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ავტორი: ლევან კახიშვილი1 

 
 

 
მოკლე შინაარსი 
 
ევროპეიზაციამ საქართველოში საზოგადოებას არაერთი, როგორც მატერიალური, ასევე 
არამატერიალური სარგებელი მოუტანა. თუმცა, იმის გათვალისწინებით, რომ ეთნიკური 
უმცირესობები არ არიან სათანადოდ ინტეგრირებულნი საქართველოს პოლიტიკურ და 
სოციალურ ცხოვრებაში, მნიშვნელოვანია შევისწავლოთ, რამდენად შეძლებენ ისინი ამ 
შესაძლებლობათა გამოყენებას. წინამდებარე ნაშრომში განხილულია ევროპეიზაცია, 
როგორც პირობითობის პოლიტიკის მეშვეობით ფორმალური წესების გადაცემა და 
მიღებული შედეგების აღქმა უმცირესობების მიერ. კვლევა ეფუძნება ქვემო ქართლისა და 
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში 6 ფოკუს-ჯგუფთან დისკუსიას და 12 სიღრმისეულ 
ინტერვიუს ოფიციალურ პირებთან, უმცირესობების საკითხებზე მომუშავე ექსპერტებთან 
და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. მონაცემები მოწმობს, რომ 
უმცირესობების თემის წევრებს შორის არსებობს განსხვავებული აზრი ევროპეიზაციის 
სარგებლის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. ზოგი მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანი 
სარგებელია სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია, ასევე პოზიტიური ცვლილებები 
პოლიტიკასა და მმართველობაში, ეკონომიკისა და დასაქმების, განათლებისა და 
სოციალურ სფეროებში. თუმცა კვლევის სხვა მონაწილეების მტკიცებით, შეუძლებელია ამ 
უპირატესობების მიღება ინფორმაციის არარსებობის, ენობრივი ბარიერის გამო ან 
უბრალოდ მათ არ სჯერათ, რომ მთელი ეს სარგებელი განკუთვნილია მათნაირი 
ადამიანებისთვის. წინამდებარე ნაშრომში ეს საკითხებია განხილული და წარმოდგენილია 
რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობისთვის, სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციებისთვის, ევროკავშირის წარმომადგენლებისთვის და საერთაშორისო 
საზოგადოებისთვის. 
 
საკვანძო სიტყვები: საქართველო, ევროპეიზაცია, ეთნიკური უმცირესობები, წესების 
ფორმალური გადაცემა. 
 
 
 
 

1 ლევან კახიშვილი,  ბამბერგის უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის (BAGSS) დოქტორანტი  და 
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) ანალიტიკოსი. 
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შესავალი 
 
ევროპეიზაცია წინამდებარე ნაშრომში გულისხმობს წესების ფორმალურ გადაცემას, 
კანონმდებლობის ფორმალურ ჰარმონიზაციას იმ ქვეყნისთვის, რომელსაც სურს 
ევროკავშირთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დამყარება და, საბოლოოდ, შესაძლო 
წევრობაც.  
 
ფართოდ არის გავრცელებული აზრი, რომ კანონმდებლობის ამგვარი ჰარმონიზაცია 
მომგებიანია მესამე ქვეყნებისთვის, როგორც მატერიალური, ასევე არამატერიალური 
თვალსაზრისით. თუმცა ქვეყნები ხშირად იღებენ ნორმებს და წესებს მხოლოდ 
ფორმალურად და არ აინტერესებთ, თუ როგორ სრულდება ეს წესები ან იღებენ თუ არა 
მათით სარგებელს რიგითი მოქალაქეები. ამ მოსაზრებების გათვალისწინებით, 
წინამდებარე ნაშრომში განხილულია საქართველოს ევროპეიზაცია და ის, თუ რამდენად 
სარგებლობენ ეთნიკური უმცირესობები მასთან დაკავშირებული მიღწევებით და რა 
წინააღმდეგობები ხვდებათ მათ ამ პროცესში. ეთნიკური უმცირესობები საქართველოში, 
განსაკუთრებით, ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის კომპაქტურ 
დასახლებებში, ჯერ კიდევ აწყდებიან ინტეგრაციასთან დაკავშირებულ, მაგალითად, 
სოციალურ და ეკონომიკურ (Bogishvili and Osepashvili 2017), ასევე, პოლიტიკაში 
მონაწილეობის (Kakhishvili 2018) და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის (Bogishvili and 
Tsiklauri 2017) პრობლემებს. აქედან გამომდინარე, ეთნიკური უმცირესობები 
საქართველოში მოწყვალდნი არიან რიგი პრობლემების მიმართ, რის გამოც 
მნიშვნელოვანია ევროპეიზაციის სარგებელზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.  
 
არსებობს ევროპეიზაციის, როგორც პოლიტიკური მოვლენის გააზრების სამი ძირითადი 
ასპექტი: I. ევროპეიზაცია შეიძლება დაიყოს ორ ეტაპად: გაწევრიანების ეტაპი და 
გაწევრიანების შემდგომი ეტაპი; II. ევროპეიზაცია შეიძლება გავიგოთ, როგორც პროცესი 
ზემოდან ქვემოთ ან ქვემოდან ზემოთ. ზემოდან ქვემოთ პროცესში მოიაზრება ის, თუ რა 
ხდება მაშინ, როდესაც ევროკავშირი იყენებს პირობითობას, როგორც მესამე ქვეყნის 
თავსებადობის უზრუნველყოფის ინსტრუმენტს. მეორე მხრივ, ევროპეიზაცია, როგორც 
ქვემოდან ზემოთ პროცესი გულისხმობს იმას, თუ როგორ ცდილობენ პოლიტიკური 
მოთამაშეები საკუთარი მიზნების ევროპულ დონეზე ან, საქართველოს შემთხვევაში, 
ევროკავშირი-საქართველოს ურთიერთობების დღის წესრიგში „დაყენებას“; III. 
ევროპეიზაციის მასტიმულირებელი შეიძლება იყოს ფაქტორების ორი სხვადასხვა 
ნაკრები: მთავრობის მიერ ხარჯ-სარგებლიანობის შეფასება და პოლიტიკური 
მოთამაშეების ნორმებისა და ინტერესების ორმხრივი (ხელახალი) ფორმირების პროცესი. 
უმცირესობების საკითხები, შესაძლოა, ევროპეიზაციის ნებისმიერი ამ ასპექტისთვის იყოს 
მნიშვნელოვანი. ხარჯების ეფექტურობის რაციონალურმა შეფასებამ შეიძლება იმოქმედოს 
მთავრობის გადაწყვეტილებაზე, მიიღონ აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებები, 
მაგრამ ეს რეალურად არ ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანამ წარმატებით გაითავისა ევროპული 
ნორმები (Sasse 2008). მთავრობა ხშირად ფორმალურად ასრულებს ევროკავშირის მიერ 
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წაყენებულ პირობებს, თუმცა სრულდება თუ არა რეალურად, სადავოა (Minesashvili and 
Kakhishvili 2015). მთლიანობაში, იმისათვის, რომ ნორმების გათავისება გაიზარდოს და 
ეთნიკურ უმცირესობებს გაუჩნდეთ ევროპეიზაციის დღის წესრიგის შედგენაში 
თანამონაწილეობის განცდა, საქართველოს მთავრობამ განსაკუთრებული ყურადღება 
უნდა დაუთმოს უმცირესობების თემების ამ პროცესში ჩართულობას. 
 
