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მოკლე შინაარსი 

დასავლეთს ულტრამემარჯვენე, ნაციონალისტური პოპულიზმის ტალღამ 

გადაუარა, რაც ბრექსიტში, აშშ-ს პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევასა 

და ევროპაში ულტრამემარჯვენე პარტიების მომძლავრებაში გამოიხატება. 

მიუხედავად იმისა, რომ არც პოპულიზმი და არც ულტრამემარჯვენე 

მოძრაობები საქართველოსთვის ახალი არაა, ამ ორის კომბინაცია და მათი 

ლეგიტიმაცია საკანონმდებლო უფლებებით, ბოლო ორი ათწლეულის 

მანძილზე ახალ ტენდენციას წარმოადგენს. 2016 წლის საპარლამენტო 

არჩევნების შემდეგ, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა, რომელიც 

ულტრამემარჯვენე პოპულისტურ პარტიად მოიაზრება, მოახერხა 5%-იანი 

ზღვარის გადალახვა და საკანონმდებლო ორგანოში ადგილების მოპოვება 

მაშინ, როდესაც რამდენიმე ლიბერალური პარტია პარლამენტს მიღმა დარჩა. 

ეს ყველაფერი ულტრამემარჯვენე ჯგუფების გაზრდილი ხილვადობის 

ფონზე ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი ჯგუფების არსებობა 

საქართველოსთვის ახალი არაა, რადიკალური ულტრაულტრამემარჯვენე 

მოძრაობები განსაკუთრებით ბოლო სამი წლის განმავლობაში 

გააქტიურდნენ2. მიუხედავად იმისა, რომ ულტრამემარჯვენე ჯგუფები 

საქართველოში კვლავ მარგინალურ ჯგუფებად რჩებიან, ისინი თანდათან 

ვითარდებიან და ნათლად წარმოაჩენენ უფრო მეტად გააქტიურების 

მნიშვნელოვან პოტენციალს3.  

 

1სალომე მინესაშვილი - საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი. 
2სიჭინავა, დ. და ტანგიაშვილი, ნ. (2018). ანტიდასავლური დისკურსი ქართულენოვან სოციალურ მედიაში. 

ინტერვიუ. რადიო თავისუფლება. https://bit.ly/2MJHFVZ  
3სტეფანი, ა. (2018). ულტრაულტრამემარჯვენე პოპულისტური მოძრაობები: ახალი გამოწვევა 

საქართველოსთვის. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (5). 

ულტრამემარჯვენე პოპულიზმის სოციალური  

საფუძვლები საქართველოში

სალომე მინესაშვილი1 

 

https://bit.ly/2MJHFVZ
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ულტრამემარჯვენე პოპულიზმის მომძლავრება დაკავშირებულია არაერთ 

ფაქტორთან, რომელსაც გავლენა აქვს განვითარებადი ქვეყნების საზოგადოებებზე. 

ფინანსური კრიზისის შემდეგ წარმოქმნილი ეკონომიკური სიდუხჭირე ნაწილობრივ 

ხსნის რადიკალური პარტიების მიმართ მხარდაჭერის ზრდას, თუმცა ამ ფენომენს 

ასევე ხსნიან ლიბერალიზმისა და მომძლავრებული სოციალური კონსერვატიზმის 

საპასუხოდ წარმოქმნილი კულტურული დაპირისპირებით, განსაკუთრებით 

იმიგრანტების საკითხთან მიმართებაში. სხვები, ამ ფენომენს ზემოთ აღწერილი ორი 

ფაქტორის გაერთიანებით ხსნიან - ლიბერალური ნორმატიული წესრიგი და 

ეკონომიკური სიდუხჭირე საზოგადოების ნაწილის იზოლაციას და 

მარგინალიზაციას ახდენს. სწორედ საზოგადოების ეს გარიყული წარმომადგენლები 

არიან ისინი, ვინც რადიკალური პოლიტიკური პარტიების პოტენციური 

მხარდამჭერები ხდებიან.  

ქართული ულტრამემარჯვენე პოპულისტური პარტიები და მოძრაობები ასევე 

იყენებენ მიგრანტებისა და ლიბერალიზმის წინააღმდეგ დასავლეთის ქვეყნებში 

მოქმედი ულტრამემარჯვენე პოპულისტური პარტიების მხრიდან გაჟღერებულ 

არგუმენტებს. საზოგადოებაში მათი ამჟამინდელი მარგინალური პოზიციის 

მიუხედავად, აქვთ თუ არა ამ ჯგუფებს შესაძლებლობა მოიპოვონ გაზრდილი 

მხარდაჭერა საქართველოში? რამდენად ასახავენ ისინი საზოგადოების სოციალურ 

ღირებულებებს და შესაბამისად, რამდენად აქვთ მხარდაჭერის პოტენციური 

საფუძველი? 

 

 

 

 

საქართველოში არსებობს როგორც ზომიერი, ისე ექსტრემალური შეხედულებების 

მქონე ულტრამემარჯვენე ჯგუფები, რომლებიც აერთიანებენ სხვადასხვა სახის 

მოთამაშეებს, მათ შორის სოციალურ ქსელებში აქტიურ არაფორმალურ ჯგუფებს, 

არასამთავრობო ორგანიზაციებად და პოლიტიკურ პარტიებად დარეგისტრირებულ 

ინსიტუციონალიზებულ ჯგუფებს. ამ ჯგუფებს შორის 2016 წლის შემდეგ ყველაზე 

შესამჩნევია პოლიტიკური პარტია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, ქართული 

მარში - რომელმაც პოლიტიკურ პარტიად ჩამოყალიბების გეგმა დაანონსა - და 

საქართველოს ეროვნული ერთობა. ქართულმა მარშმა და საქართველოს ეროვნულმა 

ერთობამ სახელი თავიანთი ქსენოფობიური და ანტი-ლიბერალური პროტესტებით 

გაითქვეს. 2017 წლის ივლისში ქართულმა მარშმა ორგანიზება გაუწია მიგრანტების 

საწინააღმდეგო აქციას თბილისის ცენტრში, აღმაშენებლის ქუჩაზე, რომელიც 

არაბული, ირანული და თურქული რესტორნებითაა ცნობილი. აქციების დროს, 

ქართული მარშის 2000-ზე მეტი მხარდამჭერი არალეგალი იმიგრანტების 

ულტრამემარჯვენე პოპულიზმის დისკურსი საქართველოში 
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დეპორტაციასა და საიმიგრაციო კანონმდებლობის გამკაცრებას ითხოვდა4. 

