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სიძულვილისგან 
თავისუფალი ზონა

„ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი“

WISG 2012
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წი ნა სიტყ ვა ო ბა

სა ზო გა დო ე ბა ში, რო მელ საც მკვეთ რი გენ დ რუ ლი 
ასი მეტ რია ახა სი ა თებს, აღი ა რე ბუ ლი გენ დე რუ
ლი ნორ მე ბი სა გან მცი რე დი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლო ბაც 
კი ხში რად იქ ცე ვა ძა ლა დო ბი სა და დის კ რი მი ნა

ცი ის სა ფუძ ვ ლად. ამ გ ვარ სა ზო გა დო ე ბებ ში ლეს ბო სე ლი, 
ბი სექ სუ ა ლი და ტრან ს გენ დე რი ქა ლე ბი ერ თ ერთ ყვე ლა ზე 
მოწყ ვ ლად  ჯგუფს წარ მო ად გე ნენ, რომ ლის წევ რე ბიც ორ მაგ 
დის კ რი მი ნა ცი ას გა ნიც დი ან რო გორც სქე სის, ისე სექ სუ ა ლუ
რი ორი ენ ტა ცი ის / გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნი ა დაგ ზე. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, ლბტ ქა ლე ბი დღემ დე ერთ–ერ თი 
ყვე ლა ზე უჩი ნა რი ჯგუ ფია. სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი ჰო
მო ფო ბი ის მა ღა ლი დო ნი სა და  ჯგუ ფის წევ რ თა და ბა ლი სა
მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი აქ ტი ვო ბის გარ და, ამას ისიც 
გა ნა პი რო ბებს, რომ ლბტ სა კითხე ბი ნაკ ლე ბად გა ნი ხი ლე
ბა ქალ თა ან ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა კონ ტექ ს ტ ში, ჰო მო ფო
ბია კი არ მო ი აზ რე ბა, რო გორც სე რი ო ზუ ლი სო ცი ა ლუ რი 

პრობ ლე მა. ამ რე ა ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ლბტ ქალ თა 
გაძ ლი ე რე ბის გარ და, „ქალთა ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭე
რი ჯგუ ფის“ ერთ–ერ თი მთა ვა რი მი ზა ნი ლბტ სა კითხე ბის 
ქალ თა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა კონ ტექ ს ტ ში მე ინ ს ტ რი მის 
ხელ შეწყო ბა ა.   

2012 წელს, MATRA–ს პროგ რა მის მხარ და ჭე რით, „ქალთა 
ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭე რი ჯგუფ მა“ ორი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
კამ პა ნია და გეგ მა და გა ნა ხორ ცი ე ლა. ერ თ კ ვი რი ა ნი კამ პა
ნი ე ბი, რო მელ თა გან ერ თი 8 მარტს მი ეძღ ვ ნა, მე ო რე კი ჰო
მო ფო ბი ი სა და ტრან ს ფო ბი ას თან ბრძო ლის სა ერ თა შო რი სო 
დღეს, სხვა დას ხ ვა ღო ნის ძი ე ბე ბი ჩა ტარ და ; ფლეშ–მო ბე ბი, 
ფო ტო გა მო ფე ნე ბი, თე მა ტუ რი ფილ მე ბის კვი რე უ ლი, მრგვა
ლი მა გი და და სხვ. კა ტა ლოგ ში თავ მოყ რი ლია სხვა დას ხ ვა 
ავ ტო რე ბის ფო ტო ნა მუ შევ რე ბი, რომ ლე ბიც ამ კამ პა ნი ე ბის 
ფარ გ ლებ ში ორ გა ნი ზე ბულ გა მო ფე ნებ ზე იყო წარ მოდ გე
ნი ლი.
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sideration, one of the main goals of Women’s Initiatives 
Supporting Group – alongside with the empowerment 
of LBT women – is the mainstreaming of LBT issues in 
women’s and human rights’ context.

