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მოკლე შინაარსი 
 
საქართველოში ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური ინტეგრაცია კომპლექსური 
პროცესია, თუმცა ამ კუთხით საქართველოს, როგორც გარდამავალი დემოკრატიის 
ქვეყანას, ჯერ კიდევ ბევრი ნაბიჯი აქვს გადასადგმელი, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც 
ქვეყანას ოფიციალურად აქვს აღებული ევროპასთან ინტეგრაციის კურსი. ამ და სხვა 
გარემოებების მიუხედავად, კვლავ გამოწვევად რჩება ეთნიკურად აზერბაიჯანელი და 
სომეხი უმცირესობების ეროვნულ დონეზე ხარისხიანი პოლიტიკური მონაწილეობა.  
მინიმალურია ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში ეთნიკური უმცირესიბების მხრიდან 
პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე ზეგავლენა. ამ მხრივ განსაკუთრებით უთანასწორო 
მდგომარეობაში იმყოფებიან შუახნის ასაკისა და უფროსი თაობის წარმომადგენელი 
ეთნიკური უმცირესობები, რომელთა უმეტესობაც არ ფლობს ქართულ ენას და არ აქვს 
საკმარისი ინფორმაცია არც ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე და არც მის საგარეო 
პრიორიტეტებზე. ამ მიმართულებით აუცილებელია საქართველოს მთავრობის მხრიდან 
ევროკავშირის დელეგაციასთან და თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 
ერთად პროაქტიური და უფრო მეტად კოორდინირებული მუშაობა, რათა ეთნიკური 
უმცირესობების პოლიტიკურად გასაძლიერებლად დაგადგმული ნაბიჯები პასუხობდეს 
მათ რეალურ საჭიროებებს.  
 
პოლიტიკის დოკუმენტში არგუმენტები ეფუძნება ლიტერატურისა და ოფიციალური 
დოკუმენტების შესწავლას და ასევე ექსპერტ ინტერვიუებისა და ქვემო ქართლსა და 
სამცხე-ჯავახეთში ჩატარებული ფოკუს ჯგუფების შედეგებს. ნაშრომი მოიცავს 
საქართველოს მთავრობის, პოლიტიკური პარტიების, ევროკავშირის დელეგაციისა და 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისადმი რეკომენდაციებს, რომლებიც გაწერილია  კვლევის 
შედეგად გამოვლენილი მთავარი გამოწვევების საპასუხოდ. 
 
საკვანძო სიტყვები: ეთნიკური უმცირესობები, პოლიტიკური მონაწილეობა, ინტეგრაცია, 
წარმომადგენლობა, ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი. 
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შესავალი 
 
ეთნიკური უმცირესობების ღირსეული პოლიტიკური ინტეგრაცია საქართველოს 
ევროინტეგრაციის პროცესის წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. 
მიუხედავად ამისა, მათი პოლიტიკური ინტეგრაცია კვლავ გამოწვევად რჩება. 
განსაკუთრებით პრობლემურია ეთნიკურად აზერბაიჯანელი და სომეხი უმცირესობების 
პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდა, რაც სხვადასხვა მიზეზით არის განპირობებული. 
ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში მცხოვრები ადგილობრივი თემის 
გასაძლიერებლად მიმართული სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 
ძალისხმევის მიუხედავად, ეთნიკური უმცირესობების უმეტესობა მთლიანად 
იგნორირებულია ადგილობრივი პოლიტიკური ელიტების მიერ. უკეთეს შემთხვევაში, 
წინასაარჩევნოდ ხდება მათთან კომუნიკაცია, თუმცა ხშირად ამ ქმედების მიზანი მათი 
პოლიტიკურად ინსტრუმენტალიზებაა. ხოლო ეროვნულ დონეზე მათი ხმა, 
ფაქტობრივად, არ ისმის (ახალციხე, შერეული, 2020წ. 22 მაისი; მარნეული, შერეული, 
2020წ. 29 თებერვალი). სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის 2015-2020 
სამთავრობო გეგმის შემუშავებისა და ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების 
ხელშეკრულების ფარგლებში ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების შედეგადაც არ 
შემუშავებულა ეფექტიანი ინსტრუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფდა ეთნიკური 
უმცირესობების სრულუფლებიან მონაწილეობას პოლიტიკის შემუშავებაში. 
მნიშვნელოვანია გავცეთ პასუხი შეკითხვაზე, თუ რა არის ის ხელისშემშლელი ფაქტორები, 
რაც ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკურ ჩართულობას აფერხებს ადგილობრივ და 
ეროვნულ დონეზე? ასევე, რამდენად უწყობს სტრუქტურული ფაქტორები ხელს მათ 
პოლიტიკურ მონაწილეობას და რას აკეთებენ თავად ეთნიკური უმცირესობები მათი 
პოლიტიკური მონაწილეობის გასაზრდელად?  
 
საქართველოს კონტექსტში, ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში კომპაქტურად 
დასახლებული ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური მონაწილეობის განხილვისას, 
ნაშრომში მოიაზრება როგორც პირდაპირი (სუბსტანციური), ისე ირიბი პოლიტიკური 
მონაწილეობა. პირდაპირი მონაწილეობის ნაწილში, ის ეყრდნობა პოლიტიკური 
მონაწილეობის კლასიკურ განმარტებას, რომლის მიხედვითაც “პოლიტიკური 
მონაწილეობა მოიცავს მოქალაქეთა აქტივობებს, როდესაც ისინი მეტ-ნაკლებად 
უშუალოდ ახდენენ ზეგავლენას მთავრობის არჩევაზე და/ან მათ ქმედებებზე” (Verba and 
Nie, 1972). ხოლო პოლიტიკური მონაწილეობის უფრო ფართო გაგებით, რომელიც არა 
არჩევნების გზით გავლენის მოხდენას, არამედ არჩეული წარმომადგენლების ქმედებაზე 
ზეგავლენას და კონკრეტული პოლიტიკური შედეგის მიღწევაში წვლილის შეტანას 
გულისხმობს (McCloskey,1968), შეიძლება განვმარტოთ უმცირესობათა ირიბი 
პოლიტიკური ჩართულობა. ნაშრომი მეთოდოლოგიურად ეყრდნობა 12 ექსპერტ 
ინტერვიუს,  და 6 ფოკუს ჯგუფს სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენლებთან ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონში. 
დამატებით გამოყენებულია ინფორმაცია ამავე რეგიონებში ჩატარებული ახალგაზრდული 
სამიტებიდან, რომელიც ახალგაზრდების პოლიტიკურ ჩართულობას ეხებოდა.i  
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ეთნიკურ უმცირესობათა პოლიტიკური წარმომადგენლობა  
 
