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ანტი-მიგრანტული რიტორიკა საქართველოში: 

ემუქრება თუ არა საფრთხე საქართველოს 

პრო-ევროპულ დისკურსს ულტრა-მემარჯვენე 

ჯგუფების მხრიდან?  

 

ირაკლი ჯღარკავა1 

 

 

გასულ თვეს, ივლისში,  არალეგალი მიგრანტების წინააღმდეგ გამართული ე.წ. 

„ქართველთა მარშით“, რომელიც მონათლულ იქნა როგორც „ეროვნულ-

განმათავისუფლებელი მოძრაობა“, კიდევ ერთხელ დადასტურდა საქართველოში 

ულტრა-მემარჯვენე სენტიმენტების თვალსაჩინო გამოვლინება. მარშში მონაწილე 

დაახლოებით 2000-მდე ულტრა-მემარჯვენე აქტივისტის მთავარ მოთხოვნას 

არალეგალი იმიგრანტების დეპორტაცია და ქვეყნის საიმიგრაციო კანონმდებლობის 

გამკაცრება წარმოადგენდა. ერთი შეხედვით, ეს ფაქტი შეიძლება ერთჯერად 

მოვლენად მივიჩნიოთ, რამდენადაც ქსენოფობიური დისკურისის არსებობა 

მრავალეთნიკურ ქართულ საზოგადოებისთვის არაბუნებრივ ნიშან-თვისებად 

აღიქმება.  საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ქართულ ენაში სიტყვა „უცხოს“ დადებითი 

                                                      
1 ირაკლი ჯღარკავა, ევროპის კოლეჯის სამაგისტრო პროგრამის „ევროპის საჯარო მმართველობა და 

პოლიტიკა“ სტუდენტი 
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https://jam-news.net/?p=49294
https://www.rferl.org/a/anti-immigration-protest-held-in-tbilisi/28618289.html
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კონოტაცია გააჩნია და შესაბამისად ულტრა-მემარჯვენეების მიერ ანტი-მიგრანტული 

სენტიმენტის გაღვივება შესაძლოა უადგილოდ ან გარდამავალ მოვლენად შეფასდეს.  

უდავოა, რომ ანტი-მიგრანტული „ქართველთა მარში“ საინტერესო პრეცენდენტულ 

შემთხვევას  წარმოადგენს საქართველოს თანამედროვე სამოქალაქო და პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში. აქედან გამომდინარე, საინტერესო საკითხს წარმოადგენს, არსებობს თუ 

არა იმის შესაძლებლობა, რომ ანტი-მიგრანტულმა რიტორიკამ ნეგატიური გავლენა 

იქონიოს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიზნებზე ევროინტეგრაციის 

მიმართულებით.   

საქართველოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე, ასევე მნიშვნელოვანია ევროპული 

ულტრა-მემარჯვენე ჯგუფების შეფასება, რომელთა პოპულარობა ევროპის 2015 წლის 

საიმიგრაციო კრიზისის დროს თვალშისაცემად გაიზარდა. ამ შემთხვევაში, ერთ-ერთ 

ამოცანას წარმოადგენს ამ ევროპული ჯგუფების ქართულ ულტრა-მემარჯვენე 

ძალებთან მსგავსების განსაზღვრა და დადგენა: იყენებენ თუ არა ულტრა-მემარჯვენე 

ჯგუფები საქართველოში იმავე დისკურსს ან მანიპულირების იმავე ინსტრუმენტებს 

არალეგალი მიგრანტების თემასთან დაკავშირებით, რათა ანტი-მიგრანტული 

სენტიმენტების გაღვივება შეძლონ? შესწევთ თუ არა ქართველ მემარჯვენე 

ექტრემისტულ მოძრაობებს ძალა და უნარი შეაფერხონ საქართველოს პრო-

ევროპული პოლიტიკური დღის წესრიგი? ეს იმ კითხვათა ნაწილია, რომელიც 

მოითხოვს ყურადღების გამახვილებას იმ პოლიტიკოსებისა და სამოქალაქო 

საზოგადოების სხვა აქტიური წევრების მხრიდან, რომელთაც საქართველოში 

გადაწყვეტილების მიღებაზე გავლენის მოხდენა ხელეწიფებათ. 

