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პოპულისტური ნაციონალიზმი საქართველოში: როგორია მისი 

გავლენა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესზე? 

 

ბიძინა ლებანიძე1 

 

შინაარსი 

წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტში გაანალიზებულია, თუ რამდენად ახდენს 

გავლენას პოპულისტური ნაციონალიზმის მზარდი ტენდენცია საქართველოს 

ევროკავშირთან დაახლოების პროცესზე. ნორმატიული კუთხით, საქართველოში 

პოპულისტური ნაციონალისტური დისკურსი თავისთავად ევროსკეპტიკურია, 

რადგანაც იგი თავს იმკვიდრებს პროგრესულ და ლიბერალურ-დემოკრატიულ 

ღირებებულებებთან წინააღმდეგობით, რომლებიც ევროკავშირის განუყოფილ 

ნორმებს წარმოადგენენ. თუმცა, პრაქტიკულ დონეზე, ამ დრომდე მისი გავლენა 

საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესზე უმნიშვნელოა. საქართველო 

აღმოსავლეთ პარტიორობის ინიციატივის ქვეყნებს შორის, კვლავაც ყველაზე 

პროევროპულ სახლმწიფოდ რჩება, სადაც მოსახლეობის 80% მხარს უჭერს ქვეყნის 

ევროკავშირში გაწევრიანებას. არც საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმულ, 

პოპულისტური ნაციონალიზმის წამახალისებელ, სადავო ნაბიჯებს დაუზიანებია 

მნიშვნელოვნად ქვეყნის ევროკავშირთან ფუნქციური და ინსტიტუციური 

დაახლოების პროცესი. მიუხედავად ამისა, გრძელვადიან პერსპექტივაში, 

პოპულისტური ნაციონალიზმის გაძლიერებამ შესაძლოა ძირი გამოუთხაროს 

საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და ევროკავშირში ინტეგრაციის 

ნორმატიულ და ფუნქციურ საფუძვლებს ისე, როგორც ეს სხვა ქვეყნებში უკვე მოხდა. 

ამ პროცესმა შესაძლოა შეასუსტოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა  

საქართველოს მოქალაქეებს შორის და ხელი შეუწყოს, პოპულისტური 

ევროსკეპტიკური დღის წესრიგის გავლენის გაძლიერებას მთავრობასა და სხვა 

აქტორებზე, რომლებიც ქვეყნის რეფორმირების პროცესში არიან ჩართული.   

                                                           
1 ბიძინა ლებანიძე არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) უფროსი ანალიტიკოსი. 
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ბოლო წლებში საქართველოში მომძლავრდა პოპულისტური ნაციონალისტური 

სენტიმენტები. ბევრი სხვა ევროპული ქვეყნის მსგავსად, პოპულისტი ნაციონალისტი 

მოთამაშეები აქტიურად ახდენენ ქვეყნის პოლიტიკური გარემოს ფორმირებას და 

ტრადიციულ პოლიტიკურ პარტიებს უზარმაზარი წნეხის ქვეშ ამყოფებენ. საქართველოს 

პოპულისტური სპექტრი სამი ტიპის აქტორისგან შედგება: პოლიტიკური ჯგუფები, 

საზოგადოებრივი ჯგუფები და მედია აქტორები. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს 

მართლმადიდებლური ეკლესია ნაციონალისტურ პოპულისტურ მოთამაშედ არ აღიქმება, 

სამღვდელოების ზოგიერთი წარმომადგენლის მოქმედებები და ლექსიკა ქვეყანაში 

პოპულისტური დღის წესრიგის მომძლავრებას უწყობს ხელს.   

ბევრ ანალიტიკოსი პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან აქტორად, 

ოპოზიციურ პარტია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს მიიჩნევს,2 რომელიც ბოლო 

არჩევნებშის შემდეგ საქართველოს პარლამენტშიც არის წარმოდგენილი. სხვა პარტიებს 

შორის, რომლებიც პოპულისტურ ნაციონალისტურ პარტიებად აღიქმებიან, არიან 

დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო, თავისუფალი საქართველო და სხვა 

მცირე ზომის პარტიები3. მმართველი პარტია ქართული ოცნება არ ჯდება პოპულისტურ 

ნაციონალისტურ ნარტივში, თუმცა პარტიის ზოგიერთი მოქმედი და ყოფილი 

პარლამენტარები ხშირად გამოირჩევიან პოპულისტური და ქსენოფობიური რიტორიკით.4 

ქართულ ოცნებას ასევე ხანდახან ბრალს სდებენ პოპულისტური ჯგუფების ძალადობრივი 

ექსტრემიზმისადმი არაადეკვატურად რბილ მიდგომაში.5 ამასთან, ზოგჯერ იქმნება 

შთაბეჭდილება, რომ მმართველი პარტიის ხელისუფლებასა და პოპულისტურ ჯგუფებს 

შორის ერთგვარი შეფარული კავშირი არსებობს. ქართული ოცნების დამაარსებელმა და 

თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა თავის დროზე დემოკრატიული მოძრაობა და 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი დაახასიათა, როგორც მესამე ძალა ქართულ 

პოლიტიკაში,6 რითიც ამ ორი ოპოზიციური პოპულისტური პარტიის ლეგიტიმაციას 

შეუწყო ხელი. თავის მხრივ, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა 2018 წელს ღიად დაუჭირა 

                                                           
2 Michael Cecire, “The Kremlin Pulls on Georgia. It’s time for the West to stop taking Tbilisi for granted.,” 2015, 

https://foreignpolicy.com/2015/03/09/the-kremlin-pulls-on-georgia/, accessed March 2019; Tamar Khorbaladze, 

“Homophobia and gender identity,” 2015, http://mdfgeorgia.ge/uploads/library/Homophobia-ENG-web%20(1).pdf, accessed 

March 2019; Adriana Stephan, “Defining the far right in Georgia: From neo-fascists to populist parties,” 2018, 

http://gip.ge/defining-the-far-right-in-georgia-from-neo-fascists-to-populist-parties/, accessed March 2019; Tornike 

Zurabashvili, “Georgia: the Populist Break-in,” 2016, https://old.civil.ge/eng/article.php?id=29626, accessed March 2019. 
3 Tamar Khorbaladze, “Homophobia and gender identity,” 2015, http://mdfgeorgia.ge/uploads/library/Homophobia-ENG-

web%20(1).pdf, accessed March 2019. 
4 რამდენიმე მაგალითისთვის იხილეთ: DFWatch, “Georgian MP wants ‘sexual orientation’ deleted from anti-

discrimination law,” 2015, https://dfwatch.net/mp-wants-sexual-orientation-deleted-from-anti-discrimination-law-38333, 

accessed March 2019 Tamar Khorbaladze, “Homophobia and gender identity,” 2015, 

http://mdfgeorgia.ge/uploads/library/Homophobia-ENG-web%20(1).pdf, accessed March 2019. 
5 Thea Morrison, “Georgian NGOs:“Inadequate” Reaction from State Encourages Extremist Groups,” Georgia Today, 2018, 

http://georgiatoday.ge/news/9579/Georgian-NGOs-Claim-%E2%80%9CInadequate%E2%80%9D-Reaction-from-State-

Encourages-Extremist-Groups, accessed March 2019; Zaza Abashidze, “The Georgian March against migrants and NATO,” Jam 

news, 2018, https://jam-news.net/the-georgian-march-against-migrants-and-nato/, accessed March 2019. 
6 Civil Georgia, “Local Elections Boost Alliance of Patriots Ambitions for Parliamentary Polls,” 2014, 

https://old.civil.ge/eng/article.php?id=27395, accessed March 2019. 
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მხარი ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილ საპრეზიდენტო კანდიდატს და ოპოზიციური 

კანდიდატის საწინააღმდეგოდ მიმდინარე საარჩევნო კამპანიაში ჩაერთო.  