საქართველოს ეროვნული ერთობა ცნობადი 2018 წლის მაისში გახდა, როდესაც 

ორგანიზება გაუწია კონტრ-აქციას მთავრობის მიერ ღამის კლუბების დარბევის 

საწინააღმდეგოდ გამართული პროტესტის საპასუხოდ5. 

განსხვავებების მიუხედავად, ამ ჯგუფებს მემარჯვენე და რიგ შემთხვევებში 

პოპულისტური იდეოლოგიისთვის დამახასიათებელი არაერთი საერთო მესიჯი 

აქვთ. ულტრამემარჯვენე პოპულიზმის მიხედვით ერი აღიქმება როგორც 

მორალურად უპირატესი ჯგუფი, რომელიც აერთიანებს მოქალაქეებს - 

„ჩვეულებრივ ადამიანებს“6. ეს კი გამოიხატება ელიტებისადმი ვერტიკალურ 

ოპოზიციაში და „ჩვეულებრივ ადამიანებსა“ და პოლიტიკურ და ლეგალურ 

ელიტებს შორის არსებულ განსხვავებებში, ვინაიდან ელიტები დადანაშაულებულნი 

არიან საკუთარი ინტერესების ეროვნულ ინტერესებზე მაღლა დაყენებაში. ეს კი 

გულისხმობს იმას, რომ ელიტები წარმოადგენენ მოგების მაქსიმალურად 

გაზრდისკენ მიმართულ ჯგუფს, რომელთაც ბრალი ედებათ კორუფციაში, 

სიხარბეში, მოქალაქეებისთვის კუთვნილი სარგებლის არგაცემასა7 და ადამიანების 

გაჭირვებისადმი გულგრილობაში8. 

ულტრამემარჯვენე ელემენტებთან გაერთიანებას კი ნაციონალისტურ მიდგომამდე 

მივყავართ. ულტრამემარჯვენე პოპულიზმი დიფერენცირების ჰორიზონტალური 

და ვერტიკალური განზომილებების გარშემო ერთიანდება9. თუმცა, 

ულტრამემარჯვენე ელემენტი ნაციონალისტური ხასიათის ამ ჯგუფებს 

ჰორიზონტალური ოპოზიციის კომპონენტით ამდიდრებს10. ჰორიზონტალური გარე 

ჯგუფების მიმართ ოპოზიცია კი ხშირად არა მხოლოდ ანტი-იმიგრატნულ11, არამედ 

რელიგიური და სექსუალური უმცირესობების წინააღმდეგ მიმართულ განწყობებს 

წარმოშობს. ულტრამემარჯვენე პოპულისტები, როგორც წესი, უპირისპირდებიან 

მულტიკულტურულ და ლიბერალურ პოლიტიკას12.  შესაბამისად, თუკი 

                                                           
4 Georgians march against “uncontrolled immigration” in Tbilisi. (2017). JAM News. 15 ივლისი 2017. 

ხელმისაწვდომია: https://jam-news.net/georgians-marched-against-uncontrolled-migration-in-tbilisi-a-photo-story/   
5 Ulta-nationalist counter rally kicks off in central Tbilisi. (2018). Georgia Today, 13 მაისი 2018. ხელმისაწვდომია: 

http://georgiatoday.ge/news/10254/Ultra-Nationalist-Counter-Rally-Kicks-off-in-Central-Tbilisi  
6 Mols, F. and Jetten, J. (2016). Explaining the appeal of populist right-wing parties in times of economic prosperity. 

Political Psychology, 37, 275-292. 
7 Hameleers, M. (2018). A typology of populism: toward a revised theoretical framework on the sender side and receiver side 

of communication. International Journal of Communication, 12, 2171-2190. 
8 Staerkle, C. and Green, E.G.T. (2018). Right-wing populism as a social representation: a comparison across four 

European countries. Journal of Community and Applied Social Psychology, 28(6), 430-445. 
9 Brubaker, R. (2017). Between nationalism and civilizationism: the European populist moment in comparative 

perspective. Ethnic and Racial Studies, 40, 1191-1226. 
10 იქვე 
11 Golder, M. (2016). Far-right parties in Europe. Annual Review of Political Science, 19, 477-497. 
12 Inglehart, R. F. and Norris, P. (2017). Trump and the xenophobic populist parties. The silent revolution in reverse. 

Perspectives on Politics, 15(2), 443-454. 

https://jam-news.net/georgians-marched-against-uncontrolled-migration-in-tbilisi-a-photo-story/
http://georgiatoday.ge/news/10254/Ultra-Nationalist-Counter-Rally-Kicks-off-in-Central-Tbilisi
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ვერტიკალური გარიცხვა პოპულისტურ განზომილებას წარმოადგენს, 

ჰორიზონტალური - ულტრამემარჯვენე სოციო-კულტურული რწმენის ჩარჩოებში 

ჯდება13. ამდენად, ულტრამემარჯვენე პოპულიზმი გულისხმობს ხალხის დაცვას 

ელიტებისა და გარე ჯგუფებისგან. გარკვეულწილად, საქართველოში არსებული 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფებიც სწორედ ამ ნიშნით ხასიათდებიან. ისინი 

უმთავრესად ნაციონალისტები არიან; მათ ასევე აქვთ ანტი-იმიგრანტული პოზიცია 

რასისტული და ქსენოფობიური რიტორიკითა და ანტიდასავლური განწყობებით14.  

