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Governmentality1 და ქალთა ტრანსნაციონალური მოძრაობების ძალაუფლება 
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მთარგმნელი: აია ბერაია 

რედაქტორი: გვანცა ხონელიძე  

 

თეორეტიკოსმა ფემინისტებმა ცივი ომის დასრულების შემდგომ უსაფრთხოების დისკურსსა და 

პრაქტიკაში გენდერის საკითხის წარმატებით შეტანა აღნიშნეს. სწავლულებმა კონფრონტაციული 

პოლიტიკის თეორიების ადაპტირება მოახდინეს, რათა გაეანალიზებინათ, როგორ მიაღწიეს ამას 

ტრანსნაციონალურმა ფემინისტურმა ქსელებმა. ჩემი აზრით, ეს თეორიები უფრო გაღრმავდება, 

თუ ტრანსნაციონალური ფემინისტური ქსელების მიერ გლობალური მმართველობითი ცოდნის,  

უნარის წარმოებისა და გავრცელების უფრო დაკვირვებით კონცეპტუალიზაციას მოვახდენთ. ეს 

სტატია სოციალური მოძრაობის თეორიას გლობალური governmentality-ის თეორიასთან 

აკავშირებს. governmentality-ის ანალიზი ჩვეულებრივ მმართველობით ძალაუფლებაზეა 

ფოკუსირებული და არა პოლიტიკურ კონფრონტაციებზე ან პოლიტიკური აუტსაიდერების 

კოლექტიურ აგენტობაზე. თუმცა,  ჩემი აზრით,  governmentality-ის ანალიზი გამოსადეგია 

გლობალურ პოლიტიკაში განვითარებისა და უსაფრთხოების სფეროებზე ფემინისტური გავლენის 

ასახსნელად.  governmentality-ის ლინზა პოლიტიკას სიმართლისა და ცოდნისთვის მებრძოლად 

მიიჩნევს.  ვინაიდან  სპეციალისტებს აქვთ ავტორიტეტი,   კონკრეტულ საკითხებზე სიმართლე 

ილაპარაკონ,  governmentality-ის ანალიზი ესწრაფვის,   სათანადო  ცოდნის სოციალური ბაზისი 

გამოავლინოს. ქალთა ტრანსნაციონალური მოძრაობების ძალაუფლება ცოდნის გლობალურ 

ქსელებში ქალების შესახებ ცოდნის გაფართოებასა  და გავრცელებაში მდგომარეობს.  

 

  

 

შესავალი 

 

 

სოციალური მოძრაობის თეორია ხელს უწყობს ქალთა მოძრაობების გავლენის 

კონცეპტუალიზაციას, როგორც მასკულინური ელიტის იძულებას, იმოქმედოს თავისი სურვილის 

წინააღმდეგ, პოლიტიკური ბერკეტებისა და სქემების საშუალებით. ამ პერსპექტივით, ელიტა 

დათმობაზე მიდის დამარწმუნებელი რიტორიკითა და ლობირების საშუალებით. სოციალური 

მოძრაობის თეორია ელიტასა და არაელიტას შორის მკვეთრ ზღვარს ავლებს და სოციალურ 

მოძრაობებს გარიყულთა სასარგებლოდ მოქმედებას მიაწერს. მიუხედავად ამისა, სოციალური 

მოძრაობის თეორეტიკოსები წარმატების მისაღწევად სოციალური მოძრაობის ორგანიზაციებსა 

და ელიტას შორის კავშირის მნიშვნელობას აღიარებენ. ეს სტატია სოციალური მოძრაობის 

პერსპექტივებს მიმოიხილავს, შემდეგ კი ეცდება, დაამტკიცოს, რომ governmentality-ის თეორია 

ქალთა ორგანიზაციების ძალაუფლებას უფრო სრულყოფილად ხსნის. governmentality-ის 

                                                 
1Governmentality –  გავერმენტალობის  სემანტიკური მნიშვნელობა დაფუძნებულია მმართველობის  – 

governing  და აზროვნების რეჟიმების  modes of  thought – mentalité შერწყმაზე. ფუკოიანური 

პერსპექტივით  იხმარება ნეოლიბერალურ წესრიგში ძალაუფლების გავრცელებისა და 

მმართველობასთან ერთად ნეოლიბერალური სუბიექტურობის  წარმოების აღსაწერად. 
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თეორია ცოდნის სოციალურ შედეგებზეა ფოკუსირებული და ძალაუფლების უფრო ნაკლებად 

დიქოტომიურ გაგებას გვთავაზობს, ვიდრე სოციალური მოძრაობის თეორია.  მე წარმოვაჩენ, თუ 

როგორ მოხდა,  რომ საერთაშორისო ქალთა მოძრაობის ორგანიზაციები, რომლებსაც დასაბამი 

მეცხრამეტე საუკუნეში ევროპასა და აშშ-ში დაედო, ჩამოყალიბდნენ ქალთა, როგორც 

უთანასწორობის  მსხვერპლი გლობალური კატეგორიის სპეციალისტებად. ქალთა 

ორგანიზაციებმა მთელ მსოფლიოში  დააარსეს თავიანთი სექციები, სადაც ქალების შესახებ 

მონაცემებსა და ქალთა ჩაგვრის ნარატივებს აგროვებდნენ.  ისინი მხარს უჭერდნენ გლობალურ 

ინსტიტუტებს, რომლებიც ადამიანთა გლობალური კატეგორიების, სახელმწიფოების ანუ 

სახელმწიფოობის გამო წარმოქმნილი ჩაგვრისგან დასაცავად იყვნენ მიმართულნი. ეს სტატია 

განიხილავს ქალთა ორგანიზაციების წვლილს ქალების  განვითარებისა და საფრთხეში მყოფი  

მოსახლეობის კატეგორიის შესახებ ცოდნის დაგროვება-გავრცელებაში. ქალთა მოძრაობების 

გლობალური ძალაუფლება მდგომარეობს იმაში, თუ როგორ შექმნეს ამგვარმა მოძრაობებმა 

ქალები, როგორც პრობლემური კატეგორია, რაც  ცივილიზაციური იერარქიების შესახებ იმ 

დისკურსსა და ცოდნაში თავსდება, რომელიც კონკრეტულ მოსახლეობებსა და ტერიტორიებს 

საერთაშორისო მართვის ჩარევის ობიექტებად ადგენს.  

 

 

 

სოციალური მოძრაობის თეორიები მოძრაობების ძალაუფლების შესახებ 

 

 

სოციალური მოძრაობის კვლევები ძალაუფლების, პოლიტიკური ექსკლუზიისა და ჩაგვრის 

მიმართ კოლექტიური წინააღმდეგობის საკითხებს ეხება და, ამგვარად, ფემინიზმის 

გასაანალიზებლად სასარგებლო ჩარჩოს გვაძლევს. სოციალური მოძრაობის წამყვანი 

თეორეტიკოსები  –  ჩარლზ ტილი და სიდნი თეროუ  ერთმანეთისგან განასხვავებენ პოლიტიკურ 

ელიტებს, რომელთაც საჯარო გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან რუტინული წვდომა აქვთ და 

ადამიანთა უმრავლესობას, მთავრობაზე ზეგავლენის შეზღუდული შესაძლებლობებით (ბიკლერი, 

2011, გვ. 125-140; ტილი, 1985). ტილი გვთავაზობს დეტალურ ისტორიულ ანალიზს ისეთი 

„კონფრონტაციული პერფორმანსებისა“, როგორებიცაა: გაფიცვები,  ქუჩის თეატრი, პეტიციები და 

დემონსტრაციები 1758-1834 წლების დიდ ბრიტანეთში, პერიოდში, როდესაც ევროპულ 

არაელიტურ ჯგუფებში კოლექტიური მოქმედების გამორჩეულად ახალი ფორმები შეიქმნა. 

თეროუს განცხადებით, როდესაც კონფრონტაციული პოლიტიკური აქტორები მდგრად 

სოციალურ ქსელებს და თვით ორგანიზაციას ავითარებენ, შეგვიძლია, „სოციალურ მოძრაობაზე“ 

ვილაპარაკოთ (თეროუ, 2011, გვ. 16). ამრიგად,  „სოციალური მოძრაობის“ კონცეპტი მოიცავს 

პოლიტიკური კამპანიის დამახასიათებელ კომბინაციას, კონფრონტაციისა და საჯარო გამოხატვის 

რეპერტუარს,  რომელიც მეთვრამეტე საუკუნის შუა წლებიდან ევროპასა და ჩრდილო ამერიკაში 

აღმოცენდა და ქალთა მოძრაობებსაც აერთიანებდა.  

 

ქალთა მოძრაობის ორგანიზაციები ევროპასა და აშშ-ში მაშინ შეიქმნა, როდესაც უფრო სწრაფმა 

საერთაშორისო ტრანსპორტმა, ბეჭდურმა ტექნოლოგიებმა და წერა-კითხვის გავრცელებამ  

ხელი შეუწყო  ახალი ტიპის კოლექტიური მოქმედებისა და პოლიტიკური ერთობის 

წარმოდგენებს. ეროვნული სუვერენულობის ახალმა იდეებმა საფრთხე შეუქმნა ძველ 

იმპერიებს,რადგან  გაააქტიურა ეროვნული მოძრაობების ახალი იდეალები ინდივიდუალურ 

უფლებებზე. ამან კი,თავის მხრივ, საფუძველი        ჩაუყარა მორაობებს, რომლებიც 

ტრანსნაციონალურ  იდენტიფიკაციებს ეფუძნებოდა და ესწრაფოდა, გავლენა მოეხდინა შორეულ 

მთავრობებსა და სოციალურ პრაქტიკაზე. დუგლას სტეინგი მოგვითხრობს, რომ მეცხრამეტე 

საუკუნის შუა წლებში გაერთიანებული სამეფოს უნიტარიანელი აბოლიციონისტების აზრით, 
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უფლება ჰქონდათ, ამერიკელი უნიტარიანელები მონობის მანკიერებათა გამო გაეკიცხათ, 

რადგან „ამერიკა უკვე შორეული მიწა აღარ იყო; იქამდე მხოლოდ ორი კვირის სავალი იყო“ 

(სტეინგი, 1984, გვ. 96). ადამიანები და იდეები სწრაფად გადაადგილდებოდნენ, პოლიტიკურად 

გარიყულ მუშებს, ქალებსა და მონებს შორის წერა-კითხვის მზარდმა ცოდნამ კი, გაქცეული მონის 

– ფრედერიკ დუგლასის სიტყვებით, მოიტანა „ენა ჩემი სულის საინტერესო აზრებისკენ, 

რომლებიც ხშირად გამიელვებდა გონებაში და გამოთქმის სურვილით ინავლებოდა“ (დუგლასი, 

1845, 39). ჩაგვრის ნარატივები და სოციალური რეფორმის შესახებ ტრაქტატები მთელ 

მსოფლიოში ტრიალებდა აბოლიციონისტებს, პაციფისტებს, სოციალისტებს, მუშებს, ქალებსა და 

შავკანიანთა ასოციაციებს  შორის.  

