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მემარჯვენე ექსტრემიზმის პოლიტიკური 

შესაძლებლობები საქართველოში 

თამთა გელაშვილი1 

 

შინაარსი 

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, საქართველოში მემარჯვენე ექსტრემისტების 

რიცხვმა იმატა და მათი ხილვადობაც შესამჩნევად გაიზარდა. ულტრამემარჯვენე 

ჯგუფებმა ერთიანი პარტიის, „ეროვნული ფრონტის“ შექმნაც დააანონსეს, რომელიც, 

მათი თქმით, „აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკურ პროცესში“ მიიღებს 

მონაწილეობას.2 წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი განიხილავს, რამდენად 

ხელსაყრელია მობილიზაციის პოლიტიკური შესაძლებლობები მემარჯვენე 

ექსტრემისტებისათვის საქართველოში. დოკუმენტი აჩვენებს, რომ ქვეყნის 

სამართლებრივი სისტემა ზღუდავს მემარჯვენე ექსტრემისტულ რიტორიკასა და 

ქმედებებს. თუმცა, საქართველოს პოლიტიკური სივრცის ანალიზი ცხადყოფს, რომ 

მემარჯვენე ექსტრემისტ ჯგუფებს არაპირდაპირ მხარს უჭერენ ან, სულ მცირე, ღიად 

არ გმობენ მმართველი გუნდისა და სხვა პოლიტიკური ჯგუფების 

წარმომადგენლები. გარდა ამისა, მემარჯვენე ექსტრემისტული მოსაზრებები 

დიდწილად ემთხვევა ზოგად საზოგადოებრივ აზრს, რაც მობილიზაციისათვის 

მნიშვნელოვანი დისკურსული შესაძლებლობების არსებობაზე მიუთითებს. 

წინამდებარე დოკუმენტი განიხილავს მემარჯვენე ექსტრემიზმის მობილიზაციის 

შესაძლებლობების ხელშემწყობ ფაქტორებს და წარმოადგენს პოლიტიკურ 

რეკომენდაციებს ამ პროცესის საპირისპიროდ. 

 

                                                           
1 თამთა გელაშვილი ოსლოს უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტია.  
2 Democracy and Freedom Watch. (2019). Georgian far-right groups reach agreement about forming new political party. 

ხელმისაწვდომია: https://dfwatch.net/georgian-far-right-groups-reach-agreement-about-forming-new-political-party 

 

https://dfwatch.net/georgian-far-right-groups-reach-agreement-about-forming-new-political-party-53106?fbclid=IwAR0qa2P0shwIpJ6SpX4K_ONtdV5PzLlKlZz9MYmpHIsioAT9OZH-9_fVUng
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ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში, საქართველოში მემარჯვენე ექსტრემისტული და 

რადიკალური ჯგუფების რამდენიმე დემონსტრაცია ჩატარდა. მაგალითად, 2016 წელს, 

ნიღბიანი ახალგაზრდების ჯგუფი თავს დაესხა მეტწილად თურქულ რესტორნებსა და 

ბიზნესებს;3 2017 წელს გაიმართა აქცია გამართა ჯორჯ სოროსის წინააღმდეგ, რომელმაც 

მხარდაჭერა გამოუცხადა დონალდ ტრამპსა და ვიქტორ ორბანს;4 2018 წელს კი, რამდენიმე 

ძალადობრივი დემონსტრაციის შემდეგ, თვითგამოცხადებულმა ფაშისტურმა ჯგუფმა 

თბილისის ცენტრში ნაცისტური მისალმებით ჩაიარა.5 ლგბტქ აქტივისტები შიშობენ, რომ 

2019 წლის ივნისში6 დამატებითი შეტაკებებია მოსალოდნელი, რადგან ერთ-ერთმა 

ექსტრემისტულმა ჯგუფმა, „ქართულმა მარშმა“ განაცხადა, რომ თბილისის პირველი ლგბტქ 

პრაიდის ჩატარებას არ დაუშვებს.7 

ამ და მსგავსმა მოვლენებმა, ბუნებრივია, საქართველოში მემარჯვენე ექსტრემიზმის შიში 

წარმოშვა. ამ შიშს ემატება ულტრამემარჯვენე ძალების გაძლიერების საერთაშორისო 

ტენდენცია, რომელიც ბევრ სხვა ქვეყანასაც შეეხო, მათ შორის, აშშ-ს, იტალიას, გერმანიას და 

ა.შ.8 მემარჯვენე ექსტრემიზმის შიშს ქართველი ულტრამემარჯვენე ჯგუფების შესახებ 

მომზადებული მრავალი სიუჟეტი, სტატია და კვლევა მოჰყვა; მათ შორის რამდენიმე ამ 

ჯგუფებს გარკვეულწილად დრამატული სახელდებებით დამატებით სენსაციურობას სძენს 

(მაგალითად, „ქართული ნეო-ნაციზმი“9, „ქართველთა რუსული მარში“10 და ა.შ.) 

წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი იყენებს ტერმინ „მემარჯვენე ექსტრემიზმს“, 

რომელიც განიმარტება, როგორც ორი ელემენტის, ანტი-კონსტიტუციური და ანტი-

დემოკრატიული დამოკიდებულებების ერთობლიობა.11 ანტი-კონსტიტუციური 

დამოკიდებულება გულისხმობს თანამედროვე დემოკრატიული ნორმებისა და 

პროცედურებისადმი უნდობლობას, რაც შეიძლება მრავალი ფორმით გამოიხატებოდეს, 

მილიტარიზმიდან - ლიბერალური დემოკრატიული პოლიტიკის მიუღებლობამდე. ანტი-

დემოკრატიული დამოკიდებულება, თავის მხრივ, გულისხმობს მოსაზრებებს, რომლებიც 

სოციალურ უთანასწორობას ბუნებრივად და აუცილებლადაც კი მიიჩნევს და შეიძლება 

                                                           
3 Badasyan, E. (2016). Georgian nationalists step out of the shade. JAM News. ხელმისაწვდომი: https://jam-

news.net/georgian-nationalists-step-out-of-the-shade/   
4 ლიბერალი. (2017). „ქართული იდეის" საპროტესტო მსვლელობა თბილისში - „საქართველო ერთგულია 

ჭეშმარიტი ფასეულობების". ხელმისაწვდომი: http://liberali.ge/articles/view/27182/qartuli-ideis-saprotesto-

msvleloba-tbilisshi--saqartvelo-ertgulia-cheshmariti-faseulobebis 
5 Kincha, S. (2018). Labelling Georgia’s far right ‘pro-Russian’ is reductionist and counterproductive. Open Caucasus Media. 

