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ავტორი: სალომე მინესაშვილი1 
 
 
 
 

მოკლე შინაარსი 
 
მაღალი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა ხშირად განიხილება, როგორც 
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიმართულებისა და, განსაკუთრებით, 
ევროკავშირის წევრობისაკენ მისი სწრაფვის საფუძველი. თუმცა საქართველოში 
ეთნიკური უმცირესობები წარმოადგენს ჯგუფს, რომლის ერთსულოვანი 
მხარდაჭერაც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას აკლია. საქართველოში ეთნიკური 
ქართველებისგან განსხვავებით, ეთნიკური აზერბაიჯანელები და სომხები 
ნაკლებად უჭერენ მხარს საქართველოს ევროკავშირის პოტენციურ წევრობას. 
წინამდებარე სტატიაში განხილულია ეთნიკური უმცირესობების ნაკლები 
მხარდაჭერის შესაძლო მიზეზები და ასევე წარმოდგენილია რეკომენდაციები ამ 
მხარდაჭერის გაზრდისათვის. სტატიაში ჩამოყალიბებულია კავშირი მათ 
პოზიციასა და ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციის დეფიციტსა და 
დეზინფორმაციას შორის, შემოთავაზებულია უფრო ქმედითი და 
ფართომასშტაბიანი საინფორმაციო კამპანია.    
 
საკვანძო სიტყვები: ევროინტეგრაცია, ეთნიკური უმცირესობები, 
ევროსკეპტიციზმი, ყალბი ინფორმაცია, ანტიდასავლური პროპაგანდა. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 სალომე მინესაშვილი არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი და 
ფლობს ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის დოქტორის ხარისხს. 
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შესავალი 
 
ქართულ საზოგადოებაში  ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია ათწლეულების 
მანძილზე ქვეყნის პრობლემას წარმოადგენს. ამ პრობლემის მოგვარებისკენ 
მიმართული სახელმწიფო პროგრამების მიუხედავად, საქართველოს ეთნიკური 
უმცირესობები მაინც იზოლირებული და დისტანცირებულია დანარჩენი 
საზოგადოებისაგან და ამ მიმართლებით პროგრესი ნელია.i საქართველოში ბოლო, 
2014 წლის აღწერის მიხედვით, ეთნიკური უმცირესობები მოსახლეობის 
დაახლოებით 13.2%-ს წარმოადგენს, რომელთაგან უმრავლესობა მიეკუთვნება ორ 
ჯგუფს: 6.3% - ეთნიკური აზერბაიჯანელები და 4.5% - ეთნიკური სომხები 
(საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2016). აღნიშნული ორი 
ჯგუფი ძირითადად კომპაქტურად ცხოვრობს საქართველოს სამხრეთ რეგიონებში 
- ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში. ეთნიკური ქართველებისგან 
განსხვავებით, ისინი არაერთსულოვანნი არიან ქვეყნის დასავლური საგარეო 
პოლიტიკური მიმართულების მხარდაჭერის მხრივ. ეთნიკური ქართველების 
75%-ისგან განსხვავებით, აზერბაიჯანელთა მხოლოდ 32% და სომეხი 
მოსახლეობის მხოლოდ 48% უჭერს მხარს ევროკავშირში საქართველოს 
პოტენციურ გაწევრიანებას (კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრები 2019). ეს 
პრობლემებს უქმნის ევროპიზაციის პროცესს იმის გათვალისწინებით, რომ 
ეთნიკური უმცირესობები წარმოადგენენ ყველაზე მოწყვლად სეგმენტს 
ანტიდასავლური პროპაგანდისადმი, მათ შორის, რუსეთის პროპაგანდის 
კუთხითაც (ავალიშვილი, ლომთაძე, ქევხიშვილი 2016). 
 