 

 

მთელი მეცხრამეტე საუკუნის განმავლობაში სხვადასხვა ტიპის საერთაშორისო ასოციაციები 

მრავლდებოდა. ჩამოყალიბებული ჯგუფების შიგნით პოლიტიკური დებატების შედეგად შეიქმნა 

ახალი ასოციაციები. მაგალითად, 1840 წლის მონობის საწინააღმდეგო მსოფლიო კონგრესზე 

ქალების დაუშვებლობამ საფუძველი მოუმზადა 1888 წლის ქალთა საერთაშორისო კონგრესს 

ვაშინგტონში, რომელმაც ქალთა საერთაშორისო საბჭო (ქსს) დააარსა, შტაბ-ბინით ციურიხში 

(ვიტიკი, 1980, გვ. 22). ქსს-მ, რომელიც დღესაც აქტიურია, სხვადასხვა ქვეყანაში  დაიწყო 

ეროვნული სექციების შექმნა, რომლებიც ქალებს თავიანთ სახელმწიფოებში ხმის გაჟღერებისა 

და საერთაშორისო დონეზე  ინფორმაციის გაზიარების საშუალებას მისცემდა. „ქალთა სუფრაჟის 

საერთაშორისო ალიანსი“ 1904  წელს შეიქმნა, რაც იმ უკმაყოფილებამ გამოიწვია,  რომ ქსს-მ 

ხმის უფლებისთვის კამპანიაზე უარი თქვა (ვიტიკი, 1980, გვ. 22). ქალთა პირველ საერთაშორისო 

ასოციაციასაც  აბოლიციონიზმში ჰქონდა ფესვები, მაგალითად,  ჯოზეფ ბატლერის 

საერთაშორისო ფედერაცია, რომელიც მიმართული იყო ამორალობის სახელმწიფო 

რეგულაციების გასაუქმებლად, დაარსდა 1875 წელს (ბერკოვიჩი, 1999, გვ. 160). ეს ასოციაცია 

შეიქმნა 1873  წელს საერთაშორისო სამედიცინო საბჭოს მოწოდებასთან დაპირისპირებით, 

რომელიც პროსტიტუციის სახელმწიფოებრივი რეგულირების საერთაშორისო კოორდინაციას 

მოითხოვდა, რათა დაავადების ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადატანისათვის ხელი შეეშალათ 

(ბერკოვიჩი, 1999, გვ. 35). ბერკოვიჩის მიხედვით, 1875-1914 წლებში ოცდაორი საერთაშორისო 

ქალთა ორგანიზაცია შეიქმნა, სხვა მრავალ საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის, რომლებიც 

სოციალურ რეფორმაზე მუშაობდნენ (ბერკოვიჩი, 1999, გვ. 160).  

 

სოციალური მოძრაობის თეორეტიკოსები მოძრაობის ძალაუფლებას აანალიზებენ, როგორც 

ძალდატანების ფორმას, სადაც პოლიტიკური აუტსაიდერები ელიტაზე გავლენის მოსახდენად 

გზას პოულობენ. ტილის აქცენტი სოციალური მოძრაობების „ღირებულების, ერთობის, 

რაოდენობისა და თავდადების“ (worthiness, unity, numbers and commitment) საჯარო გამოხატვაზე 

ხაზს უსვამს, რომ მოძრაობის გავლენა მდგომარეობს  შესაძლებლობაში, გაიტანონ პოლიტიკური 

ცვლილებები ელიტის სურვილის საწინააღმდეგოდ (ტილი&ვუდი, 2009, გვ. 4-5). როდესაც 

ცვლილების მიმართ მასის მისწრაფების საჯარო გამოვლინებას ხშირად ხედავენ, ელიტები 

ხანდახან გრძნობენ, რომ ფართო პოლიტიკური წესრიგის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად 

სხვა გზა არ აქვთ, გარდა იმისა, რომ სოციალური მოძრაობების მოთხოვნებს დაეთანხმონ ან 

კომპრომისზე წავიდნენ. სოციალური მოძრაობების ბერკეტი შეიძლება საკუთარი მიზნისთვის 

ელიტის აქტორების რეკრუტირებაც იყოს. ელიტებს საჯარო გადაწყვეტილებების მიღებაზე 

რუტინული წვდომა აქვთ. ამავე დროს მათი პოლიტიკური მიზანი შეიძლება, სოციალურ 

მოძრაობებთან შეკავშირებაც იყოს. ამრიგად, თუმცა ქალთა მოძრაობები პოლიტიკური გარიყვის 

შედეგად აღმოცენდა, ისინი პოლიტიკურ ინსაიდერებთან ალიანსით განვითარდა და კეკისა და 

სიკინკის (1998) მიხედვით, მათზე მოქმედების პოლიტიკა წარმატებულად გამოიყენეს.  
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კეკი და სიკინკი (1998) „ადვოკატირების ტრანსნაციონალური ქსელების“  ანალიზში აერთიანებენ 

სოციალური ქსელის ანალიზს და სოციალური მოძრაობის თეორიას; „ადვოკატირების 

ტრანსნაციონალურ ქსელებს“ ისინი შემდეგნაირად განსაზღვრავენ: „ის რელევანტური აქტორები, 

რომლებიც საერთაშორისო დონეზე მუშაობენ, აერთიანებთ საზიარო ღირებულებები, საერთო 

დისკურსი და ინფორმაციისა და სერვისების ინტენსიური გაცვლა“ (გვ. 2). ამგვარი ქსელები 

მოიცავს აქტორებს სოციალური მოძრაობებიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, 

მედიიდან, აკადემიიდან, ფონდებიდან, რეგიონული და საერთაშორისო ინტერ სამთავრობო 

ორგანიზაციებიდან და სახელმწიფოდან. კეკისა და სიკინკის ნაშრომი ყურადღებას ამახვილებს 

კავშირებზე, რომლებიც არსებობს ქალთა მოძრაობის ქსელებსა და ფართო მმართველობით 

პროცესებს შორის, რაც მედიის, სახელმწიფოს, აკადემიურ და ინტერ სამთავრობო ინსტიტუტებს 

მოიცავს. ქალებზე ძალადობის შესახებ საერთაშორისო კამპანიის კვლევაში კეკი და სიკინკი 

(1998) ამტკიცებენ, რომ აქტივისტებმა წარმატებას მიაღწიეს ტრანსნაციონალური ქსელების 

კოორდინირებით, რათა სახელმწიფოებსა და ინტერ სამთავრობო ორგანიზაციებზე მიმართული 

კამპანია ეწარმოებინათ; კამპანია ორიენტირებული იყო,  რომ სამიზნე ობიექტებს მხარი 

დაეჭირათ კონკრეტული შიდა რეფორმებისთვის, მაგალითად, როგორიცაა პოლიციის 

პრაქტიკის შეცვლა, აგრეთვე, სხვა სახელმწიფოებსა და ორგანიზაციებზე თავიანთი გავლენა 

რეფორმის სასარგებლოდ გამოეყენებინათ.  

 

ძალაუფლების პოლიტიკით, როგორც ბერკეტით, განხორციელების  გარდა, სოციალური 

მოძრაობის თეორეტიკოსები „სქემის“ კონცეპტსაც იყენებენ; ამგვარად, ისინი აანალიზებენ, თუ 

როგორ ახორციელებენ მოძრაობები ეფექტურ ძალაუფლებას იმით, რომ თავიანთ 

უკმაყოფილებას გაცნობიერებულად გამოხატავენ სქემის სახით, რომელიც პოლიტიკური 

ძალდატანების ინსტრუმენტია. მაგალითად, კეკი და სიკინკი განიხილავენ ქალებზე ძალადობის 

საკითხზე საერთაშორისო ფემინისტურ ადვოკატირებას და მოგვითხრობენ, რომ 1990-იანი 

წლების დასაწყისში ფემინისტმა აქტივისტებმა დაიწყეს სლოგანის პოპულარიზება – „ქალთა 

უფლებები ადამიანის უფლებებია“  და  შექმნეს სქემა, რომლის მიხედვითაც,  ქალებზე ძალადობა 

ადამიანის უფლებების დარღვევად არის მიჩნეული. ამგვარი სქემა პრობლემას ათავსებს 

„ძალადობისა და უფლებების უფრო დიდ სქემებში [‘master frames’] ან მეტ ნარატივებში“ 

(კეკი&სიკინკი, 1998, გვ. 196). კეკი და სიკინკი (1998) ამ კამპანიის წარმატებას„მომიჯნავეობის 

პრინციპის“კონტექსტში აანალიზებენ;  ამ პრინციპის მიხედვით, უფრო დიდ გავლენას  მოიპოვებენ 

მოძრაობები, რომლებიც თავიანთ მოთხოვნას პოლიტიკური უსამართლობისა და უფლებათა 

დარღვევის უკვე აღიარებულ მაგალითებთან პარალელში განსაზღვრავენ. ისინი წერენ: ქალთა 