ხელმისაწვდომი: https://oc-media.org/opinion-labelling-georgias-far-right-pro-russian-is-reductionist-and-

counterproductive/ 
6 ქევანიშვილი, ე. (2019). ლგბტქი პრაიდი თბილისში - ტესტი პოლიციისთვის. აასრულებს თუ არა მუქარას 

„ქართული მარში“? რადიო თავისუფლება. ხელმისაწვდომი:  
7 Open Caucasus Media. (2018a). Tbilisi’s first queer pride announced for June. ხელმისაწვდომი: https://oc-

media.org/tbilisi-s-first-queer-pride-announced-for-june/  
8 Caiani, M., D. Della Porta, and C. Wagemann. (2012). Mobilizing on the Extreme Right:  
Germany, Italy and the United States. Oxford University Press. 
9 საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო (2018). ქართული ნეო-ნაციზმის ანატომია. ხელმისაწვდომი: 
https://www.transparency.ge/ge/blog/kartuli-neonacizmis-anatomia  
10 გვარიშვილი, ა. (2017). ქართველთა რუსული მარში. ტაბულა. ხელმისაწვდომი: 

http://www.tabula.ge/ge/story/121936-qartvelta-rusuli-marshi 
11 Carter, E. (2017). Party Ideology. In: Mudde, C. ed. The Extreme Right – A Reader. New York,  
Routledge 

შესავალი 

https://jam-news.net/georgian-nationalists-step-out-of-the-shade/
https://jam-news.net/georgian-nationalists-step-out-of-the-shade/
http://liberali.ge/articles/view/27182/qartuli-ideis-saprotesto-msvleloba-tbilisshi--saqartvelo-ertgulia-cheshmariti-faseulobebis
http://liberali.ge/articles/view/27182/qartuli-ideis-saprotesto-msvleloba-tbilisshi--saqartvelo-ertgulia-cheshmariti-faseulobebis
https://oc-media.org/opinion-labelling-georgias-far-right-pro-russian-is-reductionist-and-counterproductive/
https://oc-media.org/opinion-labelling-georgias-far-right-pro-russian-is-reductionist-and-counterproductive/
https://oc-media.org/tbilisi-s-first-queer-pride-announced-for-june/
https://oc-media.org/tbilisi-s-first-queer-pride-announced-for-june/
https://www.transparency.ge/ge/blog/kartuli-neonacizmis-anatomia
http://www.tabula.ge/ge/story/121936-qartvelta-rusuli-marshi
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გამოიხატებოდეს ექსკლუზიის, ანუ გამორიცხვის სხვადასხვა ფორმაში, როგორიცაა, 

მაგალითად, რასიზმი, ქსენოფობია, ნატივიზმი და ა.შ. შესაბამისად, ანტი-კონსტიტუციური 

დამოკიდებულება არის ის, რაც მემარჯვენე ექსტრემიზმს ექსტრემიზმად აქცევს, ანტი-

დემოკრატიული დამოკიდებულება კი ისაა, რაც მემარჯვენე ექსტრემიზმის მემარჯვენეობას 

განაპირობებს.12 

მემარჯვენე ექსტრემისტები საქართველოში მრავალფეროვანი იდეოლოგიითა და 

კომუნიკაციის სტილით გამოირჩევიან, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადი მოძრაობა 

იზიარებს როგორც ანტი-კონსტიტუციურ, ისე - ანტი-დემოკრატიულ დამოკიდებულებებს. 

ქართულ მემარჯვენე ექსტრემისტულ მოძრაობაში ერთ-ერთი უძველესი ორგანიზაცია, 

„ქართული იდეა“, რომელსაც რელიგიურ (მართლმადიდებლურ) რწმენასთან 

დაკავშირებული ხედვა აქვს, 2014 წლიდან აქტიურია.13 „ქართული იდეა“ ემხრობა 

საქართველოში მონარქიის აღდგენასა და „დაბალანსებულ“ საგარეო პოლიტიკას, რაც 

რუსეთთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობასა და საქართველოს მიერ ევროკავშირსა და 

ნატოში ინტეგრაციაზე უარის თქმას გულისხმობს.14 კიდევ ერთი გამორჩეული ჯგუფია 

„ქართული მარში“, რომელიც შედარებით გვიან და, ერთი შეხედვით, სპონტანურად, 2017 

წელს ჩატარებული ფართომასშტაბიანი ანტი-საიმიგრაციო აქციის შემდეგ შეიქმნა.15 კიდევ 

ორი ჯგუფი, „საქართველოს ეროვნული ერთობა“16 და „ქართული ძალა“17 შედარებით 

ახალგაზრდა ჯგუფებს წარმოადგენენ (პირდაპირი მნიშვნელობითაც, რადგან ორივე 

ჯგუფი, ძირითადად, ახალგაზრდებს აერთიანებს). საქართველოში ბოლო რამდენიმე წლის 

განმავლობაში ჩატარებული აქციების უკან სწორედ ეს ოთხი ჯგუფი დგას. „ქართული იდეა“ 

და „ქართული მარში“ დღესაც საჯაროდ აქტიურობენ, „საქართველოს ეროვნული ერთობა“ 

და „ქართული ძალა“ კი, როგორც ჩანს, მხოლოდ ონლაინ აქტივიზმში არიან ჩართულნი. 

დღესდღეობით, მხოლოდ მცირე ნიშნები თუ არსებობს იმისა, რომ მემარჯვენე 

ექსტრემისტები საქართველოში მზად არიან თანმიმდევრული იდეოლოგიის მქონე, 

კონსოლიდირებული და ძლიერი მოძრაობის სახით ჩამოყალიბებისათვის. შესაძლოა, იმის 

გამო, რომ მემარჯვენე ექსტრემიზმი ქართულ პოლიტიკაში შედარებით ახალი მოვლენაა 

(მიუხედავად იმისა, რომ ეთნონაციონალური სენტიმენტები უცხო ნამდვილად არ არის18), 

თითოეული ჯგუფი თითქოს განსაკუთრებული, სხვებისგან გამორჩეული პოლიტიკური 

სტილის ძიებაშია. ძალაუფლებისა და გავლენისთვის ბრძოლაში, ზოგიერთი ცდილობს, 

რადიკალური პოპულისტური გზავნილებით გამოირჩეოდეს,  სხვები კი პირდაპირ 

ფაშიზმისკენ იხრებიან.  

