რა აწუხებს
ხალხს გორში?

ფოკუს ჯგუფის დისკუსიების შედეგები
ოქტომბერი 2020

სიღარიბე და უმუშევრობა
კორონავირუსის პანდემიამ

მოსახლეობას დასაქმებაში

სამუშაო ადგილები ძალიან

ხალხი გააღარიბა;

მუნიციპალური

მიზერული;

ცოტაა და ანაზღაურება -

დამატებით ბარიერს

ეკონომიკა გააჩერა და

ტრანსპორტის არარსებობა
უქმნის;

სამუშაო ბაზარზე, ერთი

შედარებით ასაკოვანი

მხრივ, ასაკობრივი

ადამიანებისთვის თავის

დისკრიმინაციაა და

რჩენის იმედი არის მხოლოდ

ახალგაზრდებს ასაქმებენ

პენსია.

მხოლოდ, მაგრამ, მეორე
მხრივ, ასევე ითხოვენ
პრაქტიკულ

გამოცდილებასაც, რომლის

დაგროვების შანსიც ძალიან
მცირეა;

„ყველასთვის ცნობილია, ამ

„არ არის სამუშაო

პანდემიამ წელს რამდენი

ადგილები , პლუს კიდევ,
ამდენი დევნილი დააწვა ამ

ზიანი მოგვაყენა. გაჩერდა

მხარეს. რა უნდა გააკეთოს

ყველაფერი, სამუშაო

{ხელისუფლებამ}, თვითონ

ადგილები რაოდენობა უფრო
უმუშევარი მეტწილად და

დაუკმაყოფილებია

ქალი, იძულებით
გადაადგილებული,
42 წლის, უმუშევარი.

კაცი, 25 წლის,
დასაქმებული.

შემცირდა და ხალხი არის

გორის მოსახლეობა ვერ

საარსებო მინიმუმი

სამსახურით და ამდენ

საგრძნობლად დაბალია.

დევნილს როგორ

ადამიანებს შემოსავალი აღარ

უზრუნველყოფს?! ერთი

აქვთ და უწევთ ბრძოლა

ფაბრიკა ან ქარხანა არ

არსებობისთვის.“

არსებობს გორში, რომ
ხალხი დასაქმდეს.“
„ანაზღაურება არ არის

„დასაქმების ასაკი არის ძალიან

ნორმალური. ახლა მე რომ

შეზღუდული .40 წლის მერე

მივიდე მაღაზიაში სამუშაოდ,

ძალიანაც რომ გინდოდეს,

დღეში 12 ლარს გადამიხდიან

სამსახურს ვერ ნახულობ. მე ვარ 47

და ღამის 11 საათამდე უნდა

წლის და შეიძლება 30 წლის გოგოს

ვიმუშაო , მთელი დღე მშიერი
ვერ ვიქნები , რაღაც ხომ უნდა
შევჭამო? საღამოს
ტრანსპორტიც ხომ აღარ არის

ბევრ რაღაცაში ვაჯობო. ენერგია

ქალი, 47 წლის,
უმუშევარი,
ქ. გორი.

ქალი, 37 წლის,
უმუშევარი, გორის
მუნიციპალიტეტი.

მაქვს და შეიძლება ბევრი რაღაც
გავაკეთო, მაგრამ იმის გამო, რომ
ის არის ახალგაზრდა და კარგად

და რანაირად გინდა, 8 ლარად

გამოიყურება, შეიძლება იმას მისცენ

ოჯახი არჩინო?“

სამსახური და მე არა. ეგეც არ არის
სწორი. ახლგაზრდები ტელეფონში

„დამსაქმებელთან როცა მივდივარ,

არიან ჩაყირავებული, მე არც

მე თუ რაღაცა გამოცდილება არ

ტელეფონი მაინტერესებს და

მივიღე , საიდან მექნება. მაშინ

საქმეზე ვარ ორიენტირებული.“

უნდა ჰქონდეთ დადგენილი
ერთთვიანი, ორთვიანი
გამოსაცდელი ვადა. იმ
დამსაქმებელმა შეხედოს, როგორ

„მე, მაგალითად, დასუფთავების

მუშაობს . არ მაქვს ახლა ის

სამსახურში ვმუშაობ და ყოველ

კაცი, 27 წლის,
უმუშევარი, ქ. გორი.