პოლიტიკურ პარტიების მომძლავრების პარალელურად ძალას იკრებენ პოპულისტური 

საზოგადოებრივი მოძრაობებიც. უკვე არსებობს არაერთი კარგად ორგანიზებული ჯგუფი, 

რომელსაც მარტივად შეუძლია ათასობით ადამიანის მობილიზება და პოპულისტური 

მოთხოვნების გასაჟღერებლად საკმარისი მხარდამჭერების შეკრება. პოლიტიკური 

მოძრაობა „ქართული მარში“ პოპულისტური ნაციონალისტური სპექტრის ერთ-ერთი 

ყველაზე აქტიური მოთამაშეა. ორგანიზაციამ, რომელსაც ფეისბუქზე დაახლოებით 20,000 

მიმდევარი ჰყავს,7 ორგანიზება გაუწია იმიგრანტების, ლიბერალური ნარკო პოლიტიკისა და 

უმცირესობათა უფლებების საწინააღმდეგო აქციებს და მონაწილეობდა ჟურნალისტებისა 

და პროგრესული სოციალური აქტივისტების წინააღმდეგ ძალადობრივ მოქმედებებში.8 

არსებობს ასევე სხვა მცირე ზომის ორგანიზაციები და საზოგადოებრივი ჯგუფები, 

რომელთაც პოლიტიკურ პროცესებზე მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ. და ბოლოს, 

პოპულისტური ნაციონალისტური დისკურსის ხილვადობა საზოგადოებაში  

უზრუნველყოფილია სხვადასხვა სოციალური მედია პლატფორმისა და სატელივიზიო 

მედიის საშუალებით. ტელეარხი „ობიექტივი“ მუდმივად უთმობს საეთერო დროს 

პოპულისტური ნაციონალისტური საკითხების პოპულარიზაციას. ასევე არსებობს არაერთი 

ჯგუფი და გვერდი ფეისბუქზე, რომელთაც ათასობით მიმდევარი ჰყავთ9 და სოციალურ 

მედიაში ჰომოფობიური, ქსენოფობიური და ანტი-დასავლური შინაარსის შემცველ მასალას 

ავრცელებენ.   

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მსგავსად, საქართველოში პოპულისტური10 ნაციონალიზმის 

საფუძვლები რთულ სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობასა (სიღარიბე, უმუშევრობა და 

უთანასწორობა) და ეროვნულ-კულტურული იდენტობის დაკარგვის შიშით გამოწვეულ 

მღელვარებაშია.11 თუმცა, მიუხედავად იმისა რომ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა 

ზოგჯერ მთავრობის მიმართ საზოგადოებრივი უკმაყოფილების მთავარი 

მაპროვოცირებელი ფაქტორია, პოპულისტი ნაციონალისტი მოთამაშეების მხრიდან 

გაჟღერებული პოპულარული ნარატივი ძირითადად იდენტობისა და კულტურული 

საკითხების გარშემო ტრიალებს. შესაბამისად, ნაციონალისტურ-პოპულისტური ნარატივი 

საქართველოში ძირითადად სამი ასეთი საკითხის ირგვლივ ტრიალებს: 

ანტილიბერალიზმი, ქსენოფობია და შეფარული ანტიდასავლურობა. ეს სამი დისკურსი 

ერთამანეთთან მჭიდროდაა დაკავშირებული და სხვადასხვა გზით ერთიმეორის 

გაძლიერებას უწყობენ ხელს. წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტში დეტალურადაა 

განხილული აღნიშნული სამი დისკურსი და გაანალიზებულია მათი გავლენა 

                                                           
7 წყარო: Facebook.com, ხელმისაწვდომია https://www.facebook.com/qartulimarshi/ (წვდომის თარიღი 2 მარტი 

2019). 
8 Zaza Abashidze, “The Georgian March against migrants and NATO,” Jam news, 2018, https://jam-news.net/the-georgian-

march-against-migrants-and-nato/, accessed March 2019. 
9 მაგალითად, ფეისბუქ გვერდს „ანტი-ლიბერალური კლუბი“ ყავს 50,595 მიმდევარი, ხოლო ქართულ იდეას 

64,147 მიმდევარი. ასევე არსებობს ათზე მეტი ფეისბუქ ჯგუფი 10,000-ზე მეტი მიმდევარით. წყარო: ყველა 

მონაცემიის ნახვა შესაძლებელია ვებ-გვერდზე (წვდომის თარიღი 2 მარტი 2019). 
10 წინამდებარე დოკუმენტში პოპულიზმის ტერმინის ქვეშ მოიაზრება ულტრა-მემარჯვენე და მემარჯვენე 

პოპულიზმი. მემარცხენე პოპულიზმი, რომელიც ასევე ფართოდაა საქართველოში გავრცელებული, ამ 

დოკუმენტის განხილვის ფარგლებს მიღმაა.  
11 Francis Fukuyama, “The Rise of Populist Nationalism,” 2018, https://www.credit-suisse.com/corporate/en/articles/news-

and-expertise/francis-fukuyama-the-rise-of-populist-nationalism-201801.html, accessed March 2019. 

https://www.facebook.com/qartulimarshi/
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ევროკავშირთან საქართველოს ღირებულებით და ფუნქციურ დაახლოებაზე და ზოგადად, 

დემოკრატიზაციის პროცესზე.  

