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Summary

Between 1960-2006yy 58 different women have been prime ministers or 
presidents around the world. The first was Sirimavo Bandarake of Sri Lanka in 
1960. There is a geographical diversity in this pool of 58 leaders. Europe clams the 
most women leaders with nineteen. The Americas (including Caribbean’s) have 
sixteen leaders and the Asia-Pacific region has had thirteen. Africa and the Middle 
East have only eight leaders. It should be noted that although the Americas have 
had sixteen women leaders, only one has come from North America.

It is amazing how many government or opposition movements in Asia have 
been, or are led by women given the fact that the countries in Asia are largely 
patriarchal and paternalistic in character. There ambitions women have risen to 
power in Asia were the men have traditionally dominated the economy and the 
social order.  Despite the Christian, Muslim, Buddhist, and Hindu cultures dividing 
them, there women shared a common political start. They were widows or 
daughters of powerful men who, with one exception, were removed by force in the 
political violence that has marked Asia for half a century. 

Women leaders have emerged in Asian countries with different levels of 
economic development, cultures and political systems. However, most female 
leaders in Asia have come from developing countries. Women leaders are found in 
predominantly Buddhist (Burma and Sri Lanka), Christian (the Philippines) and 
Hindu (India) countries. Female leaders have also emerged in Muslim states in 
Southeast and South Asia. Except for Afghanistan and Brunei, women leaders have 
led governments or opposition groups in all predominantly Islamic countries in 
this region (Bangladesh, Indonesia, Malaysia, and Pakistan). 

Women have both led struggles against dictatorship and participated in 
competitive democratic elections. These differences in economic development, 
culture and political systems proved an opportunity to discover the common root 
to the ascendancy of these women to positions of power.   

Some of the women are “politicians by chance” such as Aung San Suu Kyi of 
Burma. Other women leaders had to be strongly persuaded to become political 
leaders.  In democratic system, being a victim is of less importance. Women in 
democratic states have often developed their own political base, which is often 
different from that of their fathers or husbands, such as Chandrika Kumaratunga in 
Sri Lanka. 

By categorizing the women leaders of Asia, one can see patterns:
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1. Established tradition of female leadership; Chandrika Kumaratunga of 
Sri Lanka and Sonia Gandhi of India.

2. Leaders emerging in progressive industrialized countries: Tanaka 
Makiko of Japan and Park Geun Hye of South Korea.

3. Leaders emerging from democratic revolutions: Corazon Aquino of 
Philippines and Sheikh Hasina/Khaleda Zia of Bangladesh.

4. Leaders of opposition movements to authoritarian regime: Aung San Suu 
Kyi of Burma.

5. Leaders from democracies emerging after the fall of dictator: Denazir 
Bhutto of Pakistan, Hasina Wajed/Khaleda Zia of Bangladesh.

6. Leaders in predominantly Islamic societies: Bangladesh, Indonesia, 
Malaysia and Pakistan. 

One can see from the foregoing discussion that the dynastic factor alone 
does not explain the rise of women leaders in Asia. Political skills and political 
resources do play a strong role as well. However, it is not enough to ask why there
are so many women leaders in Asia, but also what difference they make once in 
office. 

1. Have female leaders’ effort to bring about social, economic, cultural and 
political change transformed gender relation in any meaningful sense?

2. In particular, have women leaders put emphasis on strengthening 
female involvement in economic development? 

3. Is there a link between female leadership and the promotion of 
democracy/democratization?

4. Does the example of female leadership and their political agenda 
promote increased political participation by women generally?

These questions require substantial analysis, beyond what we are capable of 
providing here, but the questions are important nevertheless, and worth thinking 
about, as we look more closely at some example of women leaders in Asia.  It is our 
guess or hope, that increasing female representation across Asia does amount to 
something for women and possibly can make a difference over time. Of course, 
what sort of difference it will make, and how fast this difference could be made, 
cannot be overestimated.  If societies that preach gender equality cannot manage to 
expect support female leadership (USA) how can anything the same in allegedly 
more patriarchal societies achieve it.
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სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი  დახასიათება

საკვლევი თემის აქტუალურობა:

წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილი თემატიკის -აზიური

კულტურის, მისი ადათ-ჩვევების, ცხოვრების სტილის, აზიის ქვეყნებში

მიმდინარე პოლიტიკური, საზოგადოებრივი თუ სოციალური მოვლენების

შესწავლა, ჩემი აზრით, უაღრესად საინტერესო და მნიშვნელოვანია.

მოგეხსენებათ, რომ აზია ტერიტორიულად  დიდია და მასზე საკმაოდ ბევრი

ნაშრომია შექმნილი, თუმცა აქვე უნდა ავღნიშნო, რომ თანამედროვე აზიაში

მიმდინარე პროცესებზე სასურველი იქნებოდა რომ მეტი ინფორმაცია

არსებობდეს ქართულ სინამდვილეში. 

დღეს ბევრს საუბრობენ ქალის როლზე მსოფლიო ასპარეზზე და

გენდერულ საკითხებზე, თუმცა ჩემი კვლევის მიზანს არ წარმოადგენს

ქალის უფლებების მამაკაცთან გათანაბრების მტკიცება. ჩემი თემის მიზანი

არის შევისწავლო თანამედროვე აზია და მის გარდაქმნაში ქალების მიერ

შეტანილი წვლილი. დღეს არა-ერთი მკვლევარი მიუთითებს, რომ არსებობს

გარკვეული ლოგიკური ახსნა თუ როგორ ექცევიან აზიის სახელმწიფოების

სათავეებში მანდილოსანი მმართველები, თუმცა არანაკლებ, საინტერესოა, 

თუ როგორ ინარჩუნებენ ქალი პოლიტიკოსები ძალაუფლებას და ტოლს არ

უდებენ მამაკაც მმართველებს ძალზედ პატრიარქალურ საზოგადოებაში.

თანამედროვე მსოფლიომ უკვე დიდი ხანია რაც  მზერა აზიისკენ მიაპყრო. 

როგორც აშშ-ს პრეზიდენტის ჯ. კარტერის მრჩეველმა ზ. ბჟეზინსკიმ

ჩეხეთის ტელევიზიისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა: 

“მსოფლიოში სრულდება დასავლეთის დომინირება და არა იმიტომ რომ

დასავლეთი კარგავს სასიცოცხლო ძალას, არამედ იმიტომ რომ მას აზია

იძენს”. ზუსტად ამ პროცესებიდან გამომდინარე და იმიტომ რომ თავად

გახლდით აზიის ყველაზე სწრაფად განვითარებადი ქვეყნის - ჩინეთის

გარდაქმნის თვითმხილველი, მინდოდა ეს თემა საფუძვლიანად შემესწავლა

და  ვფიქრობ ჩემი გამოცდილება  საინტერესო იქნება აზიელი ქალებით

დაინტერესებული მკვლევარებისათვის.
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კვლევის ობიექტი: 

აღნიშნულიდან გამომდინარე კვლევისას გამოვყავი შემდეგი

საკვლევი ობიექტები: სამხრეთ აზია, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია და

აღმოსავლეთ აზია. აღნიშნული რეგიონებიდან შევისწავლე შემდეგი ქალი

პოლიტიკური ლიდერები: ინდირა განდი (ინდოეთი); სირიმავო რატვატე

დიას ბანდარანაიკე და ჩანდრიკა ბანდარანაიკე კუმარატუნგა (შრი ლანკა); 

ბენაზირ ბხუტო (პაკისტანი); შეიხ ჰასინა  და ხალედა ზია (ბანგლადეში);  

კორასონ აკინო და გლორია მაკაპაგალ-აროიო (ფილიპინები); დია პერმატა

მეგავატი სეტიავატი სუკარნოპურტი (ინდონეზია); ინგლაკ ჩინავატრა

(ტაილანდი); აუნ სან სუ ჩი (მიანმარი); სონგ მეი ლინ-მადამ ჩან კაი

ში(ჩინეთი); ცაი ინ-ვენი (ტაივანი); პაკ კინ ჰე (სამხრეთ კორეა).

გარდა ზემოთ ხსენებული აზიელი ქალი პოლიტიკოსებისა, თემაში

ასევე მოყვანილია ის ქართველი პოლიტიკური თუ საზოგადო მოღვაწე

ქალბატონები, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს, როგორც

საქართველოს სახელმწიფოს ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში, ასევე

ხელი შეუწყვეს საქართველოს პოპულარიზაციას ქვეყნის გარეთ. 

საკვლევი თემის მეთოდოლოგიური საფუძველი:

კვლევის მასალები მზადდება სხვადასხვა კვლევის  მეთოდოლოგიის

გამოყენებით. კერძოდ, კეთდება ისტორიული, შედარებითი, 

აღწერილობითი და შეფასებითი კვლევები.

ისტორიული კვლევა გამოვიყენე წარსული მოვლენების დასადგენად

და დასკვნების დასადებად. მასთან ერთად, შედარებითი კვლევის მეთოდის

საშუალებით, მოვახდინე სხვადასხვა საკვლევი მასალის ურთიერთ

შედარება. ზოგიერთ შემთხვევაში მოვახდინე მოვლენებზე დაკვირვება, რაც

ინფორმაციის მოპოვების ერთ–ერთი საშუალებაა, რათა გამომეკვლია

სხვადასხვა სიტუაციები   და განსაკუთრებული გარემოებები. ასეთ

შემთხვევაში აღწერილობით კვლევას მივანიჭე უპირატესობა. მოვახდინე

ბიოგრაფიული შედარებითი ანალიზი.

კვლევების უმრავლესობა მოვახდინე სისტემური ანალიზით.  

სისტემური  ანალიზის  მეშვეობით მოვახდინე  საკვლევი მასალის
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ნაწილებად დაყოფა, შემდეგ თითოეული ნაწილის შეფასება და საბოლოო

შედეგის დადება.

საკვლევ თემაში ქართველ თუ უცხოელ მეცნიერთა შრომების

რაციონალური დებულებები წარმოადგენს კვლევის თეორიულ

მეთოდოლოგიური საფუძვლების შემადგენელ ნაწილებს.