გამოცდილება, რომ რაღაც

დილით გამოვდივარ ხოლმე 6

გავაკეთო . სპეციალობა მაქვს,

საათზე. ისეთი ხალხია ურნებში

მაგრამ პრაქტიკა არ მქონია ,

ჩაყირავებული და საკვებს ეძებს,

როგორ უნდა დავსაქმდე ?! “

ისეთი, ბევრჯერ რომ შემხვედრია

ქალი, 52 წლის,
დასაქმებული,
ქ. გორი.

და ვიცნობ. თავად შემრცხვენია
„58, 59, 60 წლამდე ასაკის

ხოლმე, რომ არ დავენახე და

ადამიანთა უმეტესობა

წავსულვარ.“

ელოდება, რომ პენსიას

კაცი, 44 წლის,
დასაქმებული,
ქ. გორი.

აიღებს და რაღაც ეშველება.

„შეიძლება პენსია არ ჰყოფნიდეს

ისე მეცოდება ასეთები, რომ

წამლების ფულად და ისეთი ოჯახიც

მინდა დავეხმარო.

ბევრი ვიცი, რომ პენსია

წარმოიდგინეთ, როგორ

მნიშვნელოვანი შენატანია.“

დღეში არიან ის ადამიანები ,
რომელთაც არაფერი არა
აქვთ, აბსოლუტურად

კაცი, 37 წლის,
დასაქმებული,
ქ. გორი.

არაფერი.“

ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა და ხარისხი
საყოველთაო ჯანდაცვის

ადგილობრივი ექიმების და

მიუხედავად, გადასახდელი

პერსონალის

მაინც ბევრია გორში, რასაც

არაპროფესიონალიზმი და

თბილისში არ ახდევინებენ.

გულგრილობა დიდი
პრობლემაა;

„თვითონ ჯანდაცვიდანაც ხომ

„საავადმყოფოში საერთოდ
არაფერი გაუკეთებიათ და

გვეკუთვნის უფასო

რისთვის გადამიყვანეს, არ

საყოველთაო დაზღვევა , მაინც
გვეუბნებიან: აი, ამაში ამდენი

ვიცი. ვიდრე არ ეჩხუბა ჩემი

უნდა გადაიხადო, იმაში -

მეუღლე, არ მომხედეს. მერე,

იმდენი. თუკი საყოველთაო

რომ ეჩხუბა, ორი ნემსი
გამიკეთეს, როგორც იქნა . იმ

ქალი, 35 წლის,
თვითდასაქმებული,
ქ. გორი.

კაცი, 58 წლის,
დასაქმებული,
ქ. გორი.

დროს იწვა ალკოჰოლური
ტოქსიკოზით ვიღაც და
ხვრინავდა, კვნესოდა. დაიწყეს

დაზღვევა მაქვს, ფული
რატომღა უნდა გადავიხადო?
მაინც ვიხდით რაღაცას. ასე

არის გორში. თბილისში რომ წახვალ და ანალიზებს

ჩხუბი: ამან კი არ შეჭამა ტვინი,

აიღებ, იქ საყოველთაო დაზღვევა რასაც

ახი არ არის, ერთი დიმედროლი

ითვალისწინებს, არაფერს არ იხდი ძალიან ბევრ

კიდევ გავუკეთოთ, რომ ხმა

რამეში.“

აღარ ამოიღოსო. აი, ასეთი
პერსონალი ემსახურება

„გორმედმა“ გამყვლიფა და არც

ხალხს.“

არაფერი გამიკეთა. სოციალურ
ქსელში ბევრი უკმაყოფილო
წერს.“
ქალი, 62 წლის,
პენისონერი,
უმუშევარი, გორის
მუნიციპლაიტეტი.