უფლებების კამპანია არის ამბავი გაცნობიერებული აქტივისტებისა, რომლებიც ერთდროულად 

პრინციპულებიც არიან და სტრატეგიულებიც. მათ სამოქმედო  პრინციპული მოტივაცია აქვთ: 

საერთაშორისო ფემინისტ აქტივისტებს ღრმად სწამდათ, რომ ქალებს ყველგან უნდა ჰქონოდათ 

უფლებები და თანასწორობა, მაგრამ მათ თავიანთი საორგანიზაციო საკითხები და კამპანიის 

ტაქტიკა სტრატეგიულად შეარჩიეს. იმედოვნებდნენ, რომ მთელი მსოფლიოს ქალებთან 

შექმნიდნენ ალიანსს, თუმცა იცოდნენ,  ეს რთული იქნებოდა. (გვ. 196) 

 

ამ ანალიზის მიხედვით: „თვით აქტივისტებმა შექმნეს [ქალებზე ძალადობის] ეს კატეგორია და 

ორგანიზების შედეგად, მათვე დააყენეს ის საერთაშორისო დღის წესრიგში“ (კეკი&სიკინკი, 1998, 

გვ. 196). სქემის თეორიის ეს ვერსია ახალი პოლიტიკური კატეგორიების აგებას გონიერი 

აქტორების მიერ მნიშვნელობის მანიპულაციას დაარსებული პოლიტიკური სქემების რეფლექსურ 

გაგებას მიაწერს.  
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ამ გადმოსახედიდან, აშშ-ში, UN women-ის ქსელების ფემინისტმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა 

შექმნეს ახალი სოციალური კატეგორია –  ქალებზე ძალადობა. კეკი და სიკინკი (1998) აცხადებენ, 

რომ „როდესაც ცოლზე ფიზიკური ძალადობა ან გაუპატიურება შეერთებულ  შტატებში, ქალთა 

წინადაცვეთა აფრიკაში და მზითვის გამო ქალის მოკვლა ინდოეთში ქალებზე ძალადობის 

ფორმებად კლასიფიცირდება, ქალებს შეუძლიათ ამის საერთო მდგომარეობად 

ინტერპრეტირება  და საყოველთაო მიზეზების ძიება“ (გვ. 197) ამ ახალი კატეგორიზაციით 

აღინიშნა, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქალების განსხვავებულ გამოცდილებებს 

ძალადობა აერთიანებს, რაც  მამაკაცთა დომინაციამ განაპირობა.  მეტიც, ფემინისტმა ლიდერებმა 

წარმატებით დაარწმუნეს საკანონმდებლო ელიტა, რომ „ქალებზე ძალადობა“ ადამიანის 

უფლებების დარღვევად უნდა მიიჩნიონ,  განსაკუთრებულ  შემთხვევებში კი – გენოციდურ 

ძალადობად, კაცობრიობის წინააღმდეგ და სამხედრო დანაშაულად. ფემინისტმა ლიდერებმა, 

ანუ „საკითხის მეწარმეებმა“, როგორც მათ კეკი და სიკინკი უწოდებენ, წარმატებით გამოიყენეს ეს 

სქემა მსოფლიოში მამაკაცთა დომინაციასთან დასაპირისპირებლად,  ქალების  პოლიტიკური 

მიზნისთვის გასაერთიანებლად.  

 

როგორც სოციალური მოძრაობის თეორიის დიდი ნაწილი, კეკისა და სიკინკის სქემის თეორიაც 

სოციალური კატეგორიებისა და საკითხების აგებაში წინასწარი განზრახვის მქონე პოლიტიკური 

ლიდერების როლს გადაჭარბებით აფასებს. ამრიგად, როდესაც ისინი განიხილავენ,  როგორ 

შეცვალეს აქტივისტებმა სხვადასხვა გენდერული აქტის სქემა ქალებზე ძალადობად და ადამიანის 

უფლებების დარღვევად, მათ ეჭვიც არ ეპარებოდათ,  რომ ადამიანის უფლებები ამგვარი აქტების 

ინტერპრეტირებისთვის ძლიერ სქემას წარმოადგენდა. გარდა ამისა, ისინი გულისხმობენ, რომ 

ფიზიკური ხელშეუხებლობის დარღვევა, თავისთავად, ძლიერი თემაა (კეკი და სიკინკი, 1998, გვ. 

195). მათი ანალიზი ფიზიკურ ხელშეუხებლობას და ადამიანის უფლებებს ფემინისტური 

გამოყენების  აშკარა კატეგორიებად  განიხილავს, თუმცა მმართველობითი კატეგორიების – 

„ადამიანის უფლებები“, „ფიზიკური ხელშეუხებლობა“, „ქალები“ – გენეალოგიური ანალიზი 

ავლენს, რომ  მეოცე საუკუნის მიწურულსა და  ოცდამეერთე საუკუნის გარიჟრაჟზე მათ ორმხრივ 

ინტერაქციაში სწრაფი პოლიტიკური ტრანსფორმაცია განიცადეს (ჰარინგტონი, 2010). ამ 

მნიშვნელოვანმა ძვრებმა დიდი გავლენა იქონია ფემინისტური კამპანიების ცოდნის ფორმირებასა 

და გლობალური უსაფრთხოების დისკურსში შესვლის უნარის განვითარებაზე. 

 

სოციალური მოძრაობის თეორიის ღირებულება მდგომარეობს მის ფოკუსში, გამოკვეთოს 

მოძრაობები, როგორც კოლექტიური აგენტობის ინსტრუმენტები  ადამიანთათვის, რომელთაც 

ელიტის გადაწყვეტილებებზე ხელი არ მიუწვდებათ. მაგრამ სოციალური მოძრაობის თეორია 

პოლიტიკურ ბრძოლას განიხილავს, როგორც ბერკეტებს, ძალდატანებას და გაცნობიერებულ 

ზეწოლას. შემდგომში მე ვამტკიცებ, რომ ქალთა მოძრაობები არა მხოლოდ აიძულებს ელიტას 

დათმობაზე წასვლას სიტყვებისა და სახე-ხატების ჭკვიანური მანიპულირებით,  არამედ ისინი 

აწარმოებენ მმართველობით ცოდნას და სიმართლეს მართვას დაქვემდებარებულ 

მოსახლეობაზე. ქალთა მოძრაობებს governmentality-ის ლინზით ვუყურებ და ანალიზის შედეგად 

ვავლენ, როგორ მონაწილეობდნენ ისინი ქალთა უთანასწორობისა და არათავისუფლების 

მართვისთვის რაციონალობისა და მეთოდების კონსტრუირებაში. ქალთა მოძრაობების 

ძალაუფლება მდგომარეობს მათ მიერ ქალების  (როგორც ადამიანთა ტრანსნაციონალური 

კატეგორიის) შესახებ ცოდნის კონსტრუირებაში.  

 

 

 

 

 



  6 

 

გლობალური governmentality  და ქალთა მოძრაობები Governmentality   
 
მოძრაობების ძალაუფლების გასაგებად უფრო ფართო ჩარჩოს გვთავაზობს, ვიდრე ბერკეტები 

და სქემებია. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ მიშელ ფუკომ (1990) „სექსუალობის ისტორია, ტომი 

1-ის “ შესავალში ძალაუფლება წინააღმდეგობას დაუკავშირა თავისი ხშირად გამოყენებული  

განცხადებით:  ძალაუფლება და წინააღმდეგობა მუდამ ერთად ხორციელდება და 

წინააღმდეგობა ძალაუფლების გარეთ მდგომად არ უნდა განვიხილოთ (გვ. 95). governmentality-

ის თეორია აგრძელებს ფუკოს მიერ ძალაუფლების კონცეპტუალიზაციას რეზისტენტული 

სუბიექტების მწარმოებლად და არა წინასწარ მოცემული სუბიექტების მჩაგვრელად. მაგრამ, 

მცირე გამონაკლისების გარდა, governmentality-ის თეორიაში მართულთა წინააღმდეგობის თემა 

გამოტოვებულია (ძანოტი, 2011, გვ. 31). მერლინგენი (2006) თავის მიმოხილვით სტატიაში 

აღნიშნავს, რომ governmentality-ის ლიტერატურის უმეტესი ნაწილი იკვლევს, როგორ აწარმოებს 

მმართველობითი ტექნიკა  ქცევის კონკრეტულ ტიპებს და არა იმას, თუ როგორ აწარმოებს 

მმართველობა რეზისტენტულ სუბიექტებს (გვ. 190).  

 

ძალაუფლების ფუკოსეული კონცეპტი თავიდან იცილებს მჩაგვრელ-ჩაგრულის სტატიკურ 

დიქოტომიებს და აანალიზებს,  როგორ  შეუძლიათ რეზისტენტულ სუბიექტებს მმართველობითი 

ძალაუფლების მოპოვება და რეზისტენტული ცოდნის დაგროვება. ქალთა მოძრაობები 

მასკულინურ ძალაუფლებასთან  წინააღმდეგობაში აღმოცენდა და გავლენა ცოდნის საშუალებით 

მოიპოვა. მასკულინური ლიბერალური მმართველობითი გენდერული წესრიგის მიმართ 

წინააღმდეგობა ევროპასა და აშშ-ში ქალთა მოძრაობების სახით გამოვლინდა. ამ მოძრაობებმა 

მდედრთა უუფლებობის  პრობლემატიზაცია წარმოაჩინა  და თავადვე გამოძერწა თავისი  

ზეგავლენა ქალების, როგორც ადამიანთა ტრანსნაციონალური კატეგორიის, სამართავად. 

ევროპულმა და ამერიკულმა ქალთა მოძრაობის ორგანიზაციებმა ძრავასავით იმოქმედეს ახალი 

ლიბერალური მმართველობითი პრობლემებისა  და იმ ცოდნის კონსტრუირებისთვის, რომლებიც 

გენდერული უთანასწორობის საკითხების ირგვლივაა დაგროვილი.  