საკვლევი თემის მიზანი და ამოცანები:

საკვლევი თემა წარმოადგენს პირველ ცდას კომპლექსურად

განვიხილოთ პატრიარქალურ საზოგადოებაში, აზიურ პოლიტიკაში

ქალების გამოჩენის გზები და მათი, როგორც სახელმწიფო მმართველების

წარმატების კრიტერიუმები. ნაშრომში ასახულია იმ ცნობილი

ქალბატონების ცხოვრებისეული გზა, რის შედეგადაც ისინი ქვეყნის

სათავეში მოვიდნენ და ზოგმა წარმატებულად და ზოგმა ნაკლებად

წარმატებულად მოიპოვეს ადგილი და სახელი მსოფლიო პოლიტიკაში.

კვლევის შედეგები აკადემიურ, ინტელექტუალურ და პრაქტიკულ

დახმარებას გაუწევს საზოგადოებრივ ინსტიტუტებსა და სამოქალაქო

სექტორის წევრებს   

სამეცნიერო ნაშრომის ამოცანაა, აზიელი ქალი პოლიტიკოსების

კლასიფიკაცია, თუ რა პოლიტიკურ-სოციალურ ჭრილში აღწევენ აზიელი

ქალბატონები წარმატებას აზიური რეგიონის პატრიარქალურობის

მიუხედავად, რატომ გახდა თანამედროვე აზიაში აღნიშნული ფენომენი

უფრო მძაფრი ვიდრე მსოფლიოს სხვა რეგიონებში. გარდა ამისა,

აღნიშნული კვლევა თანამედროვე აზიის შესახებ საქართველოში არსებული

ინფორმაციის ვაკუუმის გარკვეულ წილად აღმოფხვრასა  და აზიაში

მოღვაწე ქალბატონებით დაინტერესებულ პირთათვის ინფორმაციის

მიწოდებას ემსახურება. 

საკვლევი თემის შედეგები და მეცნიერული სიახლე:

თემის მეცნიერული სიახლე გამოიხატება იმაში, რომ ეს არის

აღმოსავლეთის პოლიტიკაში ქალის  საკითხის კომპლექსური განხილვის
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მცდელობა. აღნიშნული თემის კვლევა მოიცავს საკითხის ანალიზს

ისტორიულ, კულტურულ, სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ

ჭრილში. სადისერთაციო ნაშრომში მოყვანილია მხოლოდ ის აზიელი ქალი

პოლიტიკოსები, რომლებიც მსოფლიო პოლიტიკური ისტორიისათვის

არიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო. თემაში განხილულია ის ფაქტორები, 

რომლებიც განაპირობებენ აზიაში ქალი პოლიტიკოსების გააქტიურებას და

რა შედეგების მომტანია ეს აზიური საზოგადოებისათვის.  არის თუ არა

კოლონიალიზმის ფენომენი დაკავშირებული აზიურ პოლიტიკაში ქალის

აქტიურ მონაწილეობასთან; არის თუ არა პოლიტიკური დინასტიებისადმი

მიკუთვნებადობა  ხელისუფლებაში მოსვლის საწინდარი. გავლებულია  

პარალელები ქართველ პოლიტიკოს და საზოგადო მოღვაწე ქალებთან.

კვლევის გამოყენების სფერო

თანამედროვე აზიის გაძლიერება და აზიურ ქვეყნებთან

საქართველოს გააქტიურებული ურთიერთობები განაპირობებენ კვლევის

შედეგად მიღებული დასკვნების ასახვის შესაძლებლობას ცალკეულ

მეცნიერებათა დარგებში, სოციალურ მეცნიერებებში, კერძოდ,

საერთაშორისო ურთიერთობებზე, პოლიტიკური მეცნიერებებზე, ასევე

ჰუმანიტარულ ისტორიულ მეცნიერებებზეც. აღნიშნული კვლევის

შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნას უმაღლეს სასწავლებლებში, 

სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში.

ვფიქრობ, ნაშრომი -ქალები აღმოსავლეთის პოლიტიკაში, 

ერთნაირად მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნება ისტორიის, 

პოლიტოლოგიის, გენდერისა და საერთაშორისო ურთიერთობების

მიმართულებით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის.

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა

წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომი შედგება ოთხი თავისგან, 

სამი ქვეთავისაგან და დასკვნისგან, ასევე თან ერთვის გამოყენებული

ლიტერატურის ნუსხა. ნაშრომი წარმოადგენს კომპიუტერზე 144         

ნაბეჭდ გვერდს.
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თავი I.  საკვლევი თემის რეგიონები და ქალი

პოლიტიკური ლიდერები

კვლევისას გამოვყავი შემდეგი საკვლევი ობიექტები: სამხრეთ აზია, 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია და აღმოსავლეთ აზია. აღნიშნული

რეგიონებიდან შევისწავლე შემდეგი ქალი პოლიტიკური ლიდერები: 

ინდირა განდი (ინდოეთი); სირიმავო რატვატე დიას ბანდარანაიკე და

ჩანდრიკა ბანდარანაიკე კუმარატუნგა (შრი ლანკა); ბენაზირ ბღუტო

(პაკისტანი); შეიხ ჰასინა  და ხალედა ზია (ბანგლადეში);  კორასონ აკინო და

გლორია მაკაპაგალ-აროიო (ფილიპინები); დია პერმატა მეგავატი სეტიავატი

სუკარნოპურტი (ინდონეზია); ინგლაკ ჩინავატრა (ტაილანდი); აუნ სან სუ

ჩი (მიანმარი); სონგ მეი ლინ-მადამ ჩან კაი ში(ჩინეთი); ცაი ინ-ვენი

(ტაივანი); პაკ კინ ჰე (სამხრეთ კორეა).

გარდა ზემოთ ხსენებული აზიელი ქალი პოლიტიკოსებისა, თემაში

ასევე მოყვანილია ის ქართველი პოლიტიკური თუ საზოგადო მოღვაწე

ქალბატონები, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს, როგორც

საქართველოს სახელმწიფოს ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში, ასევე

ხელი შეუწყვეს საქართველოს პოპულარიზაციას ქვეყნის გარეთ. 

აღნიშნულ თავში მიმოვიხილავ ზემოთ ხსენებული აზიელი ქალი

პოლიტიკოსების ბიოგრაფიულ მონაცემებს და საბოლოოდ ვაყალიბებ მათ

პოლიტიკურ პორტრეტს. ინდირა განდი განხილულია როგორც აზიის

უდიდესი ქვეყნის პირველი ქალი პრემიერ მინისტრი და ასევე განხილულია

მისი პოლიტიკური დინასტია. სირიმავო ბანდარანაიკე განხილულია

როგორც მსოფლიოში პირველი ქალი პრემიერ მინისტრი და შრილანკის

სამგზის პრემიერ მინისტრი, ჩანდრიკა კუმარატუნგა გვევლინება როგორც

შრილანკის პირველი პრეზიდენტი ქალი დინასტიური მახასიათებლით.

ბენაზირ ბხუტო თანამედროვე ისტორიაში იყო პირველი პრემიერ

მინისტრი ქალი ისეთი ქვეყნის, სადაც ძირითადი მოსახლეობა

მუსულმანები იყვნენ. სხვა მსხვილი მუსულმანური სახელმწიფოების, 

როგორიცაა ინდონეზია, ბანგლადეში ქალი- ლიდერები ხელისუფლებაში

უფრო გვიან მოვიდნენ და პრაქტიკულად ბხუტოს მიერ განვლილი გზა
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გაიმეორეს. შეიხ ხასინა ვაზედი- ბანგლადეშის დღევანდელი პრემიერ

მინისტრი. პოლიტიკოსი შეიხ ხასინა დიდ ყურადღებას უთმობს ქალების

პოლიტიკური გააქტიურების საკითხს. მისი ხელშეწყობით მიღებული იქნა

კანონ- პროექტი ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში ქალთა

ადეკვატური პრეზენტაციის უზრუნველყოფის შესახებ, რისი შედეგიც იყო,

ადგილობრივ საბჭოებში 1997 წელს არჩეულ იქნა 14000 -ზე მეტი ქალი. იგი

აგრეთვე  დიდ ძალისხმევას იჩენს, ქალებსა და ბავშვებზე ძალადობის

წინაარმდეგ ბრძოლის საქმეში. აქვე განვიხილავ ბანგლადეშის ისტორიაში

ასევე მნიშვნელოვან ქალ პოლიტიკოსს ქვეყნის პირველი ქალი პრემიერ-

მიონისტრი ხალედა ზიას, რომელიც ბანგლადეშის ნაციონალური

მოძრაობის ლიდერი  და ბანგლადეში ორგზის პრემიერ მინისტრი

გახლდათ. ხალედა ზიას მიაჩნდა, რომ იმისათვის რომ ქვეყანა

პროგრესირებდეს, დაძლეულ იქნას სიღარიბე და შემცირდეს მოსახლეობის

არაგეგმიური ზრდა, ამისათვის ქალებმა უნდა მიიღონ განათლება და

თანაბარი უფლებები. მას მიაჩნდა, რომ ამის მიღწევა შესაძლებელი

იქნებოდა მხოლოდ მაშინ, თუ ქალები გაიაზრებენ თავიანთ უფლებებს და

დაიწყებენ მუშაობას როგორც პროფესიონალები.  რაც შეეხება ბანგლადეშის

საგარეო პოლიტიკას ხალედა ზიას მმართველობის დროს, აღსანიშნავია რომ

ურთიერთობა პაკისთანთან გაუმჯობესდა ინდოეთთან ურთიერთობის

გაუარესების ფონზე. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ხალედა ზიამ მოახერხა

ბანგლკადეშისათვის საერთაშორისო დონეზე დემოკრატიული

სახელმწიფოს სტატუსის დაბრუნება. კორასონ აკინო (1933-2009) 

ფილიპინებისა და აზიის პირველი ქალი პრეზიდენტი. კორასონ აკინოს

მმართველობა აღიქმება  დემოკრატიული რეფორმების სიმბოლოდ. 