ჩატარებული გამოკითხვების, ექსპერტებთან საუბრებისა და ეთნიკური 
უმცირესობების ფოკუსჯგუფებთან დისკუსიების საფუძველზე წინამდებარე 
სტატიაში განხილულია ნაკლები მხარდაჭერის მიზეზები და წარმოდგენილია 
რეკომენდაციები სახელმწიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოების 
წარმომადგენლებისათვის აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად. სტატიაში 
გამოთქმულია თვალსაზრისი, რომ გარკვეული ევროსკეპტიკური განწყობის 
მიუხედავად, ეთნიკური უმცირესობების უმეტესობა, რეალურად, არ არის 
ჩამოყალიბებული ევროკავშირის წევრობის საკითხთან დაკავშირებით და ეს, 
ძირითადად, გამოწვეულია ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციის დეფიციტით. 
აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია ეფექტური და ფართომასშტაბიანი 
საინფორმაციო კამპანია. 
 

უმცირესობები და მათი პოზიცია ევროკავშირთან მიმართებით 
 
მართალია, ევროკავშირის წევრობას მხარს უჭერს საქართველოს ეთნიკური 
სომხების და აზერბაიჯანელების 50%-ზე ნაკლები, მაგრამ, ამავდროულად, მათი 
უმრავლესობა არ ეწინააღმდეგება წევრობას. სომეხი მოსახლეობის მხოლოდ 28% 
და აზერბაიჯანელების 12% არ დაუჭერდა მხარს ევროკავშირის წევრობას. უფრო 
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ზუსტად, აზერბაიჯანელების უმეტესობა (56%) ან ხმას არ მისცემდა ან არ იცის, 
დაუჭერდა თუ არა მხარს წევრობას. ეს რიცხვი ეთნიკურ სომხებში 25%-ია. 
(კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრები 2019ა).  
 
დიაგრამა 1: ეთნიკური ჯგუფების ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდაჭერა (CRRC, 2019) 
 
 

 
 
 
ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებული 
მხარდაჭერის არარსებობა ავტომატურად არ ნიშნავს ევროკავშირის მიმართ სრულ 
ოპოზიციურ დამოკიდებულებას, ამგვარი დამოკიდებულება გამოწვეულია უფრო 
დაბნეულობითა და ყოყმანით. ევროკავშირის მიმართ უმცირესობების განწყობის 
ანალიზი ასევე ამტკიცებს ამ თვალსაზრისს. ყოველი მესამე ეთნიკური 
აზერბაიჯანელი და სომხების მესამედზე მეტი დადებითად აღიქვამს 
ევროკავშირს, ხოლო ორივე ჯგუფში უმრავლესობა ნეიტრალურ პოზიციას 
იკავებს (იგივე). ეს შუალედური დამოკიდებულება სახელმწიფო და 
არასახელმწიფო სუბიექტებს უქმნის საშუალებას, ხელი შეუწყონ ევროკავშირის 
მიმართ დადებითი აზრის შექმნას. 
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დიაგრამა 2: ეთნიკური ჯგუფების მიერ ევროკავშირის აღქმა (CRRC, 2019) 
 
 

 
 
 
ყველაფერი ეს გვავარაუდებინებს, რომ ინფორმაციის დეფიციტით იხსნება მათი 
ძირითადი მდგომარეობა - ყოყმანი და გაუბედაობა. მართალია, მონაცემები 
ნათლად არ ასახავს იმას, თუ რატომ არის აზერბაიჯანელი და სომეხი 
მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი სკეპტიკურად განწყობილი ევროკავშირის 
წევრობის მიმართ, თუმცა დეზინფორმაცია შეიძლება იყოს ამის ერთ-ერთი 
შესაძლო ახსნა.  
 