ულტრამემარჯვენე პოპულიზმის მთავარი მახასიათებელი პატრიოტიზმსა და 

ქართულ ტრადიციულ ფასეულობებსა და მართლმადიდებულ ქრისტიანობაზე 

დაფუძნებული ნაციონალიზმია. მაგალითად, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 

საკუთარ პროგრამაში აქცენტს აკეთებს „ნამდვილ პატრიოტიზმზე“ და ხალხს 

მოუწოდებს მოიქცნენ „ქართული სულის“ შესაბამისად, რაშიც პარტია 

„სამშობლოსადმი თავდადებას, რწმენისადმი ერთგულებას, ყოველივე ქართულის 

სიყვარულსა და ენის პატივისცემას“ გულისხმობს15.  

მსგავსი რიტორიკით, სხვა ჯგუფები ყურადღებას ამახვილებენ „მომაკვდავ 

სამშობლოზე“16 და ქართული ტრადიციების მტრად ასახელებენ ლიბერალიზმს, 

რომლის მომხრეებსაც „ლიბერასტებს“ (ლიბერალისა და პედერასტის კომბინაცია) 

უწოდებენ, სექსუალური უმცირესობების უფლებებსა და გენდერულ 

თანასწორობას.17 ამავე რიტორიკაში, დასავლეთი წარმოჩენილია 

დემორალიზებულად და დადანაშაულებულია ჰომოსექსუალიზმის გავრცელებასა 

და წახალისებაში18. რაც შეეხება ანტი-დასავლურ პროპაგანდას, დასავლეთის 

კონტექსტში, დაკარგული იდენტობისა და დემორალიზებული ფასეულობების თავს 

მოხვევის რიტორიკა წინა წლებთან შედარებით, 2017 წლის შემდეგ გაორმაგდა19. 

სექსუალური უმცირესობები და ქალებისთვის თანასწორი უფლებები ამ დისკურსის 

ძალიან მგრძნობიარე საკითხია და ოჯახის ცნების - ქართული იდენტობის 

უმთავრესი ტრადიციის - ყველაზე მნიშვნელოვან საფრთხედ აღიქმება. ოჯახი 

მიჩნეულია არამხოლოდ ქართული იდენტობის ერთ-ერთ საფუძველად, არამედ 

სახელმწიფოს სტაბილურობისა და სიძლიერის ფუნდამენტად20. ულტრამემარჯვენე 

                                                           
13 Giebler, H. and Regel, S. (2018). Who votes right-wing populist? Geographical and individual factors in seven German 

state elections. WISO Discourse, 14/2018. 
14 სტეფანი (2018). 
15 Kakachia, K. and Kakhishvili, L. (upcoming). Contextualizing populism in Georgian politics. Working paper. 
16 სტეფანი (2018). 
17 იქვე. 
18 Larsen, J. (2017). To understand constitutional reform in Georgia, look beyond the president. საქართველოს 

პოლიტიკის ინსტიტუტი, 4 მაისი 2017. http://gip.ge/understand-constitutional-reform-georgia-look-beyond-president/  
19 Kintsurashvili, T. (2018). Hate speech. Media Development Foundation.  
20 Minesashvili, S. (2017). Orthodoxy as soft power in Russia-Georgia relations. In: Joedicke, A. (ed.). Religion and soft power 

in the South Caucasus. Routledge. 

http://gip.ge/understand-constitutional-reform-georgia-look-beyond-president/
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ჯგუფების პროტესტის შემდეგ, რა დროსაც საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის, 

ქართული მარშისა და დემოგრაფიული საზოგადოება XXI-ის21  წევრები ქორწინების 

განსაზღვრის მიზნით რეფერენდუმის ჩატარებას მოითხოვდნენ, 2017 წლის 

ოქტომბერში კონსტიტუციური ცვლილებების დამტკიცებისას, ქორწინება 

განიმარტა, როგორც „ქალისა და მამაკაცის კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით“22.  

ამ ჯგუფებს აქვთ საკმაოდ აგრესიული რიტორიკა უცხოელებისა და მიგრანტების 

წინააღმდეგ. მართალია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი იმიგრანტებს ღიად არ 

უპირისპირდება, მაგრამ პარტია ცნობილია ძლიერი ანტი-თურქული 

სენტიმენტებითა და ქსენოფობიური რიტორიკით23. 2017 წლის ივნისს, ქართულმა 

მარშმა გააპროტესტა არალეგალი მიგრანტები ისეთი სლოგანებით, როგორიცაა 

„საქართველო ქართველებისთვის“ და „ყველამ თავისი ადგილი იცოდეს”24. 

პროტესტში მონაწილეობა ასევე მიიღეს საქართველოს პარტიოტთა ალიანსის 

წევრებმა და 2018 წლის მარტს თავდებად დაუდგნენ ქართული მარშის დაკავებულ 

აქტივისტებს25.  

ულტრამემარჯვენე მოძრაობები ძირითადად ანტი-მიგრანტული და ანტი-

დასავლური განწყობების მქონე ჯგუფები არიან, თუმცა ისინი ამ ორი ფენომენის 

ერთმანეთთან დაკავშირებასაც ახერხებენ. მაგალითად, ვიზალიბერალიზაციის თემა 

წარმატებით დაუკავშირდა „მიგრანტების საფრთხეს“26. უვიზო რეჟიმი ორმაგ 

საფრთხედ აღიქმებოდა, რადგან არსებობდა რისკი, რომ ქართველები საქართველოს 

დატოვებდნენ და რომ ეს იყო ევროკავშირის დირექტივა საქართველოსთვის 

მიგრანტების - განსაკუთრებით კი მუსლიმი მიგრანტების - მიღების თაობაზე. ამან 

კიდევ უფრო მეტად გააძლიერა შიში, რომ მიგრანტები ქვეყანას წალეკავდნენ და 

ქართულ მიწას დაესაკუთრებოდნენ27.  

