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სალომე მინესაშვილი* 

აბსტრაქტი 

რელიგიურ ორგანიზაციას, როგორც სამოქალაქო აქტორს, მისი სოციალური 

კაპიტალიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი როლის თამაში შეუძლია სოციალური და 

პოლიტიკური რეფორმის პროცესში, რისი მაგალითებიცაა აფრიკული ეკლესია სამხრეთ 

აფრიკაში და კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლები ლათინურ ამერიკაში.** 

ეკლესიის, როგორც სამოქალაქო აქტორის მნიშვნელობა კიდევ უფრო იზრდება 

დემოკრატიული ტრანზიციის პროცესში მყოფ ქვეყნებში, სადაც სამოქალაქო სექტორი 

ჯერ კიდევ არაორგანიზებული და სუსტია. მისგან განსხვავებით, ეკლესიას 

საზოგადოებაში ბევრად მაღალი ავტორიტეტი, ორგანიზების უნარი და ავტონომია 

გააჩნია. სწორედ ეს ახასიათებს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, რომელიც 

არამხოლოდ ფლობს რიგ უპირატესობებს სხვა სამოქალაქო აქტორებთან შედარებით, 

არამედ აქტიურადაც მონაწილეობს საზოგადოებასა და სახელმწიფოში მიმდინარე 

პროცესებში. პოლიტიკის დოკუმენტი განიხილავს საქართველოს მართლმადიდებელი 

ეკლესიის, როგორც სამოქალაქო აქტორის საქმიანობას, მის გამოწვევებსა და 

პოტენციალს მიმდინარე დემოკრატიზაციის პროცესში, მის როლს პლურალურ 

სამოქალაქო კონტექსტში და ურთიერთობას ამ სექტორის სხვა წარმომადგენლებთან.  

 

*სალომე მინესაშვილი არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი და ბერლინის 

თავისუფალი უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების დოქტორანტი. 

** Samuel, R. (2007, June 26). Religion: A Force for Social Change and Advocacy. Oxford Center for Religion and Public 

Life. Available at: http://www.ocrpl.org/2007/religion-a-force-for-social-change-and-advocacy/ 

 

 

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, როგორც 

სამოქალაქო აქტორი: გამოწვევები და შესაძლებლობები
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სამოქალაქო საზოგადოება თვითორგანიზებული ჯგუფების ნაკრებია, რომლებიც მოქალაქეთა 

ინტერესებს წარმოადგენენ და მთავრობისა და კერძო სექტორისგან დამოუკიდებლად 

მოქმედებენ. სამოქალაქო სექტორი განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს თამაშობს გარდამავალ 

დემოკრატიებში.1 რელიგიური  გაერთიანებები სწორედ ასეთ აქტორებს მიეკუთვნება, მათ შორის 

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიაც, რომელიც მრწამსის მიხედვით გაერთიანებული 

მოქალაქეების წარმომადგენელი საზოგადოებრივი ჯგუფია.2 თუმცა, ამასთან ერთად, ეკლესია 

არამხოლოდ ისტორიული გამოცდილებით, არამედ ამჟამინდელი სტატუსისა და გავლენის 

მიხედვით, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი სამოქალაქო აქტორია. სახელმწიფო დაფინანსების 

მიუხედავად, ეკლესია, მაღალი ავტორიტეტიდან გამომდინარე, ინარჩუნებს სახელმწიფოსგან 

ავტონომიას და ხშირად, მთავრობისგან განსხვავებული პოზიციებიც აქვს. ამის ერთ-ერთი 

მაგალითი მისი საგარეო პოლიტიკაა. ეკლესიის მიერ რუსეთთან წარმოებული ურთიერთობა 

აცდენილია სახელმწიფო პოლიტიკას, პატრიარქის შეხვედრები რუს პოლიტიკოსებთან 

დამოუკიდებელი ხასიათისაა და ქართულ ხელისუფლებასთან კოორდინაციის გარეშე ხდება.3 

ხოლო დაფინანსების მიუხედავად, ეკლესია არ არის ვალდებული სახელმწიფოს წინაშე 

ხარჯთაღრიცხვის რაიმე ოფიციალური ანგარიში წარადგინოს.4 

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია წლების მანძილზე უცვლელად ინარჩუნებდა 

ყველაზე მაღალი ნდობის მქონე ინსტიტუტის სტატუსს. ყველაზე საინტერესო კი ისაა, რომ 

“ციანიდის საქმის”5 მიუხედავად, რომელიც სხვადასხვა საკითხების გარდა იმაზეც მიუთითებს, 

რომ ეკლესიის შიგნით არსებული ურთიერთობები ყოველთვის როდი შეესაბამება ქრისტიანულ 

პრინციპებს, ეკლესიამ უცვლელად შეინარჩუნა საზოგადოების ნდობის დონე. 2017 წლის 

საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მიხედვით, 

ეკლესია მოსახლეობის 88%-იანი ნდობის დონით კვლავ პირველ ადგილს იკავებს სხვა 

                                                           
1 Bernhard, M., Hicken A., Reenock C. and Lindberg S.I. (2015). Institutional subsystems and the survival of democracy. Do political 
and civil society matter? The Varieties of Democracy Institute. Series 2015:4. University of Gothenburg.  