 

 

 

 

ანტილიბერალიზმი 

პოპულისტურ ნაციონალისტურ ნარატივს საზოგადოებრივ დონეზე გარკვეული 

საფუძვლები  ქართულ საზოგადოებაში ფართოდ დამკვიდრებულ ტრადიციულ 

ღირებულებებში აქვს. როგორც ბევრი სხვა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანა, საქართველოშიც 

ღრმად კონსერვატიული საზოგადოებაა, მძლავრი ოჯახისა და ტრადიციული 

ღირებულებებით (ცხრილი 1). საქართველოში ევროსკეპტიკურად განწყობილი აქტორები 

ცდილობენ საკუთარი ინტერესებისთვის გამოიყენონ ქართველი მოსახლეობის ძლიერი 

კონერვატიული განწყობები და ევროკავშირს, როგორც ამორალურ, ზნედაცემულ და 

ტრადიციული ღირებულებების მოწინააღმდეგე აქტორად წარმოჩენენ.12 მაგალითად, 

სექსუალური უმცირესობების მიმართ ღრმა საზოგადოებრივი წინააღმდეგობის 

გათვალისწინებით, ისინი ცდილობენ ევროკავშირი წარმოაჩინონ როგორც „მხოლოდ და 

მხოლოდ ლგბტ-ის წამახალისებელი საზოგადოება.“13 ერთ-ერთი ანგარიშის მიხედვით, 

სადაც ასახულია ანტიდასავლური პროპაგანდა საქართველოში 2016 წლის განმავლობაში, 

ანტილიბერალური მედია საშუალებების, პოლიტიკური პარტიებისა და საზოგადოებრივი 

აქტორების მიერ გამოქვეყნებული 1258 ანტიდასავლური გზავნილის ერთ მესამედზე მეტი 

იდენტობისა და ღირებულებების საკითხს ეხება.14 კვლევის მიხედვით, მთავარ 

გზავნილებში დასავლეთი წარმოჩენელია როგორც მხარე, რომელიც „ჰომოსექსუალობასა“ 

(232-ჯერ ნახსენები) და სხვა „მიუღებელ ღირებულებებს“ (64-ჯერ ნახსენები) ახვევს თავს 

საქართველოს, ასევე ებრძვის „მართლმადიდებლობას“ (28) და საქართველოს „ეროვნულ 

თვითმყოფადობას და ტრადიციებს“ (48).15 ზოგიერთი გზავნილის მიხედვით კი დასავლეთი 

ცდილობს საქართველოს „ინცესტი, პედოფილია, ზოოფილია, გარყვნილი ცხოვრების წესი“ 

(21) მოახვიოს თავს.16 მსგავსი პროპაგანდის შედეგად წარმოიშვა გარკვეული 

ღირებულებითი შეუთავსებლობა, რასაც ქართული საზოგადოების ნაწილი 

წინააღმდეგობაში მოჰყავს ევროკავშირის ნორმატიულ საფუძვლებთან. მაგალითად, 

საქართველოს მოქალაქეების ნაწილი, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს 

ევროკავშირში გაწევრიანებას, ხშირად იშველიებს არგუმენტს, რომ ეს „საფრთხეს შეუქმნის 

საქართველოს ეროვნული იდენტობას“ (24%)17 ან მიაჩნია, რომ უვიზო რეჟიმი ევროკავშირის 

                                                           
12 Nelli Babayan et al., “10 Years of the ENP - The Way Forward with the EaP,” 2015, http://maxcap-

project.eu/sites/default/files/sites/default/files/policy-briefs/maxcap_policy_brief_01.pdf, accessed January 2016. 
13 Ibid. 
14 Tamar Kintsurashvili, “Anti-Western propaganda,” 2015, p. 13, http://www.media-diversity.org/en/additional-

files/documents/Anti-Western_Propaganda_Media_Monitoring_Report.pdf, accessed January 2016. 
15 Ibid., p. 14. 
16 Ibid., p. 14. 
17 NDI, “Public attitudes in Georgia Results of a April 2017 survey carried out for NDI by CRRC Georgia,” 2017, 

https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20poll_April%202017_Foreign%20Affairs_ENG_vf.pdf, accessed August 2018. 

პოპულისტური ნაციონალიზმის მთავარი დისკურსები 

საქართველოში 
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ქვეყნებთან „მოახდენს ქართული მენტალიტეტის დაკარგვას“ (26%) და ქვეყანა „დაკარგავს 

თავის ეროვნულ იდენტობას“ (22%).18    

 

ცხრილი 1: % ვინც ამბობს, რომ ___ მორალურად არასწორია 

 ჰომოსექსუალ

ური ქცევა 

აბორტი სექსი 

ქორწინებამდე 

გაშორება/ 

დაშორება 

კონტრაცეპტივ

ის გამოყენება 

საქართველო 90 66 76 31 31 

მოლდოვა 91 66 47 41 41 

უკრაინა 83 48 38 26 26 

  

წყარო: Pew Research Center. 2017. “Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe.” 

წვდომის თარიღი 23 მაისი, 2018. http://www.pewforum.org/2017/05/10/social-views-and-morality/  

 

საქართველოს მთავრობა რამდენჯერმე დაემორჩილა საზოგადოებრივ წნეხს და 

პოპულისტური განწყობების კიდევ უფრო მომძლავრების თავიდან ასაცილებლად 

რამდენიმე სადავო ნაბიჯი გადადგა. მაგალითად, მთავრობამ ახალ კოსნტიტუციაში ასახა 

ერთნაირსქესიანთა ქორწინების აკრძალვა.19 ახალი კონსტიტუციის 30-ე მუხლში ქორწინება 

განსაზღვრულია, როგორც „ქალისა და მამაკაცის კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით.“20 

მზარდი პროტესტის ფონზე, მთავრობამ ასევე უკან დაიხია სამედიცინო მიზნებით 

მარიხუანას კულტივაციის ლეგალიზების საკითხზე,21 თუმცა, კითხვის ნიშნის ქვეშ არ 

დაუყენებია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული 

სასჯელის გაუქმებაზე, რითიც ფაქტობრივად მარიხუანას პირადი მოხმარების 

ლეგალიზებას მხარი დაუჭირა.22  

 

 

 

 

 

                                                           
18 NDI, “Public attitudes in Georgia Results of a November 2016 survey carried out for NDI by CRRC Georgia,” 2017, 

https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI_November%202016%20poll_Issues_ENG_vf.pdf, accessed April 2017. 
19 Ron Synovitz, “Georgian Dream Doubles Down On Same-Sex Marriage Ban,” RFE/RL, 2017, 

https://www.rferl.org/a/georgian-dream-doubles-down-same-sex-marriage-ban/28577114.html, accessed March 2019. 
20 Matsne.gov.ge, “Constitution of Georgia,” 2019, https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=35, 

accessed March 2019. 
21 BBC, “Church protests halt Georgia cannabis law,” 2018, https://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-

45563477, accessed March 2019. 
22 Shawn Wayne, “Smoking Marijuana Legalized in Georgia,” 2018, http://georgiatoday.ge/news/11592/Smoking-Marijuana-

Legalized-in-Georgia, accessed March 2019. 

http://www.pewforum.org/2017/05/10/social-views-and-morality/
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 გავლენა საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების პროცესზე 

 

რამდენად ახდენს გავლენას არალიბერალური მოთამაშეების მზარდი აქტივობა და 

დისკურსი საქართველოს დემოკრატიზაციისა და ევროპული ინტეგრაციის პროცესზე? 