ჟურნალ “TIME” -ის მიერ  თვითონ აკინო დასახელდა წლის ქალად  და

წარდგენილი იყო ნობელის პრემიაზე მშვიდობის დარგში. 1986-1992წწ. 

აკინოს პრეზიდენტობის პერიოდში  მიღებული იქნა ფილიპინების ახალი

კონსტიტუცია, ბევრ დარგში გატარდა  საკანონმდებლო რეფორმები, მათ

შორის აგრალურ სექტორში. აკინომ მოახერხა ამერიკული სამხედრო

ბაზების გაყვანა ქვეყნიდან. მიუხედავად პოლიტიკაში მოღვაწეობის  

ხაზგასმით დემოკრატიული სტილისა  იგი მაინც გახდა პოლიტიკური

დინასტიის ფუძემდებელი -2010წ. ფილიპინების პრეზიდენტი გახდა მისი
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შვილი- ბენინო უმცროსი. გლორია-მაკაპაგალ-არაიო, ფილიპინების მეორე

ქალი პრეზიდენტი.თუ კორასონ აკინო, თავისი მოღვაწეობის მანძილზე

ამტკიცებდა,  რომ ქალსაც მამაკაცხე არანაკლებ შეეძლო ქვეყნის

გაერთიანება და მართვა, გლორიამ აჩვენა, რომ ქალს შეუძლია იყოს

ისეთივე მკაცრი, შეუდრეკელი და კორუმპირებული, როგორც მამაკაცს.

მისი მმართველობის დროს გაუმჯობესდა ამერიკასთან ურთიერთობა, 

დაიდო სავაჭრო ხელშეკრულება იაპონიასთან. მეგავატი სეტიავატი

სუკარნოპუტრი ინდონეზიელი პოლიტიკური მოღვაწე. პირველი ქალი

პრეზიდენტი ქვეყნის ისტორიაში. მეგავატი ყოველთვის ერთიანი

სახელმწიფოს მომხრე იყო, იგი გამოირჩეოდა ინდონეზიელი

სეპარატისტების და კონფლიქტური ტერიტორიებისადმი მკაცრი

დამოკიდებულებით. ტაილანდის მთავრობის ყოფილი მეთაური, ინგლუკ

შინავატრა. იგი ტაილანდის ისტორიაში პირველი და ჯერჯერობით

უკანასკნელი ქალი პრემიერ-მინისტრია. მიანმარის ამჟამინდელი საგარეო

საქმეთა მინისტრი, მიანმარის ოპოზიციის ლიდერი და ქალი ნობელიანტი

მშვიდობის დარგში-აუნ სან სუ ჩი. მისი როგორც პოლიტიკოსის

პორტრეტი ასე გამოიყურება: „პატიოსანი, პოპულარული, თავგანწირული

და გაბედული დემოკრატიისთვის მებრძოლი ლიდერი, რომელიც

ერთადერთია ვისაც შეუძლია ბირმას მოუტანოს დემოკრატია, 

თავისუფლება, განვითარება და ხალხის გადარჩენა“. სუნ მეილინი-ანუ

მადამ ჩან კაიში- ჩინეთის რესპუბლიკის პირველი ლედი და მსოფლიო

ისტორიაში ერთ-ერთი გამოჩენილი ქალი. მან არა ერთხელ შეცვალა

ჩინეთის ბედი, მატერიკული ჩინეთიდან გაქცევის შემდეგ, თავისი კვალი

დაამჩნია ტაივანის კუნძულის განვითარებას.  სწორედ მადამ ჩანკაიშის

აქტიური საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მოღვაწეობის გამოძახილია, 

რომ ტაივანმა 2016 წელს აირჩია ქვეყნის ისტორიაში პირველი პრეზიდენტი

ცაი ინ-ვენი.  პაკ კინ ჰე-სამხრეთ კორეის ამჟამინდელი პრეზიდენტი

დინასტიური მახასიათებლით. პანკ ინ ჰე არჩევნებზე მივიდა როგორც

მემარჯვენე პოლიტიკური იდეების გამტარებელი მიუხედავად ოპოზიციის

სერიოზული მცდელობისა აქცენტი გადაეტანათ  მამამისის დიქტატორულ

რეჟიმზე.
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თავი II: ფაქტორები რამაც განაპირობა აზიაში ქალი

პოლიტიკოსების  გამოჩენა

დისერტაციის მეორე თავში შევეხები შემდეგ საკითხებს: თუ

რომელმა სოციალურმა გარემოებებმა განაპირობეს ქალების მაღალ

თანამდებობებზე გამოჩენა; როგორ მოხდა და რამ გამოიწვია

პატრიარქალურ სახელმწიფოებში ქალების პოლიტიკაში მოსვლა; რა

მნიშვნელობის მატარებელია ასეთი მოვლენები და შეიცვალა თუ არა რაიმე

ქალების პოლიტიკაში გააქტიურებით; რა მნიშვნელობის მატარებელი იყო

პეკინის 1995 წლის ქალთა მეოთხე კონფერენცია. დეკოლონიზაციის

პროცესების გავლენა აზიაში ქალების პოლიტიკურად გააქტიურებაზე.

XX-ე საუკუნის მეორე ნახევარში პოსტკოლონიალური სისტემის

გარდაქმნის შედეგად რიგ აზიურ ქვეყნებში „პირველ პირებად“ 

მოგვევლინენ ქალები, რაც არღვევს ტრადიციულ პატრიარქალურ

გენდერულ სტერეოტიპს და იწვევს ამ ქვეყნების პოლიტიკური ძალების

პოლარიზაციას. ამ მოვლენას  მსოფლიო პოლიტიკაში ჰქონდა ღრმა

ისტორიული და კულტურული ფესვები, რამაც გენდერული ფაქტორის

ზეგავლენით მიგვიყვანა საზოგადოებაში ძალაუფლების ტრადიციული

შეხედულებების მოდერნიზაციისა და მმართველი  ელიტების

ცვლილებასთან. აღსანიშნავია ასევე, რომ უმეტესობა ქალი ლიდერებისა

გვხვდება განვითარებად ქვეყნებში, თუმცა აქვე გვაქვს იაპონიისა და

სამხრეთ კორეის მაგალითიც, რომლებიც გამოირჩევიან ახალი

ინდუსტრიალური და მზარდი ეკონომიკური მაჩვენებლებით. აზიაში

(განსაკუთრებით სამხრეთ აღმოსავლეთ)  ქალთა პოლიტიკური მოღვაწეობა

მჭიდროდაა დაკავშირებული საზოგადოების ფორმასთან. პოლიტიკური

სისტემის მიუხედავად, ძალაუფლება თავმოყრილია რამდენიმე პირის

ირგვლივ და შორს დგას ჩვეულებრივი ხალხისაგან. ხშირ შემთხვევაში

ინდივიდები ერთპიროვნულად განაგებენ ძალაუფლებას და თუ საჭირო

გახდა არსებულ ინსტიტუტებსაც აარიდებენ თავს. ეს ყოველივე

დემოკრატიას ასუსტებს და უმოქმედოს ხდის, თუმცა დემოკრატიის ერთ-

ერთი ფუნდამეტური ღირებულება, როგორიცაა საარჩევნო სისტემა, 
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ფუნქციონირებს. იკვეთება ასევე რელიგიური ფაქტორი, ინდუიზმი, 

ბუდიზმი და ისლამი სახავენ ძლიერი ქალის პორტრეტებს. მუსულმანურ

სახელმწიფოებში ქალი პოლიტიკოსები თითზე ჩამოსათვლელია, მაშინ

როდესაც ბუდისტურ საზოგადოებაში აღნიშნული ფენომენი არ იწვევს

გაკვირვებას (ბირმა; მაინმარი; შრილანკა). აღმოსავლურ კულტურასა თუ

რელიგიაში ქალი გაიგივებულია რელიგიურ ღვთაებებთან, ანუ

რელიგიური კომპონენტი მკაფიოდაა გამოხატული როგორც წარმატების

გარანტი. არანაკლებ მნიშვნელოვან ფაქტორად გვევლინება განათლება. 

უმრავლეს აზიელ ქალ ლიდერებს ჰქონდათ საშუალო განათლება რაც იმ

ხანად განათლებულობის მაჩვენებელი იყო. ბევრი აზიელი ქალი

პოლიტიკოსი ვერ ამთავრებდა უნივერსიტეტს, რადგან ხშირად თავიანთი

სურვილისდა მიუხედავადაც, იძულებული იყვნენ დაბრუნებულიყვნენ

სამშობლოში და მონაწილეობა მიეღოთ ოპოზიციურ თუ სხვა პოლიტიკურ

აქტივობებში. უნდა აღინიშნოს, რომ უმეტესი ქალი პოლიტიკოსი

ლიდერები განათლების მისაღებად მიემგზავრებოდნენ ევროპასა და

ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რაც შემდგომ გავლენას ახდენდა მათ

დემოკრატიულ იდეებსა და ორიენტაციაზე.

ქალების პოლიტიკურად გააქტიურების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი

ფაქტორი  გახლდათ ქალთა მოძრაობები, ფემინიზმის გააქტიურება და

საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობა ქალების საკითხებში. 1976-

85 წწ. გაერომ გამოაცხადა ქალთა დეკადად. მექსიკას მოჰყვა კოპენგაგენის

საერთაშორისო კონფერენცია 1980 წელს, ნაირობის საერთაშორისო  ქალთა

კონფერენცია 1985 წელს და პეკინის საერთაშორისო კონფერენცია 1995 

წელს. პეკინის კონფერენცია ერთგვარი ახალი ტალღა იყო, რომელიც

მომართული იყო ქალების საკითხების არა დაცვისკენ, არამედ უკვე

მიღწევებზე და მათ განმტკიცებაზე. პეკინის კონფერენციამ საქათველოზეც

მოახდინა გავლენა.  საქართველოში დაიწყო ქალთა არასამთავრობო

ორგანიზაციების მიერ აქტიური ქმედებების განხორციელება გენდერული

პოლიტიკის შემუშავების ხელშესაწყობად. 1997-2004 წლებში შემუშავდა

პირველი სამოქმედო გეგმა ქალთა მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვი. 