მიუხედავად ამჟამინდელი მარგინალური პოზიციისა, ამ ჯგუფებისაგან მოსალოდნელი 

ყველაზე დიდი საფრთხე მდგომარეობს არა იმ პირდაპირ ზიანში, რომელიც მათ მოაქვთ 

                                                           
12 Ravndal, J. (2018). Right-wing Terrorism and Militancy in the Nordic Countries: A Comparative Case Study. Terrorism and 
Political Violence. 30 (5). Pp.772-792.  
13 მითების დეტექტორი (2018). ქართული იდეა. ხელმისაწვდომი: http://www.mythdetector.ge/en/profile/georgian-

idea  
14 ქართული იდეა. (2018). Facebook. ხელმისაწვდომი: https://www.facebook.com/IdeaAchara/?epa=SEARCH_BOX  
15 Pertaia, L. (2017). Who was in and who was out in Tbilisi’s far-right March of Georgians [Analysis]. Open Caucasus Media. 

ხელმისაწვდომი: https://oc-media.org/who-was-in-and-who-was-out-in-tbilisis-far-right-march-of-georgians-analysis/  
16 ლიბერალი. (2018). 
17 Badasyan, E. (2016). 
18 Nodia, G. (1995). Georgia's Identity Crisis. Journal of Democracy. 6(1) pp. 104-116. Project  
MUSE, DOI:10.1353/jod.1995.0014. 

http://www.mythdetector.ge/en/profile/georgian-idea
http://www.mythdetector.ge/en/profile/georgian-idea
https://www.facebook.com/IdeaAchara/?epa=SEARCH_BOX
https://oc-media.org/who-was-in-and-who-was-out-in-tbilisis-far-right-march-of-georgians-analysis/
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(ძალადობრივი თავდასხმები, ვანდალიზმი და ა.შ.), არამედ - მათი მობილიზაციის 

გრძელვადიან შედეგებში: მათი საჯარო აქტიურობა, რამდენად იშვიათიც არ უნდა იყოს ის, 

მემარჯვენე ექსტრემისტული მოსაზრებების გავრცელების საშიშროებას წარმოშობს. ეს კი 

დამატებით რისკებთანაა დაკავშირებული, რადგან რადიკალიზებული საზოგადოებრივი 

აზრი  პოპულისტური რადიკალური მემარჯვენე პარტიების გაძლიერებისათვის ნოყიერ 

ნიადაგს ქმნის.19 ასე მოხდა რამდენიმე ქვეყნის შემთხვევაში, მაგალითად, შვედეთსა და 

გაერთიანებულ სამეფოში, სადაც თავდაპირველად მარგინალურმა ჯგუფებმა გავლენა 

მოიპოვეს როგორც ქვეყნების შიგნით, ისე - საერთაშორისო ასპარეზზე.20 რაც უფრო 

წარმატებულია ულტრამემარჯვენე მოძრაობა, მით უფრო მეტად ინაცვლებს პოლიტიკური 

დისკურსი მემარჯვენე ექსტრემიზმისკენ, რაც თავისთავად გულისხმობს უფრო მეტად 

ექსკლუზიაზე, ანუ გამორიცხვაზე ორიენტირებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს.21 

მემარჯვენე ექსტრემისტული მოსაზრებების ნორმალიზების, ულტრამემარჯვენე ჯგუფების 

მომძლავრებისა და ექსკლუზიური პოლიტიკის თავიდან არიდებისათვის, პირველ რიგში, 

აუცილებელია იმის გააზრება, თუ როგორ ხდება ამ ჯგუფების მობილიზება. 

წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი განიხილავს, რამდენად ხელსაყრელია 

მობილიზაციის პოლიტიკური შესაძლებლობები მემარჯვენე ექსტრემისტებისათვის 

საქართველოში. ამ მიზნით, დოკუმენტი აანალიზებს ქვეყნის სამართლებრივი სისტემისა და 

პოლიტიკური სივრცის ღიაობასა და საზოგადოებრივ მხარდაჭერას მემარჯვენე 

ექსტრემისტული მოსაზრებებისადმი. მობილიზაციის შესაძლებლობების განმსაზღვრელი 

ფაქტორების გამოკვეთის შემდეგ, დოკუმენტი წარმოადგენს პოლიტიკურ რეკომენდაციებს 

ამ პროცესის საპირისპიროდ. 

 

 

 

ზოგადად, მემარჯვენე ექსტრემიზმი შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც სოციალური 

მოძრაობა. სოციალური მოძრაობა განიმარტება, როგორც ისეთი ჯგუფებისა და 

ინდივიდების ერთობლიობა, რომლებსაც საერთო იდენტობა (ან იდენტობები) და 

სოლიდარობა აქვთ და პოლიტიკაში „სხვა საშუალებებით“ ერთვებიან.22 ეს უკანასკნელი 

გულისხმობს არატრადიციულ ქმედებებს, მათ შორის, ძალადობასაც. ასეთი მოძრაობების 

იდენტობასა და სოლიდარობას, შესაძლოა, საფუძვლად ედოს რელიგია, ნაციონალიზმი ან 

სხვა საკითხები.23 

სოციალური მოძრაობის თეორიის მიხედვით, მობილიზაციის არსებობისა და დონის ერთ-

ერთი მთავარი განმსაზღვრელი მემარჯვენე ექსტრემიზმისთვის ხელმისაწვდომი 

პოლიტიკური შესაძლებლობებია.24 პოლიტიკური შესაძლებლობები მოიცავს ქვეყნის 

სამართლებრივი სისტემის ღიაობას, სოციალური მოძრაობების წევრებისათვის 

                                                           
19 Caiani, et al. (2012).  
20 Wodak, R. (2015). "Theories and Definitions: The Politics of Identity." In: Wodak, R.(ed.). The Politics of Fear: What Right-
Wing Populist Discourses Mean. SAGE Publications. 
21 იქვე. 
22 Della Porta, D. (2013). Clandestine political violence. New York: Cambridge University Press.  
23 იქვე.  
24 იქვე. 