საქართველოს მოსახლეობას შორის არალიბერალური ან სოციალურ-კონსერვატიული 

შეხედულებები გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით პირდაპირ არ იასახება 

ევროსკეპტიციზმის გაძლიერებაში. პირიქით, საზოგადოებრივი აზრის კვლევები აჩვენებს, 

რომ საქართველო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის სახელმწიფოებს შორის 

ყველაზე პროევროპული ქვეყანაა, სადაც მოსახლობის 80%23 მხარს უჭერს ევროკავშირში 

ქვეყნის გაწევრიანებას.24 ამასთან, ქართველი საზოგადოების თვალში ევროკავშირი კვლავ 

ყველაზე სანდო საერთაშორისო მოთამაშედ რჩება - მას საზოგადოების 69% ენდობა 

(ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ქვეყნებს შორის), 

55%-იანი მხარდაჭერა აქვს გაეროს, 54%-იანი - ნატოს და 18%-იანი - ევრაზიის ეკონომიკურ 

კავშირს.25 ასევე, მეორეს მხრივ, ვერც პოპულისტური განწყობებს გაძლიერებამ და ვერც 

მთავრობის დამთმობმა ნაბიჯებმა შეძლო მოეხდინა მნიშვნელოვანი გავლენა საქართველოს 

ევროკავშირთან ფუნქციური დაახლოების პროცესზე. მაგალითისთვის, იურიდიულად, 

ერთნაირსქესიანთა ქორწინების აკრძალვა არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის რეგულაციებს. 

აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის წევრ ბევრ ქვეყანაში, ერთნაირსქესიანთა ქორწინება კვლავ 

არალეგალურია და რიგ შემთხვევებში, საქართველოს მსგავსად, კონსტიტუციითაა 

აკრძალური.26 მეორე მხრივ, 2018 წელს რუმინეთის წინააღმდეგ უმნიშვნელოვანესი საქმით, 

მართლმსაჯულების ევროპულმა სასამართლომ (ECJ) დადებითად გადაწყვიტა 

ევროკავშირში ბინადრობის უფლების საკითხი ერთნაირსექსიანი წყვილებისათვის.27 

სასამართლოს მტკიცებით, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს არ აქვთ უფლება „ევროკავშირის 

მოქალაქეს  შეუზღუდონ ბინადრობის უფლება ერთნაირსქესიანი მეწყვილის 

მემკვიდრეობითი უფლების შეზღუდვით მათ ტერიტორიაზე.“28 თუმცა იგივე განაჩენის 

მიხედვით, „[ევროკავშირის] წევრ სახელმწიფოებს აქვთ უფლება გადაწყვიტონ 

ერთნაირსქესიან პირებს შორის ქორწინების ნებართვის საკითხი.“29 ეს კი ნიშნავს იმას, რომ 

საქართველო არ იქნება ვალდებული მოახდინოს ერთნაირსქესიანი პირების ქორწინების 

                                                           
23 NDI, “Public attitudes in Georgia Results of a April 2017 survey carried out for NDI by CRRC Georgia,” 2017, 

https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20poll_April%202017_Foreign%20Affairs_ENG_vf.pdf, accessed August 2018. 
24 იმავე პერიოდში ევროკავშირის წევრობის მხარდაჭერა უკრაინაში მხოლოდ 53%, ხოლო მოლდოვაში 47% 

იყო. წყარო: IRI, “Public Opinion Survey of Residents of Ukraine,” 2017, http://www.iri.org/sites/default/files/2017-may-

survey-of-residents-of-ukraine_en.pdf, accessed February 2019. IRI, “Public Opinion Survey: Residents of Moldova,” 2017, 

https://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2017-11-8_moldova_poll_presentation.pdf, accessed February 2019. 
25 Ecorys, “Open neighborhood - communicating for a stronger partnership: connecting with citizens across the Eastern 

neighborhood,” 2016, p. 23, https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2017-

02/EU%20Neighbours%20East_Full.report_6.pdf, accessed February 2019. 
26 Claire Felter and Danielle Renwick, “Same-Sex Marriage: Global Comparisons,” CFR, 2017, 

https://www.cfr.org/backgrounder/same-sex-marriage-global-comparisons, accessed February 2019; Guardian, “Gay 

spouses have rights in all EU countries, says European court official,” 2018, 

https://www.theguardian.com/society/2018/jan/11/gay-spouses-rights-all-eu-countries-european-court-adviser, accessed 

February 2019. 
27 BBC, “Same-sex spouses have EU residence rights, top court rules,” 2018, https://www.bbc.com/news/world-europe-

44366898, accessed February 2019. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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ლეგალიზაცია, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ გახდება ევროკავშირის წევრი ქვეყანა.30 ეს 

რათქმაუნდა არ ნიშნავს იმას, რომ სექსუალურ უმცირესობებს საქართველოში პრობლემები 

არ ექმნებათ. ზოგადად, ქართული საზოგადოება ლგბტ თემის მიმართ ნაკლებად 

სოლიდარულია. მთავრობის მხრიდან სოციალურ-კონსერვატიული და მემარჯვენე 

აქტივისტების მიმართ დამყოლი დამოკიდებულება უმცირესობებსა და სხვა მოწყვლად 

ჯგუფებს ფიზიკური ძალადობისა და სოციალური სტიგმატიზაციის საფრთხის ქვეშ 

აყენებს.31 შესაბამისად, ერთნაირსქესიანთა ქორწინების საფრთხისგან განსხვავებით, 

უმცირესობების სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების დაცვა ცალსახად 

მნიშვნელოვანი საკითხი გახდება საქართველოსთვის, თუ ის ევროკავშირის წევრობისკენ 

სვლას განაგრძობს.    

 

ქსენოფობია 

ჰომოფობიურ ანტილიბერალური ღირებულებების გარდა, საქართველოში პოპულისტური 

დისკურსი ქსენოფობიის გარშემოც ტრიალებს. ამასთან, აღნიშვნის ღირსია, რომ როგორც 

ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში, ისე საქართველოშიც ქსენოფობია საკმაოდ 

სელექციურ ხასიათს ატარებს. ის ძირითადად მიმართულია იმიგრანტების მიმართ 

კონკრეტული არადასავლური ქვეყნებიდან, მაგალითად არაბული სახელმწიფოებიდან, 

ირანიდან, თურქეთიდან და ჩინეთიდან.32 მეორეს მხრივ, ანტიიმიგრანტული და 

ქსენოფობიური დამოკიდებულება ნაკლებად ჩანს აშშ-ს, ევროკავშირის წევრი ქვევყნების, 

ზოგიერთ პოსტ-საბჭოთა სივრცის სახელმწიფოსა და რუსეთის მიმართაც კი (გრაფა 1). 

 

 

 

                                                           
30 აქ მნიშვნელოვანი რომ განვასხვავოთ ერთნაირსქესიან პირთა ქორწინება ერნაირსექსიანი წყვილების 

ლეგალური აღიარებისგან. საქართველოს კონსტიტუციის პროექტზე კომენტირებისას, ვენეციის კომისიამ 

აღნიშნა, რომ „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია (ECHR) ავალდებულებს წევრ სახელმწიფოებს 

უზრუნველყონ ერთნაირსქესიანი წყვილების ლეგალური აღიარება; ერთნაირსქესიანი პარტნიორების 

ურთიერთობების ლეგალური სტატუსის არაღიარება ECHR-ის მე-8 და მე-14 მუხლების დარღვევას უდრის.“ 

წყარო: Venice Commission, “Georgia. Draft opinion on the draft revised constitution,” 2017, 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL(2017)019-e, accessed March 2019, გვ. 12.  