აქ, საუბარია არა ე.წ. „ახალი განმათავისუფლებელი მოძრაობის“ დემოკრატიულ და 

ლეგიტიმურ უფლებაზე - გამართონ მარში მსგავსად სხვა ევროპულ დედაქალაქებში 

დადასტურებული არაერთი ანტი-მიგრანტული დემონსტრაციებისა, არამედ იმ 

საგულისხმო ნეგატიურ გავლენაზე, რაც შესაძლოა მსგავსი რიტორიკის მქონე 

აქციებმა იქონიონ ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯზე, იმ ქვეყნისა, რომელიც 
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მრავალფეროვნების, ინკლუზიურობისა და პლურალისტული იდეების გავრცელებას 

ცდილობს. ამასთან, იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს სახელმწიფოს მთავარ 

მიზანს დასავლეთ ევროპულ, ლიბერალ-დემოკრატიული ტიპის ღირებულებებთან 

დაახლოება წარმოადგენს და სადაც დემოკრატიული ინსტიტუტები ჯერ კიდევ 

მყიფეა, მსგავსი სახის ულტრა-მემარჯვენე სენტიმენტების გაღვივება სერიოზული 

გამოწვევის წინაშე აყენებს. უფრო მეტიც, საქართველოსთვის, რომელიც ევროპისა და 

აზიის გზაგასაყარზე მდებარეობს და  მსოფლიოში ეთნიკურად ერთ-ერთ ყველაზე 

უფრო ჭრელ რეგიონს წარმოადგენს, მსგავსი ქსენოფობიური რიტორიკის არსებობა 

შესაძლოა დამღუპველი აღმოჩნდეს მომავალი განვითარების თვალსაზრისით. 

მიუხედავად იმისა, რომ ივლისში გამართული ეს ერთი „მარში“ საქართველოს 

გრძელვადიან გეგმას - „დაუახლოვდეს ევროპული სახელმწიფოების კავშირს“ 

არსებით საფრთხეს ალბათ ვერ შეუქმნის, მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ფაქტზე 

ყურადღების გამახვილება, რამდენადაც საქართველოს უახლეს ისტორიას  ეთნიკურ 

ნიადაგზე წარმოშობილი კონფლიქტებისა და ქვეყანაში სამოქალაქო არეულობის 

მაგალითები დღემდე ახსოვს.  

წინამდებარე სტატიაში გამოყენებული სეკურიტიზაციის თეორია მიზნად ისახავს 

ზემოთ დასმულ კითხვებზე დაფიქრებასა და მათი პასუხების ძიების მცდელობას 

წარმოადგენს. უფრო მეტიც, ამ თეორიის საშუალებით, შესაძლებლობა გვეძლევა 

ულტრა-მემარჯვენე, ნაციონალისტური სენტიმენტების გაღვივებასთან 

დაკავშირებით სწორი დასკვნები გამოვიტანოთ. 
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„ევროპული პროექტი“ ულტრა-მემარჯვენე ძალების გამოწვევის წინაშეა  

მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირი ისეთ ღირებულებებს ეფუძნება როგორიცაა 

„თავისუფლების, დემოკრატიის, თანასწორობის, კანონმორჩილების პატივისცემა, 

აგრეთვე ადამიანის უფლებების, მათ შორის იმ ადამიანების უფლებების პატივისცემა, 

რომლებიც უმცირესობას წარმოადგნენ“, მას თანამედროვე გარდაუვალი 

საფრთხეებისა და გამოწვევებისგან თავდაცვის ქმედითი მექანიზმი მაინც არ გააჩნია. 

2015 წლის ევროპის საიმიგრაციო კრიზისი ამის ნათელი დადასტურებაა, როდესაც 

ულტრა-მემარჯვენე პოლიტიკური პარტიებისა და ნაციონალისტური სენტიმენტების 

მხარდაჭერა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. საყურადღებოა, რომ მსგავსი მასშტაბით 

ულტრა-მემარჯვენე სენტიმენტების აღზევებას ევროპაში ადგილი მეორე მსოფლიო 

ომის შემდეგ არ ჰქონია.  

ულტრა-მემარჯვენე ძალების მიერ პროვოცირებული სენტიმენტებისგან მომავალი 

საფრთხე თვალსაჩინო და გავლენიანი მას შემდეგ გახდა, როდესაც 2016 წლის 23 

ივნისს ბრექსიტის (დიდი ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის დატოვების კამპანია) 

რეფერენდუმის შედეგები გამოქვეყნდა. აღნიშნულმა მოვლენამ  „ევროპული იდეა“ 

გამოწვევის წინაშე დააყენა. 