 

ფუკომ (1991) ტერმინ governmentality-ის ორი, ერთმანეთთან დაკავშირებული, მნიშვნელობა 

მიანიჭა: მართვის მენტალობები და მენტალობების მართვა. ტერმინი პირველი აზრით, 

governmentality აღნიშნავს გამოსადეგი მართვის მენტალობებს ანუ ცოდნას, რომელიც პასუხობს  

კითხვებზე:  ვინ ვის მიერ უნდა იყოს მართული; როგორ უნდა მართონ და რატომ არის მართვა 

საჭირო კონკრეტულ კონტექსტებში (როუზი, ო’მალი&ვალვერდე, 2009. გვ. 3). Governmentality  
მართვას განიხილავს, როგორც ღრმააზროვან  ადამიანურ აქტივობას, რომელიც ერთდროულად 

მეცნიერებაც არის და ხელოვნებაც. ის გამოყოფს მმართველობითი ცოდნისა და პრაქტიკის ისეთ 

სფეროებს, როგორებიცაა: ეკონომიკა, საზოგადოება და სახელმწიფო. Governmentality  
გამოყოფს მოსახლეობებს, ხალხებს,  ადგილებს და მათში ინტერვენციისთვის საჭირო მეთოდებს 

აზუსტებს. საერთაშორისო ქალთა მოძრაობები, რომლებიც გაეროს სისტემაში არიან ჩართულნი, 

ჩამოყალიბდნენ ქალების, როგორც ადამიანთა გლობალური კატეგორიის, სპეციალისტებად და 

დაამკვიდრეს აზრი, რომ ქალებმა ყველაზე უკეთ იციან, როგორ უნდა მართონ  ქალები 

(ბერკოვიჩი, 1999; ჰარინგტონი, 2010; რუპი, 1997).  

 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ტერმინი „მენტალობების მართვასაც“ აღნიშნავს, რაც იმაზე 

მიანიშნებს, თუ როგორ აღწევს მმართველობით პრაქტიკებში სუბიექტურობის ფორმირებისა და 

პიროვნების გამოსადეგი ფორმების შემუშავების საკითხები. შესაბამისად, ნიკოლას როუზი (1996) 

აცხადებს, რომ governmentality-ის ანალიზი მოითხოვს პიროვნების გენეალოგიას, რომელიც 

ყურადღებას უთმობს შემდეგ მოვლენებს: კატეგორიების, პიროვნების ან ქცევის 

პრობლემატიზაციას; ავტორიტეტულ ცოდნას, რომელიც პრობლემატიზაციას აწარმოებს; 
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ტექნოლოგიებს, რომლებიც პრობლემატიზებული პიროვნებების ან ქცევის შესაცვლელად 

გამოიყენება და როგორ აღწევს ეს პრობლემატიზაციები და ტექნოლოგიები სწორ მართვასთან 

დაკავშირებულ, უფრო შორს მიმავალ მიზნებს (გვ. 131-134). governmentality-ის შესახებ შრომების 

დიდი ნაწილი ფოკუსირებულია, ერთი  მხრივ, კეთილდღეობის სახელმწიფოების და, მეორე 

მხრივ, პიროვნების თავისუფალი, მაგრამ პასუხისმგებლიანი ფორმების აგებაზე (ბარი, 

ოსბორნი&როუზი, 1996; კრუკშენქი, 1999; დინი&ჰინდსი, 1998; როუზი, 1999).  

 

ქალობა გლობალური მმართველობითი პროცესების გლობალური კატეგორია გახდა. ლარნერი 

და უოლტერსი (2004) მოითხოვენ „გლობალური governmentality-ის “გენეალოგიურ ანალიზს, 

რომელიც გამოიკვლევს ცოდნისა და სპეციალიზაციის ისეთ სფეროებს, როგორებიცაა: 

„განვითარება“, „მოდერნიზაცია“, „გლობალური ეკონომიკა“ და „გლობალური უსაფრთხოება“. 

გლობალური governmentality აწარმოებს მართვის არასახელმწიფოებრივ სივრცეებს, 

როგორიცაა „განვითარებადი სამყარო“ ან გლობალური სამხრეთი და აღმოსავლეთი. 

გლობალური governmentality ასევე გამოყოფს მოსახლეობებს, მაგალითად, ქალებს, რომელთა 

მართვა სახელმწიფოს ჩარჩოს გარეთაა საჭირო და ხანდახან  თავიანთი  სახელმწიფოსგან 

დაცვასაც საჭიროებენ. ზოგიერთი მკვლევარი ტერმინ „developmentality-ს“ იყენებს იმ 

მმართველობითი მექანიზმების გასაანალიზებლად, რომელიც შორეული მოსახლეობების 

მხრიდან მდიდარი და ძალაუფლებით აღჭურვილი აქტორების მიერ შეთავაზებული 

განვითარების დღის წესრიგის მიმართ კონფორმულობას განაპირობებს (დები, 2009; ფენდლერი, 

2001; ილკანი&ფილიპსი, 2010).  

 

 

მეცხრამეტე საუკუნის განმავლობაში ევროპასა და აშშ-ში შექმნილმა ქალთა მოძრაობებმა 

გლობალური governmentality პირველ რიგში, ცოდნის წარმოება-გავრცელებით  და 

არაპოლიტიკური ელიტების მასების ნებისთვის დაქვემდებარებით ჩამოაყალიბეს. მათი 

ძალაუფლება იმაში მდგომარეობდა, რომ ფემინისტური ცოდნა მმართველობით ინსტიტუტებსა 

და პრაქტიკაში ჩართეს.   შექმნეს მართვის ალტერნატიული პრობლემები, როგორებიცაა  

„გენდერული უთანასწორობა“ ან „ქალებზე ძალადობა“ და მეოცე საუკუნის გლობალურ 

governmentality-ში თავიანთი წვლილი იმით შეიტანეს, რომ  ქალები წარმოაჩინეს  

ტრანსნაციონალურ კატეგორიად, საზიარო პრობლემებით, რომლებიც საერთაშორისო 

რეაგირებას საჭიროებს.  

 

მეცხრამეტე საუკუნის ევროპულმა და ამერიკულმა ქალთა ორგანიზაციებმა მთელი მსოფლიოს 

ქალების წარმომადგენლობაზე განაცხადეს პრეტენზია და კოლონიზებულ ქვეყნებში სექციები 

დააარსეს. ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფორმალური პოლიტიკა ესწრაფოდა,  

ქალები განეხილათ, როგორც საერთო პოლიტიკური პრობლემების მქონე ჯგუფი და, 

იმავდროულად, პატივი ეცათ განსხვავებების გამოც. ადრეული მეოცე საუკუნის ქალთა 

ორგანიზაციების რუპის კვლევა გვაჩვენებს, რომ ამ პოზიციას თან სდევდა დაძაბულობა, რადგან 

ამერიკული ჯგუფები ბევრად მეტ ფინანსებს იღებდნენ, ვიდრე დანარჩენები, ხოლო ამერიკული 

და ევროპული ორგანიზაციებიც სხვა ქვეყნების ქალების მენტორობას ესწრაფოდნენ. „ქალთა 

სუფრაჟის საერთაშორისო ალიანსში“ გამეფებული რასიზმის გამო,  შავკანიანმა ქალებმა ცალკე 

ორგანიზაციები შექმნეს (რუპი, 1997, გვ. 75). ომიანობის დროს  და ომის შემდგომ პერიოდებში  

ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაციები, ევროპელთა და ამერიკელთა ლიდერობით, ეროვნულ 

განსხვავებებსაც ისევე უსვამდნენ ხაზს, როგორც საერთო გამოცდილებას. ისინი ხშირად მხარს 

უჭერდნენ ეროვნული დამოუკიდებლობის მოძრაობებს და ცდილობდნენ, ხელი შეეწყოთ 

ეროვნულ კონტექსტში ქალთა ლიდერობისა და ორგანიზაციების აღმოცენებისთვის (რუპი, 1997).  
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ქალთა ორგანიზაციების ქსელებისა და ცოდნის გამო, მათი მხარდაჭერა პოლიტიკურად 

ღირებული გახდა ევროპული და ამერიკული ელიტისთვის, რომელიც ცდილობდა, გლობალური 

მმართველობის პოსტკოლონიური ფორმები შეექმნა იმ დროს, როდესაც ძველი იმპერიები 

ნაციონალისტური მოძრაობების ზეწოლის შედეგად დანგრეული იყო. როგორც 

ინტერნაციონალისტები, ქალთა ორგანიზაციები შეთანხმდნენ, რომ სოციალური საკითხების 

გადასაჭრელად საჭირო იყო ინტერსამთავრობო კონგრესები და ხელშეკრულებები. მათ 

მოითხოვეს ინტერსამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც საერთაშორისო სივრცის 

დარეგულირებას და საერთაშორისო კონფლიქტის მედიაციას შეძლებდნენ. ქალთა მოძრაობის 

ორგანიზაციები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ჯგუფი იყო, რომელიც მხარს უჭერდა 

ერთა ლიგას და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ და 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ (მილერი, 1994; რუპი, 

1997; სირი, 1996, გვ. 20).  

საუკუნეების გასაყარზე  ქალთა რამდენიმე ორგანიზაციამ საერთაშორისო სამთავრობო 

ორგანიზაციებში მმართველობით სტატუსსა და სპეციალიზაციას მიაღწია, მათ შორის იყო ქსს და 

მისი ზოგიერთი განყოფილებაც. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ერთა ლიგა და გაეროც 

ქალთა დასაქმებისა და ტრეფიკინგის საკითხებზე კონსულტაციებს ქალთა ორგანიზაციებთან 

გადიოდნენ (ბერკოვიჩი, 1999; ლეპანენი, 2009; რეანდა,1999; უილეტსი, 1996). გარდა ამისა, 

ქალთა ორგანიზაციები ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტივობების მონიტორინგსაც 

მიმართავდნენ (მილერი, 1994). მათი დაუღლელი ადვოკატირების შედეგად ერთა ლიგამ შექმნა 

ქალთა სპეციალისტების კომიტეტი, რომელმაც საფუძველი მოუმზადა გაეროს ქალთა სტატუსის 

შესახებ კომიტეტს. ამრიგად, გაეროს დაარსებამ გზა გაუხსნა ახალ პერიოდს, რომელშიც ქალები 

ადამიანთა პრობლემატიზებული კატეგორიაა და ცოდნისა და სპეციალიზაციის კონკრეტულ 

ფორმებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო მართვას საჭიროებს.  