1999 წელს საქართველოში პრეზიდენტის ბრძანებულების თანახმად, 
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შეიქმნა გენდერულ თემატიკაზე მომუშავე პირველი სტრუქტურა –

,,სახელმწიფო კომისია სახელმწიფო პოლიტიკის სრულყოფისათვის

ქალების ხელშეწყობის მიზნით”. 

თავი III: დინასტიური აზია

3.1.  პოლიტიკური დინასტიები აზიაში

აღნიშნულ თავში საუბარია აზიაში ხელისუფლების გადაბარების

დინასტიურ გარემოებაზე. დღევანდელ აზიაში არაერთი გვარი გახდა

“ბრენდი” პოლიტიკურ ასპარეზზე. ევროპასა და ლათითინურ ამერიკაში

აფრიკასა და მსოფლიოს სხვა ადგილებში ქალები ინტენსიურად მიილტვიან

და წარმატებით აღწევენ პოლიტიკურ თანამდებობეს. უმეტესობა ქალი

მოღვაწეებისა აზიურ პოლიტიკაში მემკვიდრეობით მიღებული

ძალაუფლებით ხასიათდება, ისინი უმეტესად მამების ან მეუღლეების

პოლიტიკურ გზას აგრძელებენ. მამაკაცი მემკვიდრეების მიმართ უფრო

მომთხოვნია საზოგადოება, მაშინ როდესაც პოლიტიკური ლიდერის

ქვრივის, ქალიშვილის ან დის მიერ მემკვიდრეობით მიღებული

ძალაუფლება ბევრად ნაკლებ კრიტიკას იმსახურებს პოლიტიკური

ოპონენტებისგან. თუ გადავხედავთ თანამედროვე პოლიტიკურ დინასტიებს

აზიაში, ქალი პოლიტიკოსები მრავლად გამოდიან საზოგადოებრივ თუ

პოლიტიკურ ასპარეზზე. სამხრეთ - აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში

განხორციელებულმა ბოლო დროინდელმა სამთავრობო ცვლილებებმა

ცხადყო, რომ საზოგადოება ამ ქვეყნებში დადებითად არის განწყობილი

ძალაუფლების მემკვიდრეობით გადაცემის მიმართ. მაგ. პაკ კინ ჰე (სამხრეთ

კორეა), სი ძიპინი (ჩინეთი), შინძო აბე(იაპონია) დ.ა.შ.   თუ

დავუბრუნდებით ქალ პოლიტიკოსებს აზიაში, ხშირ შემთხვევაში ისინი

სახელმწიფოს სათავეში მემკვიდრეობით კი ხვდებოდნენ, თუმცა მათი

მოჩვენებითი სისუსტე და მოჩვენებითი აპოლიტიკურობა ნაკლებად საშიშ

ოპონენტად აქცევდა მათ ამბიციური ოპოზიციონერების თვალში. 

სახელმწიფოთათვის პოლიტიკური კრიზისის დროს, როდესაც
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მაკიაველისეული მამაკაცი დისკრედიტებულია  საჭირო ხდება მისი სათნო

ალტერნატივის ძებნა. ამის თვალსაჩინო მაგალითია სამხრეთ კორეის

ახლანდელი პრეზიდენტი პაკ კინ ჰე, კორასონ აკინო, სირიმავო

ბანდარანაიკე, ჩანდრიკა კუმარატუნგა, ბენაზირ ბღუტო, ბანგლადეშის

ქალი ლიდერები და ინდონეზიელი მეგავატი სუკარნოპურტიძმის

პოლიტიკური მემკვიდრეა ასევე ტაილანდის სამეფოს აწ უკვე ყოფილი

პრემიერ მინისტრი ინგლაკ შინავატრაც და ბირმელი პოლიტიკოსის

ქალიშვილი აუნ სან სუ ჩი.

მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ აზიურ პოლიტიკაში ქალი

პოლიტიკოსების გამოჩენა უდაოდ გამოწვეულია დინასტიური ფენომენით. 

თუ დავესესხებით ანა მარია გოეთსა და შირენ ჰასანს–არ არსებობს მოკლე

გზა ძალაუფლებისკენ; [48] თუმცა ეს გამონათქვამი მიეძღვნა აფრიკელ

პოლიტიკოსებს და აზიაში კი სწორედ რომ არსებობს მოკლე გზა

ძალაუფლებისკენ. 

3.2. კოლონიალიზმის გავლენა აზიაში ქალი პოლიტიკოსების

წარმოქმნაზე

აზიელი ქალი პოლიტიკოსების ფენომენს უკავშირებენ

კოლონიანდელ ეპოქას. თუ გადავავლებთ კოლონიალიზმით მოცულ 19–ე

საუკუნის ისტორიას თვალს, დავინახავთ  ევროპისა და აზიის კავშირს, 

რომელმაც განაპირობა პოლიტიკოსი ქალის სტერეოტიპის ჩამოყალიბება

აზიაში.  დედოფალი ვიქტორია, რომელიც გახლდათ ბრიტანეთის და ამავე

დროს ინდოეთის დედოფალი 1837-1901 წლებში. დედოფალი

იზაბელა(1833-1866წწ.) დ.ა.შ. რთულია იმის მტკიცება თუ რომელმა

დედოფალმა იქონია დადებითი გავლენა აზიელი ქალბატონების

პოლიტიკური ცნობიერების ჩამოყალიბებაზე.  თუმცა აღმოსავლელი ქალი

პოლიტიკოსები თავიანთ  გამოსვლებში  ხშირად აღნიშნავენ

ნიდერლანდების დედოფლის პოზიტიურ  გავლენას. 

საფრანგეთის კოლონიზატორული მმართველობით აიხსნება

კამბოჯაში. ლაოსსა და ვიეტნამში ქალი მმართველების არ არსებობაც. 
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აღნიშნული ისტორიული ფაქტები ამყრებს იმ მოსაზრებას, რომ

ზემოთ განხილულ ქვეყნებში, იაპონიის გამოკლებით, ქალის აზიურ

პოლიტიკაში გამოჩენისა და დამკვიდრების პრეცედენტები

დაკავშირებულია კოლონიანდელ ეპოქასთან და იმ გავლენასთან რომელმაც

წარუშლელი კვალი დატოვა აზიელი ქალბატონების თანამედროვე თუ

პოლიტიკური ცნობიერების ჩამოყალიბებაზე. 

თავი IV:  საარჩევნო უფლების მოპოვება და მისი მნიშვნელობა

აზიელი ქალი პოლიტიკოსებისათვის

ქალების მზარდი აქტივობა საარჩევნო პროცესებში ნებისმიერი

ქვეყნის საზოგადოებისათვის არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის. მსოფლიოს

პირველი ქალი პრემიერ მინისტრი იყო შრილანკიდან, ხოლო ბანგლადეშში

ბოლო ოცი წლის განმავლობაში ოთხი ქალი პრემიერ მინისტრი ჰყავდათ. 

მიუხედავად ამისა მაინც დაბალია პროცენტული მაჩვენებელი ქალების

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. თვალში საცემია სამხრეთ აზიაში

ქალი პოლიტიკოსების რაოდენობა: სირიმავო ბანდარანაიკე და ჩანდრიკა

კუმარატუნგა(შრილანკა), ინდირა განდი(ინდოეთი), ბენაზირ

ბღუტო(პაკისტანი), ხალედა ზია და შეიხ ჰასინა(ბანგლადეში).

სამხრეთ აზიაში ბევრი ქალი ლიდერის არსებობამ ვერ მოახდინა

გავლენა ქალების პროცენტულ მაჩვენებელზე სახელმწიფო

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. უმეტეს შემთხვევაში ქალები

ხელისუფლების სათავეში ხვდებიან თავიანთი მამაკაცი ოჯახის წევრების

პოლიტიკური გზის გავლით. თუმცა რათქმაუნდა არიან გამონაკლისებიც. 

კვოტირების სისტემის შემოღებამ და აზიური ქვეყნების

კონსტიტუციაში შეტანილმა ცვლილებებმა გამოიწვია ქალების

გააქტიურება განსაკუთრებით ადგილობრივ დონეზე. თუმცა

არასტაბილური პოლიტიკური გარემო და ის ფაქტი რომ პარტიები რჩებიან

ოჯახური, კლანური მმართველობის ქვეშ ქალებისათვის წარმოადგენს დიდ

ბარიერს. 
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განსხვავებული მდგომარეობაა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში სადაც

ტრადიციული და პატრიარქალური მენტალობა განაპირობებს ქალების

დაბალ აქტივობას რეგიონის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. სამხრეთ-

აღმოსავლეთ აზიის ქალების ფორმალური პოლიტიკური აქტივობა

განპირობებულია სოციალურ-ეკონომიკური, ეთნიკური და რელიგიური

დისბალანსით, ასევე პოლიტიკური სისტემების სხვადასხვაობით.  რაც

შეეხება აღმოსავლეთ აზიას, აღნიშნულ რეგიონში ეკონომიკური წინსვლა

აშკარაა, აღნიშნულ რეგიონში ქალები პოლიტიკაში ნაკლებად, მაგრამ

ეკონომიკური დოვლათის შექმნაში აქტიურად არიან ჩართულნი. მსოფლიო

მაჩვენებელთან შედარებით რათქმაუნდა აღმოსავლეთ აზია არ გამოირჩევა

ქალ ლიდერებით, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ სამხრეთ კორეას დღეს

ქალი პრეზიდენტი ჰყავს და 2016 წლიდან ტაივანს ქალი პრეზიდენტი

მართავს. ტაივანის მაგალითი არის ერთადერთი პრეცედენტი აღმოსავლეთ

აზიაში, რომელიც არავითარი დინასტიური მახასიათებლით არ

ხასიათდება. 