In 2012 with the support of MATRA program, Women’s 
Initiatives Supporting Group planned and implemented 
two important oneweek campaigns. One of them was 
dedicated to March 8 and the other to the IDAHO (Interna
tional Day against Homophobia and Transphobia). Differ
ent activities, such as:  flashmobs, photo exhibitions, the 
week of thematic movie screenings, round table discus
sions etc, were planned and carried out. In this catalogue, 
you can find the photographic work of different authors, 
which was presented on the exhibitions organized within 
the frames of the abovementioned two campaigns.

I
n a society charachterized by strong gender asym
metry even the slightest deviation from established 
gender norms may trigger violence and discrimina
tion. In such societies LBT (Lesbian, Bisexual and 

Transgender) women usually constitute one of the most 
vulnerable groups; Its members are victims of double dis
crimination – based on their biological sex and on their 
sexual orientation/gender identity.

Despite this, LBT women remain one of the most “invis
ible“ groups in our society. The reason for this – alongside 
with the high level of homophobia in the society and low 
level of social and political activity of LBT women  is that 
LBT issues are rarely discussed in the context of women’s 
rights or human rights and that homophobia is not consid
ered a serious social problem. Taking this reality into con

Foreword
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„საკუთარი ოთახი“

“ქალს უნ და ჰქონ დეს სა კუ თა რი ოთა ხი, ფუ
ლი და ის შექ მ ნის რა ი მე ღი რე ბულს“, წერ
და ვირ ჯი ნია ვულ ფი თა ვის ცნო ბილ ესე ში 
„საკუთარი ოთა ხი“. ესეს გა მოქ ვეყ ნე ბი დან 

თით ქ მის ასი წე ლი გა ვი და. ბევ რი რამ შე იც ვა ლა, თუმ ცა, ქა
ლის ფსი ქო ლო გი უ რი და მა ტე რი ა ლუ რი და მო უ კი დებ ლო ბა,  
ად გი ლის პრობ ლე მა პი რად სა თუ სა ჯა რო სივ რ ცე ში დღე ვან
დელ მო დერ ნი ზე ბულ სამ ყა რო ში კვლავ რჩე ბა ერთ–ერთ 
აქ ტუ ა ლურ სა კითხად. 

გა ნათ ლე ბა სა და სა ჯა რო ცხოვ რე ბა ში ქა ლე ბის თა ნა ბარ 
მო ნა წი ლე ო ბა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ავ ტო მა ტუ რად არ გა
მო რიცხავს ქა ლის „პირველად და ბუ ნებ რივ მო ვა ლე ო ბა ზე“, 
ცო ლად და დე დად ყოფ ნა ზე აქ ცენ ტი რე ბას. პა სუ ხის მ გებ ლო

ბის ტვირ თი გა ორ მაგ და და არც მის გა და ნა წი ლე ბა ზე უზ რუ
ნია ვინ მეს. მა რა დი უ ლი დე დი სა და ქა ლის მაც დუ რი, სექ სუ
ა ლი ზე ბუ ლი იმი ჯე ბი ამ ჯე რად ერთ სხე ულ სა და ერთ ხატ ზე 
პრო ე ცირ დე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში, სა დაც მე ო რა დი მო დერ ნი ზა ცი ის პრო
ექ ტი არც თუ ისე დი დი წარ მა ტე ბით მიმ დი ნა რე ობს, ცალ
კე უ ლი სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბი სწო რედ ახ ლა იწყე ბენ სა კუ
თა რი ად გი ლის დამ კ ვიდ რე ბას სა ჯა რო სივ რ ცე ში.  „ქალთა 
ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭე რი ჯგუ ფის“ მი ერ გა მოცხა დე ბუ ლი 
ფო ტო კონ კურ სი, რო მე ლიც  8 მარ ტი სად მი მიძღ ვ ნი ლი კამ პა
ნი ის – „თავისუფლება – ქა ლის უფ ლე ბას“ – ფარ გ ლებ ში ჩა
ტარ და, სწო რედ ქა ლის / ქა ლე ბის  კუთ ვ ნი ლი ად გი ლის თე მა ზე 
რეფ ლექ სი ას ისა ხავ და მიზ ნად პი რად სა თუ სა ჯა რო სივ რ ცე ში. 
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“A woman must have money and a room 
of her own if she is to make something 
worthy“ wrote Virginia Woolf in her 
outstanding essay “A Room of One’s 

Own“. Almost a hundred years have passed since this 
essay was published. Many things have changed since 
then but a woman’s psychological and financial inde-
pendence, her place in private and public sphere are 
still one of the actual issues in today’s modernized 
world. 