 

ერთი მხრივ, ქალთა ორგანიზაციებმა თავიანთი წვლილი შეიტანეს საერთაშორისო 

ინტერსამთავრობო ინსტიტუტებისა და პროცესების ფორმირებაში, მეორე მხრივ,  ამ 

ინსტიტუტებმა გავლენა მოახდინა მთელი მსოფლიოს ქალთა მოძრაობის ორგანიზაციებზე. 

გაერომ თავისი ანგარიშ ვალდებულება და პასუხისმგებლობა ტრანსნაციონალურ მოქალაქეთა 

ასოციაციებთან მიმართებაში განსაზღვრა და არა მხოლოდ წევრ სახელმწიფოებთან 

მიმართებაში: გაეროს შეეძლო, შეხებოდა და ემართა ინდივიდთა ისეთი ტრანსნაციონალური 

კოლექტივები, როგორიც  არის:  „მუშები“, „ქალები“ ან „იძულებით გადაადგილებული 

ადამიანები“ და შეიძლება ისინი სახელმწიფოებისგანაც  კი დაეცვა. გაერომ დაამკვიდრა ტერმინი 

„არასამთავრობო ორგანიზაცია“ (NGO) და ზუსტად განსაზღვრა,  რომელი ორგანიზაციები 

მიიჩნეოდა „საერთაშორისოდ“ და ჰქონდა უფლებამოსილება  კონსულტაციურ სტატუსზე გაეროს 

ეკონომიკურ და სოციალურ საბჭოსთან (ECOSOC) (უილეტსი, 1996, გვ. 40). გაეროს 

განსაზღვრებები ხაზს უსვამს, რომ ECOSOC-თან კონსულტაციური სტატუსის ქონის 

უფლებამოსილება  ეძლევა ორგანიზაციებს, რომლებიც ეროვნული მთავრობებისგან 

დამოუკიდებლები და საერთაშორისო ორგანიზაციის [?] წინაშე ანგარიშვალდებულნი არიან 

(უილეტსი, 1997, გვ. 42).  გაერო მოითხოვს,  რომ კონსულტანტი NGO-ები ტრანსნაციონალურ 

პირებს წარმოადგენდნენ, მაგალითად, „მუშებს“, „ქალებს“, მასწავლებელთა ან ექიმთა 

პროფესიულ და საერთაშორისო ასოციაციებს, რომლებიც იმგვარ საზღვრის გადამკვეთ 

საკითხებს ეხება, როგორებიცაა: გარემო, დაავადებების კონტროლი, ადამიანებისა და საქონლის 

ტრეფიკინგი, იძულებით გადაადგილებული ადამიანები და სხვა (ECOSOC, 1996, გვ. 31).  
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ქალთა ორგანიზაციები და developmentality2 

 

ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაციებს აღიარებული ავტორიტეტი მხოლოდ იმ თემებზე 

სალაპარაკოდ აქვთ, რომელთაც საერთაშორისო სამთავრობო ელიტები „ქალთა საკითხებად“ 

მიიჩნევენ,  ეს კი, თავის მხრივ, სხვა მმართველობითი პრობლემების ქვეკატეგორიად იქცა. 

მმართველობითი ცოდნა ფორმირდება უფრო ფართო ინსტიტუციურ დისკურსებში, რომლებიც 

მმართველობის პრობლემების კატეგორიზაციას ახდენს ტერმინებით: „ეკონომიკა“, 

„განვითარება“, „კულტურა“, „ადამიანის უფლებები“, „უსაფრთხოება“ და ა.შ. ეს კატეგორიები 

გავლენას ახდენს სოციალური ცოდნის ფორმირების დისკურსულ შესაძლებლობებზე. მეოცე 

საუკუნეში საერთაშორისო პოლიტიკა ქალებზე, როგორც ქალებზე, უმეტესწილად გაეროს 

განვითარების ბიუროკრატიაში მიმდინარეობდა. ქალთა საერთაშორისო NGO-ები ქალებს 

ადვოკატირებას უწევდნენ იმგვარი governmentality-ის ფარგლებში, რომელიც შორეულ 

ეკონომიკებსა და მოსახლეობებში მმართველობითი ჩარევის რაციონალიზაციას ახდენდა იმით, 

რომ ეს  მდიდარი ქვეყნების მოდელით განვითარებაში დაეხმარებოდა.  

 

პირველი ამერიკული და ევროპული ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც 

შემდგომში გაეროს პოლიტიკაში ჩაერთვნენ, უსამართლობის არტიკულირებას ქალთა 

სიღარიბის, წერა-კითხვის უცოდინრობისა და ჯანმრთელობის პრობლემების შესახებ თავიანთ 

შედარებით ცოდნაზე აფუძნებდნენ. მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს სახელმწიფოები  უფრო მეტად 

აგროვებდნენ მოსახლეობის სტატისტიკას და სხვა სოციალური მეცნიერების ინფორმაციას 

(ქოული, 2000). ამ კონტექსტში ქალთა მოძრაობის ორგანიზაციებმა თავი დაიმკვიდრეს, როგორც 

ქალების მართვის მცოდნეებმა და ქალებზე სტატისტიკის მწარმოებლებმა. მეტიც, ევროპული და 

ამერიკული ქალთა მოძრაობები პირველები იყვნენ, რომლებმაც governmentality-ის თეორიის 

მიერ გამოკვეთილი კალკულაციური მმართველობითი პრაქტიკა გამოიყენეს. governmentality-ის 

ანალიტიკოსები ხაზს უსვამენ შორეული მოსახლეობების მართვაში კალკულაციური პრაქტიკის 

მნიშვნელობას. საერთაშორისო სამთავრობო ორგანიზაციები აგროვებენ  სტატისტიკას, ახდენენ 

მოსახლეობების შედარებას და რანჟირებას   ასევე რაოდენობრივად გამოხატულ მართვის 

მიზნებსა და სტანდარტებთან  მიმართებაში. სუზენ ილკანი და ლინ ფილიპსი აღნიშნავენ, რომ 

გაეროს კალკულაციურ პრაქტიკას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს გლობალური 

governmentality-ის თვის, რომელიც მოსახლეობების ქცევის სტანდარტიზაციას ესწრაფვის ისეთ 

სფეროებში, როგორებიცაა: განათლება, მოხმარება და ვაჭრობა (ილკანი&ფილიპსი, 2010, გვ. 

850). ამასთანავე, მაიკლ მერლინგენმა გააანალიზა ეუთოს რანჟირებისა და კლასიფიკაციის 

პრაქტიკა, რომლითაც ის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ეთნიკურ უმცირესობებთან 

დამოკიდებულებას აფასებს; პრაქტიკა მოიცავს მეთვალყურეობას, გამოკვლევას და 

ნორმალიზაციისკენ  მიმართულ განსჯას, რაც ევროკავშირს აღმოსავლეთის მოსახლეობის 

დისციპლინირების საშუალებას აძლევს (მერლინგენი, 2003). 

 

დემოკრატიზაციის, ადამიანის უფლებებისა და ქალთა სტატუსის გაზომვა და ამის შესახებ  

ანგარიშების  მომზადება არის მცდელობა,  ეს სოციალური საკითხები გლობალური 

ხელისუფლების ტექნოკრატიულ მენეჯმენტს დაექვემდებაროს. ქალთა საერთაშორისო საბჭომ 

აწარმოა ცოდნა, რომლის მიხედვითაც გენდერული უთანასწორობა გაზომვადი სოციალური 

პრობლემაა და სოციალური პოლიტიკის საშუალებით ცვლილებას ექვემდებარება. ქსს-ს 

ინფორმაციის ბიურო აწარმოებდა სტატისტიკას ქალთა დასაქმების, განათლებისა და 

                                                 
2 Developmentality  – შორეული ქვეყნებისათვის ეკონომიკური განვითარების მოდელის დასახვა, მდიდარი 

და განვითარებული ქვეყნების ან აქტორების მიერ. 
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აქტივობების შესახებ. 1909 წელს მათ ეროვნულ საბჭოებს თავიანთ ქვეყნებში არსებული 

საკანონმდებლო უთანასწორობის შესახებ ანგარიშის მიწოდება სთხოვეს, 1912 წელს კი ჩვიდმეტ 

ქვეყანაში გენდერული უთანასწორობის ამსახველი ანგარიში გამოაქვეყნეს (ბერკოვიჩი, 1999, გვ. 

3; ქალთა საერთაშორისო საბჭო, 1912). როგორც ბერკოვიჩი აღნიშნავს, „სტანდარტიზებული 

საზომების გამოქვეყნებით, ქალების სტატუსს კაცებისას ადარებენ, და  განსხვავებას, რომელსაც 

პოულობენ,(ყოველთვის  პოულობენ), განსაზღვრავენ  დისკრიმინაციად,  სოციალურ  

პრობლემად და უსამართლობად,  რომელიც სახელმწიფოს პოლიტიკის შედეგად უნდა 

გამოსწორდეს და კორექტირდეს“ (ბერკოვიჩი, 1999, გვ. 3).  

 

 

ამრიგად, ევროპულმა და ამერიკულმა ქალთა ორგანიზაციებმა გლობალურ მმართველობაში  

ჩართვა მონაცემების წარმოებით დ ა ქალთა თავისუფლებასთან მიმართებაში ქვეყნების 

რანჟირებით სცადეს. მათ წინ წამოწიეს ქალთა სტატუსის საერთაშორისო სტანდარტები. 