ულტრამემარჯვენე ღირებულებებთან ერთად, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 

სხვა პოპულისტურ მოძრაობებსაც უახლოვდება საკუთარ პროგრამაში ანტი-

ელიტიზმის ელემენტების გაჩენით. პარტია მხარს უჭერდა ქართველი ხალხის მიერ 

                                                           
21 Georgian president blocks referendum to ban same-sex marriage. (2016). Democracy and Freedom Watch. 

ხელმისაწვდომია: https://dfwatch.net/georgian-president-blocks-referendum-bid-to-ban-same-sex-marriage-44376  

22 Civil.ge. (2017). Key points of newly adopted constitution. ხელმისაწვდომია: 

https://old.civil.ge/eng/article.php?id=30474 
23 სტეფანი (2018). 
24 Jam news (2017). 
25 სტეფანი (2018). 
26 ჯღარკავა, ი. (2017). ანტი-მიგრანტული რიტორიკა საქართველოში: 

ემუქრება თუ არა საფრთხე საქართველოს პრო-ევროპულ დისკურსს ულტრა-ულტრამემარჯვენე ჯგუფების 

მხრიდან? საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, 16(2017).  
27 Shiffers, S., Hegedüs, D., Minesashvili, S., Bakakuri, T., Tchipashvili, L., Gelhaus, L., Le Grix, V. and Seebass, F. (2018). 

Normative power vs. Democratic backsliding: European values in the EU and Georgia. POLIS, GIP, Argo. ხელმისაწვდომია: 

https://polis180.org/blog/2018/11/21/geoeuvalues-policy-paper-normative-power-vs-democratic-backsliding/  

https://dfwatch.net/georgian-president-blocks-referendum-bid-to-ban-same-sex-marriage-44376
https://old.civil.ge/eng/article.php?id=30474
https://polis180.org/blog/2018/11/21/geoeuvalues-policy-paper-normative-power-vs-democratic-backsliding/
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მმართველობას და პირდაპირ დემოკრატიას, მიუღებელი მთავრობის ოფიციალური 

პირების ჩამოშორებას და ისეთი კანონებისა და წესების შეცვლას, რომელთაც ჯგუფი 

მხარს არ უჭერდა28. პარტია არ არის კონკრეტულად ანტი-ინსტიტუციონალისტი ან 

ანტი-დემოკრატი, რადგან ძალაუფლების მოპოვებას არჩევნების გზით ცდილობს29. 

თუმცა, რადგან პოპულიზმს ულტრამემარჯვენეობის ელფერი დაჰკრავს, მისი 

მოთხოვნები,ხალხის სახელით, ლიბერალური დემოკრატიის წინააღმდეგაა 

მიმართული.  

ულტრამემარჯვენე პოპულისტური ჯგუფების მობილიზება შესამჩნევი ტრენდი 

გახდა დასავლეთში და საქართველოშიც იძენს აქტუალობას, რაც მათი სოციალური 

საფუძვლების შესახებ კითხვებს კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. რა 

ფაქტორები განაპირობებს საზოგადოების მხარდაჭერას ულტრამემარჯვენე 

პოპულისტებისადმი? განვითარებულ ქვეყნებში სხვადასხვა შემთხვევების შესწავლა 

საშუალებას იძლევა მოხდეს ამ მზარდი ფენომენისადმი საზოგადოების 

მხარდაჭერის განმსაზღვრელი ფაქტორების იდენტიფიცირება.  

 

 

 

 

ულტრამემარჯვენე და ნაციონალისტურმა პოპულიზმმა ევროპასა და ჩრდილოეთ 

ამერიკას ტალღად გადაუარა30. არაერთი კვლევა ჩატარდა იმ საზოგადოებრივი 

ფაქტორების დასადგენად, რაც ამ ფენომენის ახსნას შეძლებდა. კვლევების დიდი 

ნაწილი ამას არახელსაყრელ ეკონომიკურ პირობებსა და ცვალებად კულტურულ 

ჩარჩოებს მიაწერს და ეკონომიკური სიდუხჭირითა და არასახარბიელო ეკონომიკურ 

მდგომარეობით ხსნის, რამაც ხელი შეუწყო უკვე არსებულ ნაციონალისტურ 

მოძრაობებს31. სხვები ამ ფენომენს სოციალური მარგინალიზაციის მომძლავრებას 

მიაწერენ, რაც ეკონომიკურ და კულტურულ ფაქტორებთან ერთობლიობაში 

განვითარდა32.  

სხვადასხვა მიზეზთა გამო, გასული წლები შემოსავლების შემცირებითა და 

უთანასწორობის ზრდით ხასიათდება, რა დროსაც მაღალშემოსავლიანმა ჯგუფებმა 

                                                           
28 Kakachia and Kakhishvili (upcoming). 
29 იქვე. 
30 Golder (2016); Mudde, C. (ed.). (2017). The populist radical right: a reader. New York: Routledge. 
31 Springford, J. and Tilford, S. (2017). Populism – culture or economics? Center for European reform. ხელმისაწვდომია: 

https://www.cer.eu/insights/populism-%E2%80%93-culture-or-economics  
32 Gidron, N. and Hall, P.A. (2017). Populism as a problem of social integration. ხელმისაწვდომია: 

https://scholar.harvard.edu/files/hall/files/gidronhallapsa2017.pdf  

საზოგადოებრივი ფაქტორები, რომლებიც ხელს უწყობს 

ულტრამემარჯვენე პოპულიზმის მომძლავრებას 

https://www.cer.eu/insights/populism-%E2%80%93-culture-or-economics
https://scholar.harvard.edu/files/hall/files/gidronhallapsa2017.pdf
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არაპროპორციულად დიდი სარგებელი მიიღეს33. მაგრამ თუკი, ცუდი ეკონომიკური 