ინფორმაციის ნაკლებობა 
 
საქართველოს მოსახლეობა, ეთნიკური ქართველების ჩათვლით, ზოგადად, 
ნაკლებად ინფორმირებულია ევროკავშირის შესახებ, თუმცა ინფორმაციის 
ფლობის ეს მაჩვენებელი გაცილებით დაბალია ეთნიკურ უმცირესობებში. 
მაგალითად, ეთნიკური სომხების 18%-სა და ეთნიკური აზერბაიჯანელების 45%-
თან შედარებით, ქართველების 6%-მა არ იცის, არის თუ არა საქართველო 
ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა ეთნიკური ქართველების 45%-ს აქვს გარკვეული 
ინფორმაცია ასოცირების შეთანხმების თაობაზე, ხოლო ეთნიკური სომხების 
მხოლოდ 15%-მა და ეთნიკური აზერბაიჯანელების მხოლოდ 10%-მა იცის ამის 
თაობაზე (იგივე).  
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დიაგრამა 3: ეთნიკური ჯგუფების მიერ ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების 
შესახებ ინფორმაციის ფლობა (CRRC, 2019) 
 
 

 
 
 
აღნიშნული განსხვავება ეთნიკურ ქართველებს, სომხებსა და აზერბაიჯანელებს 
შორის შეიძლება აიხსნას უმცირესობათა ჯგუფებისათვის ევროკავშირის შესახებ 
ხელმისაწვდომი ინფორმაციის სიმცირით. ეს გამოწვეულია რამდენიმე 
ფაქტორით, მათ შორის: ქართული ენის ფლობის პრობლემით, ხარისხიანი 
ინფორმაციის არარსებობით ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფების ენებზე; ასევე 
აღსანიშნავია ცენტრიდან მოწყვეტილობა და დანარჩენი ქართული 
საზოგადოებისგან იზოლაცია.  
 
კომპაქტურ დასახლებებში ეთნიკური უმცირესობების აბსოლუტური 
უმრავლესობა ვერ ლაპარაკობს ქართულად (სოციალური კვლევისა და ანალიზის 
ინსტიტუტი, 2019). კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის (CRRC) კვლევების 
მიხედვით, სომეხი მოსახლეობის 49% აღნიშნავს, რომ ისინი არ ფლობენ ქართულ 
ენას ან აქვთ მხოლოდ საბაზისო ცოდნა; იგივე მდგომარეობაა აზერბაიჯანელი 
მოსახლეობის 75%-თან მიმართებით (კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი, 
2019ა).  
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დიაგრამა  4: ეთნიკური ჯგუფების მიერ ქართული ენის ფლობის დონე (CRRC, 2019) 
 
 

 
 