წინამდებარე ნაშრომი ეფუძნება პირველად მონაცემებს, რომლებიც მიღებულია 
უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში – ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში, 
ჩატარებული ექვსი ფოკუს-ჯგუფის დისკუსიით, ასევე ექსპერტებთან და ოფიციალურ 
პირებთან ჩაწერილი 12 სიღრმისეული ინტერვიუთი. მონაცემების ანალიზით ჩანს, რომ 
ეთნიკური უმცირესობების წინაშე არსებული გამოწვევები ეხება არა მხოლოდ 
ევროპეიზაციასთან დაკავშირებული სარგებლის მიღებას, არამედ იმასაც, რომ 
უმციერსობების თემის წევრები ხშირად აწყდებიან პრობლემებს ელემენტარული საჯარო 
მომსახურებების მიღების დროსაც. ამას არაერთი მიზეზი აქვს და ეს მიზეზები 
განსხვავდება იმის მიხედვით, თუ რა კონკრეტული მომსახურებაა მხედველობაში. 
ამავდროულად, გამომდინარე იქიდან, რომ მონაცემები იკრიბება რეგიონებში იმ პირების 
მონაწილეობით, რომლებიც მიეკუთვნებიან ეთნიკურ უმცირესობებს, რთულია იმის 
განსაზღვრა, ევროპეიზაციასთან დაკავშირებული სარგებლის მიღება მხოლოდ ეთნიკური 
უმცირესობებისთვისაა პრობლემური თუ საქართველოს სხვა რეგიონებში მცხოვრები 
ადამიანებიც აწყდებიან მსგავს გამოწვევებს. მთლიანობაში, კვლევა გვიჩვენებს, რომ 
უმცირესობების თემებს, განსაკუთრებით სოფლებში, პრობლემები აქვთ ენობრივ 
ბარიერსა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. ხშირად მათთვის 
დაუჯერებელია, რომ ევროპეიზაციას ისეთი სარგებელი შეიძლება ჰქონდეს, როგორიც 
მათთვისაც ხელმისაწვდომი იქნებოდა. ამასთან, კვლევის მიხედვით, შეუძლებელია 
ეთნიკური უმცირესობებისთვის ევროპეიზაციის სარგებელზე წვდომის სათანადოდ 
უზრუნველყოფა იმის გათვალისწინებით, რომ  საჯარო ინსტიტუტუციები მათთვის არ 
არის ისევე ხელმისაწვდომი, როგორც ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობისთვის. 
 

ევროპეიზაციის სარგებელი და ეთნიკური უმცირესობები 
საქართველოში 
 
ფოკუს-ჯგუფის დისკუსიებისას მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ აღენიშნათ 
ევროკავშირი-საქართველოს ურთიერთობებთან დაკავშირებული რაიმე სარგებელი და 
ეთქვათ, თუ რამდენად შეძლეს პირადად მათ ან მათმა ნაცნობებმა ამ სარგებლის 
გამოყენება. აზრი ორად გაიყო: მონაწილეების ნაწილმა შეძლო ასეთი ხელმისაწვდომი 
სარგებლის დასახელება, ხოლო მეორე ნაწილი ამტკიცებდა, რომ უმცირესობებისთვის 
შეუძლებელია ამ სარგებლის გამოყენება. ქვემოთ განხილულია, თუ როგორ აღიქვამენ 
უმცირესობები ამ სარგებელს და რატომ მიიჩნევს ზოგიერთი, რომ არანაირი სარგებელი არ 
არსებობს.  
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ფოკუს-ჯგუფის დისკუსიების მონაწილეებმა ჩამოთვალეს რიგი პოტენციურად 
სასარგებლო ცვლილებები, რომლებიც ევროპეიზაციის შედეგად გაჩნდა. ეს ცვლილებები 
შეიძლება დაიყოს ოთხ ზოგად კატეგორიად: ა) სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია, ბ) 
პოლიტიკა და მმართველობა, გ) ეკონომიკა და დასაქმება და დ) განათლება და სოციალური 
საკითხები.  
 
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია  
 
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად დასახელებული მიღწევა 
იყო, რომელიც, კვლევის მონაწილეების აზრით, არის ის, რითაც საქართველოს 
მოსახლეობას შეუძლია სარგებლობა. ეს არც არის გასაკვირი, რადგან უვიზო მიმოსვლის 
რეჟიმის ამოქმედებიდან პირველივე 16 თვეში 255 429 მოქალაქემ უვიზოდ იმოგზაურა 
ევროკავშირში (ნეტგაზეთი 2018), ხოლო 2019 წლის ივნისისთვის ამ მაჩვენებელმა 450 000-
ს მიაღწია (დოლიძე 2019). ეს არის საქართველოს მოსახლეობის საერთო რაოდენობის 12%-
ზე მეტი. შესაბამისად, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ვინმეს ჯერ კიდევ არ გამოუყენებია ეს 
შესაძლებლობა, არსებობს მაღალი ალბათობა, რომ ისინი იცნობენ სხვას, ვინც უვიზო 
მიმოსვლით ისარგებლა. თუმცა, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას ერთი პრობლემა 
უკავშირდება: იგი ხშირად გამოიყენება ან აღიქმება ევროკავშირში არალეგალური 
დასაქმების გზად. როგორც ერთმა 20 წლის მამრობითი სქესის მონაწილემ აღნიშნა 
ახალციხეში (22.05.2020): 
 

ახლა ადამიანებს უკვე შეუძლიათ ევროპაში უვიზოდ გამგზავრება და იქ, მართალია, 
არალეგალურად, მაგრამ მაინც მუშაობის დაწყება. ასევე მარტივია მუშაობის ნებართვის მიღებაც. 
მე ვიცნობ ბევრს, ვინც გაემგზავრა საფრანგეთში, გერმანიასა და პოლონეთში და უპრობლემოდ 
მუშაობენ იქ. ძალიან ბევრი სამუშაოა იქ. 

 
შესაბამისად, „უვიზო მიმოსვლა“ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი პასუხი იყო დისკუსიებისას 
და იგი აღიქმება, როგორც მნიშვნელოვანი მიღწევა, რომლითაც საქართველოს 
მოქალაქეებს შეუძლიათ სარგებლობა. 
 