მდგომარეობა სასოწარკვეთილებასა და ექსტრემისტული პარტიების მხარდაჭერას 

იწვევს, მხოლოდ ეს არ ყოფილა ულტრამემარჯვენე პოპულიზმის 

მომძლავრებისთვის საკმარისი წინაპირობა. აქ მნიშნველოვანი როლი 

კულტურულმა ფაქტორებმაც ითამაშა, რადგან ეკონომიკური სიდუხჭირე ხელს 

უწყობს ადრე არსებული ტენდენციების მომძლავრებას სოციალურად 

კონსერვატიულ ხალხში, რაც გამოიხატება ძლიერი ანტი-იმიგრანტული 

განწყობებითა და პოლიტიკური ელიტების მიმართ უნდობლობით34. ეკონომიკური 

ფაქტორები მხოლოდ არაპირდაპირ უკავშირდება მომძლავრებულ პოპულიზმს: 

როდესაც კულტურული და ეკონომიკური ფაქტორების გავლენები ერთმანეთს 

ედრება, კულტურული ღირებულებები მუდმივად წინასწარმეტყველებს 

პოპულისტური პარტიების მხარდაჭერას, რაც გულისხმობს ულტრამემარცხენე 

იდეოლოგიების მხარდაჭერას, ანტი-იმიგრანტულ განწყობებს, ეროვნული და 

გლობალური მმართველობის მიმართ უნდობლობას და ავტორიტარული 

ღირებულებების მხარდაჭერას35. ეკონომიკური გასაჭირი და საკუთარი თავის 

არახელსაყრელ სოციალურ პოზიციაში აღქმა ხელს უწყობს ელიტების მიმართ 

უნდობლობის გაძლიერებასა და იმიგრანტების დადანაშაულებას36. ამასთან, 

ლიბერალურ დემოკრატიული იდეოლოგიის პოსტ-მატერიალისტურ და 

მულტიკულტურულ ღირებულებებთან გაუცხოება ხელს უწყობს სოციალურ 

მარგინალიზაციას37. საზოგადოებრივ გამოკითხვებში იკვეთება წარსულ სოციალურ 

მდგომარეობასთან დაკავშირებული ნოსტალგია, რომელიც ყველასათვის უკეთეს 

მდგომარეობად აღიქმება; მომავლის მიმართ პესიმიზმი; დაბალი სოციალური 

სტატუსის სუბიექტური აღქმა (ცხოვრებითა და მატერიალური მდგომარეობით 

კმაყოფილება); ხალხის მიმართ დაბალი ნდობა; ქვეყანაში დემოკრატიის მიმართ 

უკმაყოფილება; პოლიტიკური ელიტებისადმი დაბალი ნდობა; ცვალებადი 

კულტურული ღირებულებები, რომლებიც დაკავშირებულია გენდერულ 

თანასწორობასთან, მულტიკულტურიზმთან, სეკულარულ ფასეულობებთან და 

ლგბტ უფლებებთან38. 

რა მდგომარეობაა ამ მხრივ საქართველოს მოსახლეობაში და ჰქონდა თუ არა გასულ 

წლებში ადგილი ისეთ მოვლენებს, რომლებიც ულტრამემარჯვენე ჯგუფების 

გავლენის ზრდას დაემთხვა?  

                                                           
33 Springford and Tilford (2017). 
34 იქვე. 
35 Inglehart and Norris (2016). 
36 Golder, (2016); Müller, J. W. (2016). What is populism? Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 
37 Gidron and Hall (2017) 
38 იქვე. 
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თუკი წლების მანძილზე საქართველოში დემოკრატიული ღირებულებებისადმი 

მხარდაჭერა იზრდებოდა39, ლიბერალურ დემოკრატიასთან დაკავშირებული 

ტრადიციული ღირებულებების თვალსაზრისით, საქართველო მაინც რჩება „ღრმად 

სოციალურ კონსერვატიულ“ ქვეყანად40. ეს განსაკუთრებით ეხება იმ 

ღირებულებებს, რომლებსაც ულტრამემარჯვენე ჯგუფები უპირისპირდებიან: 

გენდერული თანასწორობის საკითხი, რომელიც დაკავშირებულია ოჯახის 

ღირებულებებთან; განწყობები უმცირესობათა ჯგუფების, მათ შორის ეთნიკური, 

რელიგიური და განსაკუთრებით სექსუალური უმცირესობების მიმართ; და ბოლოს 

დამოკიდებულება მიგრანტების მიმართ, რომელიც ეთნიკურ განსხვავებებს 

ეფუძნება.  

სიძულვილის ენის შესახებ CRRC-ს 2018 წლის გამოკითხვის მიხედვით, 

ქართველების მესამედი მრავალფეროვნებას, მათ შორის ეთნიკურ და რელიგიურ 

მრავალფეროვნებას ქვეყნაში ნეგატიურ განვითარებად აღიქვამს. მათგან, 65%-ს აქვს 

ნეგატიური დამოკიდებულება ზოგადი და ეთნიკური მრავალფეროვნების მიმართ, 

ხოლო 41% რელიგიურ მრავალფეროვნებას აღიქვამს უარყოფითად, როგორც 

კულტურის, ტრადიციებისა და ეროვნული ერთობის წინაშე მდგარ საფრთხეს. 

ამასთან, ქართველების 85%-ს არ სურს მეზობლად ჰყავდეს სხვა ეთნიკური ან 

რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი. ამ განწყობების მიუხედავად, 

ქართველების უმრავლესობას (76%-80%) მიაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია ეთნიკური ან 

რელიგიური უმცირესობების უფლებების დაცვა. თუმცა ეს არ ვრცელდება 

საქართველოში ყველაზე ნაკლები შემწყნარებლობის მქონე ჯგუფზე - სექსუალურ 

უმცირესობებზე - გამოკითხულთა მხოლოდ 33% მიიჩნევს, რომ ლგბტ ჯგუფის 

უფლებების დაცვა მნიშვნელოვანია41. 