2014 წელს ჩატარებული მოსახლეობის აღწერის მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობის 
დაახლოებით 13.2% ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელია, რომელთაგან 
ეთნიკურად აზერბაიჯანელი 6.2%-ია და, ძირითადად, ქვემო ქართლის რეგიონში არიან 
დასახლებულები, ხოლო 4.5% არის ეთნიკურად სომეხი, რომელთა უმრავლესობაც სამცხე-
ჯავახეთში ცხოვრობს (ბუჯიაშვილი და სორდია 2018). იმისათვის, რომ ეთნიკური 
უმცირესობების ინტეგრაცია და ღირსეული თანაცხოვრება იყოს უზრუნველყოფილი, 
აუცილებელია, ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის მსგავსად, ისინიც თანაბრად 
მონაწილეობდნენ სამოქალაქო და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ადგილობრივ თუ ეროვნულ 
დონეზე მათი საჭიროებებისა და ხედვების გასაჟღერებლად და განვითარების თანაბარი 
შესაძლებლობების მისაღებად მნიშვნელოვანია ისინი აქტიურად იყვნენ წარმოდგენილები 
თვითმმართველობებში, სახელმწიფო ორგანოებში და პარლამენტში. 2017 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების მიხედვით, 64 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოებიდან  21-ში არიან ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენლები, რომელთა საერთო რაოდენობაც შეადგენს 165 ადამიანს (კახიშვილი, 
2017). თუმცა საგულისხმოა, რომ ეთნიკური უმცირესობების რაოდენობა საკმაოდ მცირეა 
სამი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარდა (მარნეული, ახალქალაქი, ნინოწმინდა) 
ყველა იმ მუნიციპალიტეტში, (გარდაბანი, ბოლნისი, დმანისი, წალკა, ახალციხე) სადაც 
ძირითადად ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ (იხ. დიაგრამა 1).  
 
დიაგრამა 1: ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლობა საკრებულოებში, ეთნიკურობისა და 
მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრი, კახიშვილი,2017, ხელმისაწვდომია: http://csem.ge/wp-
content/uploads/2018/06/Competing-for-Votes-of-Ethnic-Minorities_Geo.pdf  
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საგულისხმოა, რომ ქვემო ქართლისა და სამცხე ჯავახეთის ნატოსა და ევროკავშირის 
საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლების დაკვირვებით, მუნიციპალურ დონეზე, 
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლობის მხრივ, პრობლემა ნაკლებად არსებობს, 
რადგან ისინი ადგილობრივ დონეზე „უმაღლეს პოზიციებსაც“ იკავებენ, რაც რეალურად 
მათ ხელს უნდა უწყობდეს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე მნიშვნელოვანი 
ზეგავლენის მოხდენაში. თუმცა, მეორე მხრივ, „თანამდებობაზე წვდომა არ ახდენს 
ზეგავლენას ჩართულობის გაზრდაზე.ii“ პოლიტიკურ გადაწყვეტულებაზე ზეგავლენის 
მოხდენა და პოლიტიკურ პროცესებში მოქალაქეთა დემოკრატიული ჩართულობის 
ხელშეწყობა კი ევროკავშირის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, რაც რეალურად უზრუნველყოფს 
ინკლუზიურ და დემოკრატიულ მმართველობას. ეთნიკურ უმცირესობათა პოლიტიკური 
წარმომადგენლობის გაზრდისთვის, ევროკავშირი თავის უფლებამოსილების ფარგლებში 
ძირითადად რეკომენდაციებით შემოიფარგლება. ხოლო პოლიტიკური და სამოქალაქო 
მონაწილების გასაზრდელად, ის სოლიდურ თანხას გამოყოფს სამოქალაქო 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ადგილობრივი ინიციატივების დასაფინანსებლად. 
თუმცა, ამ მიმართულებით სასურველია კიდევ უფრო ქმედითი ნაბიჯის გადადგმა, არა 
მხოლოდ ევროკავშირის დელეგაციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, 
არამედ, უმეტესწილად, პოლიტიკური ელიტების მხრიდან.    
 
მიზეზები, თუ რატომ ვერ ხდება ადგილობრივ დონეზე ეთნიკური უმცირესობების 
პოლიტიკური ჩართულობის წახალისება, შემდეგ თავებშია განხილული. რაც შეეხება მათ 
ეროვნულ დონეზე წარმომადგენლობას, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად 
პარლამენტში ეთნიკურმა უმცირესობებმა, რომელთაც არაქართული გვარი აქვთ, 11 
მანდატი მოიპოვეს, რაც პარლამენტართა 7.3%-ს შეადგენს, რაც წინა მოწვევის 
პარლამენტებთან შედარებით მაღალი პროცენტული მაჩვენებელია (იხ. დიაგრამა 2).   
 
 
დიაგრამა 2: 1990 წლიდან 2020 წლამდე  * ეთნიკური უმცირესობების პროცენტული რაოდენობა 
საქართველოში და * მათი წარმომადგენლობა საქართველოს პარლამენტში, OSGF 2019, ხელმისაწვდომია: 
https://osgf.ge/wp-content/uploads/2019/05/Analytical-Report-ISSA-GEO.pdf  
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პარლამენტში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლობის მიუხედავად, ეროვნულ 
დონეზე საკითხების ინიცირებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობის 
კუთხით მათი როლი ნომინალური და მინიმალურიაiii. იმ გარემოებაზე, რომ პარლამენტში 
მათი პოლიტიკური წონა დაბალია, სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ 
უმცირესობათა საბჭოს წარმომადგენელიც ამახვილებს ყურადღებას და ამ ფაქტს იმაზე 
ხაზგასმითაც ამყარებს, რომ არც ერთი მათგანი არც კომიტეტის ხელმძღვანელის და არც 
მოადგილის პოზიციაზე არ არის წარმოდგენილი. სახალხო დამცველის აპარატის 
წარმომადგენლის თქმით, უშუალოდ საპარლამენტო სივრცეშიც კი გამოკვეთილა 
ეთნიკურ ნიადაგზე დისკრიმინაციის ფაქტები. მან მაგალითად მოიყვანა შემთხვევა, 
როდესაც ერთ-ერთმა დეპუტატმა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელს, რომელსაც 
თარჯიმანიც თან ახლდა, უსაყვედურა ენის არცოდნის გამო და მოუწოდა რომ თუ ენას არ 
ფლობდა, ჯობდა საერთოდ არ ელაპარაკა.iv ამგვარი შემთხვევები არათუ აფერხებს 
ინტეგრაციის პროცესს, არამედ ახშობს მათი პოლიტიკურად გააქტიურების მოტივაციას. 
გარდა ამისა, ასეთი გამოხატულებები წინააღმდეგობაში მოდის ევროკავშირსა და 
საქართველოს შორის ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 
საქართველოს მიერ მიღებულ ანტიდისკრიმინაციულ კანონთანაც (საქართველოს კანონი 
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, 2014).  
 
ზოგადად, სამინისტროების და უწყებების  დონეზე გადაწყვეტილების მიმღებ 
თანამდებობებზე ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები თითქმის საერთიდ არ 
არიან დასაქმებულები.v „დედაქალაქის  საკრებულოში ათწლეულებია უკვე დეპუტატი არ 
არის წარმომადგენელი ეთნიკური უმცირესობებიდან“vi. ეს იმ ფონზე, როცა თბილისის 
მოსახლეობის დაახლოებით 10%-მდე ეთნიკურ უმცირესობას მიეკუთვნება. კვლევის 
მონაცემების მიხედვით მაშინაც  კი, როცა უმცირესობებს თანამდებობები უკავიათ, ისინი 
თავისი ფუნქციების შესრულებისას გუნდში თანაბარუფლებიანები არ არიანvii. აქედან 
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გამომდინარე, შესაძლოა ამ პრობლემის საფუძველი უფრო დაბალ დონეზე იყოს 
საძიებელი. კერძოდ, ამის განმაპირობებელი მიზეზი შეიძლება იყოს ადგილობრივ 
დონეზე სუსტი პოლიტიკური ჩართულობა, გაუმჭვირვალე და არაეფექტიანი 
პოლიტიკური მართვა, რაც შემდგომ შეუძლებელს ხდის ეროვნულ დონეზე ეთნიკური 
უმცირესობების ძლიერ პოზიციონირებას.   
 

ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური მონაწილეობის მხარდაჭერის 
კუთხით სახელმწიფო პოლიტიკის (არა)ეფექტიანობა 
 
ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური 
მონაწილეობის ხელისშემშლელი ფაქტორების გაანალიზების პარალელურად, 
აუცილებელია განხილული იყოს ის სახელმწიფო პროგრამები, სტრატეგიები და 
ინიციატივები, რომლებიც აღნიშნულ რეგიონებში მათი პოლიტიკური მონაწილეობის 
სტიმულირებისთვის და ეროვნულ დონეზე ინტეგრაციის ხელშესაწყობად ხორციელდება. 
ეროვნულ დონეზე ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაციის საკითხს კურირებს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში, 
რომელიც თანამშრომლობს როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობებთან, ისე სახალხო 
დამცველის ოფისთან არსებულ ეთნიკურ უმცირესობათა საკონსულტაციო საბჭოსთანviii 
და, ასევე, რიგ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. საქართველოს მთავრობის სამოქალაქო 
თანასწორობისა და ინტეგრაციის 2015-2020 წლის სტრატეგიის ოთხი ძირითადი 
მიმართულებიდან პირველია „თანაბარი პოლიტიკური და სამოქალაქო ცხოვრების 
უზრუნველყოფა“ და მისი ერთ-ერთი ასპექტია „ეთნიკური უმცირესობების 
მონაწილეობის წახალისება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში“. 
გამომდინარე იქიდან, რომ სტრატეგიას ვადა 2020 წელს ეწურება, მისი თითქმის ყველა 
კომპონენტი წესით უკვე განხორციელებული უნდა იყოს და  სამოქმედო გეგმის შეფასების 
ანგარიშიც უნდა გამოიცეს. ამიტომ, საინტერესოა, კონკრეტულად რა პროგრამები 
განხორციელდა. სტრატეგიის იმპლემენტაციის ხარისხით დაინტერესებულია 
ევროკავშირის დელეგაციაც, რადგან სახელმწიფო სტრეატეგიებისა და სამოქმედო 
გეგმების წარმატებულად შესრულება, საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივასაც 
განსაზღვრავს.  ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ ევროკავშირის დელეგაცია ეთნიკურ 
უმცირესობებთან დაკავშირებულ საკითხებს, ძირითადად, სახალხო დამცველის 
ანგარიშებიდან ეცნობა. ევროკავშირის დელეგაციამ რამდენიმეჯერ მოიკითხა შესაბამისი 
სახელმწიფო უწყებისგან სახელმწიფო სტრატეგიის იმპლემენტაციის პროგრესის შესახებ, 
მაგრამ ინფორმაციის მიღება გაჭირდა.ix ეს გარემოება ცხადყოფს, რომ აუცილებელია 
გაძლიერდეს ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციისკენ და თანასწორობისკენ 
მიმართული სახელმწოფო სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმების მონიტორინგი და უფრო 
კრიტიკული შეფასება როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო პარტნიორების 
მხრიდან, რათა უზრუნველყოს ინკლუზიური მმართველობა და ღირსეული 
თანაცხოვრება. 
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სტაჟირების პროგრამა ეთნიკური უმცირესობებისთვის 
 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 
მხრიდან პოლიტიკური და სამოქალაქო ჩართულობის ხელშესაწყობად 
განხორციელებული სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროგრამა გამოიკვეთა. პირველი ასეთი 
ინიციატივაა სტაჟირება 4+1-ის საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე 
სტუდენტებისთვის, რამაც საპილოტე ეტაპი 2017 წელს გაიარა. ის 2018 წლიდან 
სრულფასოვნად ამოქმედდა და მოხდა ამ ინიციატივის ინსტიტუციონალიზაცია.  2020 
წლის მაისამდე 3-დან 6 თვემდე ხანგრძლივობის სტაჟირების პროგრამა ეთნიკური 
უმცირესობის 294-მა წარმომადგენელმა ახალგაზრდამ გაიარა 20-მდე სხვადასხვა 
სახელმწიფო უწყებაში, მათ შორის, ადგილობრივ თვითმმართველობებში. როგორც 
რესპონდენტი აღნიშნავს, ეს პროგრამა ხელს უწყობს ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარ-
ჩვევების გაღრმავებას და შემდგომი კარიერის აწყობას.  სახელმწიფოს წარმომადგენლების 
გადმოსახედიდან ეს პროგრამა ეთნიკურ უმცირესობებში დიდი პოპულარობით 
სარგებლობს და დადებითად არის მათ მიერ შეფასებული.x ეთნიკური სომხებისა და 
აზერბაიჯანელების პოლიტიკური მონაწილეობის ხელშესაწყობად სახელმწიფოს მხრიდან 
კონკრეტულ ქმედებად სტაჟირების პროგრამის ჩაწერას არადამაჯერებლად და 
სანახევროდ ეფექტიანად აფასებს სახალხო დამცველის ოფისთან არსებული ეთნიკურ 
უმცირესობათა საბჭოს წარმომადგენელი, რადგან ეს სტაჟირების პროგრამა მხოლოდ 
სტუდენტთა გარკვეულ სეგმენტზეა გათვლილი. ხოლო ეთნიკურ უმცირესობათა 
დაახლოებით 80%-ს ამ შესაძლებლობით სარგებლობა არ შეუძლია,xi რადგან არ მიუღიათ 
მონაწილეობა 4+1  პროგრამაში, არ ფლობენ ქართულ ენას, ან ასაკი არ უწყობთ ხელს. 
კვლევისას ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ახალგაზრდებთან ჩატარებული 
ფოკუს ჯგუფებისა და ახალგაზრდული სამიტების მონაწილეებიდან რამდენიმე იყო 4+1 
პროგრამის მონაწილე, თუმცა, საგულისხმოა, რომ ახალგაზრდებიდან არავის გახსენებია 
სტაჟირების პროგრამა, რომელიც წარმატებულ პროექტებს შორისაა სახელმწიფოს 
მხრიდან მოხსენიებული (მარნეული, შერეული, 29 თებერვალი, 2020; ახალციხე, შერეული, 
22 მაისი, 2020). იმ შემთხვევაში, თუ სტაჟირების პროგრამა უფრო ფართო 
ახალგაზრდობაზე იქნება გათვლილი, შესაძლოა მისი შედეგები უფრო ხილული და 
ხელკშესახები იყოს.  
 