გასული ათწლეულების მანძილზე ევროკავშირის არსებობისთვის 2015 წლის 

მიგრაციის კრიზისის მიერ შექმნილი საფრთხის მსგავსი არცერთ სხვა კრიზისს არ 

შეუქმნია. 2015 წელს ევროპის საზღვრებთან მილიონზე მეტი არალეგალი მიგრანტისა 

და ლტოლვილთა ნაკადის გამოჩენამ ადგილობრივ მოსახლეობაში ერთდროულად 

გააჩინა პანიკა, კრიტიკა, სიბრაზე და მზარდი შიშები, რომ  „ეს განვითარება დიდი 

აისბერგის მხოლოდ წვერს წარმოადგენდა“. ამგვარად, მიგრანტების ირგვლივ 

შექმნილმა მდგომარეობამ ევროპის მასშტაბით ნაციონალიზმის აღზევებას დაუდო 

სათავე, რის გამოც იმ ევროპულ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც ძირითადად, 

მემარჯვენე-ცენტრულ პოზიციას ადვოკატირებდნენ, ტოლერანტობის, ღიაობისა და 

https://www.math.uni-augsburg.de/emeriti/pukelsheim/bazi/OJ/2012C326p13.pdf
https://www.wsj.com/articles/eus-migration-woes-threaten-a-crisis-of-european-values-1462731403
https://www.wsj.com/articles/eus-migration-woes-threaten-a-crisis-of-european-values-1462731403
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მრავალფეროვნების პრინციპების დაცვაც კი მოუხდათ ულტა-მემარჯვენეების 

გამოწვევის პასუხად. მიგრაციის კრიზისმა ევროკავშირი აგრეთვე იდენტობისა და 

ღირებულებათა კრიზისის წინაშე დააყენა. საფრანგეთის ზოგიერთი ქალაქის 

თვითმმართველმა ორგანოებმა მხარი დაუჭირეს ევროპისთვის უპრეცენდენტო  

კანონს, რომლის თანახმადაც, მუსლიმ ქალებს აეკრძალათ ე.წ. ბურკინას დახურვა 

ქვეყნის გარკვეულ სანაპიროებზე ბანაობის ან დასვენების დროს. დანიის 

პარლამენტმა კი იანვარში მიიღო ე.წ. „საიუველირო კანონი“, რომელიც ნებას რთავდა 

მთავრობის ოფიციალურ პირებს, ქვეყანაში შემოსულ თავშესაფრის მაძიებელთათვის 

ძვირფასეულობის კონფისკაცია მოეხდინათ და ამ გზით მოპოვებული ფინანსებით 

მათი საცხოვრებელი ხარჯები დაეფარათ.  

დიდი ბრიტანეთის შემთხვევის განხილვა მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც აქ 

ულტრა-მემარჯვენე პოლიტიკურმა პარტიამ გასაოცარ წარმატებას მიაღწია 

ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გამოსვლის საკითხის ეროვნულ დონეზე 

გატანით და ქვეყნის მასშტაბით რეფერენდუმის ჩატარებით. რეფერენდუმის 

ჩატარებას წინ უძღოდა გრძელვადიანი პროცესი, რომელიც ევროკაშირის იდეის 

წინააღმდეგ იყო მიმართული. საიმიგრაციო კრიზისისა და ევროკავშირის წინააღმდეგ 

მიმართულმა კამპანიამ შედეგად რეფერენდუმში „ბრექსიტის“ მომხრეთა  2 %-იანი 

სხვაობით გამარჯვება გამოიწვია. რეფერენდუმზე მოსახლეობის 52 %-მა მხარი 

დაუჭირა ევროკავშირიდან გასვლის ინციატივას. ამით, შეიძლება ითქვს, რომ ქვეყნის 

ულტრა-მემარჯვენე ძალებმა წარმატებით მოახერხეს საიმიგრაციო კრიზისის თემის 

სეკურიტიზაცია და შესაბამისად, მოსახლეობაში შიშის დანერგვისა და ევროკავშირში 

დარჩენის შემთხვევაში, მიგრაციის კრიზისიდან მომდინარე სავარაუდო საფრთხის 

გააქტიურების თვალსაზრისით მათი დარწმუნება სცადეს, რაც წარმატებით 

განახორციელეს კიდეც.  