4.1. კვოტირების სისტემის მნიშვნელობა აზიაში

მიუხედავად იმისა, რომ დისერტაციაში განხილული აზიის ქვეყნების

უმრავლესობას აქვს ქალებისათვის მინიჭებული საარჩევნო უფლება და ამ

ქვეყნების კონსტიტუციებში აღნიშნულია ქალისა და მამაკაცის

თანასწორუფლებიანობა, ეს სახელმწიფოები მაინც ვერ აღწევენ სასურველ

პროცენტულ მაჩვენებელს გენდერულ პოლიტიკაში. ზუსტად კვოტირების

სისტემა წარმოადგენს იმ ერთ-ერთ საშუალებას, რომელიც გარკვეულ

წილად აიძულებს ქალების პოლიტიკაში ჩართულობისაკენ საზოგადოებას. 

არა ერთმა აზიურმა სახელმწიფომ მიმართა კვოტირების მეთოდს და

შეიძლება ითქვას, რომ ბევრ შემთხვევაში მან გაამართლა. 

სამხრეთ აზიაში ინდოეთი არ სარგებლოს კვოტირების სისტემით

ქალებისათვის, თუმცა იქ არის კვოტირებული სისტემა სხვადასხვა

მიმართულებით, ანუ კვოტები გარკვეული კასტებისათვის, რელიგიური

წარმომადგენლებისათვის და ეთნიკური ტომებისათვის. 

შრი-ლანკა მიუხედავად იმისა, რომ არის მსოფლიოში პირველი ქალი

პრემიერ მინისტრის სამშობლო დღეს მას ყველაზე დაბალი პროცენტული
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მაჩვენებელი აქვს ქალების ქვეყნის ხელისუფლებაში მოღვაწეობისა. 

შრილანკაში არ მოქმედებს კვოტირების სისტემა  და დღეს შრი-ლანკის

პარლამენტში ქალები მხოლოდ 5,7%-ით არიან წარმოდგენილნი.

პაკისტანის 1956 წლის კონსტიტუციით განისაზღვრა ხელისუფლების

ყველა დონეზე სულ ცოტა 3%-იანი კვოტები ქალებისათვის, დღეს ეს 10% 

წარმოადგენს. პაკისტანის სენატის 342 ადგილიდან 60 ადგილი

განსაზღვრულია ქალებისათვის.

ბანგლადეში კვოტირების სისტემით სარგებლობს 1976 წლიდან. 

კვოირების სისტემა მოქმედებს როგორც ადგილობრივ დონეზე ასევე

ქვეყნის პარლამენტშიც. დღეს ბანგლადეშში ქალები 13%-იანი კვოტით

სარგებლობენ.  შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ზუსტად კვოტირების სისტემის

ხელშოწყობამ გამოიწვია, რომ დღეს ბანგლადეშის პრემიერ მინისტრი, 

პარლამენტის სპიკერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი და ოპოზიციის ლიდერი

ქალები არიან. 

სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის რეგიონს რაც შეეხება,  ამ რეგიონში

ყველაზე გამორჩეული ქალების პოლიტიკაში მონაწილეობის

თვალსაზრისით არის ფილიპინები. ფილიპინებზე სამი სახის კვოტირების

სისტემა გვხვდებ: ე.წ. დაჯავშნული ადგილები, პარტიული კვოტები, ანუ

პარტიებში არის განსაზღვრული ადგილები ქალებისათვის და

საკანონმდებო ორგანოებში ქალთა კვოტები. 

ტაილანდში კვოტირების სისტემა არის პარტიულ დონეზე და ისიც

არა სავალდებულო. მიუხედავად იმისა, რომ ტაილანდი ერთერთი

მოწინავეა ქალების შრომით ურთიერთობებში ქალების ჩართულობით

აზიაში, ქალები დიდი პოლიტიკური უფლებებით არ სარგებლობენ. 1949 

წლამდე ტაილანდის პარლამენტში ქალი არ გვხდება. მიუხედავად

კონსტიტუციური ცვლილებებისა ქალთა პოლიტიკური აქტივობა მაინც

ძალზედ დაბალია. 

მიუხედავად იმისა რომ მიანმარი კვოტირების სისტემით

სარგებლობს 1995 წლიდან დღეს მიანმარში ქალები 5,6%-ით არიან

წარმოდგენილნი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში. ანუ შეიძლება ითქვას, 
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რომ კვოტირების სისტემა მაინც ვერ მუშაობს სათანადოდ. 2003 წლიდან

კვოტირების მქონე ქვეყნებს შეემატა ინდონეზიაც, სადაც დღეს

ქალებისათვის 30%-იანი კვოტებია დაწესებული. 

აღმოსავლეთ აზიაში შეიძლება ითქვას, რომ ტაივანის

მიზანმიმართული კვოტირების სისტემა ყველაზე მეტად ეფექტური

აღმოჩნდა აზიის რეგიონში. გარდა იმისა, რომ დიდი ხნის მანძილზე

კვოტირების სისტემის არსებობამ  დღეს ტაივანს ქალი პრეზიდენტი

მოუყვანა ხელისუფლების სათავეში, ასევე ქალების ხელისუფლებაში

მონაწილეობის პროცენტული მაჩვენებელი გაოცებას იწვევს. 2013 წელს

ხელისუფლების ორგანოებში 13%, ხოლო პარლამენტში 33%-ს ქალები

წარმოადგენდნენ.    შეიძშლება დავასკვნათ, რომ ტაივანზე დამკვიდრდა

გენდერული ურთიერთობების თანამედროვე მოდელი.

ჩინეთი კვოტირების სისტემით ჯერ კიდევ სუნ იაცენის

მმართველობის პერიოდიდან სარგებლობდა. მაო ძედუნის გამონათქვამია-

„ქალებს ცის ნახევარი უჭირავთ“, და საერთოდ დღესაც ადგილობრივ

დონეზე ჩინელი ქალები საკმაოდ აქტიურნი არიან, თუმცა ჩინეთი დღეს

მაინც არ ითვლება მოწინავე სახელმწიფოდ გენდერულ პოლიტიკაში. დღეს

ჩინეთის პოლიტბიუროში ერთადერთი ქალია (ლიუ იანდონი), რომელიც

ამავე დროს ვიცე-პრემიერის თანამდებობასაც იკავებს.ბევრი მკვლევარი

მიიჩნევს, რომ ჩინეთში არსებული კვოტირების სისტემა ნაკლებადაა

ეფექტური და უფრო პოლიტ-კორექტულობის სიმბოლოდ აღიქმება.

სამხრეთ კორეაში კვოტირების სისტემის შემოღებამ (2000წ.) 

საგრძნობლად გაზარდა ქალების პოლიტიკური აქტივობა. 2001 წლიდან

დაიწყო ქალების პოლიტიკური განათლების პროგრამები, რაც

ემსახურებოდა ქალებში პოილიტიკური ცნობიერების ამაღლებასა და

შემდგომი ქალი პოლიტიკოსების თაობების აღზრდას. კვოტირების

სისტემის გამოძახილია ასევე დღევანდელი სამხრეთ კორეის პრეზიდენტიც, 

მიუხედავად იმისა რომ მის გაპრეზიდენტემას პოლიტიკური დინასტიის

წარმომადგენლობას უკავშირებენ, სამხრეთ კორეაში ქალების პოლიტიკაში

ჩართულობა ადგილობრივი საზოგადოებისათვის უცხო არ არის.  



20

სახელმწიფოს ყველა მოქალაქის უფლებაა მონაწილეობა მიიღოს

ქვეყნის არჩევნებში და ასევე დაიცვას თავისი პოლიტიკური უფლებები. 

1995 წლის პეკინის კონფერენციამ  მიზნად დაისახა არა- მეტი ქალი

პოლიტიკაში, არამედ ქალისა და მამაკაცის ბალანსის დაცვა პოლიტიკაში. 

დღეს უკვე ღიად საუბრობენ, რომ დემოკრატია კი არ მიანიჭებს მეტ

უფლებებს ქალებს, არამედ მეტი ქალი პოლიტიკაში მოგვცემს

დემოკრატიის მარალ ხარისხს.     

4.2. საქართველო და გენდერული პოლიტიკა

საქართველოში ქალებმა საარჩევნო უფლება ჯერ კიდევ 1918 წელს

მოიპოვეს.  სწორედ ამის გამოძახილი იყო, რომ 1919 წელს საქართველოს

დემოკრატიული რესპუბლიკის საკანონმდებლო ორგანოს დამფუძნებელთა

კრება წარმოდგენილი იყო 130 დეპუტატის შემადგენლობით, აქედან 4 ქალი

იყო.  მათ, მოგვიანებით მეხუთე ქალი დაემატათ. ყველა მათგანი

საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის წევრები

იყვნენ. მე-20 საუკუნის ბოლოსთვის ქვეყნების 95%-ში ქალებს მოპოვებული

ქონდათ საარჩევნო უფლებები, მაგრამ მიუხედავად ამისა 1998 წლისთვის

მსოფლიო მაშტაბით პარტიების მხოლოდ 11% ყავდა ქალი ლიდერი. 

პოლიტიკაში ქალთა როლის გაზრდის ხელისშემშლელად პოლიტიკურ, 

სოციალურ-ეკონომიკურ, იდეოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ მიზეზებს

გამოყოფენ.

დღესდღეობით საქართველოს კანონმდებლობა ქალთა და მამაკაცთა

ამომრჩეველს თანაბარ უფლებებს ანიჭებს, თუმცა არსებული თანასწორობა

ძალზე შეზღუდულია, რითაც გაეროს დასახულ მიზანს 30%-ით ჩამორჩება.

ბოლო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისას 150-კაციან პარლამენტში

სულ 18 ქალია, ქვეყნისათვის, სადაც მოსახლეობის 53% ქალები შეადგენენ, 

ამგვარი თანაფარდობა საკმაოდ არაადეკვატურია. მიუხედავად ამისა

ამომრჩეველ ქალთა რაოდენობა მცირე ცდომილების ფარგლებში

ამომრჩეველთა 53.7%-ს შეადგენს. ქალთა რაოდენობა პარლამენტში 6%-დან

(2008) 12%-მდე გაიზარდა, ხოლო 2004 წლის არჩევნების შედეგების
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მიხედვით 2.5%-ით. 2012 წლის არჩევნებმა კიდევ ერთხელ ნათლად

დაგვანახა, რომ პოლიტიკური პარტიები კვლავ რჩებიან უმთავრეს

ინსტრუმენტად ქალთა პოლიტიკაში დაწინაურებისათვის. პოლიტიკური

პარტიის მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია ქალისათვის, პარტიები

სათანადო ძალისხმევას არ იჩენენ ქალების ხელშეწყობისათვის.