 

                                                           
39 Shiffers et al (2018). 
40 Mestvirishvili, M. and Mestivirshvili, N (2014). I am Georgian and therefore, I am European: re-searching the Europeanness 

of Georgia. CEJISS, 8(1). 
41 CRRC. (2018). სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, სიძულვილის ენა და დისკრიმინაცია 

საქართველოში, აგვისტო 2018. ხელმისაწვდომია: https://caucasusbarometer.org/ge/hs2018ge/codebook/  

კონსერვატიული ფასეულობები ქართულ საზოგადოებაში 

https://caucasusbarometer.org/ge/hs2018ge/codebook/
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სექსუალური უმცირესობების მიმართ ტოლერანტობის ხარისხი საქართველოში 

ყოველთვის დაბალი იყო. ლგბტ თემი საზოგადოების მხრიდან წინააღმედგობას 

ხვდება საკუთარი კონსტიტუციური უფლებებით სარგებლობის თვალსაზრისით. 

მაგალითად, 2013 წლის მაისში მასშტაბური და ძალადობრივი აქცია გაიმართა გეი 

უფლებების დასაცავად გამართული აქციის წინააღმდეგ, ხოლო 2014 წელს ანტი-

დისკრიმინაციული კანონის პროექტს მნიშვნელოვანი წინაღობა შეხვდა. 

ჰომოსექსუალობა მიუღებელია მოსახლეობის თითქმის 90%-ისთვის; ეს რიცხვი კი 

წლების მანძილზე ჩატარებულ გამოკითხვებში ნაკლებად იცვლება. 2018 წლის 

გამოკითხვებით, რესპონდენტებმა კრიმინალების შემდეგ, ლგბტ თემის 

წარმომადგენლები სამეზობლოდ ყველაზე არასასურველ პირებად დაასახელეს42.  

თუკი კონსერვატიული ღირებულებები საქართველოსთვის ახალი არაა და ღრმად 

აქვს ფესვები გადგმული ქვეყნის მოსახლეობაში, უახლესი ტენდენციები 

მიგრანტების მიმართ გარკვეულწილად შეცვლილ განწყობებზე მიუთითებენ. 

როდესაც საქმე მიგრანტებს ეხება, უარყოფითმა დამოკიდებულებამ 2015 წლის 

შემდეგ იმატა. 2015 წელს, მხოლოდ მცირე ჯგუფი (5%) გამოხატავდა უარყოფით 

დამოკიდებულებას იმ უცხოელების მიმართ, ვინც საქართველოში შემოდიოდა და 

სამ თვეზე მეტი ხნით რჩებოდა. 2017 წლისთვის, ეს რიცხვი 16%-მდე გაიზარდა. ეს 

                                                           
42 CRRC. (2018). სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული.  
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განწყობა განსაკუთრებით ეხებათ აზიელებს, აფრიკელებს და მუსლიმებს. 

მაგალითად, იმათი რიცხვი, ვინც არ ემხრობა თურქებთან, არაბებთან, ირანელებთან, 

ინდოელებთან, ჩინელებთან და აფრიკელებთან (დაახლოებით ერთი მესამედი) 

ბიზნეს საქმიანობას, 2015-დან 2017 წლამდე გაიზარდა43. იმავდროულად, 

ქართველების ერთი მესამედი არ ემხრობა მუსლიმებთან ბიზნეს საქმიანობაში 

ჩართვას44.   

კონსერვატიულ სოციალურ ღირებულებებს საკმაოდ ღრმად აქვს ფესვები 

გადგმული ქართულ საზოგადოებაში და უმეტესობის ხედვები ულტრამემარჯვენე 

ჯგუფების ხედვებს ემთხვევა, როდესაც საქმე სექსუალურ უმცირესობებსა და 

ქალების უფლებებს ეხება. ერთი მხრივ, თუკი ქართველების მხოლოდ უმცირესობას 

აქვს ნეგატიური დამოკიდებულება მიგრანტებისადმი, მათი რიცხვი გასამმაგდა 

ბოლო ორი წლის განმავლობაში. მაშინ როდესაც საზოგადოების კონსერვატიული 

ღირებულებების გათვალისწინება მნიშვნელოვანია, როდესაც იგი ეკონომიკურ 

სიდუხჭირესა და სოციალური იზოლაციის პრობლემასთან კომბინაციაში 

ვითარდება, იქმნება მყარი საფუძველი ულტრამემარჯვენე პოპულიზმისთვის. 

მოხდა თუ არა ამ მიმართულებით რაიმე ფორმით განვითარება საქართველოს 

მოსახლეობაში?  

 

 

 

 

საზოგადოების წარმოდგენა ეკონომიკურ მდგომარეობასა და პოლიტიკური ელიტის 

მიღწევებზე ბოლო წლების განმავლობაში უფრო მეტად ნეგატიური გახდა. IRI-ს 

გამოკითხვების მიხედვით, გაზრდილია იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც 2014 წლის 

შემდეგ მთავრობის, პარლამენტისა და პოლიტიკური პარტიების შესახებ 

უარყოფითი წარმოდგენისაა. მაგალითად, იმ რესპოდენტთა რაოდენობა, რომლებიც 

დადებითად აფასებენ მთავრობას 2014 წელს 69%-დან 2018 წელს 34%-მდე შემცირდა, 

ხოლო იმავე პერიოდში უარყოფითი აზრის მქონეთა რაოდენობა 45%-დან 60%-მდე 

გაიზარდა45.  

                                                           
43 CRRC. კავკასიის ბარომეტრი. ხელმისაწვდომია:  https://caucasusbarometer.org/ge/datasets/  
44 CRRC. (2018).  
45 International Republican Institution (IRI). (2018). Public opinion survey: residents of Georgia. 10-22 April 2018. 