საზოგადოებრივ-საკონსულტაციო საბჭოები 
 
სახელმწიფოს მხრიდან წარმატებულ მაგალითად მოყვანილი მეორე ინიციატივა არის 
ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში სახელმწიფო 
რწმუნებულის, გუბენატორის ადმინისტრაციებთან საზოგადეოებრივ-საკონსულტაციო 
საბჭოების ჩამოყალიბება. ამ საბჭოში შედიან როგორც ადგილობრივი 
თვითმმართველობების, ისე სამხარეო ადმინისტრაციის, ადგილობრივი არასამთავრობო 
ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ეთნიკური უმცირესობები.  სახელმწიფოს 
წარმომადგენლების შეფასებით, „ამგვარი კონსულტაციის ფორმატი იძლევა იმის 
შესაძლებებობას, რომ მათი ჩართულობა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების 
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მიღების პროცესში გაიზარდოს და გაუმჯობესდეს.xii“ აღნიშნული საბჭოს ობიექტურად 
ფუნქციონირებას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს სამცხე-ჯავახეთის არასამთავრობო  
სექტორი, რადგან რეგიონში ფართოდ გავრცელებული მოსაზრებით საბჭოს წევრები 
ძირითადად თანამდებობის პირების ახლობლები არიან.“xiii სახალხო დამცველის აპარატის 
წარმომადგენლის შეფასებით, ორივე რეგიონში სოფლის კრებებს და საბჭოს შეხვედრებს 
უყურებენ ფორმალურად, რადგან „იციან რომ ყველაფერი მაინც ისე გადაწყდება, როგორც 
კონკრეტულ ჯგუფს უნდა, უფრო ზუსტად კი - კონკრეტულ ‘კაცთა’ ჯგუფს.“xiv 
საკონსულტაციო საბჭოების მუშაობის ხარისხთან დაკავშირებით, ალტერნატიული 
მოსაზრებები აქვთ ადილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და თვლიან, რომ 
ადგილობრივი დეპუტატები რეგულარულად ხვდებიან მოსახლეობას 
კონსულტაციისთვის. ერთ-ერთი მათგანი აკონკრეტებს, რომ ეს ხდება წელიწადში ორჯერ 
- გაზაფხულზე და შემოდგმომაზე და ასახელებს მათი გუნდის სლოგანს „არა 
არჩევნებიდან არჩევნებამდე, არამედ არჩევნებს შორის.“xv აქედან იკვეთება მნიშვნელოვანი 
გარემოება, რომ მხარეებისთვის ეფექტიანი პოლიტიკური ჩართულობისა თუ 
კონსულტაციის ფორმატის სხვადასხვაგვარი აღქმა არსებობს. სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო 
ქართლის ადგილოვრივი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების 
გადმოსახედიდან,  სამოქალაქო საზოგადოებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების 
ხედვები პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ ერთმანეთთან თანხვედრაში არ არის და, 
გარკვეულწილად, მათ შორის არსებობს გამართული კომუნიკაციის პრობლემა. 
ადგილობრივი ხელისუფლება კი ხალხთან თანამშრომლობის პასიურ ფორმას ირჩევს.xvi ეს 
ფაქტი მოწმობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების ხალხთან კომუნიკაციის ფორმა, 
ინტენსივობა და ხარისხი გასაუმჯობესებელია.  
 
საინფორმაციო კამპანიები 
 
მესამე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ხელშეწყობით ხორციელდება, არის  
ეთნიკური უმცირესობების აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე  ინფორმირება. 
სამინისტროს ოფიციალური პოზიციაა, რომ , ,,მათ ენის არცოდნის პირობებში არ ჰქონდეთ 
შეფერხება ინფორმაციაზე წვდომის კუთხით.xvii“ თუმცა საგულისხმოა, რომ ენის 
ბარიერისა და ინფორმირებულობის პრობლემა  ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და კომპლექსურ 
გამოწვევად სახელდება თავად ეთნიკური უმცირესობების მხრიდან.  ერთი მხრივ, 
შესაბამისი სამინისტროს ეგიდით  ტარდება საინფორმაციო კამპანიები სახელმწიფო 
პროგრამებზე, სახელმწიფო სერვისებზე და ასევე ევროინტეგრაციის და 
ევროატლანტიკური ინტეგრაციის  შესახებ ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო 
ცენტრთან აქტიური თანამშრომლობით. ხოლო, მეორე მხრივ, ადგილობრივი ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის მთავარ გამოწვევად კვლავ ინფორმაციაზე 
ხელმისაწვდომობა რჩება. თავად ეთნიკური უმცირესობების გადმოცემით, ადგილობრივი 
ხელისუფლებები შეხვედრების დაგეგმვისას მუდმივად მერიის თანამშრომლებს ან 
მასწავლებლებს იბარებენ, რათა მოაჩვენონ მოსახლეობას, თითქოს აზრს მათაც 
ეკითხებიან. რეალურად კი „ჩვეულებრივ მოსახლეობამდე ინფორმაცია არ მიდის“ 
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(მარნეული, შერეული, 7 მონაწილე, 2020წ. 29 თებერვალი). კვლევის შედეგები მოწმობს, 
რომ ეთნიკური უმცირესობების დიდ ნაწილს არ აქვს ინფორმაცია საბაზისო საკითხებზე, 
ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, რაც კოვიდ-19-ის პანდემიით გამოწვეულმა კრიზისმაც 
აჩვენა. ამიტომ რთულია ამ ფონზე საუბარი იმაზე, რომ ეთნიკურმა უმცირესობებმა 
თანაბრად და თავისუფლად ისარგებლონ როგორც სახელმწიფო პროგრამებით, ისე 
ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სიკეთეებით. 
 
კვლევის შედეგად ისიც გამოიკვეთა, რომ ზოგჯერ თავად ადგილობრივი ხელისუფლების 
წარმომადგენლებს არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია სახელმწიფო პროგრამებისა და სხვა 
შესაძლებლობებთან დაკავშირებით. მეტიც, ისინი ამ პროგრამებზე ინფორმაციას ზოგჯერ 
ჟურნალისტებისგან იგებენ და კანონებსაც არ იცნობენ სრულყოფილად (ახალქალაქი, 
ქალები, 9 მონაწილე, 2020წ. 6 მარტი). იგივე აზრი განავითარეს მარნეულის ფოკუს ჯგუფის 
მონაწილეებმაც (მარნეული, შერეული, 7 მონაწილე, 2020წ. 29 თებერვალი).  რამდენიმე 
ფოკუს ჯგუფის მონაწილისგან ინფორმირებაზე წვდომის პრობლემის ერთ-ერთ მიზეზად  
ცენტრიდან შორს ყოფნა დასახელდა (ნინოწმინდა, კაცები, 17 მარტი, 2020), რაც ცენტრსა 
და პერიფერიას შორის არსებულ ნაპრალზე მიანიშნებს.  
 