 
ინგლისური ენის ცოდნის მაჩვენებელი უფრო დაბალია. მოსახლეობის თითოეულ 
ჯგუფში 70%-ზე მეტს არ გააჩნია ინგლისური ენის საბაზისო ცოდნა (კავკასიის 
კვლევითი რესურსების ცენტრი 2019ა). გამომდინარე იქიდან, რომ ეთნიკური 
სომხების დიდი ნაწილი ცხოვრობს თბილისში და მათი ქართული და ინგლისური 
ენების ცოდნის დონე უკეთესია, რეგიონებში (განსაკუთრებით სამცხე-ჯავახეთში) 
მცხოვრები სომხების ცოდნის დონესთან შედარებით. ქართული ენის არცოდნის 
გამო, ეთნიკური სომხებისათვის და აზერბაიჯანელებისათვის არ არის 
ხელმისაწვდომი ინფორმაცია ევროკავშირის ან ევროკავშირი-საქართველოს 
ურთიერთობის შესახებ, რომელიც ქართულ მედიაში ვრცელდება.ii მათ ასევე არ 
გააჩნიათ ინტერნეტში ალტერნატიულ ინგლისურენოვან წყაროებზე წვდომის 
საშუალება. მეორე მხრივ, ქართულ მედიაში თითქმის არ ვრცელდება ახალი 
ამბები სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენებზე. გამონაკლისის სახით საქართველოს 
საზოგადოებრივი მაუწყებელი თარგმნის ახალი ამბების პროგრამებს ეთნიკური 
უმცირესობების ენებზე, თუმცა ეს ინფორმაცია შეზღუდულია. iii  სომხურ და 
აზერბაიჯანულენოვანი გადაცემების წილი ძალიან მცირეა (მიქაშავიძე, 2016). 
ასევე შეზღუდულია მათ ენებზე ადგილობრივი მასობრივი საინფორმაციო 
საშუალებების, მათ შორის, რადიო-პროგრამებისა iv  და ბეჭდური 
მედიასაშუალებების რაოდენობაც (ფირანიშვილი 2019). 
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ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციის დეფიციტი აისახება ეთნიკური 
უმცირესობების დანარჩენი ქართული საზოგადოებისგან იზოლაციაში, 
ერთგვარად, „ავტონომოურად“ ცხოვრებაში (სოციალური კვლევისა და ანალიზის 
ინსტიტუტი 2019). ისინი საქართველოს პოლიტიკურ და სამოქალაქო ცხოვრებაში 
ნაკლებად  მონაწილეობენ და არც ქართული პოლიტიკური პარტიები არ არიან 
დაინტერესებულნი მათი ჩართვით (იგივე). რამდენიმე სახელმწიფო პროგრამის 
მიუხედავად, რომლებიც ხელს უწყობს, განსაკუთრებით, განათლების სფეროში 
ჩართულობის გაზრდას, წლებია, პრობლემები პრობლემებად რჩება. v  ამასთან, 
ეთნიკური უმცირესობების დასახლებების უმეტესობა, განსაკუთრებით, სამცხე-
ჯავახეთის რეგიონი, ტერიტორიულად საკმაოდ დაშორებულია დედაქალაქისგან, 
რაც, ზოგადად, ნიშნავს ნაკლებ აქტივობებსა და შესაძლებლობებს, მათ შორის, 
ევროკავშირთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაკავშირებულს.vi 
 
ენის ფლობასთან დაკავშირებული პრობლემები და ქვეყანაში მიმდინარე 
ძირითადი მოვლენებისგან სიშორე ეთნიკურ უმცირესობებს ინფორმაციულ 
ვაკუუმში აქცევს, რითიც შეიძლება აიხსნას ევროკავშირის შესახებ მათი ნაკლები 
ინფორმირებულობა და, შესაბამისად, ევროკავშირის წევრობისადმი მათი 
მხარდაჭერის არარსებობა. როგორც აღნიშნა ეთნიკური უმცირესობების საკითხზე 
მომუშავე „Ifact“ მედიაწყაროს ჟურნალისტმა,  „ევროკავშირის შესახებ  ცოდნის 
დონე იმდენად დაბალია, რომ ძალიან რთულია გქონდეს რაიმე აზრი 
ევროკავშირის შესახებ“. vii ქვემო ქართლის ადგილობრივი არასამთავრობო 
ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ასევე აღნიშნა, რომ „რეგიონებში ადამიანებმა 
იციან, რომ საქართველოს აქვს ევროინტეგრაციის მიზანი, მაგრამ მათ არ იციან, 
თუ რატომ ისწრაფვის საქართველო ევროკავშირის წევრობისკენ და რა დადებითი 
შედეგები შეიძლება მივიღოთ ამ წევრობისგან“.viii 
 
ამით ასევე აიხსნება, თუ რატომ აქვს ეთნიკური სომხებისა და აზერბაიჯანელების 
უმრავლესობას ნეიტრალური დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ. სომეხი 
მოსახლეობის მხოლოდ 12% და აზერბაიჯანელების 8% გამოხატავს უარყოფით 
აზრს. ჩვენმა რესპონდენტებმა ასევე აღნიშნეს, რომ ევროკავშირი, ზოგადად, 
დადებითად აღიქმება. ix ეს მოსაზრება დაადასტურა ქვემო ქართლსა და სამცხე-
ჯავახეთში ფოკუსჯგუფებში გამართულმა დისკუსიებმა. მონაწილეთა 
წარმოდგენა ევროკავშირის შესახებ უმეტესწილად დადებითია. ამ დადებით 
მხარეებს შორის მათ ჩამოთვალეს: დემოკრატია, განვითარება, სამოქალაქო 
თანასწორობა, განათლების მაღალი დონე, სიტყვის თავისუფლება, გენდერული 
თანასწორობა, სოლიდარობა, ეკონომიკური განვითარება, ტოლერანტობა, კარგი 
ცხოვრება და სამუშაო, კანონის უზენაესობა და ეთნიკური უმცირესობების 
უფლებების დაცვა. 
 
