group, awareness raising and advocacy.
To promote mainstreaming of LBT issues in women’s movement agenda in Georgia
Project budget: 4818 USD
Period of implementation: 01.08.2011– 01.02.2012
Funder: Open Society - Georgia
Brief description: Preparation of report on LBT women’s situation in Georgia according to CEDAW convention.
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მიმდინარე პროექტები 2011–12
ლბტ მოძრაობის ხილვადობის გაზრდა საქართველოში
გრანტის რაოდენობა: 56045 GEL
განხორციელების ვადები: 01.11.2011-01.06.2012
ფინანსური მხარდაჭერა: ნიდერლანდების საელჩო საქართველოში - სოციალური ტრანსფორმაციის
პროგრამა (MATRA)
მოკლე აღწერა: საკვანძო აქტორების სენსიტიზაცია, ვინც უშუალოდ ახდენს გავლენას გენდერულ
იდენტობასა და სექსუალურ ორიენტაციაზე დაფუძნებული დისკრიმინაციის დაძლევაზე: ქალთა
და ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები, თავად ლბტ ჯგუფის წარმომადგენლები. სხვა
აქტივობებთან ერთად, გათვალისწინებულია 8 მარტთან და 17 მაისთან დაკავშირებული კვირეულების
ორგანიზება, რომელიც დაიგეგმება და განხორციელდება თავად ქომუნითის წევრების მიერ.
„დისკრიმინაციის ობიექტიდან აქტიურ მოქალაქემდე”
გრანტის რაოდენობა: 29970 GBP
განხორციელების ვადები: 15.06.2011-15.03.2012
ფინანსური მხარდაჭერა: ბრიტანეთის საგარეო და თანამეგობრობის საქმეთა ოფისის წარმომადგენელი
– ბრიტანეთის სამეფოს საელჩო საქართველოში
მოკლე აღწერა: ქვემო ქართლის რეგიონში მაცხოვრებელი ქალების გაძლიერება, ადგილობრივი
საკვანძო აქტორების მგრძნობელობის გაზრდა ქალთა დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმების მიმართ,
ურთიერთთანამშრომლობის მექანიზმების გააქტიურება. პროექტის განხორციელების პერიოდში შემუშავდა
სპეციალური სატრენინგო მოდული ეთნიკური უმცირესობის ქალების, ადგილობრივი არასამთავრობო
სექტორის, მედიისა და ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის. მონაწილეების მიერ დაიგეგმა და
განხორციელდა ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმები, რომლებიც მიმართული იყო ადგილზე არსებული
პრობლემების გადასაჭრელად.
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Ongoing Projects 2011–12
To Increase Visibility of LBT movement in Georgia
Project budget: 56045 GEL
Period of implementation: 01.11.2011-01.06.2012
Funder: Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Georgia and Armenia - Social Transformation Program (MATRA)
Brief description: Sensitization of key actors and stackeholders who have direct influence on reduction of the discrimination on the basis of gender identity and sexual orientation. That is women’s and
human rights organizations and LBT community members. Together with other activities there are
also the activities in the project connected to organization of the March 8 and May 17 week events,
which are planned and implemented by community members.
From Objects of Discrimination to Active Citizens
Project budget: 29970 GBP
Period of implementation: 15.06.2011-15.03.2012
Funder: The Secretary for State for Foreign and Commonwealth Affairs, represented by British Embassy in Tbilisi
Brief description: Empowering of women living in the region of Kvemo Kartli, sesnitisation of local
stackeholders towards different forms of discrimination against women and enhancement of cooperation mechanisms. Special training modules were elaborated during the project for the women of ethnic minority, local non-governmental sector, media and local self-government. The participants planned and implemented individual action plans which were directed to overcoming of
local problems.
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ორგანიზაციის შემოსავლები და ძირითადი წყაროები (ლარი) 2011 წელს
Income of the organization and its main sources (GEL) in 2011
Total incomes in 2011 by sources
0,5%

British Embassy
Mama cash
MATRA
GFW
COC Netherland
OSGF
NEWW

ორგანიზაციის ხარჯები ძირითადი კატეგორიების მიხედვით (ლარი) 2011 წელს
Expenses of the organization in accordance with the categories in 2011 (GEL)
Total expences by category in 2011

Salary
Office cost
Direct cost
travel

„ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის” დონორები
Donors of Women’s Initiatives Supporting Group are the following:

A

1 Apt. 12a Bakhtrioni str., Tbilisi 0194 Georgia

T

(995 32) 238-01-03

E

info@women.ge

W

www.women.ge

www.lesbi.org.ge

www. minority.ge