მობილიზაციის შესაძლებლობები 
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პოლიტიკური სივრცის ხელმისაწვდომობასა და ე.წ. დისკურსულ შესაძლებლობებს, ანუ 

საზოგადოებრივი აზრის შესაბამისობას მემარჯვენე ექსტრემისტულ მოსაზრებებთან.25 

აქედან გამომდინარე, იმის შესაფასებლად, თუ რამდენად აქვთ ქართველ მემარჯვენე 

ექსტრემისტებს ხელსაყრელი პოლიტიკური შესაძლებლობები, აუცილებელია ქვეყნის 

კანონმდებლობის, პოლიტიკური სივრცისა და საზოგადოებაში გავრცელებული 

დამოკიდებულებების მიმოხილვა.  

 

სამართლებრივი სისტემის ღიაობა 

იძლევა თუ არა საქართველოს სამართლებრივი სისტემა მემარჯვენე ექსტრემიზმის 

მობილიზების შესაძლებლობას? საქართველოს კონსტიტუცია იცავს ლიბერალური 

დემოკრატიის ძირითად პრინციპებს, როგორიცაა, მაგალითად, თავისუფლება (მე-12 

მუხლი) და თანასწორობა (მე-11 მუხლი).26 კონსტიტუცია ასევე იცავს შეკრების 

თავისუფლებას, თუმცა, კრძალავს პოლიტიკურ ასოციაციებს, რომლებიც ომის ან 

ძალადობის პროპაგანდას ეწევიან და ხელს უწყობენ ეროვნული, კუთხური, რელიგიური ან 

სოციალური შუღლის გაღვივებას.27 გარდა ამისა, საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსი კრძალავს დანაშაულის ჩადენას დისკრიმინაციული ნიშნებით, ისევე, როგორც 

რასობრივ დისკრიმინაციას.28 შედარებით უფრო გვიან, 2014 წელს, საქართველომ ასევე 

მიიღო კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის წინააღმდეგ.29 თავისუფლებისა და 

თანასწორობის ზოგადი პრინციპების დაცვისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის 

გარდა, საქართველოს კანონმდებლობით იკრძალება ფაშისტური იდეოლოგიის აგიტაცია, 

ისევე, როგორც ფაშისტური სიმბოლოები, მემორიალები და პროპაგანდის სხვა ფორმები.30 

რელევანტური კანონმდებლობის ამ მოკლე მიმოხილვით ჩანს, რომ სამართლებრივი 

სისტემა მემარჯვენე ექსტრემისტული ჯგუფების მობილიზებას ხელს არ უწყობს. თუმცა, იმ 

შემთხვევაშიც კი, თუ კანონმდებლობა ლიბერალური დემოკრატიული სახელმწიფოების 

სისტემებს შეესაბამება, მისი აღსრულება პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული, რასაც 

პოლიტიკის სფერომდე მივყავართ. უწყობს თუ არა საქართველოს პოლიტიკური სივრცე 

ხელს მემარჯვენე ექსტრემიზმის მობილიზებას? 

 

პოლიტიკური სივრცის ხელმისაწვდომობა  

მიუხედავად იმისა, რომ ქართული პოლიტიკა აქტიურია და ბევრ სხვადასხვა მოქმედ პირს 

აერთიანებს, პოლიტიკური გავლენა ძირითადად ორ პარტიას - მმართველ გუნდს, „ქართულ 

ოცნებასა“ და მთავარ ოპოზიციურ ძალას, „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ - შორის 

                                                           
25 Caiani, et al. (2012). 
26 საქართველოს კონსტიტუცია. (1995). ხელმისაწვდომი: 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35  
27 იქვე.  
28 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. ხელმისაწვდომი: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426 
29 საქართველოს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. ხელმისაწვდომი: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2339687?publication=1  
30 საქართველოს კანონი „თავისუფლების ქარტია“. ხელმისაწვდომი:  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1381526?publication=14 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2339687?publication=1
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1381526?publication=14
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იყოფა.31 აღსანიშნავია, რომ 2016 წელს, კონსერვატიულმა მემარჯვენე პარტიამ, „პატრიოტთა 

ალიანსმა“ ხმების 5%-ის აღება მოახერხა და  

ქართულ ოცნებასა“ და „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან“ ერთად შევიდა 

პარლამენტში.32 თუმცა, „პატრიოტთა ალიანსის“ შედარებითი წარმატებულობის 

მიუხედავად, პატარა პარტიებს საქართველოში მნიშვნელოვანი ძალაუფლების მოპოვება 

უჭირთ, რასაც პოლიტიკური პოლარიზაციის უკიდურესად მაღალი დონე განაპირობებს.33 

მეტიც, 2017 წელს ძალაში შევიდა ახალი წესი, რომლის მიხედვითაც პარტიებს 5%-იანი 

საარჩევნო ბარიერის გადასალახად კოალიციების ჩამოყალიბება ეკრძალებათ.34 რადგან 

მემარჯვენე ექსტრემისტული და რადიკალური ჯგუფები შედარებით მცირერიცხოვანნი და, 

შეიძლება ითქვას, მარგინალურები არიან, მათთვის ფორმალური ინსტიტუტები და 

პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების დონე მიუწვდომელი რჩება. 

პოლიტიკურ სივრცეზე შეზღუდული წვდომის მიუხედავად, მემარჯვენე ექსტრემისტული 

იდეები საქართველოში იშვიათად იზღუდება. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ქართული 

ოცნება, რომელიც პოლიტიკაში იდეოლოგიურად მრავალფეროვანი ჯგუფებისა და 

ინდივიდების გაერთიანების სახით გამოჩნდა და, ამის გამო, ეკლექტური წარსულით 

გამოირჩევა. მაღალი პოლიტიკის დონეზე, მთავრობის ოფიციალური პირები ხაზს უსვამენ 

საქართველოს მისწრაფებას ევრო-ატლანტიკური სტრუქტურებისაკენ და მხარს უჭერენ 

ლიბერალურ დემოკრატიულ რეფორმებს.35 თუმცა, ქართულ ოცნებას ასევე ჰყავს წევრები, 

რომლებიც ლიბერალიზმს ქვეყანაში არასასურველ და ნაძალადევ პროცესად მიიჩნევენ. ამის 

კარგი, ერთგვარად სიმბოლური გამოვლინება იყო ბოლოდროინდელი ინიციატივა, 

რომელიც ზოგადი განათლების შესახებ კანონის ძირითადი მიზნების სიიდან სიტყვა 

„ლიბერალურის“ ამოღებას ეხებოდა. ამჟამინდელი ფორმულირებით, კანონი ერთ-ერთ 

მიზნად ისახავს „ლიბერალურ-დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებული 

სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბებას“.36 ინიციატივის ავტორების მოსაზრებით, ეს 

მიზანი ბავშვთა უფლებების კონვენციის დარღვევაა და, შესაბამისად, მისი ხელახალი 

ფორმულირება აუცილებელია.37  

მმართველი გუნდის იდეოლოგიურ მრავალფეროვნებას ზოგჯერ შედეგად რადიკალური და 

ექსტრემისტული მემარჯვენე აქტორების წინაშე გარკვეული დათმობები მოსდევს. 