აღნიშნული დადებითი დამოკიდებულების მიუხედავად, ამ ჯგუფებში ფართოდ 
არის გავრცელებული აზრი, რომ ევროკავშირი ან მისი სარგებელი მიუწვდომელია 
არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ განსაკუთრებით მათთვის, -
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უმცირესობებისთვის. როგორც აღნიშნა ჯავახეთის არასამთავრობო ორგანიზაციის 
წარმომადგენელმა, „ადამიანებს არ სჯერათ, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავხდეთ 
წევრები, ისინი თვლიან, რომ ეს არარეალურია საქართველოში არსებული 
პირობების გამო“. ამავდროულად, ევროკავშირის წევრობისგან უპირატესობა ასევე 
განიხილება ხელმისაწვდომად მხოლოდ მცირე ჯგუფებისთვის და არა 
ჩვეულებრივი, მათი მსგავსი ფერმერებისთვის. ეს აიხსნება იმით, რომ 
უმცირესობები თვლიან, რომ წევრობა არის უშუალოდ საქართველოს მთავრობის 
არჩევანი და მოგებიანია, მხოლოდ ადამიანთა გარკვეული ჯგუფებისთვის, 
განსაკუთრებით მათთვის, ვინც უფრო ახლოს ცხოვრობს თბილისთან. x  ეს 
მოსაზრებები ასევე გამოითქვა ფოკუსჯგუფების მიერ დისკუსიებისას. 
ახალქალაქის ფოკუსჯგუფის მონაწილემ (ქალი, 18 წლის) აღნიშნა, რომ 
„განსაკუთრებით უფროსი თაობის ადამიანებს არ სჯერათ შესაძლებლობების 
(როგორიცაა, მაგალითად, ევროკავშირში მოგზაურობის შესაძლებლობა).“ მეორე 
მონაწილემ მარნეულის ფოკუს-ჯგუფიდან აღნიშნა, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში 
შეუძლებელია ევროკავშირის სტანდარტების დაკმაყოფილება და, შესაბამისად, 
ისინი „ვერასოდეს მოახერხებენ მათი პროდუქციის ექსპორტს“ (მამაკაცი, 31 
წლის). ასევე აღინიშნა, რომ „მცირე შესაძლებლობების შემთხვევაშიც კი დახმარება 
მათთან ვერ მიაღწევს“ (ქალი, ახალქალაქი, 2020წ. 6 მარტი) და „ამით 
ისარგებლებენ ისინი, ვინც ახლოს არის ქალაქთან და უკეთესად არიან 
ინფორმირებული“ (ქალი, 37 წლის, ახალქალაქი, 2020წ. 6 მარტი). ამასთან, სხვა 
ფოკუსჯგუფების დისკუსიების მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ „ჩვეულებრივი 
ადამიანები ვერ მიიღებენ სარგებელს ევროკავშირის პროგრამებით, რადგან მათ არ 
იციან ენა” და ასევე არ აქვთ ევროპაში მოგზაურობის საშუალება (მარნეული, 
2020წ. 29 თებერვალი, მამაკაცი, 25 წლის) და „თუ ვინმე იღებს გრანტებს, 
ეთნიკური ქართველები და ვიზალიბერალიზაცია მხოლოდ ეთნიკური 
ქართველების პრივილეგიაა“ (მამაკაცი, ნინოწმინდა, 2020წ. 17 მარტი). 
 