2 2015 წლის კავკასიის ბარომეტრის მონაცემებით, საქართველოს მოსახლეობის 82% მიაკუთვნებს თავს საქართველოს 

მართლმადიდებელ ეკლესიას. http://caucasusbarometer.org/en/cb2015ge/RELGION/  

 
3 ინტერპრესნიუსი. (2011, 28 ნოემბერი). საქართველოს საგარეო უწყებას კათოლიკოს-პატრიარქის მოსკოვში ვიზიტის 

შეფასება უჭირს. ხელმისაწვდომი: http://bit.ly/2pFJhUW  

 
4 ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. (2015, 18 თებერვალი). ოთხი რელიგიური 

ორგანიზაციის დაფინანსების პრაქტიკის სამართლებრივი შეფასება. ხელმისაწვდომი: http://bit.ly/2dQNYGU  

 
5 News.on.ge. (2017, 22 თებერვალი). ციანიდის საქმე - მოკლედ. ხელმისაწვდომი: http://bit.ly/2p4M2lp  

ეკლესია, როგორც სამოქალაქო აქტორი და მისი მნიშვნელობა 

დემოკრატიზაციის პროცესში 

http://caucasusbarometer.org/en/cb2015ge/RELGION/
http://bit.ly/2pFJhUW
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http://bit.ly/2p4M2lp
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ინსტიტუტებს შორის.6 ასე რომ, ეკლესია ყველაზე ძლიერი სამოქალაქო აქტორია და 

შესაბამისად, პოტენციურად ყველაზე გავლენიანი ჯგუფია ამ სფეროში. გარდა მოსახლეობაში 

დიდი გავლენისა, ეკლესია ასევე ინარჩუნებს ავტორიტეტულ მდგომარეობას პოლიტიკურ 

სპექტრშიც. ხშირად, ის სწორედ პოლიტიკური პარტიებისა და ცალკეული პოლიტიკოსების 

ლეგიტიმაციის წყაროა.7 ეკლესიასთან ღია დაპირისპირებას ყველა ოფიციალური პირი ერიდება.8 

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია არამხოლოდ ფლობს გავლენის  ბერკეტებს, არამედ, 

ამავე დროს სურვილი და პრეტენზია აქვს ქვეყანაში მიმდინარე სხვადასხვა პროცესში ჩაერიოს, 

კონკრეტულ ცვლილებს ან მხარი დაუჭიროს ან შეეწინააღმდეგოს. ის არამხოლოდ 

ტრადიციული რელიგიური ინსტიტუტის როლს თამაშობს, არამედ საზოგადოებაში 

ღირებულებებისა და პრინციპების განმსაზღვრელია და, ამავე დროს, სახელმწიფო 

კანონმდებლობასა და პოლიტიკაზეც არაერთხელ პირდაპირ უცდია გავლენის მოხდენა.  

აღსანიშნავია ის, რომ სამოქალაქო სექტორის დანარჩენ აქტორებთან შედარებით, ეკლესიას აქვს 

რიგი უპირატესობები, რაც მას კიდევ უფრო მნიშვნელოვან მოთამაშეს ხდის. გარდა მაღალი 

საზოგადოებრივი ნდობისა, სხვა ჯგუფებისგან განსხვავებით მისი წევრობა სანდო და 

გრძელვადიანია, ხოლო სხვა ასოციაციებსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს მოსახლეობა 

მხოლოდ მაშინ უერთდება, როცა ეს მის ინტერესებშია. რელიგიური ნიშნით ინსტიტუტის 

წევრობა ნიშნავს მის წევრებს შორის საერთო რწმენის და ღირებულებების გარშემო 

გაერთიანებას, რაც ეკლესიის წევრებს შორის მაღალი ინტერპერსონალური ნდობის წინაპირობაა. 

გარდა ამისა, მაშინ, როცა სხვა სამოქალაქო აქტორების წევრები კონკრეტული ნიშნით 

ერთიანდებიან, რაც შეიძლება იყოს მათი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, 

განათლების დონე და სხვა, ეკლესიის წევრები ყველა სოციალური ფენის წარმომადგენლები 

არიან. შესაბამისად, ნდობის მაღალი ხარისხია არამხოლოდ ეკლესიის ლიდერების, არამედ ამ 

ორგანიზაციის სხვა წევრების მიმართ და მრავალფეროვანი მრევლი ეკლესიას ძლიერი 

სოციალური კაპიტალის ბაზისს უქმნის. გარდა ამისა, საპატრიარქო ფლობს საკუთარ 

ტელევიზიას - „ერთსულოვნება“, რომელიც 2008 წლიდან არსებობს და რომელიც მას საკუთარი 

მოსაზრებების ექსკლუზიური გავრცელების საშუალებას აძლევს, რასაც მოკლებულია 

დანარჩენი კონფესიები და სამოქალაქო საზოგადოება. დაბოლოს, ისევ მისი ძლიერი 

ავტორიტეტიდან გამომდინარე, ეკლესიის ორგანიზაციული უნარი მას უნიკალურ პოზიციაში 

აყენებს, რათა ბიძგი მისცეს სოციალურ ქმედებას, რაზეც მისი წევრების მიერ ორგანიზებული 

არაერთი აქციაც მოწმობს.  

                                                           
6 Center for Insights in Survey Research. (2017, February 22-March, 8). Survey of Public Opinion in Georgia. International 

Republican Institute. Available at: http://www.iri.org/sites/default/files/iri_poll_presentation_georgia_2017.03-general.pdf   

7 Naskidashvili, M. (2013). Orthodox politics: religious renaissance and its political implications in post-Soviet Georgia. Master 

thesis. University of Oxford. 

8 ნეტგაზეთი. (2017, 25 აპრილი). ვის ეშინია ეკლესიისა და ტრადიციების კრიტიკის ქართულ პოლიტიკაში. 

ხელმისაწვდომია: http://netgazeti.ge/news/110105/  

http://www.iri.org/sites/default/files/iri_poll_presentation_georgia_2017.03-general.pdf
http://netgazeti.ge/news/110105/
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ეკლესიის, როგორც სამოქალაქო აქტორის პოტენციალი თვალსაჩინოდ მაღალი და 

გასათვალისწინებელია. თუმცა საინტერესოა, თუ რაში გამოიხატება რეალობაში ეკლესის 

სამოქალაქო საქმიანობა და როგორ შეიძლება განვიხილოთ ეს საქმიანობა დემოკრატიზაციის 

კუთხით.  

 

 

 

 

ოფიციალურად, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირია, რაც, ზოგადი განმარტების მიხედვით, მას სამოქალაქო სექტორის აქტორად აქცევს, თუმცა 

ზემოთ განხილული უპირატესობების გამო, ეკლესია ამ სექტორის რიგითი წარმომადგენელი არ 

არის. მეორე საკითხია რამდენად თვლის თავად ეკლესია საკუთარ თავს სამოქალაქო აქტორად, 

რაში მდგომარეობს მისი სამოქალაქო საქმიანობა და როგორ შეიძლება ეს საქმიანობა შეფასდეს 

დემოკრატიზაციის პერსპექტივიდან გამომდინარე. 

საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას აქვს იმის პრეტენზია, რომ მოიცვას 

საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფერო, მათ შორის განათლება, ჯანდაცვა, სოფლის 

მეურნეობა და ა.შ. შეიძლება გამოვყოთ ეკლესიის, როგორც სამოქალაქო აქტორის რამდენიმე 

სახის აქტივობა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს  მონაცემებით, 

არაკომერციული საქმიანობის ფარგლებში ეკლესია ფლობს 4 უნივერსიტეტს, 5 სასულიერო 

სემინარიას, 25 სკოლას, 8 სოციალურ დაწესებულებას, 18 საქველმოქმედო და განვითარების 

ფონდს, 16 კულტურული და სულიერი განვითარების ცენტრს. საპატრიარქოს 

დაქვემდებარებაშია 90-მდე სემინარია, სკოლა და საბავშვო ბაღი, ასევე ბავშვთა სახლები. ამ 

სკოლების დიდი ნაწილი საპატრიარქოს მიერაა დაარსებული და მათ ეპისკოპოსები ან ეკლესიის 

მაღალი იერარქიის სხვა წარმომადგენლები მართავენ. მაგალითისთვის, საპატრიარქოს 

ცენტრებში შედის უფასო სასადილო, მოხუცთა სახლი, საბავშვო ბაღი სმენადაქვეითებული 

ბავშვებისთვის, ნარკომანიასთან ბრძოლის ცენტრი და ა.შ.9 გარდა ამისა, საპატრიარქოს აქვს 

პროფესიული განათლების ცენტრები, სადაც ისწავლება ისეთი ხელსაქმე, როგორიცაა ხატწერა, 

ხეზე ჭრა, ქსოვა.  

გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი საქმიანობისა, ეკლესიას არაერთხელ უცდია გავლენის მოხდენა 

სახელმწიფო საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელ საქმიანობაზე. ამის მაგალითებია, თუნდაც 

2011 და 2013 წლებში საკანონმდებლო ინიციატივების წინააღმდეგ ეკლესიის კამპანიები, პირველ 

შემთხვევაში – რელიგიური უმცირესობების სტატუსის შესახებ სამოქალაქო კოდექსის ჩასწორება 

                                                           
9 საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო. (2014, 5 სექტემბერი). საქართველოს საპატრიარქოსთან 

დაკავშირებული ბიზნესკომპანიები და სხვა ორგანიზაციები. ხელმისაწვდომია: 

http://www.transparency.ge/blog/sakartvelos-sapatriarkostan-dakavshirebuli-bizneskompaniebi-da-skhva-organizaciebi?page=1  

ეკლესიის, როგორც სამოქალაქო აქტორის საქმიანობა დემოკრატიზაციის 

კონტექსტში 

http://www.transparency.ge/blog/sakartvelos-sapatriarkostan-dakavshirebuli-bizneskompaniebi-da-skhva-organizaciebi?page=1
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და მეორე შემთხვევაში – ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება. კიდევ რამდენიმე ამგვარი 

მაგალითის მოყვანა შეიძლება. 2015 წელს დაიწყო კამპანია კონსტიტუციაში ქორწინების, 

როგორც მამაკაცის და ქალის ერთობის განსაზღვრისათვის, რომლის ფარგლებშიც შეგროვდა 

ხელმოწერები ამ საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების მოთხოვნით და შეიქმნა შესაბამისი 

კანონპროექტი. ამ კამპანიის ერთ-ერთ ლიდერი იყო დემოგრაფიული განვითარების ფონდის 

ხელმძღვანელი ზვიად ტომარაძე, რომელიც ამ ინიციატივით “ლობირებდა საპატრიარქოს 

ინტერესებს”.10 თუმცა, რეფერენდუმის იდეას პრეზიდენტმა ვეტო დაადო, ხოლო 

საკონსტიტუციო ცვლილებას საკონსტიტუციო კომისია დღემდე განიხილავს.11 ასევე, ეკლესია 

აქტიურად ჩაერია 2015 წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ინიცირებული 

საგნის - “მე და საზოგადოება” - სასწავლო პროგრამაში შეტანის განხილვაში. წიგნის განხილვაში 

მონაწილეობდნენ საპატრიარქოს სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლები, რომელთა მიხედვითაც 

ჩასწორების გარეშე რიგი ტერმინოლოგია და კონცეფციები ოჯახისა და ტრადიციული 

ღირებულებების წინააღმდეგ იყო მიმართული.12  საბოლოოდ, საგანი შევიდა სასწავლო გეგმაში, 

თუმცა, ჩასწორებებისა და რიგი ტერმინების ამოღების შემდეგ.13 

ფაქტია, რომ ეკლესია საქმიანობიდან გამომდინარე გასათვალისწინებელი აქტორია. თუმცა 

მეორე საკითხია, რამდენად შეესაბამება ეკლესია სტრუქტურულად, მიზნებიდან და 

საქმიანობიდან გამომდინარე დემოკრატიული საზოგადოებრივი აქტორის კრიტერიუმებს. ამა 

თუ იმ ასოციაციის პოზიტიური მონაწილეობა დემოკრატიზაციის პროცესში და სამოქალაქო 

საზოგადოების პლურალისტური და საგანმანათლებლო ფუნქციების შესრულება გულისხმობს 

ამ ასოციაციის შიდა დემოკრატიულობას, მრავალფეროვან წევრობას და შედარებითი 

თანასწორობის პრინციპს წევრებს შორის.14 ამავე დროს სამოქალაქო აქტორი უნდა შემოდიოდეს 

საჯარო დისკურსში და არ უშვებდეს ძალადობას.15 თუმცა, ეკლესია თვითონ არის შინაგანად 

არადემოკრატიული ინსტიტუტი, რადგან დამყარებულია იერარქიულ წყობასა და წევრობაზე. 