მართლაც, ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ასეთმა ჯგუფებმა და პირებმა რამდენჯერმე 

მოახერხეს ექსკლუზიაზე ორიენტირებული ინიციატივების დღის წესრიგში შემოტანა, 

                                                           
31 Freedom House. (2018). Nations in Transit. Available from:  
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2018/georgia.  
32 ცენტრალური საარჩევნო კომისია. (2016). არჩევნები - 2016. ხელმისაწვდომი:  

http://cesko.ge/eng/elections/2016  
33 Democracy Reporting International. (2018). The high price of extreme political polarisation in  
Georgia (report). Available from: https://democracy-reporting.org/dri_publications/the-high-price-of-extreme-political-
polarisation-in-georgia-report/  
34 Freedom House. (2018).  
35 United Nations Development Programme. (2018). Territorial integrity and European and Euro-Atlantic integration remain 

foreign policy priorities of the Georgian Parliament. ხელმისაწვდომი: 
http://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/presscenter/pressreleases/2018/territorial-integrity-and-european-and-
euro-atlantic-integration.html  
36 საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ. ხელმისაწვდომი: 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29248?publication=78  
37 რადიო თავისუფლება. (2019). პარლამენტში განათლების შესახებ კანონიდან სიტყვა “ლიბერალურის” 

ამოღებას განიხილავენ. ხელმისაწვდომი: https://www.radiotavisupleba.ge/a/29852647.html  

https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2018/georgia
http://cesko.ge/eng/elections/2016
https://democracy-reporting.org/dri_publications/the-high-price-of-extreme-political-polarisation-in-georgia-report/
https://democracy-reporting.org/dri_publications/the-high-price-of-extreme-political-polarisation-in-georgia-report/
http://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/presscenter/pressreleases/2018/territorial-integrity-and-european-and-euro-atlantic-integration.html
http://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/presscenter/pressreleases/2018/territorial-integrity-and-european-and-euro-atlantic-integration.html
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29248?publication=78
https://www.radiotavisupleba.ge/a/29852647.html
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მაშინ, როდესაც პროგრესული და ლიბერალური ინიციატივები ხშირად მწვავე დებატების 

საგანია. მაგალითები ბევრია: ერთნაირსქესიანთა ქორწინების თავიდან ასარიდებლად 

კონსტიტუციაში ქორწინების ტერმინის ხელახალი განსაზღვრა,38 დისკრიმინაციის 

აკრძალული ფორმების სიიდან სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერის ამოღების იდეა, 

აბორტის აკრძალვის მოთხოვნა39 და ინიციატივები, რომელთა მიხედვითაც სექსუალური 

განათლება სკოლებში მშობლების თანხმობაზე უნდა იყოს დამოკიდებული.40   

გარდა ამისა, მმართველი პარტია თითქმის არასდროს გამოხატავს მკაფიო პოზიციას 

მემარჯვენე ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. შეიძლება ითქვას, რომ მემარჯვენე 

ექსტრემისტული მოსაზრებების პირველი მასშტაბური დემონსტრაცია საქართველოში 2013 

წლის 17 მაისს მოხდა, როდესაც ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის 

საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი მცირე აქცია ძალადობრივმა ჯგუფებმა ჩაახშეს. თითქმის 

ექვსი წლის თავზე, ძალადობის გამო არავინ დასჯილა.41 შედარებით ბოლოდროინდელი 

მაგალითია 2018 წლის მაისი, როდესაც რადიკალურ დემონსტრანტთა დიდი ჯგუფი 

თბილისის პოპულარულ კლუბებში პოლიციის შეჭრის საწინააღმდეგოდ გამართულ აქციას 

დაუპირისპირდა, შინაგან საქმეთა მინისტრმა კი დაშლისკენ მშვიდობიანი აქციის 

მონაწილეებს მოუწოდა, იმის შიშით, რომ რადიკალური ჯგუფების მხრიდან ძალადობის 

შეკავება შეუძლებელი გახდებოდა.42 მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ექსტრემისტი 

საჯარო დემონსტრაციების დროს ძალადობის გამო რამდენჯერმე დააკავეს, ზოგ 

შემთხვევაში, მათ თავდებში უდგებოდნენ მმართველი გუნდისა და „პატრიოტთა ალიანსის“ 

წევრები.43   

მემარჯვენე ექსტრემიზმისადმი ასეთი გაურკვეველი დამოკიდებულება, შესაძლოა, მის 

პირდაპირ ან არაპირდაპირ მხარდაჭერად აღიქმებოდეს. მემარჯვენე ექსტრემისტებმა, 

შესაძლოა, მიიჩნიონ, რომ (სიტყვიერი ან ფიზიკური) ძალადობის გამო არ დაისჯებიან და 

რომ მათი მოსაზრებები, სულ მცირე, უპასუხოდ დარჩება, ან სულაც ლეგიტიმურობა 

მიენიჭება მმართველი გუნდის მიერ.  

თუ „ქართული ოცნების“ დამოკიდებულება გარკვეულწილად ორაზროვანია, „პატრიოტთა 

ალიანსი“, ერთი შეხედვით, მემარჯვენე ექსტრემისტების უფრო ცალსახა მოკავშირედ 

შეიძლება ჩაითვალოს. პარტიას რადიკალური და პოპულისტური მემარჯვენე ორიენტაცია 

აქვს44 და მისი წევრები ექსტრემისტული ჯგუფების მიერ ორგანიზებულ აქციებზე 

                                                           
38 ტაბულა. (2018). საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქცია ძალაში შევიდა.  