The availability of education and public life for wom-
en do not automatically rule out the accent on woman’s 
“natural and primary duty“ of being a wife and a moth-

er. The burden of responsibilities has doubled and no 
one has cared about the fair distribution of this weight. 
The sexualized images of a seductive woman and those 
of an eternal mother are now projected on the same 
body, the same icon.    

In Georgia, where the secondary modernization 
project is being carried out without a particular suc-
cess, the separate social groups are making their first 
steps towards the establishment of their place in pub-
lic sphere. The photo contest announced by Women’s 
Initiatives Supporting Group (WISG), as a part of the 
March 8 campaign – “Free Women’s Rights“ aimed to 
reflect women’s own place in private or public space. 

A Room of One’s Own
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სალომე ცოფურაშვილი  „ჭადრაკის შავი დედოფალი“

Salome Tsopurashvili  “Black Queen of Chess“
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ნატალია მჭედლიშვილი  „სამი ქალი“

Natalia Mchedlishvili  Three Women
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სალომე ცოფურაშვილი  „ალისა კურდღელს მისდევს“

Salome Tsopurashivli  Alice Follows the Rabbit
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ნინო ბაიდაური  „ჩემი საკუთარი სარკე“

Nino Baidauri  A mirror of one’s own
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დათო აბრამიშვილი  „უსათაურო“

Dato Abramishvili  Untitled
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დეა სანაძე

„სიცარიელე“

Dea Sanadze

Empty Spaces
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ბიჭკა ჭეიშვილი   „ფანჯრიდან“

Bichka Cheishvili  From the Window
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მანანა სვანიძე  „უსათაურო“

Manana Svanidze  “Untitled“
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ლიზა ნინიაშვილი  „მივიწყებულნი“

Liza Niniashvili  Forgotten
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მანანა სვანიძე  „უსათაურო“

Manana Svanidze  Untitled
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ქეთა ღვინეფაძე   „გაქრობა“

Keta Ghvinepadze  „Fade Out“
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ქეთა ღვინეფაძე  „კიდეზე“

Keta Ghvinepadze  “Standing on the edge“
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ნიკა ბეგაშვილი  „არ მესმის, კაცზე მეტად მშრომელი ქალი კაცზე ნაკლებად რატომ უნდა ფასდებოდეს“

Nika Begashvili  “I don’t get how women should be less worth then men, should be harder working then men“
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მაგდალინა მიტიტანიდი  „სექსიზმი“

Magdalina Mititanidi  “Sexism“
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აუსტეია ტავორაიტე  „ყვავილობა“

 ვფიქრობ, ქალს სჭირდება საკუთრი სივრცე, არეალი, სადაც შექმნის, აღმოაჩენს საკუთარ თავს და მაშინ ნახავთ მის ყვავილობას. 

ალბათ, ეს იყო ვირჯინია ვულფის მთავარი სათქმელი.

ქალს საკუთრი შინაგანი სამყარო აქვს და რადგანაც ეს სამყარო უფრო მგრძნობიარეა, დრო და სივრცე უნდა დაუთმო მას, განმარტოება 

გჭირდება, რომ საკუთარ თავს გაუგო. მხოლოდ სიჩუმის მიღწევის შემდეგ შეიძლება, მზად იყო შინაგანი ნათებისთვის. იმისთვის, რომ 

მნიშვნელოვანი იყო, სამკაულისა თუ თვალების ბზინვა არ გჭირდება. შენ შენი სივრცის მოპოვება გჭირდება, სადაც საკუთარ თავთან 

საუბარს შეძლებ. ეს იმდენად ბუნებრივი და ნამდვილი პროცესია, რომ ყვავილობაც ბუნებრივად ხდება.