2015 წელს უმნიშვნელოვანესი საქმით „ოლიარი და სხვები იტალიის წინააღმდეგ“ ადამიანის უფლებათა 

ევროპულმა სასამართლომ (ECHR) დაადგინა, რომ „ჰომოსექსუალური ურთიერთობების აღიარებისთვის 

იურიდიული ჩარჩოს არარსებობა არღვევს პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლებას“. წყარო: 

Giuseppe Zago, “Oliari and Others v. Italy: a stepping stone towards full legal recognition of same-sex relationships in 

Europe,” 2015, https://strasbourgobservers.com/2015/09/16/oliari-and-others-v-italy-a-stepping-stone-towards-full-legal-

recognition-of-same-sex-relationships-in-europe/, accessed March 2019. 
31 RFE/RL, “LGBT Supporters Rally In Tbilisi, Despite Fears Of Violence,” 2018, https://www.rferl.org/a/fearing-violence-

georgian-rights-groups-cancel-event-aimed-against-homophobia/29232476.html, accessed February 2019. 
32 CRRC, “Georgians have more negative attitudes towards the Chinese than other foreigners in Georgia,” 2017, http://crrc-

caucasus.blogspot.com/2019/01/georgians-have-more-negative-attitudes.html, accessed March 2019; CRRC, “Is 

xhenophobia on the rise in Georgia?,” 2014, http://crrc-caucasus.blogspot.com/2014/09/is-xenophobia-on-rise-in-

georgia.html, accessed March 2019; CRRC, “Caucasus Barometer 2017 Georgia,” 2017, 

https://caucasusbarometer.org/en/cb2017ge/codebook/, accessed March 2019. 
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გრაფა 1: ქართველების დამოკიდებულება სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების მიმართ 33 

 

 

 

 

                                                           
33 CRRC, “Caucasus Barometer 2017 Georgia,” 2017, https://caucasusbarometer.org/en/cb2017ge/codebook/, accessed 

March 2019. 
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ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ულტრა მემარჯვენე ჯგუფებმა და აქტივისტებმა 

ანტიიმიგრანტული აქციების ტალღა გამართეს და ათასობით მხარდამჭერი მიიზიდეს. 

უფრო მეტიც, მათმა მოთხოვნამ, გამკაცრებულიყო ქვეყნის საიმიგრაციო პოლიტიკა და 

შეზღუდულიყო მიწის მიყიდვა უცხოელებისთვის დიდი მხარდაჭერა მოიპოვა 

საზოგადოებაში. 2018 წლის NDI-ს გამოკითხვების მიხედვით, მოსახლეობის 56%-ის აზრით, 

„საქართველომ უნდა შეზღუდოს საქართველოში ჩამომსვლელი უცხოელი იმიგრანტების 

რაოდენობა“, 72%-ს კი მიაჩნია, რომ „სამსახურში აყვანისას დამსაქმებელმა უპირატესობა 

უცხოელებთან შედარებით ქართველებს უნდა მიანიჭონ, კანდიდატის კვალიფიკაციის 

მიუხედავად.“34 2017 წელს ჩატარებული კიდევ ერთი გამოკითხვის მიხედვით, 

ქართველების 64% მიწების უცხოელებისთვის მიყიდვის კატეგორიული წინააღმდეგი იყო.35 

ოფიციალური მონაცემებით, იმ უცხოელების რიცხვი, რომლებიც სახნავ-სათეს მიწებს 

ყიდულობენ, შედარებით მცირეა თუ არ ჩავთვლით საქართველოს პოსტ-საბჭოთა 

მეზობელი ქვეყნების მოქალაქეებს.36 ამის მიუხედავად, 2013 წელს საქართველოს მთავრობამ 

ვერ გაუძლო პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ წნეხს და სახნავ-სათესი მიწების გაყიდვაზე 

შეზრუდვევბი დააწესა. მოგვიანებით, შეზრუდვები აისახა ახალ კონსტიტუციაში, რომელიც 

ძალაში 2019 წლის იანვარში შევიდა - ნაბიჯი, რომელიც აღქმული იყო როგორც 

„პოპულისტური სვლა ეკონომიკური ნაციონალიზმისკენ.“37 ეს ნაბიჯი მკაცრად 

გააკრიტიკეს ადგილობრივმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა და ოპოზიციურმა 

პარტიებმა, განსაკუთრებით კი წინა ხელისუფლებას გამოყოფილმა ჯგუფებმა, რომელთაც 

ნეოლიბერალური ეკონომიკური დღის წესრიგი აქვთ. ამასთან, გასულ წელს საქართველოს 

პარლამენტმა გადაწყვიტა ასევე შეეზღუდა უცხოელ მოქალაქეებზე ბინადრობის 

მოწმობების გაცემა. კანონპროექტი ამკაცრებს ფინანსურ მოთხოვნებს ნებართვებისთვის 

საკუთრების, სამუშაო, საინვესტიციო საქმიანობისა და მუდმივი ბინადრობის მიზნით.38 

თბილისის მერის, კახა კალაძის განცხადებით, ბინადრობის ნებართვასთან დაკავშირებული 

საკითხების რეგულირება „საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინებით 

უნდა მოხდეს“ და იმ უცხოელებმა, ვისაც სურთ საქართველოში ცხოვრება და მუშაობა უნდა 

შეიტანონ „ადეკვატური წვლილი“ საქართველოს ეკონომიკაში.39 ჯამში, ქართული ოცნების 

მთავრობა ცდილობს ცალკეული საკანონმდებლო ცვლილებების საშუალებით მიანელოს 

ანტიიმიგრანტული და პოპულისტური განწყობები და მოიგოს მემარჯვენე ამომრჩევლის 

გული.         

 

                                                           
34 NDI, “Public attitudes in Georgia Results of December 2018 survey,” 2018, 

http://caucasusbarometer.org/downloads/NDI_presentation/NDI%20Georgia_December%202018%20poll_Political_ENG_Ve

rsion%20Final.pdf, accessed February 2019. 
35 OC Media, “Georgia temporarily lifts ban on sale of agricultural land to foreign citizens,” 2018, https://oc-

media.org/georgia-temporarily-lifts-ban-on-sale-of-agricultural-land-to-foreign-citizens/, accessed February 2019. 
36მState Commission on Migration Issues, “2017 Migration Profile of Georgia,” 2017, 

http://migration.commission.ge/files/migration_profile_2017_eng__final_.pdf, accessed January 2019. 
37 EurasiaNet.org, “Georgia Keeping Its Land Off-Limits for Foreigners,” 2017, https://eurasianet.org/georgia-keeping-its-

land-off-limits-for-foreigners, accessed February 2019. 
38 Agenda.ge, “Parliamentary committee confirms changes for residency permits for foreigners,” 2018, 

http://agenda.ge/en/news/2018/2330, accessed March 2019. 
39 Agenda.ge, “Parliamentary committee confirms changes for residency permits for foreigners,” 2018, 

http://agenda.ge/en/news/2018/2330, accessed March 2019. 