პოლიტიკა და მმართველობა 
 
დადებითი ცვლილებები პოლიტიკასა და მმართველობაში საქართველოს ევროპეიზაციის 
ერთ-ერთ მიღწევად დასახელდა. როგორც წესი, ეს გულისხმობს გაუმჯობესებულ 
მმართველობასა და ადამიანის, განსაკუთრებით, უმცირესობების უფლებების უკეთესად 
დაცვას. როგორც ჩანს, ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობის შედეგად 
გატარებული რეფორმები დადებითად აღიქმება, რამაც „ქვეყანა [საქართველო] აიძულა 
გაეუმჯობესებინა საჯარო მომსახურებები, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს 
პრობლემატურად იქნებოდა აღქმული ევროკავშირთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით“ 
(მამაკაცი, 31 წლის, დმანისი, 27.06.2020). კიდევ ერთმა მონაწილემ ნინოწმინდიდან 
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(17.03.2020) ასევე დადებითად შეაფასა რეფორმები, მაგრამ აღნიშნა, რომ შედეგების 
სრულად მიღება შესაძლებელი იქნება 10-20 წლის შემდეგ. 
 
რაც შეეხება გაუმჯობესებული მმართველობის ჭრილში ადამიანთა უფლებებს, ერთმა 
მონაწილემ გარდაბანში (ქალი, 35 წლის, 22.06.2020) ხაზი გაუსვა შემდეგს: 
 

იმისათვის, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი, აუცილებელია ზოგიერთი პირობის 
დაკმაყოფილება. ერთ-ერთი მოთხოვნაა ეთნიკური უმცირესობების დაცვა, აზერბაიჯანელების 
და სომხების ჩათვლით. უნდა მოხდეს უმცირესობების საზოგადოებაში ინტეგრაცია 
ასიმილაციის გარეშე. მათი უფლებები უნდა იყოს დაცული, მათი კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლები, მათი მშობლიური ენა, [და] კულტურული ფასეულობები [უნდა იყოს დაცული] – ეს 
არის ერთ-ერთი მოთხოვნა. 

 
ეს თემა ასევე აქტუალური იყო ახალქალაქში, მარნეულსა და ნინოწმინდაში. მაგალითად, 
ერთმა მონაწილემ ნინოწმინდიდან ადამიანის უფლებებისადმი ევროპული მიდგომა 
რუსეთის მიდგომას შეადარა. მან გაიხსენა 2006 წელს რუსეთიდან ქართველების 
დეპორტაცია, ასევე ადამიანთა უფლებების ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება, 
რომელიც რუსეთს დაზარალებულებისთვის კომპენსაციის გადახდას ავალდებულებდა 
(იხილეთ Georgia v Russia 2009). ასევე 28 წლის მონაწილე ქალმა მარნეულიდან განაცხადა, 
რომ მას სურვილი აქვს, საქართველოში მოქმედებდეს ადამიანის უფლებების დაცვის 
ევროპული სტანდარტები. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ უმცირესობების თემების წევრების 
ნაწილს კარგად ესმის, რომ უმცირესობების ჩათვლით, ადამიანთა უფლებების დაცვა არის 
საქართველოს ევროპეიზაციის დღის წესრიგის ნაწილი. 
 
ეკონომიკა და დასაქმება 
 
საქართველოს ევროპეიზაციის კიდევ ერთი სარგებელი უკავშირდება ეკონომიკასა და 
დასაქმებას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ფართო და საკმაოდ კომპლექსური სფერო, 
მონაწილეებს კარგად ესმით მისი მნიშვნელობა. მაგალითად, ასოცირების შეთანხმება და 
ევროკავშირში ქართული პროდუქციის ექსპორტი დასახელდა, როგორც შესაძლებლობა 
მთლიანად ქვეყნისთვის. თუმცა ასევე აღინიშნა, რომ საქართველო სრულად არ იყენებს ამ 
შესაძლებლობებს.  ზოგიერთმა მონაწილემ აღნიშნა, რომ ფერმერებმა გაიარეს 
გადამზადება, თუ როგორ უნდა დააკმაყოფილონ ევროპული სტანდარტები სოფლის 
მეურნეობის პროდუქტებთან დაკავშირებით. დისკუსიები მიუთითებს, რომ ამგვარი 
ტრენინგები მნიშვნელოვანია და ისინი მომავალშიც უნდა გაგრძელდეს. მონაწილეებმა 
ასევე ხაზი გაუსვეს იმას, რომ საკვები პროდუქტების ევროპულ სტანდარტებთან 
შესაბამისობა მოგებიანია არა მხოლოდ საქართველოს ევროკავშირთან 
ურთიერთობისათვის, არამედ ასევე საკვები პროდუქტების შიდა მოხმარების ხარისხის 
გასაუმჯობესებლადაც. 
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უმცირესობების ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას წარმოადგენს დასაქმების შესაძლებლობები 
და ხშირად მეორდებოდა აზრი, რომ ევროპეიზაციას შეუძლია ხელი შეუწყოს ამ 
პრობლემის გადაჭრას. კვლევის მონაწილეების აზრით, ეს შეიძლება გადაწყდეს სამი 
სხვადასხვა გზით. პირველი, ზოგიერთი ადამიანი არსებულ უვიზო რეჟიმს ევროკავშირში 
სამუშაოს არალეგალურად მოსაძიებლად იყენებს, თუმცა ამგვარი ქცევა უარყოფითად 
შეფასდა. მეორე, ევროკავშირის და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაცემული 
გრანტები აქტივიზმსა და ფასეულობებზე დაფუძნებული პოლიტიკური დღის წესრიგის 
შექმნის ნაცვლად დასაქმების საშუალება გახდა. მესამე, საქართველომ ევროპული 
ქვეყნების გამოცდილებიდან უნდა ისწავლოს, როგორ შეუწყოს ხელი ახალი სამუშაო 
ადგილების შექმნას. 23 წლის მონაწილე ქალმა გარდაბნიდან (22.06.2020) აღნიშნა: 
  

თუ მოვინდომებ ჩემი ბიზნესის დაწყებას, საქართველოში არის რამდენიმე პროგრამა, რომლებიც 
გვთავაზობს დახმარებას, მაგრამ რთულია გრანტების მიღება. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, 
ასეთი პროგრამები არის ევროპაშიც და ეს პროგრამები ეხმარება ახალგაზრდებს ბიზნესის 
წამოწყებაში ან ფერმერული პოტენციალის გაზრდასა და თვითრეალიზაციაში. კარგი იქნებოდა, 
საქართველოშიც რომ იყოს ასე.  

 
შედეგად, გამოცდილების გაზიარება და წარმატების ევროპული მაგალითებიდან 
გაკვეთილის მიღება მონაწილეების მიერ აღქმული იქნა, როგორც საშუალება 
საქართველოსთვის, გაუმჯობესდეს შრომის ბაზარი და შეიქმნას ახალი შესაძლებლობები 
ახალგაზრდებისათვის. 
 