ხელმისაწვდომია: http://www.iri.org/sites/default/files/2018-5-29_georgia_poll_presentation.pdf  

ქართული საზოგადოების ცვალებადი აღქმები 

https://caucasusbarometer.org/ge/datasets/
http://www.iri.org/sites/default/files/2018-5-29_georgia_poll_presentation.pdf
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2013 წლის შემდეგ ასევე იკლო ქართველების ოპტიმიზმმა ქვეყნის მომავლის 

შესახებ. იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც ფიქრობდა, რომ ქვეყანა არასწორი 

მიმართულებით ვითარდებოდა 22%-დან (2013) 67%-მდე (2018) გაიზარდა. ამასთან, 

გაუარესდა ადამიანების აღქმა საკუთარი ფინანსური მდგომარეობის შესახებ. იმ 

ადამიანთა რიცხვი, რომელიც მიიჩნევს, რომ მათი ოჯახების ფინანსური 

მდგომარეობა ბოლო 12 თვის განმავლობაში გაუარესდა 7%-დან (2014) 29% -მდე 

(2018) გაიზარდა46.  

                                                           
46 IRI (2018). 
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კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც სოციალურ მარგინალიზაციასთან 

დაკავშირებით ადამიანების აღქმას განსაზღვრავს, სხვა ადამიანების მიმართ ნდობის 

ხარისხია. ეს კი გულისხმობს იმას, თუ რამდენად გრძნობენ ადამიანები თავს 

არსებული ნორმატიული წყობის ნაწილად, რამდენად ერთვებიან სოციალურ 

აქტივობებში და რამდენად გრძნობენ პატივისცემას. ნაკლები ნდობა მეინსტრიმული 

პოლიტიკის მიმართ გაუცხოებასა და რადიკალური პარტიების მხარდაჭერის 

შესაძლებლობაზე მიუთითებს47. იმ ქართველების რიცხვი კი, რომლებიც სხვა 

ადამიანებს არ ენდობიან 2013 წელს 35%-დან 2017 წელს 52%-მდე გაიზარდა48.  

                                                           
47 Gidron and Hall (2017). 
48 CRRC. კავკასიის ბარომეტრი. 
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საბოლოო ჯამში, გასული წლების განმავლობაში, ქართველები მომავლის მიმართ 

უფრო პესიმისტურები გახდნენ, უფრო მეტად არიან იმდეგაცრუებულნი 

პოლიტიკური ელიტების საქმიანობით და ნაკლებად ენდობიან სხვა ადამიანებს.  

 

 

 

 

საზოგადოებრივი კვლევების შედეგები ცხადყოფს, რომ საზოგადოების 

ღირებულებები მყარ საფუძველს ქმნის რადიკალური ულტრაულტრამემარჯვენე 

მოძრაობებისთვის. ზოგიერთი სოციალურ კონსერვატიული ღირებულება კვლავ 

ღრმად ფესვგადგმულია საზოგადოებაში, თუმცა ბოლო დროს განვითარებული 

მოვლენები მეტი შეშფოთების საფუძველს იძლევა. მართლაც, საქართველოში 

ულტრამემარჯვენე პოპულიზმის ხილვადობის ზრდასთან ერთად, საზოგადოება 

უფრო მეტი სკეპტიციზმით უყურებს მიგრანტებს, ეს კი ულტრამემარჯვენე 

ჯგუფების მიერ გაჟღერებული მთავარი საკითხია. ამასთან, მოსახლეობის თვალში 

უარესდება სოციალური და ეკონომიური მდგომარეობა მაშინ, როდესაც 

პოლიტიკოსების, პოლიტიკური ინსტიტუტებისა და თანამოქალაქეების მიმართ 

დასკვნა 
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ნდობა მცირდება, ხოლო ეკონომიკურ სიდუხჭირეზე ყურადღების 

გამახვილებასთან ერთად ძლიერდება პესიმიზმი ქვეყნის მომავალთან 

დაკავშირებით. სოციალურ კონსერვატიულ ღირებულებებთან კომბინაციაში, ეს 

ფაქტორები ხშირად გამოიყენება რადიკალიზმის ასახსნელად ევროპასა და აშშ-ში. 

თუმცა ეს ტენდენციები ქართულ პოლიტიკაში ულტრამემარჯვენე პოპულიზმის 

აუცილებლად მომძლავრებას არ გულისხმობს. მართლაც, ულტრამემარჯვენე 

ჯგუფები კვლავ მარგინალურ ძალად აღიქმებიან; საქართველოს პატრიოტთა 

ალიანსმა მიიღო ხმების მხოლოდ 5%, რაც ზუსტად ხმათა ის რაოდენობა იყო, რაც 

პარლამენტში შესვლისთვის იყო აუცილებელი. მანამ, სანამ ულტრამემარჯვენე 

ჯგუფებს, ისეთებს, როგორიცაა ქართული მარში და  საქართველოს ეროვნული 

ერთობა, ძალადობაზე დამყარებული დღის წესრიგი აქვთ, ნაკლებ სავარაუდოა, რომ 

ისინი მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ მხარდაჭერას მოიპოვებენ. თუმცა, არ 

შეიძლება იმ შესაძლებლობის გაუთვალისწინებლობა, რომ ეს ჯგუფები მეტ 

პოპულარობას მოიპოვებენ, თუ საკუთარი პოზიციების მეტად პრაქტიკული 

კუთხით ფორმულირებას მოახერხებენ - განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც კვლევები 