მსგავსად დიდი ბრიტანეთისა, უნგრეთში ულტრა-მემარჯვენეთა მხარდაჭერამ პიკს 

საიმიგრაციო კრიზისის დროს მიაღწია. ქვეყანაში მიგრანტთა მასიური ტალღის 

http://time.com/4504010/europe-politics-swing-right/
http://time.com/4504010/europe-politics-swing-right/
http://time.com/4504010/europe-politics-swing-right/
http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results
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უეცრად შემოსვლამ, ხელი შეუწყო ულტრა-მემარჯვენე დისკურსისა და ანტი-

ევროპული გრძნობების აღზევებას, რასაც შედეგად უნგრეთის მიერ სოლიდარობის 

პრინციპის უარყოფა მოჰყვა - პრინციპის, რომელიც ევროკავშირის ერთ-ერთ 

ძირითად ღირებულებას  წარმოადგენს. უნგრეთმა მიგრანტებისგან თავდასაცავად 

მეზობლებისგან განსხვავებულ, ორიგინალურ გზას მიმართა, რომელიც ამავე დროს, 

მკაცრად გააკრიტიკა ევროკავშირმა: უნგრეთმა თავისი ტერიტორია სამხრეთ 

საზღვრებთან, რომელიც მეზობელ სერბეთთან და ხორვატიასთან აკავშირებს, 

დაახლოებით 100 მილის სიგრძის მავთულხლართებით შემოღობა. უფრო მეტიც, 

უნგრეთი, ქვეყანაში არალეგალურად შემოსული მიგრანტების თავისუფლების 

აღმკვეთი ღონისძიებებითაც იყო დაკავებული. უნგრეთის პრემიერ მინისტრი 

ვიქტორ ორბანი, რომელიც მემარჯვენე პოლიტიკური პარტიის ლიდერს 

წარმოადგენს, აგრეთვე ცნობილია თავისი ანტი-მიგრანტული განცხადებებით. მან 

2015 წლის ნოემბერში პარიზზე ტერორისტული თავდასხმის დროს, საყოველთაო 

რისხვა დაიმსახურა, როდესაც განაცხადა - „აშკარაა“, ის ფაქტი, რომ „ყველა 

ტერორისტი ძირითადად მიგრანტიაო“.  

უნგრეთში 2016 წლის 2 ოქტომბერს ჩატარებული რეფერენდუმი, რომლის 

ინიციატორიც ქვეყნის მემარჯვენე ელიტა გახლდათ, მიგრაციის თაობაზე 

„ევროპული პოზიციის“ თავიდან არიდების ნათელი დადასტურებაა. რეფერენდუმი 

ევროკავშირის მიერ „მიგრანტების გადანაწილების სავალდებულო კვოტის“ 

წინააღმდეგ მიმართულ ბიუროკრატიულ ნაბიჯს წარმოადგენდა. დაისვა კითხვა 

„გსურთ თუ არა ევროკავშირმა უნგრეთის პარლამენტის გვერდის ავლით გახადოს 

სავალდებულო არა-უნგრელების ქვეყანაში დასახლება“, რის შემდეგაც 

რეფერენდუმში მონაწილე მოქალაქეების დაახლოებით 98%-მა უარყოფითი პასუხი 

გასცა ამ, თავისი ბუნებით ბრალდებით აღსავსე კითხვას. 

მიუხედავად არსებული ბევრი გამოწვევისა, ევროკავშირი მეორე მსოფლიო ომის 

დასრულების შემდეგ უდავოდ წარმატებული და მშვიდობიანი განვითარების, წევრ 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/hungary-eu-referendum-refugee-quota-migrant-crisis-xenophobia-border-control-racism-a7341276.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/hungary-eu-referendum-refugee-quota-migrant-crisis-xenophobia-border-control-racism-a7341276.html
http://www.bbc.com/news/world-europe-37528325
http://www.politico.eu/article/hungary-zero-refugee-strategy-viktor-orban-europe-migration-crisis/
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ქვეყნებთან და მეზობელ სახელმწიფოებთან კონსტრუქციული ურთიერთობის 

დანერგვის თვალსაჩინო  მაგალითია. თუმცა თანამედროვე გამოწვევებმა, როგორიცაა 

პოპულიზმისა და ნაციონალისტური რიტორიკის გავრცელება კონტინენტის 

მასშტაბით, მისი ძირითადი ღირებულებები რეალური საფრთხის წინაშე დააყენა, 

რისი თვალსაჩინო დადასტურებაცაა დიდი ბრიტანეთისა და უნგრეთის მაგალითები. 