იქნება თუ არა ქალთა გაზრდილი რაოდენობა პარლამენტში ქალთა

და გენდერული საკითხების ლობირების მნიშვნელოვანი ბაზისი, ამას

პარლამენტის შემდგომი მოღვაწეობა გვიჩვენებს.

გენდერული კვოტა არის აპრობირებული მეთოდი ქალთა

მონაწილეობის გასააქტიურებლად პოლიტიკურ ინსტიტუციებში -

საკანომდებლო თუ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. კვოტირების იდეა

მოიაზრებს ქალთა დაცვას პოლიტიკური იზოლაციისგან. მთელს

მსოფლიოში ქალთა 30 პროცენტიანი წარმომადგენლობა ითვლება ე.წ. 

„კრიტიკულ მასად“, რომელიც საშუალებას აძლევს ქალებს, როგორც

ინტერესთა ჯგუფს, სახელმწიფო პოლიტიკაზე საგრძნობი გავლენა

მოახდინონ.

მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს პრეზიდენტმა გ. 

მარგველაშვილმა 2015 წელი ქალთა ქლად გამოაცხადა საქართველოში და

ქალები თითქოს მამაკაცებტან თანაბარი პოლიტიკური უფლებებით

სარგებლობენ, მათი გადაწყვეტილებების პროცესში ჩართულობა მაინც

დაბალია. სახელმწიფომ უნდა შეიმუშავოს გენდერული თანასწორობის

მიღწევის ეფექტური სტრატეგია და შექმნას თანასწორობის

უზრუნველყოფის კონკრეტული მექანიზმები. ხელი უნდა შეეწყოს

გენდერული განზომილების პოლიტიკური სტრატეგიების შემუშავებაში.

სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ამომრჩეველ ქალთა განათლების

პროგრამების განხორციელება და ასევე პოლიტიკაში ჩართულ ქალთა

შემდგომი პოლიტიკური განათლება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

გენდერული ბალანსის გაუმჯობესებისათვის ქალები საზოგადოებრივ

პროცესებში, მათ შორის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებისას,

თანაბრად უნდა იყვნენ ჩართულნი. ხელისუფლების მიერ კვოტების
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შემოღება როგორც სახელისუფლებო ორგანოებში, ასევე პოლიტიკური

პარტიებისათვის, რაც ეფექტური მეთოდია პოლიტიკოს ქალთა

გაზრდისათვის.

დასკვნა

სადისერტაციო კვლევა მოიცავს  სამხრეთ, სამხრეთ -აღმოსავლეთ და

აღმოსავლეთ აზიის რეგიონს. აღნიშნულ რეგიონში ქალი პოლიტიკოსების

წარმოქმნის ფენომენს, იქ მოღვაწე აზიური ქვეყნების პოლიტიკური

ლიდერებისა და პოლიტიკური მოღვაწეების სისტემურ ანალიზს. ნაშრომში

განხილული აზიის თითოეული რეგიონიდან გამოვყოფ:

სამხრეთ აზიაში:  ინდოეთი (ინდირა განდი), შრი ლანკა ( სირიმავო

რატვატე დიას ბანდარანაიკე და ჩანდრიკა ბანდარანაიკე კუმარატუნგა), 

პაკისტანის  ისლამურ რესპუბლიკა (ბენაზირ ბხუტო)  და ბანგლადეში (შეიხ

ჰასინა  და ხალედა ზია). 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში განვიხილავ ფილიპინების

რესპუბლიკას (კორეასონ აკინო და გლორია მაკაპაგალ-აროიო), 

ინდონეზიის რესპუბლიკას (დია პერმატა მეგავატი სეტიავატი

სუკარნოპურტი), ტაილანდის სამეფოს (ინგლაკ ჩინავატრა) და მიანმარის  

კავშირის რესპუბლიკას (აუნ სან სუ ჩი).

აღმოსავლეთ აზიიდან კი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას (სონგ მეი

ლინ-მადამ ჩან კაი ში), ტაივანს (ცაი ინ-ვენი) და სამხრეთ კორეას (პაკ კინ

ჰე). სადისერტაციო ნაშრომში განხილულია თითოეული ქალი ლიდერის

პოლიტიკური პორტრეტი. 

ქალები აღმოსავლეთის პოლიტიკაში უდაოდ ფენომენია

პოსტკოლონიალურ აზიაში. როდესაც ვსაუბრობთ ქალ პოლიტიკურ

ლიდერებზე მსოფლიოში და განსაკუთრებით აზიაში, უნდა აღინიშნოს, 

რომ ყველა მათგანს განსხვავებული პოლიტიკური გზა აქვს. ზოგი მათგანი

გარედან მოვიდა პოლიტიკაში, ანუ ხელისუფლებაში მოსვლამდე არ იყვნენ
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აქტიურად  ჩართულები პოლიტიკაში (მაგ: ცაი ინვენ), ზოგიერთი მათგანი

შემთხვევით, ანუ გადაუდებელი ფაქტორების გათვალისწინებით

აქტიურდება(მაგ: კ. აკინო; ს.ბანდარანაიკე) და ზოგიერთი მათგანი კი

მემკვიდრეობით იძენს ადგილს დიდ პოლიტიკაში (მაგ: ბ.ბღუტო; ჩ. 

კუმარატუნგა). ასევე გვხვდება ისეთი ქალი პოლიტიკოსებიც, რომლების

ქვეყნის სათავეში მოდის ქვეყანაში არსებული არა მყარი სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობის, სახელმწიფო ინსტიტუტების შესუსტებისა

და პოლიტიკური ვაკუუმის გამო.(მაგ: მიანმარი-აუნ სან სუ ჩი). )

კვლევამ გამოკვეთა შემდეგი ფაქტორები ფაქტორები, რამაც

განაპირობა აზიაში ქალების პოლიტიკურად გააქტიურება: რელიგია, 

განათლება, ტრადიციულ-პატრიარქალური პოლიტიკური კულტურის

არსებობა, კოლონიალიზმის გავლენა, დინასტიური ფაქტორი, საარჩევნო

უფლების მოპოვება და კვოტირების სისტემის მნიშვნელობა, პარტიული

საქმიანობის გამოცდილება და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის

ქალთა საკითხებისადმი მიძღვნილი მსოფლიო კონფერენციები და მათი

წვლილი ქალთა პოლიტიკური აქტივობის საქმეში.

1. რელიგია, როგორც აზიაში ქალების პოლიტიკურად გააქტიურების

ხელის შემშლელი და ამავე დროს წამახალისებელი ფაქტორი: 

კულტურულმა ცვლილებებმა, საზღვრების გახსნამ, ტექნოლოგიებისა და

ინტერნეტის განვითარებამ დიდი გავლენა იქონია მსოფლიოზე. რელიგია

გახდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი საზოგადოებისათვის. მოხდა

ფუნდამენალიზმის გავრცელება. ისლამური ფუნდამენტალიზმის

გავრცელებამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ქალისა და მამაკაცის

ურთიერთობებზე, როგორც ლოკალურად ისე საერთაშორისო მასშტაბით.

სამხრეთ აზიაში, ინდუიზმი, ბუდიზმი და ისლამი სახავენ ძლიერი ქალის

პორტრეტებს. მუსულმანურ სახელმწიფოებში ქალი პოლიტიკოსები თითზე

ჩამოსათვლელია, მაშინ როცა ბუდისტურ საზოგადოებაში აღნიშნული

ფენომენი არ იწვევს გაკვირვებას. 

2. განათლება:  უმრავლეს აზიელ ქალ ლიდერებს ჰქონდათ საშუალო

განათლება რაც იმ ხანად განათლებულობის მაჩვენებელი იყო. ს. 
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ბანდარანაიკემ და ხალედა ზიამ დაამთავრეს მხოლოდ სკოლა და არ

მიუღიათ უმაღლესი განათლება. ინდონეზიელი მ. სუკარნოპურტი და

ინდირა განდიმ ბოლომდე არ მიიყვანეს  უნივერსიტეტებში სწავლა. თუმცა

ფილიპინელმა გ. არაიომ დოქტორის ხარისხიც კი მოიპოვა.  აზიური

განვითარებადი ქვეყნებიდან ხშირი იყო განათლების საზღვარგარეთ

გაგრძელება. მაგალითად ბ. ბხუტომ განათლება მიიღო

რედკლიფში(მასაჩუსეტში) და შემდეგ ოქსფორდში(ინგლისი), 

კუმარატუნგამ დაამთავრა პარიზის უნივერსიტეტის პოლიტიკური

მეცნიერებების საბაკალავრო დონე. ბევრი აზიელი ქალი პოლიტიკოსი ვერ

ამთავრებდა უნივერსიტეტს, რადგან ხშირად თავიანთი სურვილისდა

მიუხედავადაც, იძულებული იყვნენ დაბრუნებულიყვნენ სამშობლოში და

მონაწილეობა მიეღოთ ოპოზიციურ თუ სხვა პოლიტიკურ აქტივობებში. 

ასევე ნიშანდობლივია კერძო კათოლიკური სკოლების ფენომენი, ვინაიდან

იქ განსხვავებული რელიგიური აღმსარებლობის და მიუხედავად, 

მოსწავლეები იღებდნენ ფუნდამნენტურ განათლებას. (მუსულმანი ბ. 

