ქუთაისის საერთო ქალთა პოლიტიკური კლუბის პროგრამა.
1) ვღებულობთ რა მხედველობაში დედრობითი სქესის უუფლებო მდგომარეობით გამოწვეულს
დამღუპვე; მოვლენას, როგორც ოჯახისათვის ისე საზოგადოებისათვის და მოდგმისათვის
ქუთაისის საერთო ქალთა პოლიტიკური კლუბი თავის მიზნათ ისახავს ორთავე სქესის
პიროვნულად სრულს გათანასწორებას კანონისა და სამართლის წინაშე. ქალთა პოლიტიკური
და მოქალაქობრივი ყფლების არსადგენათ და ამ უფლებას პრაკტიკულ ცხოვრებაში
გასატარებლათ ქუთაისის ქალთა კლუბი უკეთეს საშვალებათ რიცხავს თანამაზრეთა
ორგანიზაციულ შეერთებას.
2) ქალი არის ისეთივე გონიერი და გრძნობიერი არსება, როგორც მამაკაცი და უნდა
სარგებლობდეს ადამიანის სრული უფლებითაც.
3) ვღებულობთ რა მხედველობაში დღევანდელს ისტორიულ მომენტის სიდიადეს
რევოლიუციონურ პარტიებთან ერთად მხარს უჭერთ ისეთს პოლიტიკურ წეს წყობილების
ფორმას, რომელიც უფრო მეტად უზრუნველსა ჰყოფს ადამიანის პიროვნულს თავისუფლებასა
და მის მოქალაქობრივ უფლებას. ისეთი მმართველობის ფორმათ კი მიგვაჩნია მხოლოთ
დემოკრატიული რესპუბლიკა. ამისათვის დაფუძვნებელ კრების არჩევნებში ჩვენი მთელი
ენერგიით მოვითხოვთ
დაცვას და
განმტკიცებას დემოკრატიული
რესპუბლიკის
მმართველობისას სატოველთაო, თანასწორი პირდაპირი და დაფარული კენჭისყრის უფლებით
განურჩევლათ სქესთა.
4) თითეული ნორმალური სრული წლოვანი ადამიანი მცხოვრები რომელიმე სახელმწიფოში
ხანგრძლივათ რომლიდანაც მოითხოვენ კანონის წინაშე მორჩილებას უნდა სარგებლობდეს ხმის
უფლებით ამა თუ იმ კანონის გამოცებაში.
5) მოვითხოვთ რომ ქალებს მიენიჭოს იგივე ხმა არჩევნებაში და იყოს არჩეული, როგორც
საკანონმდებლო კრებაზე ისე პროვინციალურ და სათემო მმართველობაში, როგორც ყოველი
მოქალაქე მამაკაცი რომელიც რაომე ბოროტ მოქმედებისათვის, ან სნეულებით არ არის უფლება
აყრილი.
6) მოვითხოვთ რომ თითეულმა არსებულმა პარტიამ, რომლებიც გამოდიან სამართლიანობას,
თანასწორობის და პროგრესის დამცველად თავის დროშაზე დააწეროს „თანასწორობა წინაშე
სამართლისა განურჩევლად სქესთა“. და დაიცვას ასეთი თანასწორიბისათვის ისითივე
სურვილითა და ენერგიით როგორც სხვა რომელიმე მათ მიერ წამოყენებული საჭირო
მოთხოვნილება.
7) მოვითხოოთ ყველა იმ პარტიებიდან, რომლებიც აღიარებენ არჩევანთა უფლებას განურჩევლათ
სქესთა, რომ თითეული მათგანის საარჩევნო სიაში შეტანილი იყოს თავიანთ პარტიულ ამხანაგ
მამაკაცის სახელთან ერთად ამხანაგ ქალის სახელიც.
8) მოვითხოვთ მომავალ დამფუძვნებელ კრებაზე კონსტიტუციის შემუშავებაში ქალები
ღებულობდნენ მამაკაცცებთან თანასწორ მონაწილეობას.
9)ვღებულობთ რა მხედველობაში, რომ ყოველი საპატიო და სასარგებლო თანამდებობის
მიღების იმედი არის საუკეთესო სტიმული ადამიანის განმანათლებლობის გზაზე დადგომისა,
რადგან შეუძლებელია ცოდნის წყურვილის აღძრა და შეძენილი ცოდნის გამოყენება. თუ რომ

ადამიანს არა აქვს სრული უფლება მისი მოხმარებისა, მოვითხოვთ თითეული ქალვაჟის
თანაბრათ ხელმისაწდომას ყოველგვარ სამოქქალაქო და ოფიციალურ თანამდებობაზე
შესაფერად მათი მომზადებისა.
10) ვღებულობთ რა მხედველობაში აშკარა უსამართლობას, რომელსაც იწვევს სქესთა პიროვნული
უთანასწორობა კანონისა და სამართლის წინაშე, მოვითხოვთ ხელ ახლათ გადახედვას როგორც
სამოქალაქო ისე სისხლის სამართლის კანონებისა და გაუქმებას მამრობითი სქესის
პრივილეგიისას და სქესთა სასჯელის სხვა და სხაობას ერთსა და იმავე დანაშაულბისათვის.