აშკარაა, რომ ჩატარებული რეფერენდუმების შედეგებმა დაასუსტა ევროკავშირის 

განვითარების პოლიტიკური კურსი, ანტი-ევროპულმა სენტიმენტებმა კი პიკს 

მიაღწია და ამ ყოველივემ კი ევროკავშირის, როგორც წარმატებული პროექტის 

ნარატივის, დაკნინება გამოიწვია.   

 

ანტი-მიგრანტული რიტორიკა საქართველოში პრო-ევროპული 

დისკურსის პარალელურად  

არალეგალი მიგრანტების წინააღმდეგ გამართული მარში, რომელიც 2017 წლის 14 

ივლისს გაიმართა თბილისში, ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტების 

მხრიდან  შეფასდა როგორც ქსენოფობიური და ეთნო-ნაციონალისტური მოვლენა. 

აღსანიშნავია, რომ „ქართველთა მარშის“ შემდეგ, რომელიც მიზნად ისახავდა 

არალეგალი იმიგრანტების წინააღმდეგ ზომების გამკაცრებას, საქართველოს 

მთავრობამ რამდენიმე სახელმწიფოსთან მოლაპარაკებების წარმოება დაიწყო 

უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების ტექსტის მიღების 

მიზნით. საყურადღებოა, რომ მაშინ, როდესაც საქართველოს მოქალაქეების დიდი 

რაოდენობა ოც წელზე მეტია არალეგალად ცხოვრობს მეზობელ სახელმწიფოებში, 

აღნიშნული გადაწყვეტილება რეადმისიის თაობაზე ქვეყანას უხერხულ 

მდგომარეობაში აყენებს. უფრო მეტიც, ევროკავშირთან თავისუფალი სავიზო 

ხელშეკრულების ამოქმედებიდან, ანუ 2017 წლის 28 მარტიდან უვიზო 

ხელშეკრულების პირობებით საქართველოს 55000 ათასმა მოქალაქემ ისარგებლა, 

http://www.interpressnews.ge/en/politicss/88661-georgia-starts-negotiations-with-several-countries-for-readmission-of-persons-illegally-living-in-georgia.html?ar=A
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რომელთაგანაც 3000 მოქალაქე უკან ჯერ კიდევ აღარ დაბრუნებულა. შესაბამისად, 

უმჯობესი იქნება, თუ საქართველოს მთავრობა მეტ დროს დაუთმობს ევროკავშირთან 

აღნიშნული ხელშეკრულებით მიღწეული წარმატების შენარჩუნებაზე ზრუნვას მანამ, 

სანამ  რეადმისიის შესახებ ხელშეკრულებას მოაწერდეს ხელს. ამავე დროს, 

საგულისხმოა, რომ მთავრობა რეადმისიასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებით 

არსებითად უარყოფით სიგნალს უგზავნის ქვეყნის ულტრა-მემარჯვენე ჯგუფებს. 

არალეგალი მიგრანტების წინააღმდეგ გამართული დემონსტრაციის  დროს 

გამოყენებული სლოგანები, როგორიცაა „საქართველო ქართველებისთვის“, 

„დაბრუნდით იქ, სადაც თქვენი ადგილია“, „ჩვენ გავწმენდთ ჩვენს ქუჩებს უცხოელი 

კრიმინალებისგან“,  „რაც ქართულია, ის მხოლოდ საქართველოსთვისაა“ ა.შ. 

რეადმიისიის ფონზე შეიძლება აღქმულ იქნას, როგორც ულტრა-მემარჯვენე ძალების 

ტრიუმფი საქართველოში.  

საყურადღებოა, რომ „ქართველთა მარში“ საქართველოს ულტრა-მემარჯვენე 

ჯგუფებისთვის ე.წ. პლატფორმად იქცა, სადაც აქციის აქტიურ მონაწილეებთან 

ერთად, საქართველოს პარლამენტის წევრები და ცნობილი პოლიტიკური ფიგურებიც 

მარშირებდნენ, რომლებიც ღიად უჭერენ მხარს   მმართველი „ქართული ოცნების“ 

კოალიციას.  