ხელმისაწვდომი: http://www.tabula.ge/ge/story/141580-saqartvelos-konstituciis-axali-redaqcia-dzalashi-shevida.  
39 კაჭკაჭიშვილი, თ. (2018). "სიცოცხლის მარში" აბორტის აკრძალვის მოთხოვნით. რადიო თავისუფლება. 

ხელმისაწვდომი: https://www.radiotavisupleba.ge 
40 ჩიჩუა, ნ. (2019). კილაძე მიიჩნევს, რომ NGO-მ სქესობრივი განათლება “მშობლის ფილტრის გარეშე” არ უნდა 

შემოიტანოს. ნეტგაზეთი. ხელმისაწვდომი: http://netgazeti.ge/news/352403/  
41 Human Rights Education and Monitoring Center and Women’s Initiatives Supporting Group. (2015). Analysis of the Court 

Ruling on the Case of May 17, 2013. ხელმისაწვდომი: https://emc.org.ge/en/products/2013-tslis-17-maisis-sakmestan-

dakavshirebit-sasamartlos-ganachenis-analizi 
42 Open Caucasus Media. (2018b). Interior minister apologises over Tbilisi nightclub raids as far-right groups plan daily 

protests. ხელმისაწვდომი: https://oc-media.org/interior-minister-apologises-over-tbilisi-nightclub-raids-as-far-right-

groups-plan-daily-protests/ 
43 On.ge. (2018). ბრეგაძე: ოცნებისა და პატრიოტთა ალიანსის დეპუტატთა ნაწილი მარშის წევრებს თავდებში 

უდგება. ხელმისაწვდომი: https://on.ge/story/22054  
44 Stephan, A. (2018). Defining the far right in Georgia: From neo-fascists to populist parties. Georgian Institute of Politics. 

ხელმისაწვდომი: http://gip.ge/defining-the-far-right-in-georgia-from-neo-fascists-to-populist-parties/  

https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%97/29208700.html
http://netgazeti.ge/news/352403/
https://emc.org.ge/en/products/2013-tslis-17-maisis-sakmestan-dakavshirebit-sasamartlos-ganachenis-analizi
https://emc.org.ge/en/products/2013-tslis-17-maisis-sakmestan-dakavshirebit-sasamartlos-ganachenis-analizi
https://oc-media.org/interior-minister-apologises-over-tbilisi-nightclub-raids-as-far-right-groups-plan-daily-protests/
https://oc-media.org/interior-minister-apologises-over-tbilisi-nightclub-raids-as-far-right-groups-plan-daily-protests/
https://on.ge/story/22054-%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94-%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
http://gip.ge/defining-the-far-right-in-georgia-from-neo-fascists-to-populist-parties/
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არაერთხელ ყოფილან შემჩნეულნი.45 თუმცა, მიუხედავად იდეოლოგიური მსგავსებისა და 

დროდადრო თანამშრომლობისა, პარლამენტსგარეშე ჯგუფებმა, შესაძლოა, „პატრიოტთა 

ალიანსი“ მაინც პოლიტიკური ელიტის ნაწილად მიიჩნიონ. გარდა ამისა, პოპულისტური 

რადიკალური მემარჯვენე რიტორიკის მეშვეობით, „პატრიოტთა ალიანსს“ ქართულ 

პოლარიზებულ პოლიტიკურ სივრცეში გარკვეული ნიშა უკვე უკავია, რომლიდანაც 

თავისთავად გამორიცხავს პარლამენტსგარეშე ჯგუფებს. 

შესაბამისად, სამართლებრივი სისტემა მემარჯვენე ექსტრემისტული მობილიზაციისათვის 

დახურულია, პოლიტიკური სივრცე კი ექსტრემისტი აქტორებისათვის გარკვეული 

ხარისხით (რაოდენ მცირეც არ უნდა იყოს ის) მაინც ხელმისაწვდომია. მნიშვნელოვანია იმის 

აღნიშვნაც, რომ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელიც ქვეყანაში 

ყველაზე დიდი ნდობით სარგებლობს,46 ასევე იკავებს თავს მემარჯვენე ექსტრემიზმის ღიად 

დაგმობისაგან. მაგალითად, 2018 წლის მაისის აქციებისა და ძალადობრივი კონტრაქციების 

შემდეგ, საპატრიარქომ გამოაქვეყნა ოფიციალური განცხადება, რომლის მიხედვითაც, 

სახელმწიფოს ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ გამართულმა აქციამ, რომელიც კლუბ 

„ბასიანში“ პოლიციის რეიდს აპროტესტებდა, „კონტრაქციის ჩატარების საფუძველი 

შექმნა“.47 

ეკლესიის ორაზროვანი პოზიცია განსაკუთრებით ყურადსაღები იმის გამოა, რომ 

საქართველოს მოსახლეობის 89% თავს მართლმადიდებელ ქრისტიანად აღიქვამს, ხოლო 

81% მართლმადიდებლობას ეროვნული იდენტობის ყველაზე მნიშვნელოვან კომპონენტად 

მიიჩნევს.48 გარდა ამისა, მოსახლეობის 84% ეკლესიას უფრო ენდობა, ვიდრე რომელიმე სხვა 

ინსტიტუტს.49 ეკლესიისადმი ნდობა მნიშვნელოვნად აღემატება ნებისმიერი სხვა 

ორგანიზაციის, ინსტიტუტისა თუ პოლიტიკოსისადმი, მათ შორის, პარლამენტის (34%), 

პრემიერ-მინისტრის (34%), პოლიტიკური პარტიების (25%), პოლიციის (50%), 

სამართლებრივი სისტემის (25%), მედიისა (19%) და არასამთავრობო ორგანიზაციებისადმი 

(23%) ნდობას. გარდა ამისა, დროთა განმავლობაში იკლებს დემოკრატიისადმი რწმენა, 

რომელიც 2017 წელს 52%-მდე შემცირდა, ისევე, როგორც მთავრობის ნდობა, რომელიც, 2012 

წლის არჩევნების შემდგომ მცირე ზრდის მიუხედავად, 2017 წელს 26%-მდე დაეცა.  