(ჩემი ტექსტის ადრესატი ქალია)

Austeja Tavoraite  “Blossoming“

In my understanding, the woman needs her own space, her own area where she can create and open herself and then you see that she is 

blossoming. I think this was Virginia Woolf’s main idea.

Woman has her own world inside and as it is more sensitive you need to give it time and space, you need to be on your own if you want to 

understand yourself. And only when you have this silence you are ready to enlight. You don’t need bright accessories or bright eyes to be 

important. You need to give yourself an empty space that you  could talk inside. This process is so natural and true that you see it blossom

ing so naturally.

( You I was always using for women)
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ლუკა ჩხაიძე  „აქ შინ არ ვარ“

Luk Chkhaidze  “It’s not my home“
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თათია შავგულიძე  „მაინც“

Tatia Shavgulidze  In Spite Of This
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ერეკლე სოლოღაშვილი   „საკუთარი სამუშაო ოთახი“ 

Erekle Sologhashvili  Working Room Of One’s Own



24

IDAHO

2005 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, 17 მა ი სი მსოფ ლი ოს 
მრა ვალ ქვე ყა ნა ში აღი ნიშ ნე ბა რო გორც ჰო მო
ფო ბი ი სა და ტრან ს ფო ბი ის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის 
სა ერ თა შო რი სო დღე (International Day Against 

Homophobia and Transphobia  IDAHO). ამ დღის აღ ნიშ
ვ ნა უკავ შირ დე ბა ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც 1990 წლის 17 
მა ისს ჰო მო სექ სუ ა ლო ბა ფსი ქი კუ რი და ა ვა დე ბე ბის სი ი დან 
ამო ი ღეს. IDAHO–სად მი მიძღ ვ ნილ კამ პა ნი ებს, რომ ლე
ბიც მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში 17 მა ისს იმარ თე
ბა, ერ თი მი ზა ნი აერ თი ა ნებს – გა მო ხა ტონ სო ლი და რო ბა 
ლგბტ ადა მი ა ნე ბის მი მართ და გა აპ რო ტეს ტონ ძა ლა დო ბა 
მათ წი ნა აღ მ დეგ. წელს, „ქალთა ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ

ჭე რმა ჯგუფ მა“ (WISG) ეს თა რი ღი IDAHO–სად მი მიძღ ვ
ნი ლი კვი რე უ ლით აღ ნიშ ნა.

ფო ტო გა მო ფე ნა, რო მე ლიც IDAHO–სად მი მიძღ ვ ნი ლი 
კვი რე უ ლის ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და, რამ დე ნი მე ავ ტო რი ჰყავ
და და ორი სე რი ი სა გან შედ გე ბო და. Stray Cat–ის მი ერ მომ
ზა დე ბუ ლი სე რია „შემოგვიერთდი“ იმ ადა მი ან თა სიმ ბო
ლურ ჯაჭვს წარ მო ად გენს, ვინც ერ თი ან დე ბა ჰო მო ფო ბი ის 
წი ნა აღ მ დეგ. მე ო რე სე რია სხე ულ ზე ტა ტუს ფორ მით გა მო სა
ხუ ლი ან ტი ჰო მო ფო ბი უ რი სლო გა ნე ბის ფო ტო ე ბი სა გან შეგ
დე ბა. დე პერ სო ნა ლი ზე ბუ ლი, ჯგუ ფუ რი და იმავ დ რო უ ლად 
ფრაგ მენ ტი რე ბუ ლი პრო ტეს ტი  ერ თ გ ვა რი ირო ნი ით ასა ხავს 
იმ რე ა ლო ბას, რო მელ შიც ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბა იმ ყო ფე ბა –  
პერ სო ნა ლუ რი ბუნ ტი სა და ჯგუ ფუ რი პრო ტეს ტის მიჯ ნა ზე.