აჩვენებს, რომ საქართველოში არსებობს ნოყიერი ნიადაგი სოციალური 

ღირებულებების, ეკონომიკური აღქმებისა და ელიტების მიმართ უნდობლობის 

თვალსაზრისით. საბოლოოდ, ასეთი ჯგუფების მომძლავრება ევროპაში და მის 

ფარგლებს გარეთ დიდწილად უკავშირდება იმ პარტიებს, რომლებმაც შეძლეს 

არსებული ეკონომიკური ან სოციალური მდგომარეობის გამოყენება და საკუთარი 

მხარდამჭერების მობილიზება. ამასთან, მარგინალურობის მიუხედავად, ამ 

ჯგუფებმა მოახერხეს საქართველოში დემოკრატიული და ევროპული 

ღირებულებების მხარდამჭერი ჯგუფების გამოწვევა, იმ ჯგუფების, რომლებიც 

მითებს, რადიკალურ ულტრამემარჯვენე და ულტრამემარჯვენე პოპულისტური 

ჯგუფების პროპაგანდის საშუალებით გავრცელებულ უსაფუძვლო შიშებს უნდა 

დაუპირისპირდნენ. მსგავს სიტუაციაში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხდება 

ქართული საზოგადოების დემოკრატიული ღირებულებების გარშემო მობილიზება.  
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საქართველოს მთავრობისთვის: 

 უნდა გააძლიეროს დემოკრატიული ინსტიტუტები და კანონის უზენაესობა. 

 როგორც მთავრობა, ისე მმართველი პარტია ღიად უნდა გაემიჯნოს 

ულტრამემარჯვენე პოპულისტური პარტიებსა და ჯგუფებს.  

 მთავრობამ უნდა მიიღოს ზომები ამ ჯგუფების წინააღმდეგ, მათ შორის 

ექსტერმისტული ულტრაულტრამემარჯვენე ჯგუფების წინააღმდეგ, 

რომელთა აქტივობებიც კონსტიტუციურ ნორმებსა და პრინციპებს 

ეწინააღმდეგება. ეს უკანასკნელნი, არ უნდა იყვნენ წახალისებულნი 

შემწყნარებლური პოლიტიკით ან ოფიციალური მხარისგან ბუნდოვანი 

პასუხებით.  

 მნიშვნელოვანია, ღიად მოხდეს დემოკრატიული ღირებულებებისადმი 

ერთგულების დეკლარირება. დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების 

ფუნდამენტური პრინციპები არ უნდა გახდეს პოლიტიკური დებატების 

საგანი. მნიშვნელოვანია, რომ მმართველი პარტია და მისი წევრები არ 

ირეკლავდნენ მიგრანტების მიმართ მტრულ დამოკიდებულებას ან არ 

გაურბოდნენ საკუთარი პოზიციის გამოხატვას პოლიტიკური სარგებელის 

მისაღების მიზნით.   

 მთავრობამ პრიორიტეტად უნდა დაისახოს სიღარიბის, უმუშევრობისა და 

ეკონომიკური სიდუხჭირის დაძლევა საზოგადოების მოწყვლად ჯგუფებს 

შორის სამუშაოსთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების განვითარებით. უნდა 

გამოქვეყნდეს ნათელი და გრძელვადიანი გეგმა ამ საკითხების 

მოსაგვარებლად. ამით, მთავრობასაც შეეძლება ამომრჩეველთა წუხილსა და 

გასაჭირზე საპასუხოდ, საჯაროდ მოახდინოს მის მიერ გატარებული 

ღონისძიებების დემონსტირება.  

 ოფიციალური პირები ასევე ღიად უნდა დაუპირისპირდნენ 

ულტრამემარჯვენე პოპულისტების მიერ გავრცელებულ მითებსა და 

ფობიებს.  

 

საქართველოში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოებისთვის: 

 გააძლიეროს ზეწოლა მთავრობაზე, რათა მან გაატაროს შესაბამისი ზომები იმ 

ჯგუფების წინააღმდეგ, რომლებიც ხელყოფენ კონსტიტუციურ ნორმებს. 

 ორგანიზება გაუწიოს ინფორმაციულ და ფაქტებზე დაფუძნებულ კამპანიებს 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მიერ გავრცელებული უსაფუძვლო შიშების 

საპასუხოდ. მაგალითად, ამგვარი ღონისძიებები შეიძლება მოიცავდეს 

რეკომენდაციები 
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საქართველოში შემოსული მიგრანტების რაოდენობის ან უცხოელების მიერ 

მიწის ფლობის შესახებ ზუსტი მონაცემების გამოქვეყნებას.  

 ორგანიზება გაუწიონ საინფორმაციო კამპანიებს ევროპული და 

დემოკრატიული ღირებულებების და მათი ეროვნულ იდენტობასთან და 

ტრადიციებთან თავსებადობის შესახებ. ეს კი უნდა დაუპირისპირდეს 

არსებულ წარმოდგენებს ამ ფენომენის ექსკლუზიური ბუნების შესახებ.  

 ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფები ჩართონ სოციალურ აქტივობებში. 

ადამიანები, რომლებიც დისტანცირებულნი არიან არამხოლოდ 

მიგრანტებისგან, არამედ ინსტიტუციებისგან და საკუთარი 

თანამოქალაქეებისგან, უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი რადიკალური 

პოზიციის არჩევისკენ. 

  



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) არის არაკომერციული, არაპარტიული, კვლევითი და 

ანალიტიკური ორგანიზაცია. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი ცდილობს საქართველოში 

დემოკრატიული ინსტიტუტების ორგანიზაციული საფუძვლების გაძლიერებას და ეფექტური 

მმართველობის პრინციპების განვითარებას პოლიტიკური კვლევისა და ადვოკატირების გზით. 

 

პუბლიკაცია მომზადდა „ნაციონალური ფონდი დემოკრატიისთვის“ (NED) მხარდაჭერით. აქ 

გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს და შესაძლოა, არ  ემთხვეოდეს „ნაციონალური ფონდი 

დემოკრატიისთვის“ და „საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის“ შეხედულებებს. 

 

დოკუმენტის ციტირების წესი:  

სალომე მინესაშვილი. „ულტრამემარჯვენე პოპულიზმის სოციალური საფუძვლები საქართველოში “, 

პოლიტიკის დოკუმენტი #16, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, თებერვალი 2019. 
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