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2015 

ქალი მოღვაწეები განვითარებისა და გლობალური გამოწვევებისათვის 

მილენია 2015, მისი როლი და ტენდენციები 

ელეონორა ბარბიერი მაზინი 

იანვარი 2010 

 

შესავალი 

მილენია 2015 არსს  წარმოადგენს  საზოგადოებაში ქალის როლის აღიარებას, როგორც სამომავლო ურყევ 

ორიენტაციას.    

მილენია 2015 ვალდებულებებია:  ქალთა გადამწყვეტი როლის და მათი, როგორც ალტერნატიული 

მომავლის, არაღიარებული შესაძლებლობების გაშუქება საზოგადოებაში , რაც ეფუძნება ქალთა 

შესაძლებლობების სპეციფიურობას, როგორიც არის მომავლის ორიენტაციის  და მედიატორის 

თანდაყოლილი უნარები, ყველა დონეზე  კავშირების ქსელის განვითარება, სოციალური მოღვაწეობის 

შესაძლებლობა, ბუნებრივი კატასტროფებთან და ადამიანურ კონფლიქტებთან პირისპირ შეჯახებისას 

ქალთა შორის სოლიდარობის ჩამოყალიბების უნარი. ყველა ქალი, რომელიც ჩართულია მილენია 2015 ში, 

მუდმივად აჩვენებს მზადყოფნას საკუთარი გამოცდილებისა და გატარებული სამუშაოების შესახებ 

ინფორმაციის გაზიარებისათვის. ამ გზით ქალები ამტკიცებენ, რომ კავშირების ქსელი ყველა დონეზე, 

დაწყებული ადგილობრივიდან, რომელიც უკავშირდება დიდ საფრთხეებს, ვიდრე რეგიონულამდე და 

არსებული თუ მზარდი გლობალური საერთაშორისო კავშირებით, საჭიროებს გაზიარებას. 

 

მილენია 2015 წინადადებაა, კომუნიკაციების  გაზრდილი მნიშვნელობის გამოყენებით მსოფლიოს 

ქალებს მიეცემათ კონტაქტების დიდ შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათი როლის ხილვადობის 

გაზრდას, როგორც საკუთრად მათთვის, ასევე საერთაშორისო დონეზე.  ქსელური  კონტაქტი 

გააძლიერებს  და გააფართოვებს კონტაქტებს, ასევე იმის აღქმასა და გააზრებას, თუ რას საქმიანობენ 

ქალები მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილებში.  

 

ქალები, მილენია 2015 ში, მოდიან განსხვავებული ბიოგრაფიებით, განსხვავებული კულტურებიდან და 

და საზოგადოებაში ჩართულობიდან. ისინი ერთად მოდიან მიზნით, რომ წინ წამოწიონ საკუთარი, ქალის 

როლი ყველა საზოგადოებაში, როგორც ალტერნატიული მომავლის მშენებლებმა, მიუხედავად მათი 

განსხვავებული როლებისა, მაგრამ საერთო საზოგადოებრივი შემეცნებით. ეს არის გლობალური 

ოპერაცია და დიდი ქსელი მოიცავს მთელ მსოფლიოს, იმ ძიებით, თუ რა აქვს ქალს საზოგადოებაში და 

ამავე დროს, რა განსხვავებებია ამოცანების გაზიარებასთან  დაკავშირებული განსხვავებების 

გადატვირთვით: ქალთა როლის აღიარება როგორც ქალ საზოგადო მოღვაწეთა როლის გაზრდა, რასაც 

შეუძლია იმ მითის დანგრევა, რომ ქალი არის მხოლოდ მსხვერპლი. 

 

მილენია 2015  წარმოაჩენს თვით ქალებს და იმ სამყაროს, რომელშიც ისინი მოიტანენ ცვლილებებს უფრო 

მეტად ჰუმანური და საერთო საზოგადოებისათვის 

 



ელეონორა ბარბიერი მაზინი 

იანვარი 2010 

------------- 

------------- 

რომის გრეგორიანული  უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის  საპატიო 

პროფესორი, რომის კლუბის საპატიო წევრი', მსოფლიოს ხელოვნების და მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, 

მსოფლიოს მომავალი კვლევების ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი (1980-90), საერთაშორისო 

სოციოლოგიუი ასოციაციის მომავლის კვლევების კომიტეტის თავმჯდომარე (1978-97), 

ქალთაგაუთვალისწინებელი შემთხვევების და სოლიდარობის საერთაშორისო ქსელის  

კოორდინატორი(სპონსორი - იუნესკო, 1986-2005 ) 
 
 
 
 