იდეოლოგიურად ეკლესია ნაციონალისტურია და მის მთავარ მიზანს ქართველების სულიერი 

გადარჩენა წარმოადგენს. შესაბამისად, ეკლესია საკმაოდ ჩამორჩება მიმდინარე სოციალურ 

                                                           
10 ეკა ჭითანავა. ინტერვიუ. ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი. მარტი, 2017. 

11 ჯამპსტარტ ჯორჯია. (2017). ქორწინების განსაზღვრება. ხელმისაწვდომია: https://marriage.jumpstart.ge/ka#!61  

12 ლიბერალი. (2015, 21 ოქტომბერი). საპატრიარქოს ცენტრი: “მე და საზოგადოება” მოზარდს მშობლების 

პატივისცემას დააკარგვინებს. ხელმისაწვდომი: http://liberali.ge/news/view/18788/sapatriarqos-tsentri-me-da-

sazogadoeba-mozards-mshoblebis-pativistsemas-daakargvinebs  

13 Netgazeti.ge. (2016, 30 მაისი). საგანი „მე და საზოგადოება“ ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმებში შევიდა. 

ხელმისაწვდომია: http://netgazeti.ge/news/119177/  

14 Gathuo, A. (2003). Democracy Through an Undemocratic Institution? The Church as Part of Civil Society. Religion and Civil 

Society. Trotter Review15(1).  

15 ანონიმური. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. ინტერვიუ. მარტი, 2017.  

https://marriage.jumpstart.ge/ka#!61
http://liberali.ge/news/view/18788/sapatriarqos-tsentri-me-da-sazogadoeba-mozards-mshoblebis-pativistsemas-daakargvinebs
http://liberali.ge/news/view/18788/sapatriarqos-tsentri-me-da-sazogadoeba-mozards-mshoblebis-pativistsemas-daakargvinebs
http://netgazeti.ge/news/119177/
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განვითარებას და ნაკლებად პასუხობს ამჟამინდელ გამოწვევებს და პრობლემებს.16 ამის ერთი 

მიზეზი მისი დოქტრინაა, რომელიც გარდა სულიერ გადარჩენაზე ფოკუსირებისა, საკმაოდ 

ჩაკეტილია აღნიშნული თანამედროვე გამოწვევების მიმართ. ერთ-ერთ ასეთ მაგალითად 

შეგვიძლია გენდერული თანასწორობის საკითხი მოვიყვანოთ, რომელზეც ეკლესია არათუ ვერ 

პასუხობს საზოგადოებაში არსებულ ტენდენციებს, არამედ პირიქით, ეწინააღმდეგება მათ. 

მაგალითად, ერთ-ერთი საკვირაო ქადაგებისას, პატრიარქმა ილია მეორემ შემდეგი განცხადება 

გააკეთა: “ახლა მიღებულია ასეთი ტერმინი, რომ ცოლი და ქმარი თანასწორუფლებიანია. 

საღმრთო წერილი ამბობს, რომ ოჯახში მთავარი არის ქმარი. ოჯახი ეს არის ერთი სხეული და არ 

შეიძლება ერთ სხეულზე იყოს ორი თავი”.17 შესაბამისად, ეკლესიის აქტიურობა რეზისტენტული 

ხასიათისაა, რაც ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლას უფრო გულისხმობს, ვიდრე რაიმე ახლის 

ინიცირებას. აღნიშნული კი ყოველთვის კონსერვატორული ღირებულებებიდან მომდინარეობს, 

რაც საშუალებას არ იძლევა, მოხდეს ქრისტიანული ღირებულებების თანამედროვე 

გამოწვევების შესაბამისად რეინტერპრეტაცია.18  

თუმცა, რამდენიმე პრობლემა, რომელიც ეკლესიას, როგორც სამოქალაქო აქტორს უკავშირდება, 

ზოგადად ქართული სამოქალაქო სექტორისთვისაცაა დამახასიათებელი. სამოქალაქო 

საზოგადოების ერთ-ერთი მთავარი ნაკლი ქვეყანაში მასსა და საზოგადოებას შორის არსებული 

ნაპრალია. კერძოდ,  ქართული ორგანიზაციები ნაკლებად ითვლება ქვემოდან წამოსულ 

(grassroot) ორგანიზაციებად, რადგან ძირითადად ელიტებით არიან წარმოდგენილი, რაც ხშირად 

ზემოდან ქვემოთ (top down) მიდგომას გულისხმობს.19 მათი დაფინანსება ხშირად დონორების 

პრეფერენციებზეა დამოკიდებული, რაც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ისინი ვერ 

ახერხებენ რეალურად არსებული რიგი პრობლემების დაფარვას. იგივე გამოწვევები ეკლესიასაც 

ეხება. მიუხედავად იმისა, რომ ეკლესიას კიდევ უფრო მეტი პრივილეგია აქვს, რადგან მის 

წარმომადგენლებს ხშირად პირისპირ და უფრო ინტენსიურად აქვთ მოსახლეობასთან შეხება 

მათი საქმიანობის ტიპიდან და ფოკუსიდან გამომდინარე, ზემოდან ქვემოთ მიდგომა აქაც 

იგრძნობა. ეკლესიის წარმომადგენლები უფრო ზემოდან  კარნახობენ ღირებულებებს და ქცევის 

წესებს, ვიდრე, ითვალისწინებენ არსებულ ყოფით პრობლემებს. მაგალითად, 2015 წელს ერთ-

ერთი ქადაგებისას პატრიარქმა ქართველი ქალების საზღვარგარეთ წასვლას და მუშაობას 

მანკიერი წესი უწოდა და მათ საქართველოში დაბრუნებისაკენ და აქ შრომისაკენ მოუწოდა.20 

                                                           
16 ანონიმური. ინტერვიუ. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო. მარტი, 2017.  

17 ტაბულა. (2012, 29 აპრილი). ილია მეორე: ოჯახში მთავარი არის ქმარი. ხელმისაწვდომი: 

http://www.tabula.ge/ge/story/59228-ilia-meore-ojaxshi-mtavari-aris-qmari  

18 ანონიმური. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. ინტერვიუ. მარტი, 2017. 