 

საზოგადოებრივი მხარდაჭერა 

თუკი საპატრიარქოსა და პოლიტიკური აქტორების ორაზროვანი დამოკიდებულება, 

შესაძლოა, მემარჯვენე ექსტრემისტებმა ირიბ მხარდაჭერად აღიქვან, საზოგადოებრივი 

აზრი საქართველოში ცხადად მიანიშნებს ეთნონაციონალიზმისა და სხვადასხვა ჯგუფების, 

მაგალითად, ეროვნული, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების, ლგბტქ თემის, 

იმიგრანტების და ა.შ. ექსკლუზიისკენ მიმართული პოლიტიკური გადაწყვეტილებებისადმი 

                                                           
45 ტაბულა. (2018). ქსენოფობიური ულტრანაციონალისტური ჯგუფები რუსთაველის გამზირზე აქციას 

მართავენ. ხელმისაწვდომი: http://www.tabula.ge/ge/story/132700-qsenofobiuri-ultranacionalisturi-jgufebi-rustavelis-

gamzirze-aqcias-martaven 
46 Pew Research Center. (2018).  
47 საქართველოს საპატრიარქო. (2018). საქართველოს საპატრიარქოს განცხადება (13.05.2018). ხელმისაწვდომი: 
http://patriarchate.ge/geo/saqartvelos-sapatriarqos-gancxadeba-13-05/  
48 Pew Research Center. (2018). 
49 იქვე. 

http://www.tabula.ge/ge/story/132700-qsenofobiuri-ultranacionalisturi-jgufebi-rustavelis-gamzirze-aqcias-martaven
http://www.tabula.ge/ge/story/132700-qsenofobiuri-ultranacionalisturi-jgufebi-rustavelis-gamzirze-aqcias-martaven
http://patriarchate.ge/geo/saqartvelos-sapatriarqos-gancxadeba-13-05/
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არსებულ მოთხოვნაზე. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები აჩვენებს, რომ ქართველები 

ტრადიციულები და ეთნოცენტრულები არიან - მათი 85% მიიჩნევს, რომ ქართული 

კულტურა ნებისმიერი სხვა ერისას აღემატება.50 მოსახლეობის უმეტესობა მიუღებლად 

მიიჩნევს ცხოვრების სხვადასხვა ფორმას: 54%-ს არ სურს, ჰყავდეს ჰომოსექსუალი 

მეზობელი, 42% კი მიიჩნევს, რომ გეების, ლესბოსელების, ბისექსუალებისა და 

ტრანსგენდერების უფლებების დაცვა მნიშვნელოვანი არ არის.51 გარდა ამისა, 

საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი ეწინააღმდეგება მიგრაციას და უცხოელების 

მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს; გამოკითხვები აჩვენებს, რომ თურქები და 

ირანელები, ისევე, როგორც, ზოგადად, მუსლიმები, ყველაზე ნაკლებად მისაღებნი არიან. 

აღსანიშნავია, რომ ანტი-იმიგრაციული და ქსენოფობიური დამოკიდებულებების მქონე 

ადამიანების უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ იმიგრანტებსა და უცხოელებთან პირადი შეხება 

არასდროს ჰქონია, რაც ნიშნავს, რომ უარყოფითი დამოკიდებულება მეორად - არა 

აუცილებლად ზუსტ - წარმოდგენებს ეყრდნობა.52 

საზოგადოებაში არსებული დამოკიდებულებები აჩვენებს, რომ საქართველოში რადიკალურ 

და ექსტრემისტ მემარჯვენეებს ფართო დისკურსული შესაძლებლობები აქვთ. 

საზოგადოებრივი მოთხოვნა მოსახლეობის უმრავლესობის მოსაზრებების ხმამაღლა 

გამომთქმელი აქტორებისა და უფრო მეტ ექსკლუზიაზე ორიენტირებული პოლიტიკისადმი 

მიუთითებს, რომ ექსტრემისტული მობილიზაციის პოტენციალი საკმაოდ მაღალია. 

მართლაც, საქართველოში მემარჯვენე ექსტრემისტული ჯგუფების რიტორიკის ზოგადი 

მიმოხილვაც კი ცხადყოფს, რომ ისინი პოლიტიკური ელიტის, მედიის, იმიგრაციისა და 

ლგბტქ ჯგუფების წინააღმდეგ მიმართული გამონათქვამებით სწორედ ზემოაღნიშულ 

საზოგადოებრივ აზრზე რეაგირებას ცდილობენ. 

 

 

 

საქართველოში მემარჯვენე ექსტრემიზმის პოლიტიკური შესაძლებლობების ეს მოკლე 

მიმოხილვა აჩვენებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის სამართლებრივი სისტემა 

მობილიზების შესაძლებლობებს ზღუდავს, საზოგადოებრივი აზრი უფრო სხვადასხვა 

ჯგუფების გამორიცხვის მხარეს იხრება. ასეთი საზოგადოებრივი მოთხოვნის არსებობის 

პირობებში, მემარჯვენე ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ნაბიჯების გადადგმა პოლიტიკური 

აქტორების ხელშია.  

ამ დროისათვის, ქართული მემარჯვენე ექსტრემიზმი მცირე, ფრაგმენტული და 

გარკვეულწილად მარგინალურია. თუმცა, პოლიტიკური შესაძლებლობების არსებობა 

გულისხმობს, რომ არ არსებობს არანაირი წინაღობა უფრო ახალი, ძლიერი აქტორების 

გამოჩენის წინააღმდეგ. შესაბამისად, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ არსებული ჯგუფები 

მარგინალურებად დარჩებიან, ახალმა, ქარიზმატულმა და პოპულარულმა 

                                                           
50 Pew Research Center. (2018). Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and 

Key Social Issues. ხელმისაწვდომი: http://www.pewforum.org/2018/10/29/ 
51 Caucasus Research Resource Center. (2018a). Georgia’s Imagined Tolerance. ხელმისაწვდომი: http://crrc-
caucasus.blogspot.com/2018/11/georgias-imagined-tolerance.html    
52 Caucasus Research Resource Center. (2016). The Population of Georgia on Immigrants.  

ხელმისაწვდომი: http://crrc-caucasus.blogspot.com/2016/03/the-population-of-georgia-on-immigrants.html.  