25

Since 2005, May 17 is celebrated in many coun-
tries as the International Day against Homo-
phobia and Transphobia – IDAHO. The celebra-
tion is dedicated to the decision of the World 

Health Organization, to remove homosexuality from the 
list of mental disorders, when on May 17, 1990 it amend-
ed the “International Classification of Disease“. The cam-
paigns dedicated to IDAHO and celebrated in different 
countries all over the world, have one common goal – to 
express solidarity to LGBT people and protest against 
violence towards them. This year Women’s Initiatives 
Supporting Group (WISG) celebrated the date with an 
entire week of activities dedicated especially to the In-

ternational Day against Homophobia and Transphobia.
The photo exhibition, which constituted a part of the 

IDAHO week, presented two series of photographic 
work by several authors. One of the series was called 
“Join Us“ prepared by Stray Cat. Photos represented the 
symbolic chain of people united against homophobia. 
The second series of photographs showed Anti-Hom-
ophobic slogans written on different body parts - like 
tattoos. This kind of depersonalized, grouped and, at 
the same time, fragmented protest depicts and ironi-
cally echoes the situation our society is in at the mo-
ment, that is, on the edge between group protest and 
personal riot.

IDAHO
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შემოგვიერთდი –

შეაჩერე ჰომოფობია

Join Us –
Stop Homophobia
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Stray Cat  „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი ჰომოფობიის წინააღმდეგ“

 “WISG Against Homophobia“
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თათული 

წერეთელი 

„მთავარია 

გიყვარდეს“

Tatuli Tsereteli 

“The important 

thing is not the 

object of love,

 but love itself“
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თათული წერეთელი  „ცხოვრება ერთია და ის ჩვენ გვეკუთვნის“

Tatuli Tsereteli  „There is just one life for each of us, our own“
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Stray Cat  „იფიქრე ჩარჩოებს მიღმა“

 “Thinking outside the Box“
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თათული წერეთელი  „ჰომოფობია სოციალური სენია“

Tatuli Tsereteli  “Homophobia is a social disease“



42

Stray Cat  „იარლიყი ტანსაცმლისთვისაა და არა ადამიანებისათვის“

 “Labels are for clothing. Labels are not for people“



43

Stray Cat  „ნუ იქნები სწორხაზოვანი“

 “Straight But Not Narrow“
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Stray Cat  „სიძულვილისგან თავისუფალი ზონა“

 “Hate Free Zone“
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Stray Cat  „სიყვარული სიყვარულია“

 “Love is Love“
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Stray Cat  

„ჰომოფობია 

ძალადობაა“

“Homophobia 

is violence“
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Stray Cat  „სიყვარულზე ნამდვილი არაფერია“

 “Nothing’s Real But Love“
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Stray Cat  

„სიძულვილი 

ადვილია, 

სიყვარულს 

გამბედაობა 

სჭირდება“

“Hate is easy. 

Love takes 

courage“.
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WISG is a nongovernmental, nonprofitmaking or
ganization working on women’s rights in Georgia. It was 
founded in 2000 and started to work on the issue of homo
phobia in 2002. Since 2003, WISG has been working on 
research and analysis of homophobic hate speech in Geor
gian media. Since 2005, its women’s rights program has 
been focusing on LBT (lesbian, bisexual and transgender) 
women’s empowerment in Georgia.

„ქალთა ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭე რი ჯგუ ფი” წარ მო ად
გენს ქალ თა უფ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო, არა კო
მერ ცი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას, რო მე ლიც და ფუძ ნ და 2000 წელს. 
ჰო მო ფო ბი ის სა კითხებ ზე მუ შა ო ბა ორ გა ნი ზა ცი ამ 2002 წელს 
და იწყო. 2003 წლი დან ორ გა ნი ზა ცია მუ შა ობს ჰო მო ფო ბი
უ რი სი ძულ ვი ლის ენის კვლე ვა ზე ქარ თუ ლე ნო ვან მე დი ა ში. 
2005 წლი დან WISG–ის ქალ თა უფ ლე ბე ბის პროგ რა მა ფო
კუ სი რე ბუ ლია ლბტ (ლესბოსელი, ბი სექ სუ ა ლი და ტრან ს გენ
დე რი) ქა ლე ბის გაძ ლი ე რე ბა ზე სა ქარ თ ვე ლო ში. 