პარტიების როლი უმცირესობების პოლიტიკურად გააქტიურებაში  
 
პოლიტიკურ პარტიებში ეთნიკური უმცირესობები მცირე რაოდენობით არიან 
წარმოდგენილები. 2015-2020 სტრატეგიის 1.4. პუნქტის თანახმად, სახელმწიფოს მხრიდან 
უნდა მომხდარიყო პოლიტიკურ პარტიებში ეთნიკური უმცირესობების ჩართვით 
პარტიების დაინტერესება. ერთ-ერთი ხელშესახები მექანიზმი, რითაც შერიგებისა და 
სამოქალაქო ინრეგრაციის სამინისტრო ამის მიღწევას ცდილობს, არასამთავრობო 
სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობაა. ერთ-ერთი ასეთი ინიციატივაა ახალგაზრდების 
სტაჟირების პროგრამა პოლიტრიკურ პარტიებში, რასაც თვითონ სახელმწიფო 
ახორციელებს, თუმცა იმავდროულად მხარს უჭერენ ინიციატივას და დადებითად 
აფასებენ  პროექტებს, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ხორციელდება. 
სამინისტროს, სახალხო დამცველის აპარატისა და საქართველოს საერთაშორისო 
პარტნიორების ხედვები ამ კონკრეტულ საკითხში იმ მხრივაა თანხვედრაში, რომ 
ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკურ პარტიებში გააქტიურებას თვითონ პარტიების 
პასუხისმგებლობადაც მიიჩნევენ. გარდა ამისა, სახელმწიფოს მიზანი არ არის 
საკანონმდებლო ორგანოებში მხოლოდ მათი რაოდენობის გაზრდა, არამედ ძალიან 
„მნიშვნელოვანია ხარისხიანი ჩართულობაც და უკვე არსებული ჩართულობის 
გაუმჯობესებაც.“xviii ქართული პოლიტიკური პარტიები დიდ ძალისხმევას არ ავლენენ 
ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკურ პროცესებში ჩასართავად, ამას ისიც მოწმობს, რომ 
პარტიულ სიებში უმცირესობათა წარმომადგენლობა ან საერთოდ არ არის, ან სიმბოლური 
ხასიათისაა. მაგალითად, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე სულ 850 მაჟორიტარი 
კანდიდატი იყო ჯამში ყველა პარტიიდან წარდგენილი და მათგან მხოლოდ  34 იყო 
ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი. ხოლო პარტიულ პროპორციულ სიებში კი 
ჯამში დეპუტატობის 12 კანდიდატი (ამირხანიანი, 2017). რაც შეეხება 2017 წლის 
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ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს ეთნიკური უმცირესობების 
პოლიტიკური პარტიების მხრიდან კანდიდატებად დასახელებას, საგულისხმოა, რომ 4796 
მაჟორიტარი კანდიდატიდან მხოლოდ 399 იყო ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელი (კახიშვილი, 2017). თვითმმართველობის არჩევნებში ეთნიკური 
უმცირესობებიდან მაჟორიტარი კანდიდატების პროცენტული გადანაწილება ეთნიკური 
უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ ქვემო ქართლში 38.4%, ხოლო სამცხე-
ჯავახეთში 35.7% იყო (იხილეთ დიაგრამა 3).  
 
დიაგრამა 3. 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში მაჟორიტარი კანდიდატების გადანაწილება 
ეთნიკურობისა და რეგიონების მიხედვით, კახიშვილი 2017. ხელმისაწვდომია: http://csem.ge/wp-
content/uploads/2018/06/Competing-for-Votes-of-Ethnic-Minorities_Geo.pdf  
 

 
 

 
 
 
აშკარაა, რომ ქართული პოლიტიკური პარტიები რესურსებს არ ხარჯავენ ეთნიკური 
უმცირესობების პარტიულ პოლიტიკაში მოსაზიდად.xix ეს შეიძლება განპირობებული იყოს 
პარტიების რესურსების ნაკლებობით; ასევე, პოსტ-საბჭოთა მენტალიტეტის გავლენით;xx 
ბევრ მათგანზე შეიძლება გავლენას ახდენდეს ეთნიკური უმცირესობებისადმი 
სტერეოტიპული დამოკიდებულებები, როგორიც არის მათი უსაფრთხოების პრიზმაში 
განხილვა და  მათდამი კულტურული გაუცხოება. რესპონდენტთა ნაწილის დაკვირვებით, 
პარტიები ხშირად თავს პროფესიონალი კადრების არარსებობით იმართლებენ,xxi თუმცა 
მათ მოსამზადებლად და გასავითარებლად არაფერს აკეთებენ. არსებობს ასეთი 
მოსაზრებაც, რომ თვითმმართველობასა და საკრებულოში უმცირესობების მაღალი 
წარმომადგენლობა აიხსნება არა იმით, რომ სახელწიფო ან პოლიტიკური პარტიები 
ახდენენ ამის სტიმულირებას, არამედ იმით, რომ ზოგიერთ  მუნიციპალიტეტში ეთნიკური 
უმცირესობების მაღალი კონცენტრაციაა. ასევე საგულისხმოა, რომ წლების მანძილზე 
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ტენდენციად იქცა, რომ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები მმართველ პარტიას 
უჭერენ მხარს და ამბობენ: „ჩვენ იქ ვართ, სადაც არის ხელისუფლება და სადაც არის 
სახელმწიფო.“xxii  აქედან გამომდონარე, პრობლემურია ის გარემოებაც, რომ ეთნიკური 
უმცირესობები, ფაქტობრივად, ხელისუფლებასა და სახელმწიფოს აიგივებენ. შესაძლოა, 
ოპოზიციური პარტიები სწორედ ამ ღრმად გამჯდარი შეხედულებების გამო არ ცდილობენ 
ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში წინასაარჩევნოდ დიდი 
ძალისხმევისა და რესურსის გაღებას. მეორე მხრივ, წინასაარჩევნო პერიოდამდე მათ 
უამრავი დრო აქვთ ამ სტერეოტიპული დამოკიდებულების შესაცვლელად და ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენელი ამომრჩევლების გულის მოსაგებად. თუმცა, ფაქტია, 
ამაზე დროს, ფინანსურ და ადამიანურ რესურსს არ ან ვერ ხარჯავენ. ხელისუფლების 
სტაბილური მხარდაჭერის მიზეზად ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებმა სხვა ფაქტორებიც 
დაასახელეს, მაგალითად, როგორიცაა ამომრჩევლის მოსყიდვა ან სოციალური 
დახმარებით მანიპულირება. ეთნიკური უმცირესობების მხრიდან, გადმოცემის თანახმად, 
როდესაც ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან საჭიროებების მოკვლევა ხდება, 
მოსახლეობას არჩევანის წინაშე აყენებენ და ეკითხებიან, მაგალითად, წყლის პრობლემის 
მოგვარება ურჩევნიათ, თუ გარე განათების, რაც რეალურად ფორმალობას წარმოადგენს 
(მარნეული, შერეული, 7 მონაწილე, 2020წ. 29 თებერვალი). შესაძლოა, მოსახლეობას სხვა, 
უფრო მწვავე საჭიროებები ედგას დღის წესრიგში, მაგრამ ამას არ ითვალისწინებენ. მეტიც, 
სოციალურ დახმარებას ხსნიან თუ  ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებულ არჩევანს არ 
დაეთანხმებიან (მარნეული, შერეული, 7 მონაწილე, 2020წ. 29 თებერვალი). ნაწილმა 
ყურადღება გაამახვილა საჯარო მოხელეებსა და მასწავლებლებზე ზეწოლის ფაქტებზე. 
მაგალითად მოყვანილ იქნა მასწავლებლების ხელისუფლების მიერ დაგეგმილ აქციებზე 
იძულებით წაყვანის და წინააღმდეგ შემთხვევაში სამსახურის დააკარგვით დამუქრების 
ფაქტებიც. ასევე გაჟღერდა არჩევნების დროს ნაცნობების მობილიზება მანქანების 
ჩამოვლით და კონკრეტულ პოლიტიკურ სუბიექტებზე ხმის მიცემის მოთხოვნით 
(ახალქალაქი, ქალები, 9 მონაწილე, 2020წ. 6 მარტი), რაც ელექტორალური პოლიტიკის 
მანკიერ პრაქტიკაზე მიანიშნებს. ამის მიუხედავად, როგორც თითოეულ ფოკუს ჯგუფში 
გაჟღერდა, ბოლო წლების მანძილზე ეთნიკურად სომხურ და აზერბაიჯანულ 
მოსახლეობაში ხელისუფლებისადმი უკმაყოფილებამ იმატა. 2017 წელს ეთნიკური 
უმცირესობების მხოლოდ 17% აფასებდა ხელისუფლების მუშაობას უარყოფითად, ხოლო 
2019 წლისთვის  იგივე საკითხზე 39%-მა უპასუხა უარყოფითად  (კავკასიის კვლევითი 
რესურსების ცენტრი (CRRC), ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი, საქართველო 2017-
2019). ყურადსაღებია, რომ განსაკუთრებული კრიტიკულობით გამოირჩევიან 
ახალგაზრდები, რომელთაც მიღებული აქვთ უმაღლესი განათლება და საშუალოდ ან 
კარგად ფლობენ ქართულ ენას, შესაბამისად, წვდომა აქვთ შიდა პოლიტიკურ 
ინფორმაციაზე.  
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რას აკეთებს სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის მოსახლეობა 
ადგილობრივი პრობლემების მოსაგვარებლად ?  
 