განათლების სისტემის გაუმართავობა
ბაღების არასაკმარისი

ბაღები გადატვირთულია და

საბაზო საფეხურის ზემოთ

დასაქმებას, განსაკუთრებით

აღზრდა-განვითარებისთვის

ინტერესდება ბავშვების

ბავშვების

რაოდენობა ხელს უშლის

შესაბამისი პირობები არ

ქალებისათვის;

დასწრებით და აკადემიური

არის;

მოსწრებით;

პროფესიული განათლების

პანდემიის გამო

სასკოლო განათლება

შემდგომ დასაქმება ნაკლებ

დისტანციური სწავლებისას

უხარისხოა და

არასაკმარისია

ზოგ შემთხვევაში შეიძლება

მოსახვედრად,

ეფექტურებიც კი იყვნენ,

საიმედოდ მიიჩნევა.

მასწავლებლები უფრო

უნივერსიტეტში

ვიდრე სკოლაში;

რეპეტიტორების

დაქირავების გარეშე;

„ პირადად მე ბავშვის

„პირდაპირ არის უკვე

დამტოვებელი არ მყავს. რომ

ტაბუდადებული, რომ ,მე-8 კლასის

მივდივარ ბაღში, რაღაცა

ზემოთ მაინც, სკოლაში არავინ არ

გავაკეთო, თან მიმყავს ორივე

უნდა დადიოდეს ან მორიგეობით

ბავშვი. ვერავის ვუტოვებ.“

დადიან: ხუთი ბავშვი ერთ დღეს,

ქალი,
იძულებით
გადაადგილებუ
ლი, 34 წლის,
უმუშევარი.

ქალი, 38 წლის,
დასაქმებული,
ქ. გორი.

ხუთი მეორე დღეს. რას ჰგავს ეს
ყველაფერი?!“

„სკოლა რატომ არ უნდა

„საბავშვო ბაღშიც კატასტროფული

იძლეოდეს იმ მინიმუმს მაინც,

სიტუაციაა, ჯგუფში არის 35

რომ ყველა საგანში არ

ბავშვამდე ეს ერთი

დასჭირდეს ბავშვს მომზადება.

მასწავლებლისთვის ძალიან

უნდა მოამზადო მხოლოდ იმ

ბევრია. ამასთანავე ბავშვებს

საგანში, რომელშიც, დავუშვათ,
ქალი, 40 წლის,
დასაქმებული,
ქ. გორი.

სკოლა ნაკლებად

არის სუსტი და სჭირდება
ინდივიდუალური მუშაობა.“

ქალი, იძულებით
გადაადგილებული
პირი, 34 წლის,
თვითდასაქმებული.

ყელში აქვთ ამოსული მარტო ის
კუბიკები, რომელთაც აძლევენ
სათამაშოდ, და თაროზე უწყვიათ
სათამაშოები საჩვენებლად.

პატარა ფართია, თან არც აძინებენ. ბავშვებს რომ

„მინდოდა სკოლაში სამსახურის

ეძინებათ , მაგიდაზე ჩამოდებენ თავს და სძინავთ.

დაწყება, გავიარე

უკრძალავენ ბავშვებს გადაადგილებას. სადაც

სერტიფიცირება 2012 წელს და

დასვამენ, იქ უნდა იჯდეს. აშინებენ, იქით არ გახვიდე,

რომ მივედი, პირდაპირ

თორემ დაგაძინებთო. ესეც ხომ ძალადობა არის,

მითხრეს, ციდან ჩამოფრენილი

ფსიქოლოგიური ძალადობა.“

ხომ არ ხარო, ეს ვაკანსია
ტყუილად დევსო. საერთოდ,
დირექტორობა და სკოლა
მემკვიდრეობით გადადის.“

ქალი, 38 წლის,
იძლებით
გადაადგილებული
პირი, ინგლისურის
პედაგოგი,
თვითდასაქმებული.