10 
 

 გავლენა საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების პროცესზე 

 

თუმცა საკითხავია, რამდენად უშლის ხელს საქართველოში საზოგადოების 

ანტიიმიგრანტული ტალღა ქვეყნის ევროპულ ინტეგრაციას? მთავრობის 

პროტექციონისტული ანტიიმიგრანტული პოლიტიკა პირდაპირ არ ეწინააღმდეგება 

ევროკავშირის რეგულაციებს ან ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში დანერგილ პრაქტიკას. უფრო 

მეტიც, ევროკავშირის წევრ ბევრ სახელმწიფოს მსგავსი მიდგომა აქვს მიწის დაცვასთან 

დაკავშირებით. ევროკომისიის მიერ შემუშავებული დირექტივების მიხედვით, 

ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს უფლება აქვთ სხვადასხვა პროტექციონისტული 

ღონისძიებები გაატარონ. დირექტივის მიხედვით, „სასოფლო-სამეურნეო მიწა შეზღუდული 

და განსაკუთრებული ქონებაა, რომელიც განსაკუთრებულ დაცვას საჭიროებს.“40 ზოგადად 

და საქართველოს შემთხვევაშიც მიწის გაყიდვის აკრძალვის ეკონომიკური მხარე საკამათოა. 

არსებობს მოსაზრება, რომ აკრძალვა სამომავლოდ ინვესტიციების შემცირებას გამოიწვევს 

და „სოფლად სიღარიბეს შეუწყობს ხელს.“41 თუმცა, ეს საქართველოს ევროკავშირთან 

მიახლოების პროცესს პირდაპირ არ დააზიანებს ან ხელს არ შეუშლის. აქ მნიშვნელოვანია 

ორი საკითხი. პირველი, საქართველოში მიწაზე შეზღუდვის დაწესება ახალი არაა, არამედ 

თანხვედრაშია აღმოსავლეთ ევროპის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების 

უმრავლესობის პოლიტიკასთან. ევროკავშირმა ამ ქვეყნებს საშუალება მისცა შეზღუდვები 

დაეწესებინა უცხოელი ინვესტორების მიერ მიწის შესყიდვაზე სხვადასხვა ტრანზიციული 

შეთანხმებების საშუალებით42. შესაბამისად, იმ ნაკლებად სავარაუდო შემთხვევაშიც კი, თუ 

საქართველო ახლო მომავალში ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა გახდება, 

ტექნიკურად მიწის დაცვის პოლიტიკის ევროკავშირის რეგულაციებთან შესაბამისობის 

საკითხი მნიშვნელოვანი გამოწვევა არ იქნება. მეორე, ქართველების უარყოფითი 

დამოკიდებულება ძირითადად მიმართულია ქვეყნების გარკვეული ჯგუფისკენ, 

განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფოებისაკენ. ევროკავშირის წევრი 

ქვეყნების მხრიდან ინვესტიციები კი უფრო სასურველად აღიქმება. მაგალითად, CRRC-ს 

2017 წლის გამოკითხვების მიხედვით, საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში 

ამერიკელებს და ევროპელებს ქართველები ყველაზე მეტად ენდობიან (გრაფა 2).43 

შესაბამისად, ყველაზე რადიკალი ულტრამემარჯვენე აქტორებისთვისაც კი, ევროკავშირისა 

და მისი წევრი სახელმწიფოების ეკონომიკური და ფინანსური კონტრიბუციის წინააღმდეგ 

ბრძოლა აზრს მოკლებულია.      

                                                           
40 European Commission, “Sales of farmland: Commission issues guidelines to Member States,” 2017, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3901_en.pdf, accessed January 2019. 
41 Hans Gutbrod, “Ban on Foreign Ag-Ownership in Georgia — Why Leases are Not the Solution,” 2017, 

https://medium.com/@hansgutbrod/ban-on-foreign-ag-ownership-in-georgia-why-leases-are-not-the-solution-

6abdb72706e1, accessed January 2019. 
42 Simon Marks, “Eastern Europe turns back on single market,” 2017, https://www.politico.eu/article/eastern-europe-versus-

the-single-market/, accessed January 2019. 
43 CRRC, “Georgians have more negative attitudes towards the Chinese than other foreigners in Georgia,” 2017, http://crrc-

caucasus.blogspot.com/2019/01/georgians-have-more-negative-attitudes.html, accessed March 2019. 
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გრაფა 2: ქართველების დამოკიდებულება სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების მიმართ 44 

 

 

ანტიდასავლურობა 

პოპულისტურ ნაციონალისტური დისკურსის მესამე ნარატივი ანტიდასავლურობაა. 

ნაციონალისტური პოპულისტური ჯგუფების უმრავლესობა იზიარებს შედარებით რბილ 

პოზიციას რუსეთის მიმართ და დისტანცირდება დასავლეთისგან. მაგალითად, ქართული 

მარშის ლიდერებს მიაჩნიათ, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა 

მხოლოდ რუსეთთან დიალოგითა და ახლო ურთიერთობითაა შესაძლებელი და რომ 

რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენისათვის აუცილებელია, რომ საქართველო აღარ 

აღიქმებოდეს „დასავლეთის აგენტების მიერ მართულ“ ქვეყანად.45 საქართველოს 

ნაციონალისტი პოპულისტები ასევე ეწინააღმდეგებიან „უცხოეთიდან დაფინანსებულ“ 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რადგან მათი თქმით, ეს ორგანიზაციები საქართველოს 

ეროვნულ იდენტობას ემუქრებიან. განსაკუთრებით კრიტიკული დამოკიდებულება 

შეინიშნება ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მიმართ, რომელიც ჯორჯ სოროსის 

ფონდის გლობალური ქსელის ადგილობრივი ორგანიზაციაა.46 შესაბამისად, ევროპელი 

პოპულისტების კვალდაკვალ, ქართველი პოპულისტი ნაციონალისტები იყენებენ 

დასავლეთის უარყოფითი ზეგავლენის შესახებ დისკურსს საკუთარი პოლიტიკური დღის 

წესრიგის გასააქტიურებლად.   

 

ამასთან, ფორმალურად, არც ერთი პოპულისტი ნაციონალისტი აქტორი არ აყენებს კითხვის 

ნიშნის ქვეშ საქართველოს პროდასავლურ ორიენტაციას. საკუთარი პარტიის პროგრამაში, 

                                                           
44 წყარო:   CRRC, “Georgians have more negative attitudes towards the Chinese than other foreigners in Georgia,” 2017, 

http://crrc-caucasus.blogspot.com/2019/01/georgians-have-more-negative-attitudes.html, accessed March 2019. 
45 Zaza Abashidze, “The Georgian March against migrants and NATO,” Jam news, 2018, https://jam-news.net/the-georgian-

march-against-migrants-and-nato/, accessed March 2019. 
46 Civil Georgia, “Ultranationalists Rally Against Soros Foundation, Land Ownership Changes,” 2017, 

https://old.civil.ge/eng/article.php?id=30436, accessed March 2019. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ამერიკელები და ევროპელები
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თურქები

ჩინელები

თქვენი აზრით, [ეთნიკური ჯგუფი] რომელიც საქართველოში საცხოვრებლად გადმოდის 

შეუწყობს თუ არა ხელს ქვეყნის განვითარებას?