ამავე დროს, აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ შემთხვევითი არაა საქართველოს ულტრა-

მემარჯვენე მოძრაობის ორგანიზატორების მიერ  აქციის ადგილსამყოფლად სწორედ 

რომ თბილისში მდებარე აღმაშენებლის გამზირის შერჩევა - უბნისა, რომელშიც 

ძირითადად სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლების თავშეყრის ადგილს 

წარმოადგენს (უმთავრესად თურქებისა და არაბების). საქართველოში, რომელიც  

ევროინტეგრაციისაკენ მიისწრაფვის, მსგავსი ტიპის ქსენოფობიური და 

ისლამოფობიური დემონსტრაციებით შესაძლოა საფრთხე შეექმნას ქვეყნის ჯერ 

კიდევ მყიფე დემოკრატიულ ინსტიტუტებს. რიტორიკა, რომელიც თან ახლდა 

აღნიშნულ აქციას, უდავოდ საფრთხის შემცველია. მაგალითად, აქციის ერთ-ერთი 

https://jam-news.net/?p=50505
https://jam-news.net/?p=49294
http://oc-media.org/who-was-in-and-who-was-out-in-tbilisis-far-right-march-of-georgians-analysis/
http://oc-media.org/who-was-in-and-who-was-out-in-tbilisis-far-right-march-of-georgians-analysis/
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მონაწილის მაისურზე სლოგანი: “მე არ მეშინია მუქი ფერის“, შეურაცხმყოფელზე 

უფრო მეტია -  იგი დისკრიმინაციულია. საქართველოს გრძელვადიანი საგარეო 

პოლიტიკური მიზნების გადმოსახედიდან, ძალზე მნიშვნელოვანია ქვეყანაში მსგავსი 

ტიპის რიტორიკის პოპულარიზაციის თავიდან აცილება, რომელმაც შესაძლოა, თავის 

მხრივ, ევროკავშირის ძირითადი ღირებულებების დაკნინება გამოიწვიოს ანუ იმ 

ღირებულებებისა, რომლებისკენაც საქართველო მიისწრაფვის და გამორჩეულად 

აფასებს.  

 

სეკურიტიზაციის თეორია: საუკეთესო გზა ულტრა-მემარჯვენეებისთვის 

მოახდინონ მასების მობილიზება  

ევროპის მასშტაბით ულტრა-მემარჯვენე ძალების  მიერ პოპულარობის და 

მხარდაჭერის მოპოვება ერთობ საინტერესო საკითხს წარმოადგენს. აღნიშნული 

წარმატება, ერთი მხრივ, სეკურიტიზაციის თეორიაზე დაყრდნობით შეიძლება 

ავხსნათ. სეკურიტიზაციის თეორიის წარმოშობა დაკავშირებულია კოპენჰაგენის 

სკოლასთან, რომელსაც უსაფრთხოების დეფინიციის ჩამოყალიბებაში  დიდი 

წვლილი მიუძღვის.  

არგუმენტი, რომელიც კოპენჰაგენის სკოლამ განავითარა, გულისხმობს, რომ 

უსაფრთხოება სპეციალური სოციალური პროცესის ან ე.წ. სიტყვის აქტის შედეგია, და 

არა ობიექტური მდგომარეობა. სეკურიტიზაციის  ერთ-ერთი გამოჩენილი 

თეორიტიკოსის - ვევერის თანახმად, „უსაფრთხოების პრობლემა თავისთავად არ 

არსებობს და ის პრობლემად არ იქცევა  მანამ,  სანამ  ვინმე არ მოახდენს მისი როგორც 

უსაფრთხოების პრობლემის პროვოცირებას“. შესაბამისად, კოპენჰაგენის სკოლა 

ავითარებს შემდეგ მოსაზრებას, რომ „თანამედროვე გლობალურ პოლიტიკაში 

უსაფრთხოების მნიშვნელობა არსებითად ფორმირდება პოლიტიკური აქტორების 

სიტყვებისა და ქმედებების მეშვეობით. 

https://jam-news.net/?p=49294
http://www.e-ir.info/2015/12/14/what-is-security-securitization-theory-and-its-application-in-turkey/
http://www.e-ir.info/2015/12/14/what-is-security-securitization-theory-and-its-application-in-turkey/
http://www.e-ir.info/2015/12/14/what-is-security-securitization-theory-and-its-application-in-turkey/
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ნიშანდობლივია, რომ შიშისა და გაურკვევლობის პირობებში ადამიანები 

უსაფრთხოებისკენ მიისწრაფვიან, შესაბამისად ლიდერი, რომელსაც შეუძლია 

უსაფრთხოების უზრუნვეყოფა და სათანადო დაპირების გაცემა, სასურველ 

ლიდერად მიიჩნევა და აქედან გამომდინარე, მის მხარდამჭერთა რაოდენობის ზრდაც 

მოსალოდნელია. საინტერესოა, რომ ევროკავშირი საიმიგრაციო კრიზისის დროს 

განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე კოპენჰაგენის სკოლის 

სეკურიტიზაციის თეორიის პრაქტიკაში განხორციელების თვალსაჩინო მაგალითია. 