განვითარების დისკურსში ფემინისტი სწავლულები ხაზს უსვამდნენ, რომ ქალთა განათლების, 

ჯანმრთელობისა და ეკონომიკური სტატუსის გაუმჯობესება პოზიტიურად იმოქმედებდა ბავშვების 

კეთილდღეობაზეც და ეკონომიკურ ზრდაზეც.  ამგვარად, ქალთა კეთილდღეობის 

ინსტრუმენტალიზაციას ელიტური მმართველობითი მიზნებისთვის იყენებდნენ (ბოუსრაპი, 1970). 

გაეროს სისტემაში ქალთა ინტერესებისთვის მებრძოლებმა მოიპოვეს რესურსები „ქალები და 

განვითარების“ სფეროსთვის, რომელმაც ქალები დედებად და მარგინალიზებულ მშრომელებად 

წარმოადგინა და „მესამე სამყაროს ქალი“ განსაკუთრებული ყურადღების საგნად აქცია (ქაბირი, 

1994; მოჰანტი, 1991).  ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაციები ქალების ადვოკატირებას 

ეწეოდნენ იმგვარი developmentality-ის ფარგლებში, რომელიც რაციონალიზაციას უწევდა 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მმართველობით ჩარევას შორეულ ეკონომიკებსა და 

მოსახლეობაში, რადგან ეს მათ მდიდარი ქვეყნების მოდელით განვითარებაში დაეხმარებოდა. 

მოსახლეობის  ცოდნა ხელს უწყობდა გლობალურ governmentality-ის, რომელიც მსოფლიოს 

ყოფდა „მაღალგანვითარებულ“ ცივილიზაციებად (სადაც ქალებს პოლიტიკური თანასწორობა 

ჰქონდათ და პატარა,  ჯანსაღ ოჯახებს უვლიდნენ) და „ნაკლებად განვითარებულ“ 

ცივილიზაციებად (სადაც ქალებს იმდენი ბავშვი ჰყავდათ, რომ შესაბამისად ვერ უვლიდნენ  და 

იტანჯებოდნენ ისეთი კულტურული ნორმებით, როგორიცაა გარიგებით ქორწინება და 

პოლიგამია).  მეოცე საუკუნის განმავლობაში ქალთა უფლებების შესახებ ბრიტანული და 

ჩრდილოამერიკული ფემინისტური არგუმენტები დამოკიდებული იყო ლიბერალურ 

ცივილიზაციურ დისკურსზე, რომელიც აღმოსავლეთის პატრიარქალურ კულტურებს დასავლეთის 

შედარებით გენდერულ ეგალიტარიანიზმს ადარებდა და გენდერულ თანასწორობას 

მოდერნიზაციისა და პროგრესის იგივეობა განიხილავდა. მაგალითად, კოლონიებში ქალთა 

ხატების ბრიტანულ და ამერიკულ განსაზღვრაში კეტრინ მეიოს გავლენიანმა წიგნმა,  „დედა 

ინდოეთმა“ (1927), ინდოეთში ბავშვთა ქორწინება ბრიტანეთში პოლიტიკურ საკითხად აქცია, 

რასაც 1929  წელს „ბავშვთა ქორწინების შეკავების აქტი“ მოჰყვა. (ლიდლი&რაი, 1998, გვ. 503). 

როგორც ლიდლი და რაი აღნიშნავენ, მეიო ამტკიცებს, რომ ქალთა და გოგონათა ჩაგვრის 

მიზეზები კოლონიზებული ხალხებისთვის დამახასიათებელ ჩამორჩენილ კულტურაშია, აგრეთვე, 

პარალელებს ავლებს ინდოელებსა და ფილიპინელებს შორის მათი კულტურული ველურობისა 

და აღმატებული ცივილიზაციის მიერ მართვის საჭიროების გამო (მეიო აგრეთვე არის ავტორი 

წიგნისა „შიშის კუნძულები: სიმართლე ფილიპინელების შესახებ“, რომელიც 1925 წელს გამოიცა), 

მეიო ინდოელ ქალთა ჩაგვრის პრობლემის გადაჭრის გზად განგრძობით ბრიტანულ 

მმართველობას სახავს , ამავდროულად,  ყურადღებას არ აქცევს   ადგილობრივი ქალების 

განმათავისუფლებელ კამპანიებს და ბრიტანელი მამაკაცების მიერ ინდოელი ქალების ჩაგვრას. 

მეიოს ნაშრომებმა გავლენა მოახდინა  ჩაგრული აღმოსავლელი ან მესამე სამყაროს ქალის 

(რომელსაც გადარჩენა სჭირდება) სტერეოტიპზე, რომელიც კვლავაც ქმნის ბრიტანულ და 
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ამერიკულ ფემინისტურ დისკურსს. მაგალითად, ლიდლი და რაი მიუთითებენ, რომ ისეთი 

კლასიკური ფემინისტური ტექსტი, როგორიცაა მერი დეილის „გინეკოლოგია: რადიკალური 

ფემინიზმის მეტაეთიკა“ (დეილი, 1978) მეიოს ინდური ჩვეულებების  წყაროდ იყენებს 

(ლიდლი&რაი, 1998, გვ. 495-520). ასევე, ჯოდოზიმამ გააანალიზა „ქალთა ტრეფიკინგის 

წინააღმდეგ კოალიციის“ დისკურსები და აჩვენა, რომ ამ დისკურსში „მესამე სამყაროს ქალს“ 

პატრიარქალური კულტურების უმანკო მსხვერპლის პოზიცია აქვს (დოზიმა, 2001, გვ. 16-38).  

 

გაძლიერების დისკურსი მნიშვნელოვან გადაკვეთის წერტილად იქცა ქალთა მოძრაობის 

ორგანიზაციებს და შორეულ დონორებსა და მმართველობის აქტორებს შორის. ბარბარა 

კრუკშენქი (1999) წერს კეთილდღეობის სახელმწიფოს სოციალურ პოლიტიკაზე, რომელიც 

მიზნად ისახავდა მამაკაცთა ძალადობის მსხვერპლი ქალების გაძლიერებას და მათ 

წარმოიდგენდა უმწეო არსებებად, რომელთაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში სახელმწიფოს 

ინტერვენცია სჭირდებათ. კრუკშენქი აცხადებს, რომ ლიბერალურმა governmentality-მ 

„გაძლიერება“ აწარმოა, როგორც თავისუფალ ინდივიდთა მართვის გამართლება იმით, რომ 

ადამიანთა ზოგიერთი კატეგორია, მაგალითად, ქალი მსხვერპლი, არათავისუფლად 

განსაზღვრა. გაძლიერების შესახებ კრიტიკულმა ნაშრომებმა წარმოაჩინა, თუ როგორ იყენებენ 

მას შორეული ხელისუფლებები სამიზნე მოსახლეობებში ინდივიდების ცხოვრებისა და 

პოლიტიკური ბრძოლების მიკრომენეჯმენტისთვის. გაძლიერება ახდენს პოლიტიკური 

პრობლემების – მაგალითად, ჯანმრთელობის გაუარესების  ან ძალადობისა და დაავადების 

მიმართ მოწყვლადობის – ინდივიდუალიზაციას (ფინი&სარანგი, 2008).  

 

 

გენდერული გაძლიერების დისკურსი ასევე ამყარებს გლობალურ ცივილიზაციურ იერარქიას. 

ილკანმა და ფილიპსმა (2010) ათასწლეულის განვითარების მიზნები პოლიტიკური 

პრიორიტეტების რეფორმულირებისა და სტანდარტიზაციისთვის გააკრიტიკეს, მათ შორის იყო 

„გენდერული გაძლიერების“ გაზომვის მეთოდიც. „გენდერული გაძლიერების ინდექსი“ (GEM) 

პრეტენზიას აცხადებს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა გავლენის გაზომვაზე და 

ახდენს ქვეყნების რანჟირებას, სადაც ყურადღება „აგენტობას“ ექცევა და არა „კეთილდღეობას“ 

(კლასენი, 2006, გვ. 257). GEM-ის დადგენაში შემოსავლისთვის მინიჭებული მნიშვნელობა ხელს 

უწყობს იმას, რომ მდიდარმა ქვეყნებმა მაღალი ქულები მიიღონ, ღარიბმა ქვეყნებმა კი – დაბალი 

(კლასენი, 2006, გვ. 258). შესაბამისად, ინდექსი იძლევა საშუალებას, რაოდენობრივად 

დადასტურდეს ცივილიზაციური იერარქია, სადაც მდიდარი ქვეყნების მამაკაცები „თავიანთ“ 

ქალებს უკეთესად ექცევიან და ამგვარად ამტკიცებენ თავიანთ უპირატესობას.  

 

 

ქალთა ორგანიზაციები, განვითარებული ლიბერალური governmentality  და გლობალური 

ცოდნის ქსელები  

 

გაძლიერების ენა დამახასიათებელია „განვითარებულ governmentality-ზე“ დაფუძნებული 

პროგრამებისთვის. აგენტობისა და რესპონსიბილიზაციის 3  (პასუხისმგებლობიზაციის) 

ტექნოლოგიები განვითარებული ლიბერალური governmentality-ის მნიშვნელოვან თემებს 

წარმოადგენს. სწავლულებმა განვითარებული ლიბერალიზმის თეორიები განავითარეს გვიან 

                                                 
3 Responsibilization – ნეოლიბერალური დღის წესრიგით ნაკარნახევი  სააზროვნო სქემა, რომლის 

მიხედვითაც, სუბიექტის პირად პასუხისმგებლობამდეა დაყვანილი ისეთი რამ, რაც ადრე სახელწიფოს 

მოვალეობას წარმოადგენდა  ან , თუნდაც, სრულიად არ წარმოადგენდა პირად ვალდებულებას.  
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მეოცე საუკუნეში კეთილდღეობის სახელმწიფოს პოლიტიკაში ცვლილებების ანალიზით; ეს 

ცვლილებები მიმართული იყო  ადამიანთა „პასუხისმგებლობით აღჭურვასა“ და 

„გაძლიერებისაკენ“, რათა  თავად ეზრუნათ თავიანთ ჯანმრთელობაზე, განათლებასა და 

კეთილდღეობაზე. დინის (2009) მიხედვით, „აგენტობის ტექნოლოგიები“ მართულებს თავიანთი 

ქცევის მონიტორინგსა და კორექტირებაში რთავს, რადგან მათ განიხილავს პასუხისმგებელ 

აგენტებად, რომელთაც შესაბამისი ინფორმაციისა და სწავლების მიღების შემდეგ შეუძლიათ 

მმართველობის ნორმები და მიზნები დააკმაყოფილონ.  