ბღუტო და ბუდისტი ს. ბანდარანაიკე). როდესაც ვსაუბრობთ აზიაში

პოლიტიკის ელიტარულობაზე, აქ ზუსტად განათლების ფაქტორს ექცევა

ყურადღება. ყველა აზიელი ქალი პოლიტიკოსი განათლებული ოჯახებიდან

იყვნენ. უნდა აღინიშნოს, რომ უმეტესი ქალი პოლიტიკოსი ლიდერები

განათლების მისაღებად მიემგზავრებოდნენ ევროპასა და ამერიკის

შეერთებულ შტატებში, რაც შემდგომ გავლენას ახდენდა მათ

დემოკრატიულ იდეებსა და ორიენტაციაზე.  

3. ტრადიციულ-პატრიარქალური პოლიტიკური კულტურის

არსებობა ქალთა უფლებრივ უთანასწორობას კიდევ უფრო აღრმავებს ბევრ  

ტრადიციულად განვითარებად აზიურ ქვეყანაში (უმეტესად, ქვეყნები

სადაც ჭარბობს მუსულმანური მოსახლეობა), ასეთი პოლიტიკური

კულტურისათვის დამახასიათებელია მმართველის პიროვნებაზე, როგორც

ერის მამაზე ორიენტაცია, ასევე საზოგადოებრივი სტრუქტურების

განუვითარებლობა, მჭიდრო კავშირი პოლიტიკურ და რელიგიურ

ინტერესებს შორის.  დღეს, უფრო ხშირად გვხვდება პოლიტიკური
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კულტურის შერეული ტიპები, ისეთი როგორიც პატრიარქალურ-

აქტივისტური ტიპია (პაკისტანი.) 

ქალი პრეზიდენტების ან პრემიერ-მინისტრების ბიოგრაფიებში

მკაფიოდ იკვეთება ოჯახისა და მემკვიდრეობითობის ხაზი, ყველა ისინი

იყვნენ დემოკრატიისა და დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი

ქარიზმატული ლიდერების, ახალი სახელმწიფოების დამაარსებლების ან

„ერის მამების“ ქალიშვილები ან ქვრივები. პოლიტიკური  დინასტიების

„პატრიარქების“ რეალურ დამსახურებებს კიდევ უფრო აძლიერებდა მათი

ხელუყოფელი ავტორიტეტი და ქარიზმატულობა, რაც იწვევდა

საყოველთაო  ნაციონალურ სიყვარულსა და თაყვანისცემას. ქალიშვილები

და ქვრივები, რომლებიც „ერის მამების“  შემდგომ მოვიდნენ

მმართველობაში ხალხის თვალში  გაიგივებული იყვნენ მათ ბრწყინვალე

წინაპრებთან, აგრძელებდნენ არა მარტო მათ პოლიტიკურ კურსს, არამედ

ელიტარული ოჯახის ტრადიციებსა  და დაჯილდოებული იყვნენ

მომხიბლველობითა და ქარიზმატულობით.

4. კოლონიალიზმის გავლენა:  აზიელი ქალი პოლიტიკოსების

ფენომენს უკავშირებენ კოლონიანდელ ეპოქას, რომელიც გადაჭიმულია

ადრეული მოდერნისტული ევროპის ცივილიზაციამდე. იმ ხანად ევროპაში

ძალაუფლების მემკვიდრეობით  გადაცემა აპრობირებული იყო, მაგალითად

ინგლისში დედოფალი ელისაბედი, ავსტრიაში დედოფალი მარია ტერეზა, 

რუსეთში ეკატერინე დიდი დ.ა.შ. თუ გადავავლებთ კოლონიალიზმით

მოცულ 19–ე საუკუნის ისტორიას თვალს, დავინახავთ  ევროპისა და აზიის

კავშირს, რომელმაც განაპირობა პოლიტიკოსი ქალის სტერეოტიპის

ჩამოყალიბება აზიაში.  საფრანგეთის კოლონიზატორული მმართველობით

აიხსნება კამბოჯაში. ლაოსსა და ვიეტნამში ქალი მმართველების არ

არსებობაც. 

5. დინასტიური ფაქტორი: დისერტაციაში განხილული აზიელი ქალი

პოლიტიკოსებიდან უმრავლესობა დინასტიური ფაქტორით ხასიათდება.  

გამონაკლისია მხოლოდ ტაივანის პრეზიდენტი.  საინტერესოა

ფილიპინების ფენომენი, ფილიპინელი პრეზიდენტები განსხვავდებიან
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სამხრეთ აზიაში მოღვაწე ქალი პოლიტიკოსებისგან-ისინი რევოლუციის

გზით მოდიან ქვეყნის სათავეში (კორასონ აკინო; გლორია აროიო). სამხრეთ

აზიური მოდელი რომელიც დააარსა სირიმავო ბანდარნაიკემ და ინდირა

განდიმ იყო დინასტიური დემოკრატია. ორივე მათგანი იყვნენ თავიანთი

მამაკაცი ოჯახის წევრების პოლიტიკური მემკვიდრეები თუმცა არჩევნების

გზით მოვიდნენ ქვეყნის სათავეში. 

დღესაც კამათობენ მკვლევარები იყო თუ არა ბენაზირ ბხუტო

უბრალოდ წინაპრის გეზის გამგრძელებელი თუ დაბადებით პოლიტიკოსი.  

იგი ადრეული ასაკიდან თითქოს ემზადებოდა პოლიტიკაში მოსასვლელად. 

მიიღო სათანადო განათლება, იყო მამის თანამოაზრე და მისი სიკვდილის

შემდეგ მამის პოლიტიკის გამტარებელი. 

ძმის პოლიტიკური მემკვიდრეა ასევე ტაილანდის სამეფოს აწ უკვე

ყოფილი პრემიერ მინისტრი ინგლაკ შინავატრაც და ბირმელი პოლიტიკოსი

აუნ სან სუ ჩი. 

დინასტიურობის აშკარა გამოხატულებად შეიძლება განვიხილოთ

ბანგლადეშის ყოფილი და მომქმედი პრემიერ-მინისტრები. სახელმწიფოს

პირველი მეთაურის, „ერის მამად“ წოდებული მუჯიბურ რახმანის

ქალიშვილი შეიხ ჰასინა და ყოფილი პრეზიდენტის ქვრივი ხალედა ზია. 

აზიური ქვეყნების პოლიტიკურ დინასტიებში მემკვიდრე  ღიად

აცხადებს „დამაარსებელი მამების“ მოძღვრებისადმი ერთგულებას, 

უცვლელად მათ გაზიარებას ან თავისი წინამორბედების კურსის აღდგენას. 

ქალი ლიდერების ავტორიტეტი ყოველთვის არ იყო დამოკიდებული მათ

საქმიან ან პროფესიულ  თვისებებზე,  არც იმაზე თუ რა წვლილი მიუძღვით

მათ ქვეყნის ან მსოფლიო პოლიტიკურ  ვითარებაზე, ან რამდენად

შედეგიანი იყო გატარებული რეფორმები. უბრალო ადამიანების თვალში

ისინი იყვნენ „რჩეულები“ და ჰქონდათ სრული უფლება ძალაუფლების

მემკვიდრეობით მიღებისა.

იმ ქვეყნებში, რომლებიც რესპუბლიკური წყობის იყვნენ ქალების

მოსვლა ხელისუფლებაში იყო  ტრადიციონალისტური ხასიათის, რა

პარადოქსალურიც არ უნდა ყოფილიყო, ადასტურებდა  პატრიარქალური
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საზოგადოების კარდინალურ პრინციპს - „ქალის ღირებულება

განისაზღვრება  მისი მამის ან ქმრის დამსახურებებით“.

6. ქალებისათვის საარჩევნო უფლების მოპოვება და კვოტირების

სისტემის მნიშვნელობა:  ქალების მზარდი აქტივობა საარჩევნო პროცესებში

ნებისმიერი ქვეყნის საზოგადოებისათვის არის სასიცოცხლო

მნიშვნელობის. წლების განმავლობაში შეინიშნებოდა მზარდი ტენდეციები

პარლამენტში ქალების რაოდენობის  ზრდისა. მაგალითად სამხრეთ აზიას

თუ განვიხილავთ, ქალების მონაწილეობა პოლიტიკური

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, საგრძნობლად არის მომატებული. 

აღნიშნულ რეგიონში დემოკრატიზაციის განვითარებამ მოიტანა უფრო

მეტი ქალი წარმომადგენელი ადგილობრივ პარლამენტებში. კვოტირების

სისტემის შემოღებამ და აზიური ქვეყნების კონსტიტუციაში შეტანილმა

ცვლილებებმა გამოიწვია ქალების გააქტიურება განსაკუთრებით

ადგილობრივ დონეზე. თუმცა არასტაბილური პოლიტიკური გარემო და ის

ფაქტი რომ პარტიები რჩებიან ოჯახური, კლანური მმართველობის ქვეშ

ქალებისათვის წარმოადგენს დიდ ბარიერს.  

კვლევებმა აჩვენა, რომ ნაშრომში განხილული ქვეყნებიდან

ინდოეთის გარდა ყველა სახელმწიფო სარგებლობს კვოტირების სისტემით. 

ნიშანდობლივია, რომ ყველაზე წარმატებულად კვოტირების სისტემა

მოქმედებს ტაივანზე, ფილიპინებზე, ბანგლადეში და ინდონეზიაში.  

მიუხედავად იმისა რომ ჩინეთს, ტაილანდს, პაკისტანსა, სამხრეთკორეასა

და მიანმარს ერთი შეხედვით სრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა გააჩნია, 

შედეგი ძალზედ უმნიშვნელოა.  ინდოეთი არ სარგებლოს კვოტირების

სისტემით ქალებისათვის, თუმცა იქ არის კვოტირებული სისტემა

სხვადასხვა მიმართულებით, ანუ კვოტები გარკვეული კასტებისათვის, 

რელიგიური წარმომადგენლებისათვის და ეთნიკური ტომებისათვის. შრი-

ლანკას დღეს ყველაზე დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი აქვს ქალების

ქვეყნის ხელისუფლებაში მოღვაწეობისა.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არ სარგებლობს კვოტირების

სისტემით, ქალი პოლიტიკაში არ არის ჩვენთვის უცხო ფენომენი. ქალმა
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საარჩევნო უფლება საქარველოში ჯერ კიდევ 1918 წელს მოიპოვა და

დემოკრატიული რესპუბლიკის საკანონმდებლო ორგანოს დამფუძნებელთა

კრებაში ხუთი ქალი იყო წარმოდგენილი. დღეს  არც-თუ სახარბიელო

მდგომარეობაა გენდერული პოლიტიკის თვალსაზრისით, საკანონმდებლო

ორგანოში 150 დეპუტატიდან 18-ია ქალი, ხოლო მინისტრთა კაბინეტში

დღეს მხოლოდ სამი ქალია. 