19 პუიგი, ჯ.პ. (2016). საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების სიტუაციური ანგარიში. ევროპის ფონდი. 

ხელმისაწვდომია: http://bit.ly/2oSAJrU  

20 Netgazeti.ge. (2015, 18 ოქტომბერი). ილია მეორე: ქალების საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასვლა მანკიერი წესია. 

ხელმისაწვდომი: http://netgazeti.ge/news/72458/  

http://www.tabula.ge/ge/story/59228-ilia-meore-ojaxshi-mtavari-aris-qmari
http://bit.ly/2oSAJrU
http://netgazeti.ge/news/72458/
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თანაც, იმ ფონზე, როცა საზღვარგარეთიდან შემოსული ფულადი გზავნილები მრავალი 

ქართული ოჯახისთვის მთავარი შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს.  

 

 

 

ეკლესიის, როგორც სამოქალაქო აქტორის როლი და კონტრიბუცია იმაზეცაა დამოკიდებული, 

თუ როგორი ურთიერთობა და დამოკიდებულება აქვს მას ამ სექტორში არსებული სხვა 

ჯგუფების მიმართ, რამდენად არსებობს თანამშრომლობა ეკლესიასა და სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციებს შორის და ეკლესია ეხმარება თუ პირიქით, ხელს უშლის მათ 

საქმიანობაში. ეკლესიას საკმაოდ დიფერენცირებული ურთიერთობა აქვს სამოქალაქო 

საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან. განსხვავებული დამოკიდებულება 

ძირითადად ეფუძნება ეკლესიის მიერ მათი საქმიანობის მნიშვნელობის და სარგებლის აღქმას. 

იქიდან გამომდინარე, რომ ეკლესიის პრიორიტეტი სოციალურ პრობლემებთან შედარებით 

ქართული საზოგადოების სულიერი გადარჩენაა, იგი ძირითადად მხარს უჭერს და 

თანამშრომლობს იმ ჯგუფებთან, რომლებიც ამ მიზანთან თანხვედრაში მოდიან.21 რაც შეეხება 

დანარჩენებს, აქ უკვე ეკლესიის ურთიერთობა ვარირებს შედარებით შეზღუდულ და ერთჯერად 

თანამშრომლობას, ინდიფერენტულობასა და მათ მიმართ მტრულ დამოკიდებულებას შორის. 

უპრიანი იქნება ამ აქტორების ერთმანეთისგან გამოყოფა და ცალ-ცალკე განხილვა: 

 

რელიგიური ან რელიგიური მიზნების დღის წესრიგის მქონე აქტორები 

ეკლესია და მისი წარმომადგენლები პირდაპირ ან არაპირდაპირ კავშირში არიან ისეთ 

საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, რომელთა დღის წესრიგს უპირატესად რელიგიური ან 

ტრადიციული ღირებულებების დაცვა წარმოადგენს. აქედან რამდენიმე ჯგუფი თვითონ 

საპატრიარქოს ან ეკლესიის წარმომადგენლების მიერაა დაფუძნებული. ასეთია 

“მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი”, რომლის ერთ-ერთი ლიდერია დეკანოზი დავით 

ისაკაძე, რომელიც მიზნად ისახავს ეროვნული იდეოლოგიის და ზნეობრივი პრინციპების 

დაცვასა და მოსახლეობაში გატარებას და ამ პრინციპებით სახელმწიფო კანონმდებლობაზე 

გავლენის მოხდენას.22 სხვა მსგავსი ორგანიზაციებია “წმ. მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის 

მართლმადიდებელი მრევლის კავშირი”,23 “თამარ მეფის სადროშო”, “ჯვარი”.24 ასევე, ეკლესიის 

წარმომადგენლები  თანამშრომლობენ და აქტიურად არიან ჩართულები ისეთი ჯგუფების 

                                                           
21 ბექა მინდიაშვილი. თეოლოგი. ინტერვიუ. მარტი, 2017. 

22 წმ. მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის მართლმადიდებელი მრევლის კავშირი. ხელმისაწვდომია: 
http://www.religia.ge/about_MShK.html  

23 იგივე.  

24 ბექა მინდიაშვილი. თეოლოგი. ინტერვიუ. მარტი, 2017. 

ეკლესიისა და სამოქალაქო სექტორის სხვა აქტორების ურთიერთობა 

http://www.religia.ge/about_MShK.html
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საქმიანობაში, რომლებიც ტრადიციული ღირებულებების დაცვასა და მხარდაჭერისკენ 

მოუწოდებენ. ეს ჯგუფები ძირითადად ნაციონალისტურია და ქართველობის იდეის და 

ტრადიციული ღირებულებების დაცვას ისახავს მიზნად. ასეთია, მაგალითად, “დემოგრაფიული 

აღორძინების ფონდი”, რომელიც 2013 წელს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით და ყოფილი 

პრემიერმინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მხარდაჭერით დაფუძნდა. მისი სამეთვალყურეო საბჭოს 

წევრია მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, ხოლო ხელმძღვანელი – ლევან ვასაძე,25 რომელიც 

ნაციონალისტურ-ტრადიციული შეხედულებების აქტიური დამცველია. ასევე, აღსანიშნავია 

“სახალხო-მართლმადიდებლური მოძრაობა”, რომელიც როგორც რელიგიური, ასევე 

სოციალური საკითხებითაა დაკავებული, მათ შორის ქართული ფასეულობების აღდგენის 

საკითხებით და სასულიერო პირები, ასევე, არიან ჩართულები მის აქტივობებში.26 

თუმცა, გარდა ტრადიციული და რელიგიური ღირებულებების დამცველი ორგანიზაციებისა, 

ეკლესიის წარმომადგენლები ასევე კავშირში არიან რამდენიმე საგარეო პოლიტიკის 

მიმართულებით მომუშავე ორგანიზაციასთან, რადგან რელიგია ასევე არის ამ ორგანიზაციების 