მედია და სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია(ები) არის ორი ძირითადი ტიპის 
აქტორი, რომლებსაც ადგილობრივები მიმართავენ თავიანთი პრობლემების 
გასაჟღერებლად და ხელისუფლების წინაშე ადვოკატირებისთვის (ქვემო ქართლი, 18-დან 
35 წლამდე ახალგაზრდების სამიტი, 2020წ. 5 ივლისი). ხოლო, ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა 
უმრავლესობისთვის საქართველოს ევროკავშირთან მჭიდრო ურთიერთობის ქონა მათი 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ღირსეული ჩართულობის წინაპირობაა. 
ყურადსაღებია, რომ ევროკავშირს მათი უმეტესობა მიიჩნევს თანასწორობის, 
დემოკრატიის, კარგი მმართველობისა და განვითარების გარანტად. ხოლო 
თვითინიცირებას რაც შეეხება, ისინი აღნიშნავენ, რომ მოსახლეობას, განსაკუთრებით 
უფროს და საშუალო თაობას, მოტივაცია აქვს დაკარგული. ისინი სკეპტიკურად არიან 
განწყობილი ქვემოდან წამოსული აქტივიზმის, თუ ინიციატივისადმი, რადგან მიიჩნევენ, 
რომ შედეგი მინიმალური იქნება. ზოგიერთი პოლიციის შიშის გამო პასიურად ყოფნას 
ამჯობინებს. მაგრამ ნაწილი მაინც მიმართავს გარკვეულ ძალისხმევას.  განსაკუთრებით 
ახალგაზრდები აქტიურობენ. არიან ჯგუფები, რომლებიც მოხალისეთა რანგში ეხმარებიან 
უფროს თაობას სახელმწიფო სერვისების მიღებაში, რაც, ძირითადად, თარჯიმნობის  
გაწევით შემოიფარგლება. ფოკუს ჯგუფებისას დასახელდა ინიციატივები, რისთვისაც 
ონლაინ პეტიცია შექმნეს და 5000-მდე ხელმოწერა შეაგროვეს (გარდაბანი, ქალები, 4 
მონაწილე, 2020წ. 22 ივნისი);  თვითმობილიზაციის წყალობით ქვემო ქართლის რეგიონის 
სხვადასხვა სოფლებში შეიქმნა სათემო ცენტრები, რომელთა მეშვეობითაც კოვიდ-19-ის 
გამო გამოცხადებული კარანტინის დროს აქტიურად ავრცელებდნენ ინფორმაციას 
მოსახლეობაში და ფინანსურ დახარებას უწევდნენ ოჯახებს. ზოგიც ბუნების დაცვისა და 
სოციალური მოთხოვნებით აქციებს მართავს. ნაწილი საკრებულოს სხდომებს ესწრება 
(ახალციხე, შერეული, 6 მონაწილე, 2020წ. 22 მაისი). საგულისხმოა, რომ ყველა ამგვარი 
ინიციატივის ავტორი ფოკუს ჯგუფების ახალგაზრდა მონაწილე იყო.  ყოველივე 
ზემოთხსენებულიდან გამომდინარე, ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური 
მონაწილეობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად ჩანს, რომ რეალური პერსპექტივა  
უმაღლესი განათლების მქონე და ქართული ენის მცოდნე ახალგაზრდებს გააჩნიათ. თუმცა 
აბსოლუტურ ვაკუუმში რჩებიან შუახნის და ასაკოვანი ეთნიკური უმცირესობის 
წარმომადგენლები, რადგან არ ფლობენ სახელმწიფო ენას. ამჟამინდელი სიტუაცია 
ცხადყოფს, რომ ისინი მხოლოდ ახალგაზრდების დახმარების კეთილ ნებაზე არიან 
დამოკიდებული ელემენტარული სერვისების მიღებისა თუ პრობლემების გაჟღერებისას. 
მნიშვნელოვანია, ისინი არ დარჩნენ სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და პოლიტიკური 
პარტიების ყურადღების მიღმა. 
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უმცირესობების პერსპექტივიდან დანახული პოლიტიკური 
მონაწილეობის ბარიერები 
 