11) ვღებულობთ რა მხედველობაში პროსტიტუციის საშინელს გავლენას ოჯახისა და
საზოგადოებისათვის, რომელსაც მიჰყავს ერი და კაცობირობა გადაგვარებამდე მოგითხოვთ ამ
სამარცხვინო ინსტიტუცის რეგლამენტაციის გაუქმებას.
12) ვღებულობთ მხედველობაში ერთი სქესის გარყვნილი ცხოვრების უპასუხისმგებლობის
სიავეს, როცა მეორე სქესს ასეთი ცხოვრებისათვის უსასტიკეს პირობებში აყენებენ,
დაუყოვნებლივ მოვითხოვთ პროსტიტუტ ქალთა ძალდატანებით შემოწმების მოსპობას.
13) მოვითხოვთ, რომ გაუქმებული იყოს მეკვიდროებითი პრივილეგია, რომ ქალსა და ვაჟს
ერთნაირი წილი ედვას დედმამის ქონებაზე.
14) მოვითხოვთ ცოლქმართა თანასწორ უფლებას შვილებზე და თავიანთ შინაურ ცხოვრებაზე.
15) მოვითხოვთ ერთნაირ აღზრდა განათლებას ორთავე სქესისათვის, როგორც დაწყებითი
სკოლებში, ისე საშვალო და უმაღლეს სასწავლებლებში.
16) მოვითხოვთ თანასწორ ხელფასს და ჯამაგირს ორთავე სქესისთვის, ერთსა და იმავე შრომაში
და თანასწორ მონაწილეობას სარგებილში და ჯილდოში ყოველგვარ საწარმაო საქმეში.
17) მოვითხოვთ თანასწორ მონაწილეობას ადმინისტრაციაში და კანონდემლობაში, როგორც
სამუნიციპალიტეტო, ისე სახელმწიფო და საერთო მმართველობაში საკანონმდებლო კრებით,
სასამართლოებით და აღმასრულებელი თანამდებობით.
მოვუწოდებთ რა ერთობისაკენ ქალებს განურჩევლად ეროვნებისა, ეკონომიური კოტეგორიისა
და პარტიული მიმართულებისა თავიანთ სპეციალური დედაკაცის ინტერესის დასაცველად და
მათ ადამიანური უფლების აღსადგენათ, ჩვენ არ ვივიწყებთ მნიშვნელობას კლასთა
ბრძოლისასაც, როგორც უკანასკნელის არსებობამ არ უნდა დაგვაწყოს უფლებრივი ბრძოლა
სქესთა შორის არსებული.
ამისათვის ვაცხადებთ პროლეტარ ქალთა საყურადღებოთ, რომ ქალთა პოლიტიკური და
მოქალაქობრივი უფლების აღსადგენათ და განსამტკიცებლათ თავი მოიყარონ საერთო ქალთა
ორგანზაციაში. და ეკონომიურ ნიადაგზე ატეხილ ბრძოლაში კი იმოქმედონ თავიანთ ძმებთან
ერთად შესაფერად მათი კლასობრივი ინტერესისა.
ჩვენ ვთხოვთ მუშა ქალებს გაიგონ ის, რომ სანამ დედა კაცები უფლებრივათ მამაკაცების
ქვეშევრდომები იქნებია, მანამ არც ერთი მოწინააღმდეგე კლასთა დედაკაცები არ წამოადგენენ
ერთმანეთისათვის ფაქტიურად შეურიგებელს მტრებს, რომელსაც არ ესმოდეთ ურთიერთობის
ადამიანური პიროვნებისა და ღირსების დამცირება, და თუ საერთო გაჭირვების დროს იქნება ეს
გაჭირვება ეროვნული თუ პოლიტიკური ხასიათისა შესაძლოა სხვა და სხვა კლასთა შეერთება

საერთო უბედურობის მოსაგრერებლათ. რომლის მაგალითის დღეს გვიჩვენებს რუსეთის
რევოლუციის ფხიხელი ბელადთა მოქმედება და ჩვენ წინ გადაშლილი არსებული ომი, მით
უფრო შესაძლებელი და მისაღებია საერთო დედრობითი სქესის დამირებულ ცხოვრების გამო
სხვა და სხვა ეკონომიურ კატეგორიის ქალთა შეერთება იმ სამარცხვინო მონური ჯაჭვის
გადაწყვეტათ, რომელიც საუკუნოებით შემოუხვევია მათვის მამრობითი სქესის ძალმომრეობას,
რომელიც ერთიანათ ხუთავს მათ პიროვნულს, და ინდივიდუალურს განითარებას რომლითაც
აგერ შეუნანებლათ სარგებლობს სხვა და სხვა ეკონომიური კატეგორიის მამაკაცების
უმრავლესობა.
ჩვენ ღრმათა გვწამს, რომ მხოლოთ საერთო ორგანიზაციული ქალთა ბრძოლა, უფლებრივ
ნიადაგზე ატეხილი ბოლოს მოუღებს სქესთა ბატონ-ყმობას და მთელი ჩვენი მისწრაფებით
მოუწოდებთ ჩვენს დაჩაგრულს დებს ერთობისაკენ თავიანთი ადამიანური პიროვნების
აღსადგენათ.
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