დღის წესრიგის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ასეთებია მაგალითად, “ევრაზიული არჩევანი”, 

“ევრაზიული ინსტიტუტი” და “ერეკლე მეორეს საზოგადოება”. მათი წარმომადგენლები 

აღნიშნავენ, რომ თანამშრომლობენ კლერიკალებთან. ზოგიერთ მათ აქტივობებში, მართლაც, 

აქტიურად მონაწილეობენ ეკლესიის წარმომადგენლები.27  

 

ეკლესია და არასამთავრობო ორგანიზაციები 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ ეკლესიის დამოკიდებულება საკმაოდ 

არაერთმნიშვნელოვანია. არასამთავრობო სექტორის ის ნაწილი, რომელიც ადამიანის 

უფლებებზე მუშაობს და ფოკუსირებულია უმცირესობების უფლებების დაცვაზე, 

ეკლესიისთვის მიუღებელია და დისკურსის დონეზე მათგან, როგორც დასავლეთის 

ლიბერალური ღირებულებების გამტარებლებისგან, მტრის ხატსაც ქმნის.28 ეკლესია მათ 

ფსევდოლიბერალების სახელით მოიხსენიებს და ხშირად ადანაშაულებს ტრადიციების 

უგულვებელყოფაში. მაგალითად, 2014 წლის საშობაო ეპისტოლეში პატრიარქმა ილია მეორემ 

განაცხადა, რომ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია იცავს უმცირესობათა ჯგუფებს, 

რომლებიც დისკრედიტაციას უწევენ ამ პროცესის მოწინააღმდეგეებს, მათ შორის ეკლესიას და 

                                                           
25 Netgazeti.ge. (2013, 16 ივლისი). ლევან ვასაძე “დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის” სამეთვალყურეო საბჭოს 

უხელმძღვანელებს. ხელმისაწვდომი:  http://netgazeti.ge/news/23752/  

26 რადიო თავისუფლება. (2010, 25 მარტი). თბილისში “სახალხო-მართლმადიდებლური მოძრაობა” ფუძნდება. 

ხელმისაწვდომია: http://www.radiotavisupleba.ge/a/1993772.html  

27 გულბაათ რცხილაძე. ინტერვიუ. ევრაზიის ინსტიტუტი. 2015. არჩილ ჭყოიძე. ინტერვიუ. ევრაზიული არჩევანი. 

2015.  

28 ეკა ჭითანავა. ინტერვიუ. ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი. მარტი, 2017. 

http://netgazeti.ge/news/23752/
http://www.radiotavisupleba.ge/a/1993772.html
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მათი ძირითადი დარტყმის ობიექტი ოჯახია.29 თავის მხრივ, ეს ორგანიზაციები ღია 

დაპირისპირებაში არიან შესული ეკლესიასთან და ამ უკანასკნელს იდეოლოგიურ სიბნელეში 

სდებენ ბრალს.30  

თუმცა, მეორე მხრივ, არსებობს ეკლესიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიტიური 

თანამშრომლობის მაგალითებიც. ყველაზე საინტერესოა ის, რომ ასეთი მაგალითები ისეთ 

საკითხებსაც ეხება, რომელიც, წესით, ეკლესიის ინტერესებს უნდა გამორიცხავდეს, მაგალითად 

ევროინტეგრაციის თემას მაშინ, როდესაც ეკლესიას ხშირად ანტიდასავლურობაში სდებენ 

ბრალს.31 მაგალითისთვის, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის, ნატოსა და  ევროკავშირის 

საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით 2016 წლის ნოემბერში სასულიერო პირებისაგან 

შემდგარი დელეგაცია ნატოსა და ევროკავშირის შტაბბინებში საინფორმაციო ვიზიტით 

გაემგზავრა.32 ვიზიტის შემდეგ საპატრიარქომ გააკეთა განცხადება, რომ “ნატოსა და 

ევროსტრუქტურებში საქართველოს შესახებ არასწორი ინფორმაცია ჰქონდათ და ჩვენ არასწორი 

წარმოდგენა გვქონდა მათ პოლიტიკასთან მიმართებით რიგ თემებთან დაკავშირებით”.33 გარდა 

ამისა, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი 2015-2016 წლებში ახორციელებდა პროექტს 

საპატრიარქოსთან არსებული „წმ. დავით აღმაშენებლის სახელობის განათლების ცენტრთან“ 

ერთად, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა ეპარქიის და ეკლესიასთან დაკავშირებული 

სასწავლებლების წარმომადგენლებს უტარდებოდათ სემინარები ევროინტეგრაციის 

საკითხებზე.34  

ასეთი თანამშრომლობის კიდევ ერთი მაგალითია ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“, 

რომელსაც, იყო პერიოდები, როცა ყველაზე მეტი პროექტი საპატრიარქოსთან ჰქონდა 

განხორციელებული.35 დაფინანსებული საკითხები მოიცავდა რამდენიმე ძეგლის, მათ შორის 

ყინწვისის ფრესკის ფოტოფიქსაციას, საპატრიარქოსთან არსებული ანტინარკოტიკული 

                                                           
29 ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. (2014, 17 თებერვალი). საქართველოს კათოლიკოს-

პატრიარქის ეპისტოლეების ანალიზი. ხელმისაწვდომია: https://emcrights.files.wordpress.com/2014/02/danarti.pdf  

30 ანონიმური. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. ინტერვიუ. მარტი, 2017. 