განათლება და სოციალური საკითხები 
 
დაბოლოს, ევროპეიზაციით მიღებული სარგებლის ბოლო სფეროა განათლება და 
სოციალური საკითხები. ამასთან დაკავშირებით, მონაწილეების უმრავლესობამ  
ყურადღება გაამახვილა განათლების იმ შესაძლებლობებზე, რომელთაც გვთავაზობს 
Erasmus+ საქართველოს მოქალაქეებისთვის. 22 წლის მონაწილე მამაკაცმა მარნეულიდან 
(29.02.2020) აღნიშნა, რომ მისი ძმა სწავლობდა იტალიაში Erasmus+-ის  სტიპენდიით, ასევე 
მანაც გამოიყენა შესაძლებლობა, ესწავლა შვიდი თვის განმავლობაში და ამასთან, მისი ძმა 
აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა პროექტებში და მოგზაურობს ევროპაში. 
შესაბამისად, აშკარაა, რომ Erasmus+-ის გაცვლითი  საგანმანათლებლო პროგრამები არის 
ძალიან ღირებული მიღწევა, განსაკუთრებით უმცირესობების თემების ახალგაზრდა 
წევრებისთვის. 
 
გარდა ამისა, ახალგაზრდებისთვის ჩატარებული ტრენინგები და საგანმანათლებლო 
სტანდარტების განვითარების მხარდაჭერა იყო ის დამატებითი სფეროები, 
რომლებისგანაც საქართველოს მოქალაქეებს, უმცირესობების თემის წევრების ჩათვლით, 
შეუძლიათ სარგებლის მიღება ევროპეიზაციის პროცესის შედეგად. ამასთან 
დაკავშირებით, ერთმა 20 წლის მამაკაცმა ახალციხეში (22.05.2020) აღნიშნა, რომ ევროპაში 
ქართული უნივერსიტეტების დიპლომების აღიარება არის მნიშვნელოვანი მიღწევა. 21 

 



7 

წლის მონაწილე ქალი იმავე ჯგუფიდან დაეთანხმა მას და ხაზი გაუსვა, რომ ევროპაში 
აღიარებენ ქართული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ გაცემულ 
დიპლომებსაც. მან ასევე აღნიშნა, რომ საქართველომ უნდა ისწავლოს ევროკავშირისგან, 
თუ როგორ შეუწყოს ხელი სოციალურ აქტივობებში ახალგაზრდების ჩართულობას. კიდევ 
ერთმა 18 წლის ქალმა ახალქალაქიდან (06.03.2020) ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 
ახალგაზრდული ტრენინგების მნიშვნელობაზე გააკეთა აქცენტი:  
 

მე ვმონაწილეობდი ევროპის და აშშ-ის მიერ დაფინანსებულ არაერთ ტრენინგში. განათლების 
განვითარების თვალსაზრისით ეს უდიდესი ხელშეწყობაა. ამის [საქართველოსა და ევროკავშირს 
შორის კარგი ურთიერთობის] გარეშე ჩვენ არ გვექნებოდა ასეთი მხარდაჭერა. ჩვენ ვერ 
შევძლებდით უფასოდ სწავლას. ახლა კი შეგვიძლია მონაწილეობა მივიღოთ ევროპის მიერ 
დაფინანსებულ უამრავ [საგანმანათლებლო] პროექტში. 

 
მთლიანობაში, ფოკუს-ჯგუფის დისკუსიებში მონაწილეების მიერ გამოკვეთილ 
სარგებელს, როგორც ჩანს, უმცირესობების თემები, განსაკუთრებით კი მათი ახალგაზრდა 
წევრები, მნიშვნელოვან მიღწევად მიიჩნევენ. თუმცა, ეს ყოველივე მაინც ოპტიმისტური 
თვალსაზრისია იმის თაობაზე, თუ როგორ ხედავენ უმცირესობები საქართველოს 
ევროპეიზაციას და მასთან დაკავშირებულ სარგებელს. კვლევის ზოგიერთმა მონაწილემ 
აღნიშნა, რომ მათ ან მათი თემის ზოგიერთ წევრს არ გააჩნიათ ამ სარგებლის გამოყენების 
შესაძლებლობა. ქვემოთ განხილულია სწორედ ის მიზეზები, რომლებიც ამ თვალსაზრისს 
უდევს საფუძვლად. 
 

რატომ არ შეუძლიათ ეთნიკურ უმცირესობებს ევროპეიზაციიდან 
სარგებლის მიღება 
 
კვლევის მონაწილეებმა დაასახელეს სამი მთავარი მიზეზი, რომლებიც ხელს უშლის 
უმცირესობებს, განსაკუთრებით, უფროსი თაობის წარმომადგენლებს, სარგებელი მიიღონ 
ევროპეიზაციის პროცესით. ეს მიზეზებია: ხელმისაწვდომი ინფორმაციის ნაკლებობა, 
ენობრივი ბარიერი და რწმენა, რომ უმცირესობებს არ შეუძლიათ, რაიმე სარგებელი 
მიიღონ ევროპეიზაციისგან. ეს უკანასკნელი მიზეზი ნაკლებ ინფორმირებულობაზე 
მიუთითებს. 
 
ინფორმაციის ნაკლებობა 
 
ექვსივე ქალაქში ფოკუს-ჯგუფების დისკუსიების მონაწილეებმა ინფორმაციის ნაკლებობა 
უმცირესობებისთვის ბარიერად დაასახელეს. თუმცა ეს ასევე მოწმობს უფრო ღრმა 
პრობლემაზეც. კვლევა აჩვენებს, რომ ინფორმაციულ დეფიციტს განაპირობებს ორი 
მთავარი ფაქტორი. პირველი ფაქტორი არის საცხოვრებელი ადგილი; უმცირესობების 
თემის წევრები, რომლებიც ცხოვრობენ თბილისში ან თბილისთან ახლოს, უკეთ არიან 
ინფორმირებულნი ევროპეიზაციის შესახებ და რეგიონში მცხოვრებლებთან შედარებით 
აქვთ მეტი შესაძლებლობა, გამოიყენონ საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობით 
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მიღებული სარგებელი. თუმცა, ეს პრობლემა არ შემოიფარგლება მხოლოდ ცენტრსა და 
პერიფერიებს შორის არსებული სხვაობით. უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში 
ადამიანებისთვის ნაკლებად ხელმისაწვდომია ინფორმაცია, თუ ისინი ცხოვრობენ 
სოფლად და არა მუნიციპალურ ცენტრებში. 18 წლის მონაწილე ქალმა ახალქალაქიდან 
(06.03.2020) აღნიშნა, რომ „თუ ადამიანებისთვის მეტნაკლებად ხელმისაწვდომია 
ინფორმაცია ქალაქში [ახალქალაქი], სოფლებში საერთოდ არავინ არაფერი იცის.“ 
 