„ზოგი ონლაინ გაკვეთილს
უფრო კარგად ატარებს, ვიდრე
ჩვეულებრივს. ბევრისგან
მომისმენია, რომ კლასში
ჩატარებულზე უკეთესია
ონლაინ გაკვეთილი,

„დავანებე თავი [პროფესიულ

მასწავლებელი იქ ვეღარ

სასწავლებელში] სწავლას, თუ

ლაპარაკობს, თავისი

არ დამასაქმებდნენ, რად

ახალგაზრდობა სად გაატარა ,

მინდოდა ეგ დიპლომი?“

როგორ გაატარა, იმიტომ რომ

ქალი, 38 წლის,
იძლებით
გადაადგილებული
პირი,
თვითდასაქმებული.

სხვა ყურიც უსმენს და იძულებულია,

ქალი, 25 წლის,
უმუშევარი.

სრულფასოვანი გაკვეთილი ჩაატაროს. შეიძლება
ეს ჩაითვალოს ონლაინ გაკვეეთილების დადებით
შედეგად.“

ინფრასტრუქტურის გაუმართავობა
ქალაქში მოუგვარებელია
უპატრონო ძაღლების

საზოგადოებრივი

ტრანსპორტის არარსებობა
დასაქმებაში და

პრობლემა;

განათლებაშიც

მნიშვნელოვნად

ხელისშემშლელია.

ქალი, 40 წლის,
უმუშევარი, გორის
მუნიციპალიტეტი.

„ორი შვილი მყავს, ერთი

„რეკავენ, სულ წაიყვანეთო

აბიტურიენტია. მუნიციპალური

[უსახლკარო ძაღლები], მაგრამ

ტრანსპორტი პრობლემაა.

არ მიჰყავთ, ბავშვებიც ვერ

საერთოდ 6 საათის მერე

გამოდიან სახლიდან

მოძრაობა არის

ძაღლების გამო.“

პარალიზებული. ამ ბავშვებს,
რომლებიც გარეთ გადიან,
უწევთ ტაქსებით სიარული და

ქალი, 48 წლის,
დასაქმებული,
ქ. გორი.

უარეს შემთხვევაში- ფეხით. ძალიან მძიმე
ტვირთად აწვება ოჯახებს, ჩემი აზრით, ეს
ხარჯები. ძალიან კარგი იქნება, გაითვალისწინონ
ეს პრობლემა. თბილისში ექვსის მერეა
ცხოვრება, ჩვენთან კი 6-ზე იკეტება ყველაფერი.
მუნიციპალური ტრანსპორტი მაინც იყოს
გვიანობამდე. რაღაც იმედი მოგვცეს, რომ
თებერვლამდე უნდა მოგვარებულიყო, მაგრამ რა
ვიცი, თებერვალიც გავიდა და ....“

უსაფრთხოება
გაზრდილია წვრილმან

დანაშაულთა რიცხვი, რის

მიზეზადაც მძიმე სოციალურ
ფონსა და დაუსჯელობას
მიიჩნევენ.

„ჩვენი დასახლებიდან უკვე
განუსაზღვრელი რაოდენობით
ველოსიპედი დაიკარგა.
ველოსიპედებით დაიწყეს და
შემდეგ რით გააგრძელებენ...“

ქალი, 34 წლის,
იძულებით
გადაადგილებული
პირი, უმუშევარი.

პუბლიკაციის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხადრაჭერის შედეგად, ამერიკის შეერთებული შტატების
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პროექტის მხარდაჭრით. პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ასახავდეს USAID, ამერიკის შეერთებული შტატების
მთავრობის ან/და EWMI-ის შეხედულებებს. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ ავტორი.