ეთნიკური უმცირესობების  სამოქალაქო და პოლიტიკური ინტეგრაციის ხელისშემშლელი  
თვალსაჩინო ფაქტორებიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ცენტრსა და პერიფერიას შორის 
უთანასწორობის არსებობა. ეთნიკურად ქართველ და ეთნიკურ უმცორესობათა შორის 
არსებულმა „ჩვენ და მათ“ ისტორიულმა მტრულმა პოლარობამ და ეთნიკური 
უმცირესობების დანარჩენ საზოგადოებასთან კულტურული და ემოციური ბმის 
არარსებობამ დააზიანა ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის პერსპექტივა. ეროვნულ 
დონეზე წარმომადგენლობის ამაღლება ვერ მოხერხდება, თუ ჯერ ადგილობრივ დონეზე 
არ მოგვარდა პრობლემები და ეთნიკური უმცირესობების ღირსეული პოლიტიკური 
ჩართულობის უზრუნველყოფა. ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკურ პროცესებში მათი 
უშუალო ჩართულობის ბარიერებზე და მის მიზეზებზე კონკრეტულად საუბრობენ თავად 
ეთნიკური უმცირესობების თემის წევრები. უკლებლივ ყველა ფოკუს ჯგუფის მონაწილე 
მთავარ გამოწვევად ასახელებს ენის ბარიერს, რაც მათ დაბრკოლებებს უქმნის ყველა 
ნაბიჯზე, დაწყებული სახელმწიფო სერვისების მიღებიდან (ახალქალაქი, ქალები, 9 
მონაწილე, 2020წ. 6 მარტი), დამთავრებული ცენტრალურ დონეზე ეთნიკური 
უმცირესობების ინტერესებისა და წუხილების გაჟღერებამდე.   მათი გადმოსახედიდან, 
სახელმწიფო ენის ცოდნის გარეშე არათუ ეროვნულ დონეზეა რთული პოზიციონირება, 
არამედ რაიონულ დონეზეც კი რთულია ეფექტიანი პოლიტიკური ჩართულობა. ეს 
გარკვეულწილად იქიდან გამომდინარეობს, რომ გადაწყვეტილებები ცენტრში მიიღება, 
რაც დეცენტრალიზაციის პრობლემაზეც მიუთითებს. პოლიტიკური ჩართულობა 
მხოლოდ სოფლის დონეზეა ქართული ენის ცოდნის გარეშე შესაძლებელი, ისიც იქ, სადაც 
ძირითადად უმცირესობები ცხოვრობენ (დმანისი, კაცები, 4 მონაწილე, 2020წ. 27 ივნისი; 
ნინოწმინდა, კაცები, 10 მონაწილე, 2020წ. 17 მარტი; გარდაბანი, ქალები, 4 მონაწილე, 2020წ. 
22 ივნისი). ენის პრობლემა დღემდე გამოწვევად რჩება სხვადასხვა გარემოებების გამო, მათ 
შორის, საკვანძოა ადგილზე ქართული ენის კარგი სპეციალისტების დეფიციტი და ამ 
მიმართულებით ფინანსური რესურსების არასათანადო გამოყოფა (სამცხე-ჯავახეთი, 
ახალგაზრდების სამიტი, 2020წ. 4 ივლისი). ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები 
საჭიროდ მიიჩნევენ თბილისიდან ჩასული მასწავლებლების რეგულარულ მონიტორინგს 
(მარნეული, შერეული, 7 მონაწილე, 2020წ. 29 თებერვალი). მეორე ძირითადი პრობლემა, 
რაც ენის ბარიერთან არის გადაჯაჭვული, უკავშირდება ინფორმირებულობის პრობლემას. 
პოლიტიკური მონაწილეობის კუთხით საკითხი საკმაოდ მწვავედ დგას, რადგან არის 
შემთხვევები, როდესაც ამომრჩეველი ტყუვდება ან ბრმად აძლევს ხმას (ახალქალაქი, 
ქალები, 9 მონაწილე, 2020წ. 6 მარტი); პრობლემურია ხალხსა და პოლიტიკურ პარტიებს 
შორის ხარისხიანი კომუნიკაცია. ახალგაზრდებსაც კი, რომლებმაც ქართული ენა იციან, არ 
აქვთ ინფორმაცია მათი პოლიტიკურ პარტიებში ჩართვის შესაძლებლობაზე (სამცხე-
ჯავახეთი, ახალგაზრდების სამიტი, 2020წ. 4 ივლისი). გარდა ამისა, უფასო სერვისების 
შესახებ ინფორმაციის არქონის გამო ხშირად მოსახლეობა მოტყუებული რჩება და 
დამატებით ფულის გადახდა უწევთ, რაც კორუფციაზე მიუთითებს. ეს განსაკუთრებით 
ეხება უფასო ჯანდაცვის სერვისებს (ახალქალაქი, ქალები, 9 მონაწილე, 2020წ. 6 მარტი; 
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ნინოწმინდა, კაცები, 10 მონაწილე, 2020წ. 17 მარტი).  ადგილობრივებისთვის ერთ-ერთი 
მთავარი გამოწვევა, ნეპოტიზმი, სახელმწიფო უწყებებში არაკვალიფიციური პირების 
აყვანა და უთანასწორობაა (იგივე).საგულისხმოა, სწორედ ასეთი შემთხვევების გამო 
ჩნდებოდეს საზოგადოებაში უნდობლობა და ნიჰილიზმი, როგორც ხელისუფლების, ისე 
ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისადმი.  
 

დასკვნა და რეკომენდაციები  
 
საქართველოში ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური ინტეგრაცია კვლავ გამოწვევად 
რჩება.  არსებული სახელმწიფო პროგრამები და მათ მიერ მხარდაჭერილი ინიციატივები 
არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 
სრულფასოვნად შესრულდეს და გაიზარდოს ეთნიკურ უმცირესობათა ხარისხიანი 
პოლიტიკური მონაწილეობა. კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ეთნიკური უმცირესობების როლი ფორმალურია. 
ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის მხოლოდ იმ სოფლებში ახერხებენ ეთნიკური 
უმცირესობები პოლიტიკურად აქტიურობას, სადაც ისინი უმრავლესობაში არიან, ხოლო 
რეგიონალურ და ეროვნულ დონეზე მათი პოლიტიკური წარმომადგენლობა და 
მონაწილეობის ხარისხი ნომინალურია. ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკურად 
გასაძლიერებლად მინიმალური ნაბიჯები იდგმევა პოლიტიკური პარტიების მხრიდანაც 
და საკმაოდ სუსტია მათი კომუნიკაცია ეთნიკურ უმცირესობებთან. საქართველოში 
ეთნიკურად აზერბაიჯანელი და სომეხი უმცირესობების პოლიტიკური მონაწილეობის 
მთავარი ბარიერი ენის არცოდნა და ინფორმაციის ნაკლებობაა, რაც, თავის მხრივ, 
აღრმავებს უთანასწორობისა და გარიყულობის პრობლემას. გარდა ამისა, ჯერაც ღრმად 
გამჯდარია პოსტ-საბჭოთა მტრული მეხსიერება, რის დასაძლევადაც საქართველოსთვის 
მნიშვნელოვანი იქნება, ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ჭრილში, სხვა ევროპული 
ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილებების გაზიარება.  ამ კუთხით კი, ევროკავშირის 
დელეგაციას და სხვა საერთაშორისო პარტნიორებს ღირებული წვლილის შეტანა 
შეუძლიათ. 
 
რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობას 
 
 საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყოს ქართული ენის კვალიფიციური 

მასწავლებლების რაოდენობის გაზრდა ქვემო ქართლისა და სამხე-ჯავახეთის 
ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში. ქართული 
ენის სწავლებისთვის დაიხვეწოს და შეიქმნას კურსები არა მხოლოდ 
ახლგაზრდებისთვის, არამედ შუახნის ასაკისა და უფროსი თაობის ეთნიკური 
უმცირესობებისთვისაც, რათა მათ და ახალგაზრდა თაობას ჰქონდეთ თანაბარი 
შესაძლებლობები;   
 

 ენის სწავლების პარალელურად, საქართველოს მთავრობამ ეთნიკური 
უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში აწარმოოს პროაქტიური საინფორმაციო 
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კამპანია ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე მათი პოლიტიკური 
მონაწილეობის უფლებებზე, შესაძლებლობებზე და მონაწილეობის შესაძლო 
ფორმებზე მათი ცნობიერების ამაღლების მიზნით. საინფორმაციო კამპანიის 
წარმოებისას, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ აწარმოოს ადგილობრივი 
ხელისუფლებების მხრიდან მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდების ხარისხის 
მონიტორინგი. ეს რეკომენდაცია გამომდინარეობს იქიდან, რომ მოსახლეობასთან 
კომუნიკაციამ ცხადყო, რომ სახელმწიფო პროგრამებზე და პოლიტიკური 
ჩართულობის შესაძლებლობებზე მათი ინფორმირებულობის დონე დაბალია. 
გარდა ამისა, გამოიკვეთა, რომ ზოგჯერ თავად ადგილობრივი ხელისუფლების 
წარმომადგენლებსაც არ აქვთ სრულყოფილი ინფორმაცია სახელწიფო 
ინიციატივებზე, პოლიტიკური მონაწილეობის შესაძლებლობებზე და ასევე 
კანონებზე/რეგულაციებზე; 

 
 იმისათვის, რომ ქვემო ქართლში და სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები ეთნიკური 

უმცირესობების ხმა ეროვნულ დონეზე ისმოდეს, მნიშვნელოვანია მათთან 
ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლების უშუალო პერიოდული 
შეხვედრების ორგანიზება. ეს რეკომენდაცია გამომდინარეობს იქიდან, რომ ფოკუს 
ჯგუფებისას ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებმა უკმაყოფილება 
გამოთქვეს ადგილობრივი ხელისუფლების ხალხთან კომუნიკაციისა და 
კონსულტაციის ხარისხზე და ეჭვიშეიტანეს იმაში, რომ მათი წუხილების შესახებ 
ცენტრალური ხელისუფლება არ არის საკმარისად ინფორმირებული.  
 

რეკომენდაციები პოლიტიკურ პარტიებს 
 
 მნიშვნელოვანია, პოლიტიკურმა პარტიებმა იკისრონ საარჩევნო პროგრამების 

სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე თარგმნის ვალდებულება, რათა ეთნიკურ 
უმცირესობებს შესაძლებლობა ჰქოდნეთ სურვილის შემთხვევაში გასაგებ ენაზე 
წაიკითხონ დაპირებები და ისე გააკეთონ არჩევანი; 
 

 სასურველია, პოლიტიკურმა პარტიებმა ექსპერტებთან ერთად შეიმუშავონ 
საგანმანათლებლო არაფორმალური პროგრამები პოლიტიკურ, სამართლებრივ და 
სამოქალაქო საკითხებზე. ამის საფუძველზე შეიქმნება ტრენინგების პროგრამა 
პარტიის წევრი ან პოტენციური წევრი ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელი ახალგაზრდებისთვის, რათა მოხერხდეს მათი პოლიტიკური 
ცნობიერების გაზრდა და პოლიტიკური მონაწილეობის წახალისება. როგორც 
ეთნიკური უმცირესობების მხრიდან ფოკუს ჯგუფებისას და ახალგაზრდული 
სამიტების დროს გაჟღერდა, პარტიები ხშირად თავს პროფესიონალი კადრების 
არარსებობით იმართლებენ,  თუმცა მათი თქმით მათ მოსამზადებლად და 
გასავითარებლად არაფერს აკეთებენ. ამიტომ, აღნიშნული პროგრამის 
განვითარების შედეგად კრიტიკული დისკურსის გამყარების შემთხვევაში, 
გამორიცხული არ არის, რომ დროთა განმავლობაში ეთნიკური უმცირესობების 
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პოლიტიკური მონაწილეობის ხარისხი გაიზარდოს და მათი ელექტორალური 
ქცევაც შეიცვალოს; 

 
 წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, თუ პოლიტიკური პარტიები ეთნიკურ 

უმცირესობებთან აქტიური კომუნიკაციის მეშვეობით შეიმუშავებენ  თავიანთ 
ხედვას და კომპლექსურ სამოქმედო გეგმას ეთნიკური უმცირესობების ეროვნული 
ინტეგრაციისა და პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის ხელშესაწყობად. ამის 
დოკუმენტირება გამოკვეთს ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციისადმი 
პარტიების დამოკიდებულებას და მათი ხედვების შესახებ ამომრჩევლის უკეთ 
ინფორმირებას. 

 
რეკომენდაციები ევროკავშირის დელეგაციას და ადგილობრივ არასამთავრობო 
ორგანიზაციებს 
 
 საჯარო, ბიზნესის, თუ არასამთავრობო სექტორისთვის გამოცხადებული საგრანტო 

კონკურსების ის განცხადებები, რომლებიც  ქართულ ენაზეც არის ხელმისაწვდომი, 
სასურველია პარალელურად სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზეც ითარგმნოს მანამ, 
სანამ ენის ფლობის პრობლემა სრულად არ დაიძლევა. აღნიშნულზე 
პასუხისმგებლობა შეიძლება სამოქალაქო სექტორმა აიღოს ევროკავშირის 
დელეგაციასთან წინასწარი შეთანხმებით, რათა დროულად მოხერხდეს 
განაცხადების თარგმნა და ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო თუ 
პოლიტიკური გააქტიურების ხელშეწყობა; 
 

 პოლიტიკურ პარტიებსა და ეთნიკურ უმცირესობებს შორის კომუნიკაციის 
გასაუმჯობესებლად არასამთავრობო სექტორმა ევროკავშირის დელეგაციასთან 
თანამშრომლობით კოორდინაცია გაუწიოს  წელიწადში ორჯერ  პარტიის 
ლიდერების ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან შეხვედრას და საერთო 
დებატების ორგანიზებას ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე; 

 
 ეფექტიანი იქნება, თუ ევროკავშრის დელეგაციის ინიციატივით ეთნიკური 

უმცირესობების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო სექტორის 
წარმომადგენლები შექმნიან ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებულ სწრაფი 
რეაგირების საერთო სპეციალურ ორგანოს, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება 
ინფორმაციაზე წვდომის ნაკლებობით გამოწვეული შეფერხებების დროულად 
აღრიცხვაზე და შემდეგ ამის ევროკავშირის დელეგაციაში, პარლამენტში თუ 
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ორგანიებში გაჟღერებაზე.  
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i ახალგაზრდული სამიტები საქართველოს ათ რეგიონში ჩატარდა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტისა 
და გერმანული ორგანიზაცია POLIS180-ის მიერ, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 
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 მარნეული, შერეული, 7 მონაწილე, 2020წ. 29 თებერვალი 
 გარდაბანი, ქალები, 4 მონაწილე, 2020წ. 22 ივნისი 
 დმანისი, კაცები, 4 მონაწილე, 2020წ. 27 ივნისი 

 
ახალგაზრდული სამიტები 

 სამცხე-ჯავახეთი, 18-დან 35 წლამდე ახალგაზრდების სამიტი, 2020წ. 4 ივლისი 
 ქვემო ქართლი, 18-დან 35 წლამდე ახალგაზრდების სამიტი, 2020წ. 5 ივლისი. 
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