ინფორმაციის დეფიციტის გამომწვევი მეორე ფაქტორი უკავშირდება საქართველოს 
ევროპეიზაციის პროცესში ჩართული სხვადასხვა მხარისგან კომუნიკაციის 
გაუმჯობესების საჭიროებას. 31 წლის მონაწილე მამაკაცი დმანისიდან (27.06.2020) 
ამტკიცებდა, რომ უბრალო ადამიანებს რომ გააჩნდეთ უფრო მეტი ინფორმაცია იმ 
შესაძლებლობების თაობაზე, რომელთაც ევროკავშირი უქმნის საქართველოს 
მოქალაქეებს, „ევროპისკენ სწრაფვა იქნებოდა არა მხოლოდ ოფიციალური სახელმწიფო 
პოლიტიკა, არამედ უამრავი ადამიანის ინდივიდუალური სურვილი.“ ეს მიუთითებს იმას, 
რომ უმცირესობებს აქვთ  საქართველოს ევროპეიზაციის პოლიტიკური დღის წესრიგის 
განსაზღვრაში მონაწილეობის სურვილი. უმცირესობის თემების ადგილობრივ 
წარმომადგენლებს უნდა გააჩნდეთ შესაძლებლობა, წარმოაჩინონ თავიანთი ინტერესები 
ევროკავშირი-საქართველოს ურთიერთობების პოლიტიკური პრიორიტეტების 
განსაზღვრის პროცესში. თუ ხელისუფლება და სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციები მოახერხებენ ევროპეიზაციის ქვემოდან ზემოთ და ზემოდან ქვემოთ 
მიმართული პროცესების შერწყმას, ეს აამაღლებს საზოგადოების მედეგობასა და 
კონსოლიდაციის დონეს. სხვა შემთხვევაში ევროპეიზაცია, როგორც განაცხადა ერთმა 
რესპონდენტმა, ხშირად აღიქმება „როგორც [უმცირესობების თემებისთვის და არა მარტო] 
უცხო და გარედან თავსმოხვეული“ პროცესი:  
 

ხშირად დონორების დახმარება ისეთია, რომ ისინი გთავაზობენ პრიორიტეტებს და საჭიროა შენ 
მოერგო, მაგრამ ევროპული ინტეგრაციის შემთხვევაში, ჩვენ გვაქვს საშუალება შევქმნათ სწორი 
პოლიტიკა. თუმცა, ყოველთვის ვერ ვხედავთ ამას. … იდეალურ ვარიანტში, ალბათ, ეთნიკურმა 
უმცირესობებმაც უნდა შეიტანონ საკუთარი წვლილი დღის წესრიგის განსაზღვრაში, ხოლო 
სახელმწიფომ უნდა გამოიჩინოს საკმარისი ძალისხმევა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ეს დღის 
წესრიგი ნამდვილად ეფუძნებოდეს ევროპულ ფასეულობებს. 

 
თუმცა, მეორე მხრივ, სიღრმისეული ინტერვიუების დროს საჯარო მოხელეები იმ 
სხვადასხვა მექანიზმების შესახებ საუბრობენ, რომელთაც სახელმწიფო უმცირესობების 
ინფორმირებულობისათვის იყენებს. მაგალითად, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 
საინფორმაციო ცენტრის  წარმომადგენელმა ინტერვიუში აღნიშნა, რომ იგეგმება ცენტრის 
ვებგვერდის უმცირესობების ენებზე თარგმნა, რის შედეგადაც ინფორმაცია 
ხელმისაწვდომი იქნება მათთვის გასაგებ ენაზე. i  ამასთან, საინფორმაციო კამპანიების 
ფარგლებში, მოშორებით მდებარე სოფლებშიც კი იმართება შეხვედრები. შერიგებისა და 
სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 
წარმომადგენელმა ინტერვიუში განაცხადა, რომ  
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სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებმა გამართეს შეხვედრები და მიაწოდეს 
ინფორმაცია [უმცირესობების თემებს] სხვადასხვა საკითხების, მათ შორის, კოოპერატივების 
თაობაზე, რამაც დიდი დაინტერესება გამოიწვია. ასე რომ, მათ იციან, თუ რა შესაძლებლობები 
არსებობს [ევროკავშირის მიერ შეთავაზებული პროექტების თვალსაზრისით].ii  

 
ზოგადად, არსებობს ორი ურთიერთგამომრიცხავი აზრი კომუნიკაციის ასპექტში 
მთავრობის ძალისხმევასთან მიმართებით. საჯარო მოხელეები ინტერვიუს დროს 
ამტკიცებენ, რომ მთავრობა ძალისხმევას არ იშურებს კომუნიკაციისთვის, თუმცა 
მიუხედავად ამისა, უმცირესობების თემის წევრები ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას 
მაინც მთავარ პრობლემად მიიჩნევენ. ბუნებრივია, რომ ხელისუფლების 
წარმომადგენლები ვერ მივლენ თითოეულ ადამიანთან პირადად, მაგრამ რჩება 
შთაბეჭდილება, რომ სამიზნე აუდიტორიასთან კომუნიკაციისთვის მიმართული 
ძალისხმევა საკმარისი არ არის. შესაბამისად, საჭიროა კომუნიკაციის გაუმჯობესება, რაშიც 
საქართველოს მთავრობა, მოიკოჭლებდა. ამის ბოლოდროინდელ მაგალითად 
კორონავირუსის გავრცელების წინააღმდეგ მიღებული ზომებისა და ვირუსის საფრთხის 
თაობაზე ეთნიკურ უმცირესობებთან არშემდგარი კომუნიკაციის შემთხვევა შეიძლება 
მოვიყვანოთ. 
 