 

განვითარებული ლიბერალური გლობალური governmentality  ესწრაფვის განვითარებადი 

ქვეყნების რესპონსიბილიზაციასა და გაძლიერებას, რათა მათ შეძლონ თავიანთი  ეკონომიკური 

პრობლემების გადაწყვეტა.  დონორმა სახელმწიფოებმა და ორგანიზაციებმა დახმარების მიმღებ 

მხარეებთან თავიანთი ურთიერთობა „პარტნიორობებად“ გადააკეთეს, სადაც დახმარების 

პროექტებსა და პრიორიტეტებს თავად შემწეობის მიმღები საზოგადოებები განსაზღვრავდნენ 

(აბრაჰამსენი, 2004). დონორები ასევე შეეცადნენ, „პრაქტიკული დონის“  NGO-ებთან ემუშავათ და 

არა სახელმწიფო სააგენტოებთან (მუსტო, 2008. გვ. 9-10). განვითარებაში წამყვანი როლი, 

სახელმწიფოების ნაცვლად, კერძო აქტორებს, ბიზნესსა და NGO-ებს მიენიჭა (ფოულერი, 2000, 

გვ. 2). ცივი ომის დასრულების შემდეგ საერთაშორისო ბაზრების რეგულაციის ცვლილებებმა 

NGO-ებისთვის შორეული დონორებისგან ფინანსების მისაღებად უფრო ხელსაყრელი გარემო 

შექმნა (პინტერი, 2001, გვ. 198).  

 

განვითარებული ლიბერალური governmentality უპირატესობას ანიჭებს ქსელებს და 

მოკლევადიან კონტრაქტებს, როგორც საუკეთესო ფორმაციებს შორეულ დისტანციაზე 

მმართველობითი ინტერვენციისთვის. მართვა სულ უფრო და უფრო მეტად მიმდინარეობს 

სახელმწიფო ქსელების, საერთაშორისო სამთავრობო ორგანიზაციების (IGO-ები, მაგალითად, 

მსოფლიო ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, გაერო) და NGO-ების (მათ შორის, 

სოციალურ მოძრაობებთან დაკავშირებული NGO-ების) საშუალებით. ქსელები ხშირად 

მოცემულია, როგორც კონტრაქტზე დაფუძნებული პარტნიორობების წყება დონორებს, 

ტრანსნაციონალურ NGO-ებსა და ლოკალურ NGO-ებს შორის. ამგვარი ქსელები აწარმოებს და 

აცირკულირებს ინფორმაციას  –  მართვის თეორიებსა და მეთოდებს. მართვის პროგრამა, 

როგორიცაა გაუპატიურების კრიზისული ცენტრი, ნებისმიერ ადგილას შეიძლება დამოკიდებული 

იყოს ლოკალური, აგრეთვე ტრანსნაციონალური ფემინისტური ჯგუფების აქტივობაზე, ადამიანის 

უფლებებისა და ჰუმანიტარულ NGO-ებზე, ადგილობრივ მთავრობაზე, სახელმწიფო 

ინსტიტუტებზე, ფილანთროპულ ფონდებზე, კორპორაციულ დონორებსა და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებზე. ამგვარი ქსელები მმართველ აქტორებს სხვადასხვა ადგილზე ქალებზე 

მონაცემებითა და მათი „გაძლიერების“ მეთოდებით ამარაგებს. სერვისებისა და გენდერული 

პოლიტიკის რჩევების მისაღებად ქალთა NGO-ებთან კონტრაქტების ახალმა პრაქტიკამ გვიან 

მეოცე საუკუნეში ქალთა ორგანიზაციებს შორის „NGO ბუმი“ გამოიწვია (ალვარესი, 2009, გვ. 175). 

სონია ალვარესი (2009) აცხადებს, რომ საერთაშორისო დონორების მიერ კვლევის რესურსებით 

და კომუნიკაციებით უზრუნველყოფამ ფემინიზმი ქუჩის მოძრაობიდან ავტორიტეტულ მართვის 

დისკურსად აქცია, რადგან NGO-ებს ჰქონდათ შესაძლებლობა, ქალთა სოციალურ 

მდგომარეობაზე კვლევები ეწარმოებინათ და გაევრცელებინათ.  

 

 

როდესაც NGO-ების მიერ შექმნილი ცოდნის პროდუქტების ვრცელი კრებული ფემინიზმების 

მრავალშრიან პოლიტიკურ-კომუნიკაციურ  ქსელებში გზას იკვალავს, იგი ხშირად გადადის 

ხოლმე სხვა (გადამკვეთი) სოციალური მოძრაობების ქსელში, სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებსა და სოციალურ და პოლიტიკურ ინსტიტუტებში. ამრიგად, ფემინიზმების 
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დისკურსული „ბარგი“ ზოგჯერ, ასე ვთქვათ, „უმეთვალყურეოდ“ გადაადგილდება. (ალვარესი, 

2009, გვ. 178) ადამიანის უფლებების NGO-ების მკვლევრებმა აღნიშნეს, რომ ტრანსნაციონალური 

მოძრაობების გავლენა ტარდება ინფორმაციის პოლიტიკით, რომელსაც პროფესიონალური 

NGO კვლევები ააქტიურებს (რონი, რამოსი&როჯერსი, 2005). ინფორმაციის პოლიტიკა არა 

მხოლოდ მონაცემებისა და ნარატივების შეგროვებას და გავრცელებას მოიცავს, არამედ 

თეორიებს და ანალიზსაც. გარდა ამისა, NGO-ები ხშირად აწარმოებენ და ავრცელებენ მართვის 

მეთოდებს ტრენინგის მასალებისა და სერვისის მიწოდების მოდელების ფორმით.   

 

Governmentality-ის პერსპექტივიდან ქალთა ორგანიზაციები ჩართულნი არიან ცოდნის 

გლობალურ ქსელში, რომელიც ადამიანის გენდერულ ქცევასთან დაკავშირებული 

„ორგანიზაციების, ინსტიტუტების, ჯგუფებისა და ადამიანების არამდგრადი კონფიგურაციით“ არის 

აგებული (ილკანი და ფილიპსი, 2008, გვ. 713-714). ქალთა მოძრაობის NGO-ები ამ ქსელის 

მნიშვნელოვანი საკვანძო წერტილებია, რადგან მათ ქალების შესახებ ცოდნისა და გენდერის 

თეორიების წარმოება-გავრცელება შეუძლიათ (ალვარესი, 2009, გვ. 177). გლობალური ცოდნის 

ქსელის თეორია governmentality-ის თეორიას იმგვარად ავითარებს, რომ ხაზი გაუსვას, 

მობილური ცოდნა, სპეციალიზაცია და მართვის მეთოდები როგორ აგებს პიროვნების იმგვარ 

ფორმებს, რომლებიც შორეული მოსახლეობების მართვას აადვილებს. პიროვნებათა 

შესაფერისი ფორმების შესახებ წარმოდგენები გადაკვეთის წერტილებს ქმნის კონკრეტული 

ადგილის კონფრონტაციულ აქტორებს და ამ ადგილზე გავლენის მოხდენის მსურველ შორეულ 

ხელისუფლებებს შორის. ამრიგად, გლობალური ცოდნის ქსელები იბადება პიროვნების 

შესაფერისი ფორმების შესახებ საზიარო ტელეოლოგიების, ღირებულებებისა და პრაქტიკის 

ირგვლივ უფრო ფართო მმართველობით კონფიგურაციებში. ეს ქსელები აადვილებს 

მსოფლიოში ცოდნის, სპეციალიზაციისა და მართვის მეთოდების გადაადგილებას, რათა 

წაახალისოს კონკრეტული ჩვევები, ქცევა და თვით აღქმა.  

 

 

გლობალური უსაფრთხოება და ქალთა გაძლიერება  

 

ფემინისტურ დისკურსისა და ცოდნის გადაადგილებას თან ახლავს გლობალური governmentality-
ის  ყველაზე ძალადობრივი გამოვლინებები. როგორც დინმა აღნიშნა, ლიბერალური 

governmentality ავტორიტარული მთავრობის კრიტიკით განვითარდა, მაგრამ ის ძალადობრივ 

მართვის მეთოდებს მაინც არ გამორიცხავს; უსაფრთხოების ლიბერალურ პრაქტიკას 

ერთდროულად ძალდატანებითი და უფლებამოსილების განზომილება აქვს (დინი, 2002, გვ. 42). 