აქ სეკურიტიზაციის თეორია ერთგვარ, ამხსნელ თეორიად გვევლინება იმისა, თუ 

როგორ გამოიყენეს ულტრა-მემარჯვენე ძალებმა საზოგადოებაში საიმიგრაციო 

კრიზისით შექმნილი გაურკვევლობა და შიში მათ სასარგებლოდ და შესაბამისად, 

შეძლეს მხარდაჭერის მოპოვებაც. ევროპის არაერთმა ულტრა-მემარჯვენე ლიდერმა 

სეკურიტაზაციის თეორიის საშუალებით „ლტოლვილების იმიჯის“ საფრთხედ 

წარმოჩენა შეძლო, რამაც საბოლოოდ გაამართლა კიდეც.  

ულტრა-მემარჯვენეების მხრიდან მსგავსი წარმატებული მაგალითები მრავლადაა. 

ასე მაგალითად, უნგრეთის პრემიერ მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა იმისათვის, რომ 

მიგრანტების შემოსვლა აერიდებინა თავიდან მის ტერიტორიაზე, ქვეყნის სამხრეთ 

საზღვრებთან მავთულხლარეთების კედელი ააშენა.  სლოვენიის პრემიერ მინისტრმა 

მირო სერარმა გამოცხადა, რომ მისი ქვეყანა მხოლოდ ქრისტიან ლტოლვილებს 

მიიღებდა, ხოლო ავსტრიის ულტრა-მემარჯვენე ლიდერმა ნორბერტ ჰოფერმა პირობა 

დადო,  რომ დაიცავდა ავსტრიას მიგრანტებისგან. ყველა ამ ზემოთხსნებულ 

მაგალითზე დაყრდნობით, სახეზე გვაქვს ერთადერთი მტერი - ლტოლვილი.  

ევროპული ულტრა-მემარჯვენეების წარმატების ახსნა შესაძლებელია იმ ფაქტით, 

რომ მას შემდეგ, რაც ულტრა-მემარჯვენეებმა მიგრანტების თემის სეკურიტიზაცია 

მოახდინეს და მიგრანტი მტრად დასახეს, მოქალაქეების სურვილი თავი დაეღწიათ 

მტრისთვის გამძაფრდა, რაც შედეგად ულტრა-მემარჯვენე ძალებისადმი  

მხარდაჭერაში გადაიზარდა. ორივე მოვლენა ერთმანეთზეა დამოკიდებული. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4894286/
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ამერიკელი მწერალი ერიკ ჰოფერი ამ ურთიერთდამოკიდებულების ფენომენზე 

საუბრობს: „ყველა მასობრივი მოძრაობის გამაერთიანებელი ფაქტორი სიძულვილია. 

მხოლოდ მას შეუძლია სხვადასხვა განსხვავებული ხალხის გაერთიანება“. სწორედ ამ 

გამაერთიანებელმა ფაქტორმა დააკარგვინა ევროპელებს მოთმინება ევროპული 

პროექტის მიმართ. 

რაც შეეხება, საქართველოში  არალეგალების წინააღმდეგ გამართულ  

დემონსტრაციას, აქ სათავე დაედო ცხარე დებატებს ე.წ. ქართველთა მარშსა და 

ქსენოფობიური და ისლამოფობიურ დისკურსს შორის კავშირის არსებობის თაობაზე.  