ენობრივი ბარიერი 
 
ქართული ენის არცოდნა ეთნიკური უმცირესობებისთვის ბარიერს წარმოადგენს 
სხვადასხვა ასპექტში. ამ მხრივ გამონაკლისი არც ევროპეიზაცია და მასთან 
დაკავშირებული სარგებლის ხელმისაწვდომობაა. თუმცა მნიშვნელოვანია იმის ხაზგასმა, 
რომ ხშირად სახელმწიფო ენის ცოდნასთან დაკავშირებული საკითხი კვლევის 
მონაწილეებს შორის უთანხმოების მიზეზი ხდებოდა. ზოგიერთმა მონაწილემ 
სახელმწიფო ენის არცოდნა პრობლემად მიიჩნია, მაგრამ ის მონაწილეები, რომლებმაც 
თქვეს, რომ ქართული იციან, ამტკიცებდნენ, რომ არსებობს ამ პრობლემის მოგვარების 
მარტივი გზა. 2005 წელს ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების 
სკოლა დაარსდა, რომელიც შეიქმნა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების, 
მათ შორის, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების, კვალიფიკაციის ამაღლების 
მიზნით. მათ აქვე შეეძლოთ ქართული ენის შესწავლაც (Zurab Zhvania School of Public 
Administration 2020a). დღეისათვის სკოლის მიერ შეთავაზებული ქართული ენის კურსები 
ათ რეგიონულ ცენტრშია ხელმისაწვდომი: მარნეულში, ბოლნისში, დმანისში, გარდაბანში, 
წალკაში, ახალქალაქში, ნინოწმინდაში, ლამბალოში, ლაგოდეხსა და ახმეტაში (Zurab 
Zhvania School of Public Administration 2020b). ამასთან, სკოლას ჰყავს მობილური ჯგუფები, 
რომლებიც კურსებს ატარებენ აღნიშნული მუნიციპალური ცენტრების ფარგლებს 
გარეთაც, – სხვადასხვა სოფლებში (Zurab Zhvania School of Public Administration 2020b). ეს 
უაღრესად მნიშნელოვანი შესაძლებლობაა უმცირესობების თემის წევრებისთვის, რადგან 
კურსები სრულიად უფასოა. ამასთან დაკავშირებით, ერთმა, 26 წლის მონაწილე ქალმა 
ახალქალაქიდან (06.03.2020) აღნიშნა: „არსებობს ჟვანიას სკოლა და დავდივარ იქ 
[ქართულის] სასწავლად, ძალიან კმაყოფილი ვარ. … თუ ადამიანი დაინტერესებულია, 
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ნებისმიერს შეუძლია ამის გაკეთება.“ იგივე გაიმეორა შერიგების სამინისტროს 
წარმომადგენელმა, რომელმაც საუბრისას აღნიშნა, რომ უმცირესობების თემების წევრი 
სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ესწრება კურსებს.iii 
 
ზოგადად, ჟვანიას სკოლა არის იშვიათი შესაძლებლობა ეთნიკური უმცირესობებისთვის 
საქართველოში სახელმწიფო ენის შესასწავლად. თუმცა ქართული ენის სწავლა-
სწავლებასთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ სკოლის 
მოსწავლეები ვერ ახერხებენ საჯარო სკოლებში ენის აუცილებელი უნარების შეძენას. 
სკოლებში სახელმწიფო ენის სწავლების ხარისხი პრობლემად რჩება. თუ საქართველოს 
სურს, რომ მისმა ყველა მოქალაქემ იცოდეს სახელმწიფო ენა, მაშინ აუცილებელია მეტი 
აქცენტი გაკეთდეს სკოლებში ენის სწავლების ხარისხზე და სახელმწიფო არ დარჩეს 
მხოლოდ ჟვანიას სკოლისა და ინდივიდის პირადი არჩევანის იმედად, რომ თავად 
მოძებნოს ენის შესწავლის საშუალება. ყველა დისკუსიისას, კვლევის მონაწილეები 
მუდმივად ასახელებდნენ პრობლემას, რომელიც უკავშირდება ადამიანური რესურსების 
დეფიციტის გამო სკოლებში, განსაკუთრებით სოფლად, ქართული ენის სწავლების დაბალ 
დონეს. ეს ნიშნავს, რომ პირმა, რომელიც ამთავრებს საშუალო სკოლას, დიდი შანსია, 
სათანადო დონეზე არ იცოდეს სახელმწიფო ენა და მან უნდა ეძიოს გზები ენის 
შესასწავლად. ამგვარი პოლიტიკა არაეფექტურია და საჯარო სკოლებში ქართული ენის 
სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება უნდა იყოს ენის სწავლების პოლიტიკის უმთავრესი 
პრიორიტეტი.  
 
სკეპტიციზმი ევროპეიზაციის სარგებელის მიმართ 
 
კვლევის მონაწილეების მიერ განსაზღვრული ბოლო ბარიერი აღქმებს უკავშირდება. 
უმცირესობების თემების ზოგიერთ წევრს არ სჯერა, რომ ევროპეიზაციას სარგებელი 
მოაქვს ან, რომ ამ სარგებლის გამოყენება უმცირესობებსაც შეუძლიათ.  როგორც 18 წლის 
მონაწილე ქალმა ახალქალაქიდან, (06.03.2020) განაცხადა, „ადამიანებს არ სჯერათ [რომ 
ევროპეიზაციას მოაქვს სარგებელი]. მაშინაც კი, როდესაც მათ ეუბნები, რომ არსებობს ესა 
და ეს შესაძლებლობები, მათ უბრალოდ არ სჯერათ … განსაკუთრებით, უფროსი თაობის 
წარმომადგენლებს.“ ანალოგიურად, სხვები ან არ აღიარებენ შესაძლებლობებს ან 
არასწორად აღიქვამენ მათ და უჩნდებათ შიში, როგორც ეს 31 წლის მონაწილე მამაკაცმა 
დმანისში (27.06.2020) განაცხადა: 
 

თუ ისინი [ეთნიკური აზერბაიჯანელები] გაიტანენ თავიანთ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტს 
ევროპაში, როგორ მოახერხებენ მის გაყიდვას? მათ ეშინიათ, [და] არ სურთ ამის გაკეთება. 
შესაბამისად, რუსული ბაზარი მათთვის უფრო მოსახერხებელი და ნაცნობია, რადგან რუსეთს არ 
აქვს სტანდარტები - ეს უფრო მისაღებია. ასე, რომ ჩვენ ვაზროვნებთ ლოკალურად და არ გვინდა 
კონკურენციაში ჩაბმა. 

 
კიდევ ერთი მოსაზრება, რომელიც განსაკუთრებით გამოიკვეთა ნინოწმინდაში, იმას 
ეხებოდა, რომ თუნდაც ევროპეიზაციას ჰქონდეს რაიმე სარგებელი, ეს მაინც არ იქნება 
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ხელმისაწვდომი ეთნიკური უმცირესობებისთვის, რადგან აღნიშნული სარგებელი 
მხოლოდ ეთნიკურად ქართველებისთვის არის ან მათთვის, ვინც თბილისში ცხოვრობს. 
მონაწილე მამაკაცმა ნინოწმინდაში (17.03.2020) განაცხადა, რომ „სავიზო რეჟიმის 
ლიბერალიზაცია განკუთვნილია [ეთნიკური] ქართველებისთვის. ისინი დადიან 
ევროპაში; ჩვენ ვერ შევძლებთ ამას“ და „რომ ისინი [ევროკავშირი] ეხმარებიან მხოლოდ 
ცენტრს [თბილისს]. რაც შეეხება ვიზას, ვერ მიიღებ მისგან სარგებელს თუ სამუშაოდ 
წასვლა გინდა.“ შესაბამისად, ამგვარი რწმენა და აღქმები ქმნის განწყობას, რაც ეჭვქვეშ 
აყენებს სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 
მხრიდან კომუნიკაციასთან დაკავშირებით გახორციელებული ძალისხმევის 
ეფექტურობას. 
 