შეუწყობს ხანდახან შეუწყობს, ხანდახან არ შეუწყობს არ შეუწყობს არვიცი
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საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი ფორმალურად მხარს უჭერს საქართველოს 

გაწევრიანებას ევროკავშირსა და ნატოში, თუმცა ისინი ასევე ხაზს უსვამენ იმ ფაქტს, რომ 

რადგან ეს ორგანიზაციები არ არიან მზად საქართველო მათ წევრად მიიღონ, ქვეყნის 

მთავრობამ უნდა სცადოს უფრო პრაგმატული საგარეო პოლიტიკის გატარება.47 

შესაბამისად, ევროკავშირისა და ნატოს გაფართოების პროცესის შეფერხება პირდაპირ 

ასხამს წყალს პოპულისტების წისქვილზე. ეს ჯგუფები ასევე აცნობიერებენ, რომ ქართულ 

საზოგადოებაში რუსეთის მიმართ კვლავ უარყოფითი დამოკიდებულებაა, შესაბამისად 

პოპულისტები ცდილობენ თავიდან აირიდონ „პრორუსული“ იარლიყი. ისინი საკუთარ 

თავს პროქართულ ჯგუფად იხსენიებენ, რაც გულისმობს რუსეთთან და დასავლეთთან 

თანაბრად დისტანცირებას.48 ამის მიუხედავად, ცხადია, რომ საქართველოს პატრიოტთა 

ალიანსსა და სხვა პოპულისტურ მოთამაშეებს სხვა ტრადიციულ პარტიებთან და 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან შედარებით, რუსეთის მიმართ უფრო მეტად 

კეთილგანწყობილი პოლიტიკა აქვთ. მათ ასევე მჭიდრო კავშირი აქვთ რუსეთის მიერ 

დაფინანსებულ საზოგადოებრივ ფონდებთან და სხვა აქტორებთან, რომლებიც პოსტ-

საბჭოთა სივრცეში რუსული რბილი ძალის ხელშეწყობას ისახავენ მიზნად.49   

 

 

 გავლენა საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების პროცესზე 

 

ჰომოფობიური და ქსენოფობიური დისკურსის მსგავსად, პოპულისტი ნაციონალისტების 

მიერ მხარდაჭერილ ანტიდასავლურობას საქართველოს ევროკავშირთან ურთიერთობის 

სექტორულ ან პოლიტიკურ დაახლოებაზე ჯერჯერობით მნიშვნელოვანი გავლენა არ აქვს. 

თუმცა, გრძელვადიან პერსპექტივაში, ანტი-დასავლური დისკურსის ხელშეწყობა 

საზოგადოების მხრიდან საქართველოს ევროპული მომავლის მხარდაჭერას შეამცირებს და 

საქართველოს მოსახლეობის გარკვეულ სეგმენტში ანტიდასავლური განწყობების 

გამყარებას შეუწყობს ხელს. ქართული ოცნების მთავრობის მხრიდან ადგილობრივი 

ანტიდასავლური განწყობის მქონე აქტორების მიმართ რიგ შემთხვევებში რბილი 

დამოკიდებულება კიდევ უფრო მეტად უწყობს ხელს მათი პოლიტიკური დღის წესრიგის 

ლეგიტიმაციას. გრძელვადიან პერსპექტივაში, თუკი არ მოხდა ამ ფენომენის კონტროლი, 

შესაძლოა საზოგადოებაში საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროექტთან 

დაკავშირებული „მდუმარე თანხმობა“ გაქრეს და მოსახლეობა ევროპული ინტეგრაციის 

მიმართ უარყოფითად განეწყოს.50 

 

                                                           
47 Alliance of Patriots of Georgia, “Our Vision & Program,” 2019, http://patriots.ge/our-vision-program/, accessed March 

2019. 
48 Ibid. 
49 TI Georgia, “Anatomy of Georgian Neo-Nazism,” 2018, https://www.transparency.ge/en/blog/anatomy-georgian-neo-

nazism, accessed March 2019. 
50 „მდუმარე თანხმობა“ გულისხმობს მოსახლეობის მხრიდან ევროპული ინტეგრაციის უსიტყვო/ 

არადეკლარირებულ თანხმობას. მისი საპირისპირო პროცესია შემზღუდავი დისენსუსი, როდესაც მოსახლეობა 

ვეტოს უფლების მქონე აქტორად იქცევა. იხილეთ: Hooghe L and Marks G (2009) A postfunctionalist theory of 

European integration: From permissive consensus to constraining dissensus. British journal of political science 39(1): 1–23. 



13 
 

 

 

ჯამში, საქართველოში ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის პროცესზე პოპულიზმის გავლენა 

არც თუ ისე მარტივი აღმოსაჩენია. თუკი რიგი მიმართულებებისა, მაგალითად 

უმცირესობების უფლებების დაცვა, კვლავ პრობლემურ საკითხად რჩება, მზარდი 

პოპულიზმის მიზეზით საქართველოს ევროკავშირთან ფუნქციური ან ინსიტიტუციური 

დაახლოების პროცესის სტაგნაციის ან უკუსვლის ტენდენცია არ შეინიშნება. საუკეთესო 

შემთხვევაში, საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესზე მზარდი პოპულიზმის 

გავლენა საკამათოა და საჭიროებს მეტ კვლევას. ამ ეტაპზე, პოპულისტმა აქტორებმა ვერ 

მოახერხეს საქართველოს ევროკავშირთან ურთიერთობების პირდაპირი საბოტაჟი და ვერც 

ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის პროცესის წინააღმდეგ საზოგადოებრივი განწყობების 

შექმნა შეძლეს.    

ამის მიუხედავად, პოპულისტური ნაციონალიზმიდან მომდინარე რისკები სათანადოდ 

უნდა შეფასდეს. პოპულისტი ნაციონალისტები ახერხებენ ქვეყანაში პოლიტიკური დღის 

წესრიგის ფორმირებას და უკვე რამდენჯერმე აიძულეს ხელისუფლება ნაწილობრივ 

დაეთმოთ პროევროპული რეფორმების დღის წესრიგი პოპულისტური ცაიტგაისტის 

სასარგებლოდ. ამასთან, სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება ძალიან ნელა იცვლება და 

მოსახლეობის უმეტესობას კვლავ სოციალური სიდუხჭირე და უმუშევრობა აწუხებს, რაც 

მოსალოდნელია, რომ კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს პოპულისტურ განწყობებს 

ქვეყანაში. შესაბამისად, საქართველოს მთავრობამ და სამოქალაქო საზოგადოებამ, 

ევროკავშირისა და სხვა დასავლელი აქტორების დახმარებით, აქტიური ზომები უნდა 

მიიღოს ქვეყანაში ევროსკეპტიკური პოპულიზმის გაძლიერების შესაჩერებად. ამისათვის, 

წინამდებარე პოლიტიკის ნარკვევში წარმოდგენილია რამდენიმე რეკომენდაცია 

საქართველოს მთავრობისა და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, ისევე როგორც 

ევროკავშირისა და საქართველოში მოქმედი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის.  