ცხადია საქართველოს შემთხვევაში ის მასშტაბები არ იკვეთება, რომელსაც ევროპაში 

ულტრა-მემარჯვენე ძალებმა მიაღწიეს, თუმცა საგულისხმოა, რომ ისეთი 

განცხადებები, როგორიცაა „ჩვენ გავწმენდთ საქართველოს ქუჩებს უცხოელი 

კრიმინალებისგან“ იმავე სენტიმენტებს გულისხმობს, რასაც ევროპულ 

დედაქალაქებში 2015 წლის საიმიგრაციო კრიზისის დროს მომხდარი მოვლენები 

შეიცავდა. ეს თვალსაჩინო მაგალითია იმისა, თუ როგორ ხდება არალეგალი 

მიგრანტის სტიგმატიზაცია და მისი, როგორც კრიმინალის სეკურიტიზაცია. მსგავსი 

სახის რიტორიკას ვხვდებით სხვა განცხადებებშიც, რომლებითაც „ქართველთა 

მარშის“ ზოგიერთი წარმომადგენელი აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ „პოლიტიკური და 

სოციალური პრობლემები რომლის წინაშეც საქართველო დგას, მარტივად 

გადაჭრადია, თუკი არალეგალები დატოვებენ ქვეყანას, რადგან ეს გააჩენს ახალ 

სამუშაო ადგილებს“.  აქ საგულისხმოა, რომ უმუშევრობა, რომელიც დღემდე 

გადაუჭრელ პრობლემად რჩება საქართველოში, ულტრა-მემარჯვენე ჯგუფების მიერ 

სეკურიტიზირებულ მოვლენად იქცევა, რამდენადაც „ისინი [არალეგალები] 

ქართველებს სამუშაო ადგილებს  ართმევენ“. მსგავსი ტიპის რიტორიკა ასევე ძალიან 

პოპულარული იყო ევროპაში 2015 წლის მიგრაციის კრიზისის დროს.  მაშასადამე, 

არალეგალი მიგრანტების თემის სეკურიტიზაციამ შესაძლოა ძალიან უარყოფითი 

გავლენა იქონიოს ქვეყნაში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებასა და პროგრესზე. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4894286/
https://jam-news.net/?p=49294
https://jam-news.net/?p=49294
http://oc-media.org/who-was-in-and-who-was-out-in-tbilisis-far-right-march-of-georgians-analysis/
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უფრო მეტიც, ამან შეიძლება ევროპისკენ მიმავალ გზაზე ქვეყნის მიერ უკვე 

მიღწეული წარმატებებიც კი შეაფერხოს.   

უდავოა, რომ გასული 5 წლის განმავლობაში ულტრა-მემარჯვენე მოძრაობებისა და 

იდეების გავრცელებამ ღრმა კვალი დატოვა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების 

მოქალაქეთა თვითშეგნებაზე. ულტრა-მემარჯვენე გრძნობების აღზევებამ საფრთხე 

შეუქმნა „ევროპული პროექტის“ წარმატებას ევროპის დიდ ნაწილში, რამდენადაც 

შეასუსტა და საფრთხე შეუქმნა მის ძირითად პრინციპებს.  საყურადღებოა ის ფაქტი, 

რომ მაშინ, როდესაც თავის მხრივ, დემოკრატია არ კრძალავს თავისუფლების 

ნებისმიერი სახით გამოხატვას, სწორედ ულტრა-მემარჯვენე პოლიტიკურმა ძალებმა 

ნეგატიური გავლენა იქონიეს ევროკავშირზე. ხოლო საქართველოში, რომელიც ჯერ 

კიდევ შორსაა ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივისგან, ანტი-მიგრანტული, 

ქსენოფობიური და ისლამოფობიური რიტორიკის აღზევებამ შესაძლოა უარყოფითად 

იმოქმედოს ქვეყნის პრო-ევროპულ კურსზე და წევრობაზე პერსპექტივის რეალობად 

ქცევა კიდევ დიდი ხნით გადაავადოს. აქედან გამომდინარე, ძალზე მნიშვნელოვანია, 

ულტრა-მემარჯვენე ძალების მიერ გააქტიურებული მსგავსი თემების 

სეკურიტიზაციის პრევენციაზე ზრუნვა და მათი თავიდან არიდება. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, ამან შესაძლოა შეაფერხოს საქართველოს პერსპექტივა - საბოლოოდ 

შეუერთდეს ევროპულ ოჯახს.  
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➢ პუბლიკაცია მომზადდა ფონდ „ღია საზოგადოება – საქართველოს” 

ფინანსური მხარდაჭერით. აქ გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის 
ავტორს და შესაძლოა, არ გამოხატავდეს “საქართველოს პოლიტიკის 
ინსტიტუტის” და ფონდი “ღია საზოგადოება–საქართველოსა”  
შეხედულებებს. 

 
 