დასკვნა და რეკომენდაციები 
 
ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში კომპაქტურად მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობები 
დიდად არ განსხვავდებიან პატარა ქალაქებსა და სოფლად მცხოვრები ეთნიკური 
ქართველებისგან. შესაძლოა, მთავარი, რაც განასხვავებს უმცირესობებს არის სახელმწიფო 
ენის არცოდნა, რის გამოც მათთვის პრობლემას წარმოადგენს შესაბამის ინფორმაციაზე 
წვდომა ან საჯარო მომსახურებებით იმ დონეზე სარგებლობა, რაც ხელმისაწვდომია 
ეთნიკურად ქართველებისთვის. სხვა ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა, მაგალითად,  
ევროპეიზაციასთან დაკავშირებული სკეპტიციზმი ან არასწორი წარმოდგენები არ არის 
მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობებისთვის დამახასიათებელი. თუ ეთნიკური 
უმცირესობები მიიჩნევენ, რომ ევროპეიზაციის სარგებელი ხელმისაწვდომია მხოლოდ 
ეთნიკურად ქართველებისთვის და მათთვის, ვინც ცხოვრობს თბილისში, სოფლად 
მცხოვრები ეთნიკურად ქართველებისთვისაც ასევე მარტივია იმის თქმა, რომ ეს 
სარგებელი განკუთვნილია მხოლოდ ქართული საზოგადოების ყველაზე შეძლებული 
ნაწილისთვის, რომელიც, როგორც წესი დედაქალაქში ცხოვრობს. ეს ნიშნავს, რომ 
ეთნიკური უმცირესობებისთვის ის, რაც საზოგადოების ნაკლებად პრივილეგირებულ 
ნაწილსა - როგორც თვითაღქმა - და მეტად პრივილეგირებულ ნაწილს - როგორც „სხვა“ - 
ერთმანეთისგან განასხვავებს, ეთნიკური იდენტობაა. მეორე მხრივ, ეთნიკურად 
ქართველებისთვის საზოგადოების ნაკლებ და მეტად პრივილეგირებულ ნაწილებად 
დაყოფას სოციალურ კლასი განსაზღვრავს.  თუმცა აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ 
ეთნიკური უმცირესობებიცა და ეთნიკურად ქართველებიც პრინციპულად ერთნაირად 
აღიქვამენ იმას, რომ ევროპეიზაციისგან სარგებლის მიღება საზოგადოების მხოლოდ 
პრივილეგირებულ ნაწილს შეუძლია მიუხედავად იმისა, რომ, ერთი მხრივ, პრივილეგიებს 
ეთნიკური იდენტობა განსაზღვრავს, ხოლო, მეორე მხრივ, სოციალური კლასი. ამ 
პრობლემის მოგვარება ერთი და იმავე მეთოდითაა შესაძლებელი სრულიად საქართველოს 
საზოგადოებისთვის, რაც შესაძლებელია პოლიტიკური დღის წესრიგის განსაზღვრაში 
მოქალაქეების თანამონაწილეობით - ეს გულისხმობს ევროპეიზაციის ქვემოდან ზემოთ 
პროცესს ევროპულ ფასეულობებზე დაყრდნობით. 
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ქვემოთ მოცემულია რეკომენდაციები იმ ბარიერების აღმოფხვრის ხელშესაწყობად, 
რომლებიც საშუალებას არ აძლევს ეთნიკურ უმცირესობებს ისარგებლონ საქართველოს 
ევროპეიზაციის პროცესის შედეგად შექმნილი მატერიალური და არამატერიალური 
სიკეთეებით. 
 
რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობისთვის 
 

• აუცილებელია ევროპეიზაციასთან დაკავშირებული პოლიტიკური დღის წესრიგის 
ფორმირებაში ეთნიკური უმცირესობების (და საქართველოს სხვა რეგიონებიდან 
ადგილობრივი მოთამაშეების) მონაწილეობის უზრუნველყოფა, რათა ხელი შეეწყოს 
ქვემოდან ზემოთ პროცესს და გაიზარდოს უმცირესობების თვითაღქმული 
პასუხისმგებლობა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებით – მნიშვნელოვანია, 
რომ ეთნიკური უმცირესობები იყვნენ არა მხოლოდ გარკვეული პროექტებისა და 
ინიციატივების ბენეფიციარები, არამედ აქტიური მონაწილეები, რომლებიც ხშირ 
შემთხვევაში განსაზღვრავენ მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა პროცესების 
განვითარების მიმართულებას. ასეთი მიდგომით ევროპეიზაცია არ იქნება 
აღქმული, როგორც უცხო და საქართველოსთვის გარედან იძულებით 
თავსმოხვეული. 

• მნიშვნელოვანია კომუნიკაციის გაძლიერება იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართული 
ენის შემსწავლელი კურსები უფასოდაა ხელმისაწვდომი ზურაბ ჟვანიას სახელობის 
სკოლის მობილური კლასების მეშვეობით, რომელზე დასწრებაც საკუთარ სოფელშიც 
კი შესაძლებელია  – კვლევა გვიჩვენებს, რომ ეთნიკურ უმცირესობებს ესმით, თუ 
რამდენად მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ენის ცოდნა, რადგან ხედავენ, რომ 
ქართული ენის მცოდნეებისგან განსხვავებით მათთვის, ვინც ვერ მეტყველებს 
ქართულად მარტივი არ არის საჯარო მომსახურებების მიღება, რომ აღარაფერი 
აღარ ვთქვათ ევროპეიზაციის სარებელზე. თუმცა ყველამ არ იცის ამ 
შესაძლებლობის თაობაზე.  