7. პარტიული საქმიანობის გამოცდილება: აზიელი ქალი ლიდერები

ხელისუფლებაში მოსვლამდე  არ გამოირჩევიან დიდი პოლიტიკური

მოღვაწეობის გამოცდილებით, თუმცა გამონაკლისები აქაც გვხვდება. ესენი

არიან: ფილიპინების მეორე ქალი პრეზიდენტი გლორია არაიო, რომელიც

პრეზიდენტობამდე გახლდათ ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტი, მეგავათ

სუკარნოპურტი იყო ინდონეზიის ვიცე-პრეზიდენტი და მმართველი

პარტიის ლიდერი, სამხრეთ კორეის ახლანდელი პრეზიდენტი  და ახლად

არჩეული ტაივანის პრეზიდენტი აქტიურად იყვნენ ჩაბმული პარტიულ

საქმიანობაში. 

ფორმალურად ყველა პოლიტიკური ლიდერი ქალი იქნება ეს თუ

კაცი  პარტიის ლიდერობიდან გადადის ქვეყნის პირველ პირად, ყველა

სამხრეთ აზიის ქვეყნის ქალი პოლიტიკური ლიდერი ჯერ ხდებოდა

პოლიტიკური პარტიის ლიდერი და შემდეგ ექცეოდა ქვეყნის სათავეში. 

ავტორიტეტის, გავლენის და ძალაუფლების იდეოლოგიის  გადაცემის

მექანიზმად გვევლინება „პატრიარქის“ მიერ შექმნილი და

„მემკვიდრისთვის“ გადაბარებული პოლიტიკური პარტია. აზიური

პოლიტიკური დინასტიები  პარტიას იყენებენ  ქარიზმატული, 

ირაციონალური ლეგიტიმაციის საშუალებად. ნაშრომში განხილული

აზიელი ქალი პოლიტიკოსების უმრავლესობა სახელმწიფოს

ხელმძღვანელის თანამდებობის დაკავებამდე იყვნენ ბაბუის, მამის ან

მეუღლის მიერ დაფუძნებული პოლიტიკური პარტიების მეთაურები. 

8. მსოფლიო ქალთა მოძრაობებისათვის უმნიშვნელოვანეს

მოქმედების ჩარჩოს წარმოადგენს 1995 წლის პეკინის ქალთა

კონფერენციაზე მიღებული პლატფორმა თანასწორობის, განვითარებისა და
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მშვიდობისათვის. პეკინის კონფერენციამ შეაჯამა ყველა ის საკითხი, 

რომელიც კი როდესმე დასმულა ქალთა მდგომარეობის გაუმჯობესების

თვალსაზრისით მეხიკოს(1975წ.), კოპენჰაგენისა(1980წ.) და

ნაირობის(1985წ.) კონფერენციებზე. აღნიშნულ ტალღას არა მარტო

აზიისათვის ჰქონდა გამომაფხიზლებელი ეფექტი, არამედ

საქართველოსთვისაც. პეკინის კონფერენციის შემდეგ საქართველოში

დაიწყო ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ აქტიური

ქმედებების განხორციელება გენდერული პოლიტიკის შემუშავების

ხელშესაწყობად. 

ზემოთ ჩამოთვლილი რვა ფაქტორი გამოიკვეთა აზიაში ქალების

პოლიტიკური აქტივობის წინაპირობად. ეს ის კომპონენტებია, რომლებიც

ხსნის აზიელი ქალების ესოდენ  მაღალ პროცენტულობას პოლიტიკაში, 

განსაკუთრებით კი სამხრეთ აზიაში. სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში

ტრადიციული და პატრიარქალური მენტალობა რეგიონის პოლიტიკურ

ცხოვრებაში  განაპირობებს ქალების დაბალ აქტივობას. სამხრეთ-

აღმოსავლეთ აზიის ქალების ფორმალური პოლიტიკური აქტივობა

განპირობებულია სოციალურ-ეკონომიკური, ეთნიკური და რელიგიური

დისბალანსით, ასევე პოლიტიკური სისტემების სხვადასხვაობით, ანუ

მაგალითად მინანმარი იმყოფება ადრეულ დემოკრატიზაცისს პროცესში, 

ტაილანდი ადრეული დემოკრატიული სახლემწიფო მოექცა სამხედრო

დიქტატის ქვეშ, ფილიპინებმა და ინდონეზიამ მიაღწიეს დემოკრატიულ

წყობას, თუმცა კორუფციის მაღალ დონეს დღესაც ებრძვიან. 

აღმოსავლეთ აზია 2016 წლამდე არ გამოირჩეოდა ქალების მაღალი

პოლიტიკური აქტივობით, თუმცა დღეს სამხრეთ კორეა და ტაივანი ის

წამყვანი ინდუსტრიული საზლემწიფოები არიან, რომლებსაც ქალი

პრეზიდენტები მართავენ. აღნიშნულ რეგიონში ჩინეთის მნიშვნელობა

ძალზედ დიდია, მიუხედავად იმისა, რომ  ჩინეთში ქალისა და მამაკაცის

თანასწორფლებიანობა ხაზგასმულია არაერთ კანონში, ჩინური

სახოგადოება ჯერ ვერ მომწიფდა ქვეყნის ქალი ლიდერისათვის, 

მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანას ჰყავდა ქალი იმპერატორებიც და
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ადგილობრივ დონეზე ქალები დღესაც აქტიურები არიან საზოგადოებრივ

საწყისებზე.  

საკითხის კრიტიკულმა ანალიზმა გამოააშკარავა აზიაში ქალების

პოლიტიკურად გააქტიურების როგორც ხელშემწყობი ასევე

ხელისშემშლელი ფაქტორები როგორიცაა: 

აზიურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში გაბატონებული პატრიარქალური

სტრუქტურა და კონსერვატიული მიდგომა;

კულტურა, რელიგია და ტრადიციაები გამოიყენება იმის

გასამართლებლად, რომ ქალის ადგილი არ არის პოლიტიკაში;

ქალების პოლიტიკური აქტივობა არ იზრდება ეკონომიკის

ზრდასთან პროპორციულად, თუმცა ქალების ეკონომიკაში ჩართულობა

ხელს უწყობს ქალების პოლიტიკურ გააქტიურებას;

პარტიული მხარდაჭერის ნაკლებობა;

შეზღუდული ფინანსური და სოციალური დახმარება ქალი

კანდიდატებისათვის;

შეზღუდული წვდომა პოლიტიკურ ქსელებთან;

ქალებში პოლიტიკური ცნობიერების ასამაღლებლად სწორად

დაგეგმილი და განვითარებული ქალთა პოლიტიკური განათლებისა და

ტრეინიგ სისტემების არ არსებობა;

საარჩევნო სისტემის დახვეწა და ქალების ინტერესების მეტად

გატარება. 
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ნაშრომის აპრობაცია

დისერტაციის თემაზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალური მეციერებათა

დეპარტამენტის საგამოცდო კომისიაში დაცულ იქნა:

სამი კოლოქვიუმი:

1. დინასტიური  აზია/ (09.02.2015)

2. საქართველოს ქალები / (07.07.2015)

3. ისტორიული, სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული ფაქტორები, 

რამაც    განაპირობა ქალის გააქტიურება აღმოსავლეთის პოლიტიკაში

/(11.02.2016)

სემინარები:

1. ,,ნობელიანტები”(09.02.2015)

2. ,,სამხრეთ კორეა“(აზიური ვეფხვის ეკონომიკური სასწაული)”

07.07.(2015)

გამოქვეყნებული ნაშრომების სია:

1. ა.კლდიაშვილი, „მადამ“ ჩან კაიში და მისი როლი ჩინეთის

პოლიტიკაში“; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის

,,მაცნე“, № 1, თბილისი  2014 წელი, გვ. 51-60.

2. ა.კლდიაშვილი  ,,აზიელი ქალი ნობელიანტები მშვიდობის

განმტკიცების დარგში”, გ.თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის  

სამეცნიერო  შრომათა კრებული;  გამომცემლობა „უნივერსალი“, № 5, 

თბილისი    2015 წელი, გვ. 190-196.

3. ,,დინასტიური აზია“ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი

,,ინტელექტუალი“ №29, თბილისი 2015 წელი, გვ.33-37 
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4. ა.კლდიაშვილი, ,,რამ განაპირობა ტაივანზე ქალი პრეზიდენტის არჩევა“ 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ჟურნალი ,,ბიზნეს-

ინჟინერინგი“ № 1 , თბილისი    2016 წელი, გვ. 181-184.

5. ა. კლდიაშვილი. ,,ქალთა პოლიტიკური კულტურა აზიაში”

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ჟურნალი ,,საისტორიო

ვერტიკალები“ № 33 , თბილისი    2016 წელი, გვ. 165-174.

კონფერენციები:

1. ა. კლდიაშვილი.,, ჩინეთის პირველი ლედი ამერიკის შეერთებული

შტატების კონგრესში“ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის

ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო

კონფერენცია;თბილისი 2015 წელი, 14-16 მაისი

2. ა. კლდიაშვილი. ,,ფაქტორები, რომლებმაც გავლენა იქონიეს აზიაში ქალი

პოლიტიკოსების გააქტიურებაში“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შორეული აღმოსავლეთის

რეგიონმცოდნეობის 1 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: 

შორეული აღმოსავლეთი: ისტორია, რელიგია, კულტურა“ თბილისი

2015 წელი, 15-16 ოქტომბერი