განვითარებული ლიბერალური გლობალური governmentality-ის ამ განზომილების ტიპური 

მაგალითია გაეროს ცივი ომის შემდგომი სამშვიდობო პრაქტიკა. გაერო ადრინდელზე უფრო 

აქტიურად მონაწილეობს სამშვიდობო შეთანხმებების მონიტორინგსა და კოორდინირებაში, 

პოსტკონფლიქტური ადმინისტრაციული სტრუქტურების ზედამხედველობაში, კონსტიტუციურ, 

სასამართლოსა და საარჩევნო რეფორმებში, არჩევნებში, ეკონომიკურ რეკონსტრუქციაში, 

ჰუმანიტარულ დახმარებაში, ადამიანის უფლებების მონიტორინგსა და ლტოლვილთა 

დაბრუნების პროგრამების იმპლემენტაციაში. ამრიგად, საკითხები, რომელთაც ადრე 

განვითარებას უკავშირებდნენ, უსაფრთხოების საკითხებად იქცა, განუვითარებლობა კი 

უსაფრთხოების რისკად შეფასდა.  განვითარებული ლიბერალური უსაფრთხოების ეს პრაქტიკა 

უსაფრთხოებას ლიბერალურ ბაზრებსა და კონსტიტუციურ მოდელებზე დამოკიდებულად 

წარმოადგენს (დაფილდი, 2001; გაერი, 2003; იეიგერი, 2010; რიჩმონდი, 2003). უსაფრთხოების 

ლიბერალური რაციონალობის მიხედვით, შეიარაღებული ძალის გამოყენება მსოფლიოს 

ნებისმიერ წერტილში გამართლებულია ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული მიზნების, მათ 

შორის, ბიუროკრატიებისა და ამგვარი მიზნების მონიტორინგისთვის საჭირო NGO-ების დაცვის 
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საჭიროებით. გაერო  სანქციას აძლევს შეიარაღებულ ძალებს  სამხედრო მოსამსახურეების, 

პოლიციისა და კერძო დაცვის კონტრაქტორების სახით. ამგვარი ოპერაციები რუტინულად 

ამყარებს კავშირს ადგილობრივ ქალთა ორგანიზაციებთან და გენდერულ სპეციალიზაციას 

ინსტიტუციურ აღიარებას სთავაზობენ მწირად დაფინანსებული გენდერის ოფიცრების ან 

ცენტრების სახით (ჰარისი&გოლდსმითი, 2010; ოლსონი, 2001; ოსპინა, 2006; პუეხირბალი, 2003). 

 

ცივი ომის შემდგომ სამშვიდობო და დემოკრატიის მშენებლობის დისკურსში ქალებზე 

ძალადობის თემა მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. ქალებზე ძალადობის ნარატივები და სხვა 

სისასტიკეები სამხედრო ინტერვენციებს ამართლებს ქალების დაცვის მიზნით მოძალადე 

კაცებისგან, რომლებიც ჩამორჩენილ პატრიარქალურ კულტურას ეკუთვნიან და რუტინულად 

არღვევენ ადამიანის უფლებებს (ჰანთი, 2006; სეიგანი, 2010). სამშვიდობოთა ტრენინგის 

მასალებში პოსტკონფლიქტურ ზონებში მცხოვრები ქალები  სექსუალური ძალადობით 

ტრავმირებულებად არიან წარმოდგენილნი (DPKO, 2002; ჰარინგტონი, 2006). ქალებზე 

ძალადობის გლობალურად აღნუსხვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ძალისხმევა  მშვიდობის 

დამყარებისა და საერთაშორისო სამართლიანობის ახალი ფორმების მხარდამხარ განვითარდა 

(ბასი, 2007; ჰარინგტონი, 2010a, გვ. 124-127). 1992  წლის დეკემბერში უშიშროების საბჭომ 

განაცხადა, რომ შეძრწუნებული იყო „ქალთა მასობრივი, ორგანიზებული და სისტემატური 

დატყვევებისა და გაუპატიურების შესახებ ცნობებით, განსაკუთრებით მუსლიმ ქალებში, ბოსნია და 

ჰერცეგოვინაში“ და ეს ანგარიშები ინტერვენციის დასაბუთების ნაწილი გახდა (რეზოლუცია 798). 

1994 წელს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ გენდერით მოტივირებულ ძალადობაზე 

სპეციალური მომხსენებელი დანიშნა და მსოფლიოში ქალებზე ძალადობის შესახებ ინფორმაციის 

წარმოება დაიწყო (პიეტი ლადავიკერსი, 1996, გვ. 142-145; გაერო, 1993, 1994,1996a, 1996b, 1996c; 

UNHCR, 1993). ამჟამად ქალებზე ძალადობის მონიტორინგს რეგიონული ძალები თავიანთ 

გავლენის სფეროებში მიმართავენ, მაგალითად, ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის პოლიცია 

ახორციელებს ოჯახში ძალადობის პროგრამებს ტონგას, სამოას, კუკის კუნძულებისა და 

კირიბატის პოლიციისთვის (PPDVP, 2010; AFP, 2010). ქალებზე ძალადობის შესახებ 

ავტორიტეტული ცოდნა ფემინისტური დისკურსისა და ქალთა ორგანიზაციების სფეროდ რჩება. 

ევროპისა და ამერიკის ადრეულმა ქალთა მოძრაობებმა შეისწავლეს  ოჯახში ძალადობისა და 

ქალთა სხეულებრივი ხელშეუხებლობის დარღვევების სხვა ნარატივები (თრამბლი, 2004). 

ფემინისტებმა განაცხადეს, რომ ქალებს, ომის პერიოდის სექსუალური ძალადობის გამო, 

მშვიდობის განსაკუთრებული ინტერესი აქვთ (ოგდენი&სარგანტი, 1915).  

 

ქალებზე ძალადობის კვანტიფიკაცია 1970-იან და 1980-იან წლებში განვითარდა, როგორც ამ 

საკითხის ირგვლივ აღმავალი ფემინისტური აქტივიზმის ნაწილი (გეივი, 2005). ქალებზე 

ძალადობის აღრიცხვაზე ფემინისტური ძალისხმევები დაუკავშირდა ადამიანის უფლებების 

მიმართულების ძალისხმევებს წამების აღნუსხვასა და სხეულზე ძალადობის ფსიქოლოგიურ 

ტრავმად ანალიზს (ჰარინგტონი, 2010b, გვ. 98-117). ფემინისტური ცოდნა იძლეოდა რიცხვებსა და 

ნარატივებს, რომელიც სამხედრო ინტერვენციისა და მზარდი საერთაშორისო პოლისინგის 

რაციონალიზაციას ახდენდა. გაერომ შემოიტანა სლოგანი „ძალა გაძლიერებისთვის“, რომელიც 

სამშვიდობო უსაფრთხოების მდედრობითი სქესის პერსონალს, ჯარისკაცებსა და პოლიციელებს, 

ქალთა გაძლიერების აგენტებად წარმოადგენს იმ ქვეყნებში, რომლებიც ლიბერალური 

მშვიდობისა და დემოკრატიის სახელით საერთაშორისო სამხედრო ინტერვენციას 

დაექვემდებარნენ. გაეროს საჯარო მოხმარებისთვის განკუთვნილი მასალები ქალ 

სამშვიდობოებს პოსტკონფლიქტურ ვითარებაში მყოფი ქალებისთვის მისაბაძ მოდელებად 

სახავს (მაგ. გაერო, 2010, 2009). სლოგანი „ძალა გაძლიერებისთვის“ გაეროს 

სამშვიდობოებისთვის სიმღერადაც კი გადაკეთდა და ამგვარად, სიმღერის საშუალებით ერთობის 

შექმნის, სოციალური მოძრაობის პრაქტიკა იყო  გამოყენებული (გაეროს პოლიციის დივიზიის 
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ქალთა გლობალური ძალისხმევა, 2011). სამშვიდობო ძალის ქალ პოლიციელთა „ქალთა 

გლობალურ ძალისხმევად“ წარმოჩენით გაერო ცდილობს, სამშვიდობო ღონისძიებები 

ფემინიზმს დაუკავშიროს. საჯარო მოხმარებისთვის განკუთვნილი მასალები ხაზს უსვამს, რომ იმ 

ქვეყნებში, სადაც გაერო შეიარაღებულ ძალებს აყენებს, გაეროს პოლისინგი ქალებს აძლიერებს. 

საინტერესოა, რომ გაეროს facebook გვერდი ქალ პოლიციელთა აქტივობების პუბლიკაციისას 

მათ რუტინული დისციპლინური აქტივობების შესრულებისას წარმოაჩენს,  როგორიცაა მთვრალი 

ქალი  მძღოლების დაკავება, სიერა ლეონეს ქალ სამშვიდობოებზე BBC-ის დოკუმენტური ფილმი 

კი მათ მარიხუანის მწეველი უსახლკარო  თინეიჯერების შევიწროებისას აჩვენებს (BBC, 2007; 

გაეროს პოლიციის დივიზიის ქალთა გლობალური ძალისხმევა, 2011). 

 

დასკვნა 

 

სოციალური მოძრაობის თეორიის ხედვა უმეტესად რეზისტენტულ პოლიტიკურ პროცესებზე იყო 

ფოკუსირებული და არა governmentality-ის კვლევაზე, გლობალური ცოდნის ქსელის თეორია კი 

გლობალურ პოლიტიკაზე ტრანსნაციონალური ფემინისტური ქსელების გავლენის უფრო სრულ 

სურათს გვთავაზობს. ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალაუფლება ქალების, როგორც 

მსოფლიო მოსახლეობის კატეგორიის, ცოდნისა და მართვის მეთოდების წარმოებასა და 

გავრცელებაში მდგომარეობს. განვითარება და გლობალური უსაფრთხოება, როგორც 

პოსტკოლონიური ცოდნისა და ძალაუფლების უმთავრესი სფეროები, ქალთა ორგანიზაციების 

საერთაშორისო ქსელების მიერ წარმოებულ ქალთა სიღარიბისა და დაუცველობის ცოდნას 

დაუკავშირდა. მეცხრამეტე საუკუნეში ევროპასა და ამერიკაში წარმოქმნილი ქალთა მოძრაობები 

თავიდანვე კალკულაციურ პრაქტიკაში იყვნენ ჩართულები, მაგრამ გენდერული გაძლიერებისა 

და სხვა ლიბერალური კალკულაციური პრაქტიკები, რომლებიც ქვეყნების რანჟირებას ან 

მათთვის ქულების მინიჭებას გენდერული თანასწორობის მიხედვით ახდენენ, ჩვეულებრივ, 

ემორჩილებიან გლობალურ იერარქიებს, რომელიც ევროპას და ჩრდილო ამერიკას დანარჩენი 

მსოფლიოსთვის მისაბაძ მაგალითად სახავს. 

 