დასკვნა 

http://www.pewforum.org/2018/10/29/eastern-and-western-europeans-differ-on-importance-of-religion-views-of-minorities-and-key-social-issues/?fbclid=IwAR3ArMK6cVtqW3kGgkC9ga_PT3adtdwfLMcoXWLQzBj_68fVzbkrzhdY04w.
http://crrc-caucasus.blogspot.com/2018/11/georgias-imagined-tolerance.html
http://crrc-caucasus.blogspot.com/2018/11/georgias-imagined-tolerance.html
http://crrc-caucasus.blogspot.com/2016/03/the-population-of-georgia-on-immigrants.html
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ექსტრემისტულმა ძალამ, შესაძლოა, არსებული შესაძლებლობები უფრო ეფექტიანად 

გამოიყენოს. 

იმ შემთხვევაშიც კი, თუ უფრო ძლიერი ექსტრემისტული ძალა ახლო მომავალში არ 

გამოჩნდება, ექსტრემისტული ნარატივების ნორმალიზაცია გრძელვადიან პერსპექტივაში 

მრავალ საფრთხესთანაა დაკავშირებული. უფრო კონკრეტულად, მემარჯვენე 

ექსტრემისტული რიტორიკა ზრდის საზოგადოებრივი აზრის უფრო მეტი 

რადიკალიზაციის საფრთხეს, რაც ულტრამემარჯვენე ძალებისადმი მეტ პოტენციურ 

მხარდამჭერსა და სხვადასხვა ჯგუფების ექსკლუზიისკენ მიმართული პოლიტიკური 

გადაწყვეტილებისათვის უფრო დიდ სივრცეს ქმნის. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ბოლო ორი 

წლის განმავლობაში, რამდენიმე მსგავს ინიციატივას უკვე ჰქონდა ადგილი. 

მემარჯვენე ექსტრემიზმის ამ გრძელვადიანი საფრთხეების საპასუხოდ, აუცილებელია იმ 

შესაძლებლობების აღმოფხვრა, რომლებიც მობილიზაციას განაპირობებს. ეს მოიცავს 

როგორც დისკურსულ შესაძლებლობებს, ისე - მემარჯვენე ექსტრემისტების პოტენციურ 

წვდომას პოლიტიკურ სივრცეზე.  

 

 

 

 

საქართველოს მთავრობას: 

 მედია, არასამთავრობო ორგანიზაციები და კვლევითი ინსტიტუტები, რომლებიც 

მემარჯვენე ექსტრემიზმზე მუშაობენ, ამ პროცესის წინააღმდეგ ბრძოლაში 

პარტნიორებად აღიაროს და მათთან ითანამშრომლოს; 

 შეიმუშავოს კვლევაზე დაფუძნებული სტრატეგია რადიკალური და ექსტრემისტული 

მობილიზაციის წინააღმდეგ; 

 მემარჯვენე ექსტრემიზმის დისკურსული შესაძლებლობების აღმოსაფხვრელად: 

o მიიღოს სპეციალური ზომები ყალბი ინფორმაციისა და პროპაგანდის 

წინააღმდეგ, მაგალითად, საქართველოში იმიგრაციის რეალური ფარგლების 

შესახებ დეტალური სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებისა და მათი 

ეფექტიანი კომუნიკაციის გზით; 

o შეიმუშავოს სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი საზოგადოებრივი ნდობის 

ამაღლების სტრატეგია; 

o გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები სიძულვილის ენისა და სიძულვილით 

მოტივირებული დანაშაულის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების 

ამაღლებისაკენ; 

 მემარჯვენე ექსტრემიზმის მობილიზების პოლიტიკური შესაძლებლობების 

აღმოსაფხვრელად:  

o ცხადად დაგმოს მემარჯვენე ექსტრემიზმი და ძალადობა;  

o თავი შეიკავოს ექსტრემისტების პირდაპირი და არაპირდაპირი 

მხარდაჭერისაგან; 

რეკომენდაციები 
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o განამტკიცოს ლიბერალური დემოკრატიის პრინციპებისადმი მხარდაჭერა და 

თავი შეიკავოს პოპულისტური, ანტი-იმიგრანტული, ანტი-ლგბტქ და ა.შ. 

განცხადებებისაგან; 

საქართველოს საპატრიარქოს: 

 მემარჯვენე ექსტრემიზმის მობილიზების შესაძლებლობების აღმოსაფხვრელად: 

o ღიად დაგმოს ძალადობა, მათ შორის, მემარჯვენე ექსტრემისტული 

თავდასხმები; 

o თავი შეიკავოს ექსტრემისტული ძალების პირდაპირი და არაპირდაპირი 

მხარდაჭერისაგან; 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს: 

 მემარჯვენე ექსტრემიზმის დისკურსული შესაძლებლობების აღმოსაფხვრელად: 

o ჩაატარონ დეტალური მეცნიერული კვლევა ექსტრემისტულ და რადიკალურ 

მემარჯვენე ჯგუფებსა და ნარატივებზე საქართველოში და მიაწოდონ 

კვლევაზე დაფუძნებული მიგნებები ფართო საზოგადოებასა და მთავრობას; 

o თავი შეიკავონ მემარჯვენე ექსტრემისტული მობილიზაციის სენსაციური 

გაშუქებისა და ულტრამემარჯვენე ჯგუფების შესახებ ინფორმაციის 

გავრცელების პროცესში ზედაპირული თუ გამარტივებული დასკვნებისაგან; 

o აწარმოონ კამპანიები სიძულვილის ენისა და სიძულვილით მოტივირებული 

დანაშაულის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით; 

o დააკვირდნენ და წინააღმდეგობა გაუწიონ ყალბი ინფორმაციისა და 

პროპაგანდის გავრცელებას; 

 მემარჯვენე ექსტრემიზმის მობილიზების პოლიტიკური და სამართლებრივი 

შესაძლებლობების აღმოსაფხვრელად:  

o შეასრულონ დამკვირვებლის როლი და აწარმოონ მემარჯვენე ექსტრემიზმის 

მობილიზაციის პოტენციური შესაძლებლობების მონიტორინგი; 

o ითანამშრომლონ მთავრობასთან და მოუწოდონ მას მემარჯვენე ექსტრემიზმის 

წინააღმდეგ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისაკენ. 
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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:  

თამთა გელაშვილი. „მემარჯვენე ექსტრემიზმის პოლიტიკური შესაძლებლობები საქართველოში“.  

პოლიტიკის დოკუმენტი #20, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, მაისი 2019. 
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