 

რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობისთვის და სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებისთვის 

 ევროკავშირის შესახებ რედუქციონისტული მითის დამსხვრევა ევროკავშირის 

ნორმებისა და ღირებულებების ერთიანი სურათის ხაზგასმით და საქართველოს 

მოსახლეობისთვის მიმზიდველი კონტრნარატივის შექმნით. კონტრნარატივი 

შეიძლება გულისხმობდეს მეტი ყურადღების გამახვილებას ისეთ საკითხებზე, 

როგორიცაა კეთილდღეობის სახელმწიფო, სოციალური უფლებები, პოლიტიკური 

თავისუფლებები, გარემოს დაცვის მაღალი სტანდარტები, სოლიდარობა, 

კორუფციის დაბალი დონე და პროფესიონალური მთავრობა.      

 სკოლებში პოლიტიკურ განათლებაზე ისეთი ძირითადი კურსების შემოღება, 

როგორებიცაა განმანათლებლობის ეპოქა, დემოკრატია, პოლიტიკური 

ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა, კეთილდღეობის სახელმწიფო, 

ეფექტური მმართველობა, სოლიდარობა და სუბსიდიარობა, რაც არამხოლოდ 

ევროკავშირზე, არამედ ევროპისა და დასავლური ცივილიზაციის ფუნდამენტურ 

ნორმებზე იქნება ფოკუსირებული და გადაფარავს პოპულისტურ რიტორიკას. 

დასკვნა და რეკომენდაციები 
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 დაწყებით და საშუალო სკოლების პროგრამაში ევროპული ენების შესწავლის 

გაძლიერება. მოსახლეობის ყველა ჯგუფს, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდებს უნდა 

შეეძლოთ ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციის მიღება და გაგება ევროპული 

საინფორმაციო წყაროებიდან. ეს რუსეთის - და ზოგიერთი ადგილობრივი - 

ტელევიზიისა და ინტერნეტ წყაროის მიერ წარმოებული საზიანო პროპაგანდის 

გავლენას შეამცირებს. პოლიტიკური განათლებისა და ევროპული (და ქართული) 

ენების შესწავლის თვალსაზრისით, აუცილებელია ყურადღება გამახვილდეს 

მოსახლეობაზე უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, რომლებიც ყველაზე 

მეტად არიან დაუცველები რუსულ ენოვანი პროპაგანდის პირისპირ.   

 ადგილობრივ და რეგიონულ სატელევიზიო არხებზე იმ პროგრამების დაფინანსება, 

რომლებიც ობიექტურად გააშუქებენ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში 

მიმდინარე მოვლენებს. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ეკონომიკურ 

წინსვლას, ადამიანურ და ტექნოლოგიურ პროგრესს და ევროკავშირის წევრი 

ქვეყნების რიგითი მოქალაქეების ისტორიებს.  

 სამთავრობო და პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა სცადონ მკაფიო ზღვარი იპოვონ 

ნაცონალისტურ-პოპულისტურ ნარატივებსა და ზომიერ კონსერვატიულ 

ღირებულებებს შორის, რომელიც საქართველოს მოსახლეობაში ფართოდ არის 

მიღებული. თუკი ტრადიციული კონსერვატიზმი სრულად თავსებადია 

ევროკავშირის ღირებულებებთან, პოპულისტურ-ნაციონალისტური ნარატივები 

საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის საზიანოდ უნდა აღიქმებოდეს.  

 მთავრობა უფრო მეტად უნდა გააქტიურდეს იმ სფეროების უფრო ეფექტურ 

მართვაში, რომლებიც ულტრა-მემარჯვენე და ევროსკეპტიკური პოპულიზმის 

გაღვივების კერებს წარმოადგენენ. ეს შესაძლოა გულისხმობდეს სახელწმიფო 

საზღვრების უკეთეს დაცვას და არალეგალური იმიგრაციის უფრო მკაცრ კონტროლს.  

 

რეკომენდაციები ევროკავშირისა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისთვის:     

 ევროკავშირმა უნდა გააძლიეროს დემოკრატიული პირობითობა სახელმწიფოს 

წარმომადგენლების მიმართ, იმისათვის, რომ მოსახლეობამ გააცნობიეროს, 

ევროკავშირი და ევროპული სახლემწიფოები საქართველოს მთავრობაზე მეტად, 

საქართველოს მოსახლეობაზე ზრუნავენ. ეს ხელს შეუწყობს, ევროსკეპტიკოსი 

აქტორების ანტიდასავლური ნარატივის განეიტრალებას, რომელიც სახელმწიფო 

მოხელეებს დასავლეთის მარიონეტებად, ხოლო დასავლეთს - იმპერიულ ძალად 

წარმოადგენს.  

 საქართველოში ევროკავშირის იმიჯი პრობლემურია იმის გამო, რომ ევროკავშირი არ 

აკეთებს საკმარისად მეტს რეგიონებსა და უმცირესობებით დასახლებულ 

ადგილებში საკუთარი აქტივობების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების 

ასამაღლებლად. ევროკავშირმა და წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა გააუმჯობესონ 

საკომუნიკაციო სტრტეგია საქართველოში და მაგალითად, დააფინანსოს რეკლამები 

ეროვნულ და რეგიონულ სატელევიზიო არხებზე იმისათვის, რომ უკეთ გამოჩნდეს 

თუ რას აკეთებს ევროკავშირი საქართველოსთვის და საქართველოში.  
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 მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირს არ მოსწონს პოლიტიკური სიმბოლიზმის ენა, 

მან უნდა სცადოს, შექმნას უფრო ძლიერი, პრინციპული და ეფექტური იმიჯი 

პოპულისტური ნარატივის საპირწონედ, რომლის მიხედვითაც, ევროკავშირი სუსტი 

და არაეფექტურია იმისათვის, რომ გაუმკლავდეს საკუთარ შიდა და გარე 

პრობლემებს და რომ სერიოზულად იყოს აღქმული სხვა აქტორების მიერ.  

 

 

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 ავტორს და შესაძლოა, არ  ემთხვეოდეს „ნაციონალური ფონდი 

დემოკრატიისთვის“ და „საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის“ შეხედულებებს. 

 

დოკუმენტის ციტირების წესი:  

ბიძინა ლებანიძე. “პოპულისტური ნაციონალიზმი საქართველოში: როგორია მისი გავლენა 

საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესზე?“, პოლიტიკის დოკუმენტი #18, საქართველოს 

პოლიტიკის ინსტიტუტი, მარტი 2019. 
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