31 Netgazeti.ge. (2016, 9 მაისი). საქართველოში რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ გაერთიანებული ორგანიზაციების 

გეგმები. ხელმისაწვდომია: http://netgazeti.ge/news/113152/ 

32 ლიბერალი. (2016, 28 ოქტომბერი). ევროკავშირსა და NATO-ში საქართველოდან სასულიერო პირების დელეგაცია 

გაემგზავრა. ხელმისაწვდომია: http://liberali.ge/news/view/25552/evrokavshirsa-da-NATOshi-saqartvelodan-sasuliero-pirebis-

delegatsia-gaemgzavreba  

33 საქართველოს საპატრიარქო. (2016, 15 ნოემბერი). საქართველოს საპატრიარქოს განცხადება ბრიუსელში ვიზიტის 

შესახებ. ხელმისაწვდომია: http://bit.ly/2oVzHMP   

34 განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი. (2015). საქართველო და ევროკავშირი - 2015. ხელმისაწვდომია: 
http://cdd.ge/300-saqarthvelo-da-evrokavshiri.html  

35 ანონიმური. ინტერვიუ. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო. მარტი, 2017.  

https://emcrights.files.wordpress.com/2014/02/danarti.pdf
http://netgazeti.ge/news/113152/
http://liberali.ge/news/view/25552/evrokavshirsa-da-NATOshi-saqartvelodan-sasuliero-pirebis-delegatsia-gaemgzavreba
http://liberali.ge/news/view/25552/evrokavshirsa-da-NATOshi-saqartvelodan-sasuliero-pirebis-delegatsia-gaemgzavreba
http://bit.ly/2oVzHMP
http://cdd.ge/300-saqarthvelo-da-evrokavshiri.html
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ცენტრის, ასევე საპატრიარქოს მოწყალების ცენტრის პროექტებს და ა.შ.36 თუმცა, მეორე მხრივ, 

ეკლესიის წარმომადგენლები ხშირად აკრიტიკებენ ფონდს, როგორც ჯორჯ სოროსის 

ორგანიზაციას და ამხილებენ მას ანტიქართულ საქმიანობაში.37 აღნიშნული თანამშრომლობის 

მაგალითები  მიუთითებს იმაზე, რომ საერთო ინტერესების და პოზიტიური დღის წესრიგის 

არსებობის შემთხვევაში, ეკლესიას შეუძლია რიგ შემთხვევებში საკუთარი პოზიციების დათმობა 

და თანამშრომლობაზე წასვლა.  

 

მართლმადიდებელი ეკლესია და სხვა რელიგიური მიმდინარეობები 

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ურთიერთობა სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებთან 

ერთგვარ იერარქიაზე არის დაფუძნებული. ეკლესიის იდეოლოგიის მიხედვით მხოლოდ ერთი 

ჭეშმარიტი რელიგია არსებობს - მართლმადიდებლობა. რელიგიური პლურალიზმი და 

სხვადასხვა კონფესიების თანაბარ პირობებში ჩაყენება განიხილება, როგორც “რელიგიური 

ინდიფერენტიზმი”.38 ეკლესია რელიგიურ ბაზარზე მონოპოლიისკენ ისწრაფვის, 2002 წელს 

გაფორმებული საკონსტიტუციო შეთანხმება39 ამ გზაზე წარმატების მაგალითია. რიგ 

შემთხვევებში, როდესაც მის მონოპოლიას საფრთხე ექმნება, ეკლესია აქტიურად გამოხატავს 

წინააღმდეგობას. ამის მაგალითია 2011 წელს ეკლესიის პროტესტი სამოქალაქო კოდექსში 

ინიცირებული ცვლილებისა, რომლის მიხედვითაც, რელიგიური უმცირესობის ჯგუფებს 

უფლება ენიჭებოდათ დარეგისტრირებულიყვნენ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად. 

ინიციატივის საწინააღმდეგო არგუმენტების მიხედვით, აღნიშნული ცვლილება საშუალებას 

მისცემდა სომხეთის და კათოლიკურ ეკლესიებს პრეტენზია გამოეცხადებინა სადავო 

ეკლესიებზე.  

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია მხოლოდ ტრადიციულ რელიგიებს ცნობს, ესენია 

კათოლიკური, ისლამი, იუდაიზმი და სომხეთის სამოციქულო ეკლესია, დანარჩენებს სექტებს 

უწოდებს და საერთოდ არ აღიარებს. ეკლესია თანამშრომლობს აღნიშნულ ტრადიციულ 

რელიგიურ ორგანიზაციებთან, თუმცა ისეთ ფორმატში, რომელიც სტატუს კვოს და შესაბამისად 

მის პრივილეგირებულ სტატუსს უწყობს ხელს.40  

                                                           
36 ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. პროექტები. ხელმისაწვდომია: http://bit.ly/2oxpZki  

37 გურია ნიუსი. (2016, 26 სექტემბერი). მითები ჯორჯ სოროსის შესახებ. ხელმისაწვდომია: 
http://www.gurianews.com/article/mtavari/sazogadoeba/42612  

38 ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. (2014, 17 თებერვალი). საქართველოს კათოლიკოს-

პატრიარქის ეპისტოლეების ანალიზი. ხელმისაწვდომია: http://bit.ly/2oXouPe  

39 Orthodoxy.ge. კონსტიტუციური შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო 

ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის. ხელმისაწვდომია: 
http://www.orthodoxy.ge/samartali/konstitutsiuri_shetankhmeba.htm 

40 ბექა მინდიაშვილი. თეოლოგი. ინტერვიუ. მარტი, 2017. 

http://bit.ly/2oxpZki
http://www.gurianews.com/article/mtavari/sazogadoeba/42612
http://bit.ly/2oXouPe
http://www.orthodoxy.ge/samartali/konstitutsiuri_shetankhmeba.htm
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აღნიშნული თანამშრომლობის ფორმატი ფუნქციონირებს რელიგიის საკითხთა  სახელმწიფო 

სააგენტოს ჩარჩოში, სადაც  2015 წელს შეიქმნა “ინტერრელიგიური სათათბირო”, სადაც 

განიხილება რელიგიური თემები, ასევე სააგენტოს მიერ ინიცირებული საკითხები.41 თუმცა, 

“ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის” ანალიზის მიხედვით, 

სააგენტო რეალურად რელიგიური ორგანიზაციების იერარქიზებას აძლიერებს და პრივილეგიას 

სწორედ მართლმადიდებელ ეკლესიას ანიჭებს.42 სააგენტოს მიღმა მართლმადიდებელი 

ეკლესიისა და სხვა კონფესიების წარმომადგენლების თანამშრომლობა საკმაოდ მწირია.43 

მართლმადიდებელმა ეკლესიამ უარი თქვა სახალხო დამცველთან არსებულ რელიგიათა 

საბჭოში მონაწილეობაზე, მისი ფორმატიდან გამომდინარე, რაც ყველა რელიგიის 

თანასწორუფლებიანობას ითვალისწინებს, სადაც არ არსებობს იერარქიზაცია და რომელიმე 

კონფესიისთვის დომინანტი როლის მინიჭება. რელიგიური გაერთიანებები ამ ფორმატში 

მსჯელობენ არა თეოლოგიურ საკითხებზე, არამედ სამოქალაქო უფლებებზე და იმ 

პრობლემებზე, რაც კონფესიებსა და სახელმწიფოს ურთიერთობის საკითხებს ეხება.44 არსებობს 

თანამშრომლობის რამდენიმე ფორმატი, ეკლესიას აქვს ურთიერთობა კათოლიკურ ეკლესიასთან 

კონფერენციების სახით ოჯახის, აბორტის, ბიოეთიკის საკითხებზე, თუმცა, ზოგადი 

თანამშრომლობა მინიმალურია.45  

 

 

 

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე აშკარაა, რომ საქართველოს 

მართლმადიდებელი ეკლესია არამხოლოდ გასათვალისწინებელი აქტორია სამოქალაქო 

სექტორში, არამედ აქვს ამბიცია, აქტიურად იყოს ჩართული საზოგადოებისა და სახელმწიფოს 

განვითარების მიმდინარე პროცესებში. თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ ეკლესიის მისწრაფებები, 

ღირებულებები და საქმიანობა ყოველთვის როდი მოდის პლურალისტური დემოკრატიის 

პრინციპებთან შესაბამისობაში. მაგრამ ეკლესიის იზოლაცია და იგნორირება უფრო მეტ 

პრობლემას შექმნის, ვიდრე რაიმე დადებითს მოიტანს. მისი ავტორიტეტისა და სხვა 

აქტორებთან შედარებით რიგი უპირატესობების გათვალისწინებით, ეკლესიას აქვს პოტენციალი 

დადებითი წვლილი შეიტანოს დემოკრატიზაციის პროცესში. თუმცა, ამისათვის 

მნიშვნელოვანია მისი ფრთხილი, მიზანშეწონილი და შინაარსიანი ჩართვა სამოქალაქო 

                                                           
41 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო. (2015). წლიური ანგარიში. ხელმისაწვდომია: 
http://religion.geo.gov.ge/geo/document/reports/religiis-sakitxta-saxelmtsifo-saagentos-tsliuri  
42 ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. (2016, 14 დეკემბერი). რელიგიის საკითხთა 

სახელმწიფო სააგენტოს საქმიანობის კრიტიკული ანალიზი. ხელმისაწვდომია: https://emc.org.ge/2016/12/14/emc-190/  

43 ბექა მინდიაშვილი. თეოლოგი. ინტერვიუ. მარტი, 2017. 

44 ეკა ჭითანავა. ინტერვიუ. ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი. მარტი, 2017. 

45 ბექა მინდიაშვილი. თეოლოგი. ინტერვიუ. მარტი, 2017. 

დასკვნა და რეკომენდაციები 

http://religion.geo.gov.ge/geo/document/reports/religiis-sakitxta-saxelmtsifo-saagentos-tsliuri
https://emc.org.ge/2016/12/14/emc-190/
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ცხოვრებაში, რასაც ეკლესიის მხრიდან ასევე უნდა მოჰყვეს საკუთარი სოციალური და 

პოლიტიკური როლის გააზრება. ამისათვის მნიშვნელოვანია სხვა საზოგადოებრივმა ჯგუფებმა 

გაააქტიურონ ეკლესიასთან ურთიერთობა მისი, როგორც პლურალური სამოქალაქო აქტორის 

გამოსაწვევად და  მასზე დაკისრებული  პასუხისმგებლობის ახლებურად გასააზრებლად.  

 

 უნდა ჩატარდეს სათანადო კვლევა, რომელიც შეისწავლის ეკლესიის წარმომადგენლების 

შეხედულებებს მათი ისეთი მახასიათებლების მიხედვით, როგორიცაა ასაკი, განათლება, 

გეოგრაფიული მდებარეობა და ა.შ. მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ ეკლესიაში იმავე 

პროპორციით არსებობს სტერეოტიპები ლიბერალიზმსა და დასავლეთზე, როგორც, 

ზოგადად, საზოგადოებაში, მეტწილად ინფორმაციის ნაკლებობის გამო.46 შესაბამისად, 

ეკლესია მაინც ასახავს და პასუხობს საზოგადოებაში არსებულ განწყობებს, მაგრამ 

ხშირად ეს განწყობები შეუსაბამობაშია დემოკრატიულ ფასეულობებთან.  

 

 სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა უნდა დაგეგმონ და განახორციელონ 

საინფორმაციო აქტივობები ეკლესიასთან. ამის მაგალითი უკვე არსებობს „განვითარებისა 

და დემოკრატიის ცენტრის“ მხრიდან ჩატარებული სემინარების სახით. ეკლესიასთან 

ჩართულობა და დიალოგის სხვადასხვა ფორმატები იძლევა საშუალებას,  უფრო გასაგები 

გახდეს სასულიერო პირებისათვის ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებაც კი, მისი 

სამართლებრივი კუთხით ახსნის შემთხვევაში.  

 

 აუცილებელია, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა, როგორც ორმხრივი, ასევე 

მრავალმხრივი დიალოგის ფარგლებში, გამოიწვიონ ეკლესია და შესთავაზონ 

პროექტების საერთო ძალებით განხორციელება, იქნება ეს სათემო თუ უფრო მასშტაბური 

პროექტები ისეთ თემებზე, რომლებიც ორივე მხარისთვის საინტერესოა. ეს შეიძლება 

იყოს გარემოს დაცვა, ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობის სფერო, განათლება, კონკრეტული 

უნარების შესწავლა მოსახლეობისათვის და ა.შ. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 ანონიმური. ინტერვიუ. სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრი. მარტი, 2017. 
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საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

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. 