• საჭიროა საჯარო სკოლებში ქართული ენის სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება – 
ეთნიკურ უმცირესობებს უნდა გააჩნდეთ საჯარო სკოლაში სახელმწიფო ენის 
სწავლის შესაძლებლობა. მართალია, ზურაბ ჟვანიას სახელობის სკოლები არის 
მნიშნელოვანი და ეფექტური ინიციატივა, უმნიშვნელოვანესია იმის 
უზრუნველყოფაც, რომ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სკოლები არ იყოს ძირითადი 
შესაძლებლობა უმცირესობების თემების იმ წევრებისთვის, რომლებსაც სურთ 
ქართული ენის შესწავლა. კვლევა გვიჩვენებს, რომ ეთნიკური ქართველების 
მასწავლებლად გაგზავნის პროგრამა ქართული ენის სწავლების ხარისხის 
გაუმჯობესების ერთ-ერთი მეთოდი იყო, თუმცა ასევე აუცილებელია, რომ ამის 
შედეგად ადგილობრივმა მასწავლებლებმა თავს არ გრძნობდნენ ზედმეტად და არ 
ეშინოდეთ საკუთარი სამუშაო ადგილის დაკარგვის. 
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• უნდა გაგრძელდეს და გაძლიერდეს კომუნიკაციაზე მომართული ძალისხმევა, 
რომელიც ხელს უწყობს საქართველოს ევროპეიზაციის მატერიალური და 
არამატერიალური სიკეთეების ხელმისაწვდომობაზე ეთნიკური უმცირესობების (და 
მთლიანობაში სოფლის მოსახლეობის) ინფორმირებულობის ზრდას – კვლევა 
გვიჩვენებს, რომ საქართველოს მთავრობა უკვე ახორციელებს ინტენსიურ 
საკომუნიკაციო ღონისძიებებს ევროკავშირი-საქართველოს ურთიერთობების 
შედეგად არსებული შესაძლებლობების თაობაზე. თუმცა ის ფაქტი, რომ ეთნიკური 
უმცირესობები ამ შესაძლებლობებისა და სიკეთეების თაობაზე ინფორმაციის 
ნაკლებობას უსვამენ ხაზს, მიუთითებს ძალისხმევის გაძლიერების 
აუცილებლობაზე. რა თქმა უნდა, რომ დიდი დრო დასჭირდება  ადგილობრივი 
მწარმოებლების რუსეთის ბაზრიდან ევროკავშირის ბაზარზე გადაყვანას, მაგრამ 
აუცილებელია უფრო ფართო აუდიტორიის მოცვა, განსაკუთრებით, 
მუნიციპალური ცენტრების ფარგლებს გარეთ, ტერიტორიულად დაშორებულ 
სოფლებში. 

 
რეკომენდაციები ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე მომუშავე სამოქალაქო 
საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის 
 

• მნიშვნელოვანია იმ ახალგაზრდების ჩართვა ცვლილებების განსახორციელებლად, 
რომლებიც უკვე არიან შედარებით უფრო ინფორმირებულნი – ევროკავშირის 
დელეგაცია და ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი 
ახორციელებენ ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების პროგრამას. ანალოგიური 
მოდელი შეიძლება გამოვიყენოთ უშუალოდ ეთნიკური უმცირესობებით 
დასახლებულ რაიონებში, რათა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ იმ 
ახალგაზრდა თაობას, რომელიც საუბრობს ქართულ და ინგლისურ ენებზე და 
აქტიურად არის ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, საშუალება მიეცეთ 
საკუთარი წვლილი შეიტანონ უფროსი თაობის ან მათი თანატოლების პოლიტიკურ 
განათლებაში საქართველოს ევროპეიზაციასთან მიმართებით. 

• საჭიროა ევროპეიზაციის შესახებ პროექტების გახორციელებაში მონაწილეობითი 
მიდგომის გამოყენება, რათა თავიდან იქნას აცილებული დონორების მიერ 
დაფინანსებული პროექტების აღქმა, როგორც გარედან თავსმოხვეული 
პოლიტიკური დღის წესრიგი – ზოგადად, საქართველოში არასამთავრობო 
ორგანიზაციების მიმართ საზოგადოების ნდობის მაჩვენებელი დაბალია. როდესაც 
საქმე ეხება ფასეულობების იძულებით თავსმოხვევას, შეიძლება, მოხდეს სამიზნე 
აუდიტორიის მთლიანად გაუცხოვება. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ 
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები უმცირესობებით დასახლებულ 
რაიონებში ტრენინგებისა და სემინარების წინასწარ განსაზღვრული პროგრამებით 
კი არ მივიდნენ, არამედ  საშუალება მისცენ ადგილობრივი საზოგადოების წევრებს, 
რომ მონაწილეობა მიიღონ და წარმართონ დღის წესრიგის განსაზღვრის პროცესი. 
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• აუცილებელია საინფორმაციო კამპანიების ჩატარება ეთნიკური 
უმცირესობებისთვის საინტერესო საკითხებზე – მნიშვნელოვანია, რომ მათ, ვინც 
გეგმავს საინფორმაციო კამპანიების ჩატარებას, ესმოდეთ თუ რა საკითხები 
აინტერესებს ეთნიკური უმცირესობების კონკრეტულ თემს, მაგალითად, ქვემო 
ქართლში, კახეთის ან სამცხე-ჯავახეთისგან განსხვავებით, ან უშუალოდ 
თითოეულ რეგიონში მუნიციპალიტეტების მიხედვით, შესაძლოა, განსხვავებული 
ინტერესები არსებობდეს. თითოეული თემი ერთმანეთისგან განსხვავდება 
საკუთარი საჭიროებებითა და ინტერესებით. შესაბამისად, ასეთი კამპანიები 
მაქსიმალურად უნდა იყოს აუდიტორიაზე ორიენტირებული სტანდარტული 
მიდგომების გარეშე. 

 
რეკომენდაციები ევროკავშირის წარმომადგენლებისა და საერთაშორისო 
თანამეგობრობისთვის 
 

• აუცილებელია იმის უზრუნველყოფა, რომ წესების გადაცემა და კანონმდებლობის 
ჰარმონიზაცია იყოს არა მხოლოდ უბრალო ფორმალობა, არამედ ნორმებთან 
სოციალიზაციის განუყოფელი ნაწილი – თუ ევროკავშირი დაინტერესებულია 
საქართველოში კანონმდებლობის წარმატებული ჰარმონიზაციითა და წესების 
სათანადო გადაცემით, ძირითადი ყურადღება უნდა დაეთმოს იმის თვისებრივ 
შეფასებას, ხდება თუ არა მიღებული ფორმალური წესების შესრულება.  

• საჭიროა პოლიტიკური დღის წესრიგის განსაზღვრის ქვემოდან ზემოთ პროცესის 
გაძლიერება ევროკავშირი-საქართველოს ურთიერთობების ჩარჩოში – 
ადგილობრივი მოთამაშეების, განსაკუთრებით, ეთნიკური უმცირესობების 
ჩართულობის გაზრდა, რომლებიც წარმოადგენენ ქართული საზოგადოების 
ყველაზე ევროსკეპტიკურად განწყობილ წევრებს, გაზრდის თანამონაწილეობის 
გრძნობას ადგილობრივ თემებს შორის საქართველოს ევროპეიზაციასთან 
დაკავშირებით. მართალია, პოლიტიკური დღის წესრიგის განსაზღვრა სრულად 
ქვემოდან ზემოთ პროცესის მეშვეობით შეუძლებელია და სასურველიც კი არ არის, 
მაგრამ მნიშვნელოვანია, დამყარდეს დელიკატური ბალანსი, რათა ადგილობრივმა 
თემებმა ზემოდან ქვემოთ ევროპეიზაციის პროცესი არ აღიქვან, როგორც გარედან 
თავსმოხვეული. 
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