ტრენინგი პროკურორებისა და ჟურნალისტებისთვის
სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულები და სიძულვილის ენა
პროექტი: „პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა მონიტორინგისა და
ჩართულობის გზით“
10-11 ოქტომბერი, 2019
„სასტუმრო იოტა თბილისი“ (ლერმონტოვის ქ. 10, 0105, თბილისი, საქართველო)
მოწვეული ტრენერები:

ეკატერინე სხილაძე - საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე
ეკატერინე აღდგომელაშვილი - მრჩეველი გენდერის საკითხებში, ქალთა ინიციატივების
მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG)

დღის წესრიგი
10 ოქტომბერი, 2019
10:00 – 10:10

მისასალმებელი სიტყვა
გიორგი კლდიაშვილი – აღმასრულებელი დირექტორი, ინფორმაციის
თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)
მარიამ მაისურაძე - პროექტის მენეჯერი, ინფორმაციის თავისუფლების
განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)
ინა გრიგალაშვილი - ადამიანის უფლებათა დაცვის პროგრამის პროექტის
კოორდინატორი, ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF)

10:10 – 10:40

ნინო ქვათაძე - საზოგადოებასა და მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის
უფროსი, გენერალური პროკურატურა
მონაწილეთა გაცნობა, მოლოდინები ტრენინგის შესახებ

პრეტესტის შევსება; გაცნობის სავარჯიშო

***ტრენინგის დროს უზრუნველყოფილი იქნება ფოტოგადაღება, შემდგომში სოციალური კამპანიის წარმოების მიზნით.
იმ შემთხვევაში, თუ არ გსურთ ფოტოგადაღება, გთხოვთ, წინასწარ აცნობოთ ტრენინგის ორგანიზატორებს.

10:40 – 11:30

I. სიძულვილის ენა და მისი გავლენა თანასწორობაზე

(სტიგმა, სტერეოტიპი, დისკრიმინაცია. სიძულვილის ენის მნიშვნელობა და
გავლენა თანასწორობაზე; მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ გაეცნონ
მაგალითებს
და
მცირე
ვიდეო-რგოლებს
თეორიული
ინფორმაციის
განმტკიცებისთვის)
11:30 – 12:00
12:00 – 13:30

ყავა/ჩაი
II. სიძულვილის ენა VS გამოხატვის თავისუფლება (ადგილობრივი და საერთაშორისო
პრაქტიკა)

რა განსხვავებაა სიძულვილის ენას და გამოხატვის თავისუფლებას შორის; რა
ფაქტორებს აქვს მნიშვნელობა დისკრიმინაციის წახალისებად მიჩნევისთვის,
ქვეყანაში მოქმედი თვითრეგულაციის მექანიზმები. საერთაშორისო პრაქტიკა.
ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებების განხილვა სამუშაო ჯგუფებში.
13:30 – 14:30

სადილი

14:30 –16:15

II. სიძულვილის ენა VS გამოხატვის თავისუფლება (ადგილობრივი და საერთაშორისო
პრაქტიკა)

ჯგუფური მუშაობის პრეზენტაცია
16:15 – 16:45

ყავა/ჩაი
11 ოქტომბერი, 2019

10:00 –11:30

I. სქესი, გენდერი, ორიენტაცია

11:30 -12:00

ყავა/ჩაი

12:00 –13.30

II. სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, სამართლებრივი გარემო და მისი
გაშუქების სპეციფიკა

ძირითადი ტერმინოლოგია, განსაზღვრებები; ძალადობა და დისკრიმინაცია გენდერის
ნიშნით; განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფები; სოგიე ტერმინოლოგია: სქესი, გენდერი,
სექსუალური ორიენტაცია; სექსუალური ორიენტაციის/ გენდერული იდენტობის
ჩამოყალიბება;
გავრცელებული მითები და სტერეოტიპები. პრაქტიკული
სავარჯიშოები

სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის იდენტიფიცირება
პრაქტიკული სავარჯიშოები
მონაწილეებს შესავსებად დაურიგდებათ პოსტ-ტესტი
13:30-14:30

სადილი

14:30 –16:00

III. ნეიტრალური, მგრძნობიარე ენის გამოყენების მნიშვნელობა

16:00 -16:30

ტრენინგის შეჯამება, პოსტ-ტესტის შედეგების განხილვა

16:30 – 17:00

ყავა/ჩაი

და

გაშუქება.

სესიის მიმდინარეობისას მონაწილეებს განემარტებათ რას ნიშნავს ნეიტრალური ენის
გამოყენება, მგრძნობიარე ენის გამოყენება და შეეძლებათ საგაზეთო განცხადებებზე
მუშაობა. კერძოდ, ოთხ ჯგუფში დაურიგდებათ საქმის ფაბულა და უნდა მოამზადონ
სტატია/პრეს-რელიზი ან არსებული სტატია გადააკეთონ მგრძნობიარე, ნეიტრალური
ენის გამოყენებით.

***ტრენინგის დროს უზრუნველყოფილი იქნება ფოტოგადაღება, შემდგომში სოციალური კამპანიის წარმოების მიზნით.
იმ შემთხვევაში, თუ არ გსურთ ფოტოგადაღება, გთხოვთ, წინასწარ აცნობოთ ტრენინგის ორგანიზატორებს.