თუმცა, ეს არ გამორიცხავს შესაძლებლობას, რომ მხარდაჭერის გარკვეულწილად 
არარსებობა ნამდვილად გამოწვეულია ევროკავშირის მიმართ სკეპტიკური 
დამოკიდებულებით. ევროკავშირის წევრობისადმი მათი, ძირითადად, 
დამოკიდებულების არაერთგვაროვნების მიუხედავად, ეთნიკური უმცირესობების 
ნაწილი ეწინააღმდეგება ევროკავშირის წევრობას (სომხების 28% და 
აზერბაიჯანელების 12%). სტერეოტიპები, რომლებიც ინფორმაციის 
განსხვავებული წყაროდან იკვებებიან, ხშირად უძღვის წინ სკეპტიკურ 
მიდგომებსა და  ევროკავშირის წევრობისადმი მოსახლეობის ნაკლებ 
მხარდაჭერას.  
 

ინფორმაციის ალტერნატიული წყაროების ზეგავლენა 
 
ენის არცოდნა წარმოადგენს სხვა პრობლემის საფუძველსაც, რომელიც 
უკავშირდება ინფორმაციის ალტერნატიულ წყაროებს და რომლებიც ხშირად 
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ევროსკეპტიკურია. გამომდინარე იქიდან, რომ ეთნიკური უმცირესობებისთვის 
ქართული მედია არ წარმოადგენს ინფორმაციის მთავარ წყაროს, ეთნიკური 
სომხები და აზერბაიჯანელები ინფორმაციას ევროკავშირის შესახებ, ძირითადად, 
რუსული მედიასაშუალებებით იღებენ, რომლებიც გაჯერებულია 
ანტიდასავლური პროპაგანდით.xi  მაშინ, როცა ეთნიკური უმცირესობები ცუდად 
საუბრობენ ქართულად ან ინგლისურად, რუსული ენა არის ის უცხო ენა, 
რომელსაც ეს ჯგუფები ყველაზე კარგად ფლობენ: სომეხი მოსახლეობის 79%-მა 
და აზერბაიჯანელების 42%-მა იცის რუსული ენა საშუალოდ ან სრულყოფილად 
(კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრები, 2019ა). საქართველოში მცხოვრები 
სომხები და აზერბაიჯანელები პოლიტიკურ მოვლენებს გაცილებით ხშირად 
ეცნობიან რუსულ სატელევიზიო არხებზე, ვიდრე ქართველები. თუ სომეხი 
მოსახლეობის  54% და აზერბაიჯანელების 13% ყოველდღიურად უყურებს 
რუსულ ტელეარხებს, ეს მაჩვენებელი  ეთნიკურ ქართველებში არის 3% (იგივე).  
 
დიაგრამა 5: ეთნიკური ჯგუფების მიერ რუსული ტელეარხების ყურების სიხშირე (CRRC, 
2019) 
 
 

 
 
 
ქვემო ქართლის ეთნიკური უმცირესობები ასევე უყურებენ აზერბაიჯანულ და 
თურქულ ტელეარხებს. გარდაბნელმა ჟურნალისტმა აღნიშნა, რომ ამ არხებზეც 
აქტიურად მიმდინარეობს ანტიდასავლური პროპაგანდა.xii  მეზობელი ქვეყნების 
ძლიერი ზეგავლენა, პირდაპირი თუ არაპირდაპირი, - ახალი ამბებით 
გამოწვეული, ასევე განსაზღვრავს მათ დამოკიდებულებას. xiii იმის 
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გათვალისწინებით, რომ არც აზერბაიჯანი და არც სომხეთი არ ისწრაფვის 
ევროკავშირთან ურთიერთობისაკენ და სომხეთი, პირიქით, აძლიერებს რუსეთთან 
კავშირს, საქართველოს ეთნიკური უმცირესობები განიცდიან ამ არჩევანის 
ზეგავლენას. მაგალითად, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო 
ცენტრის წარმომადგენელმა xiv  ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ასოცირების 
შეთანხმებაზე აზერბაიჯანის პრეზიდენტის, ალიევის უარმა საქართველოში 
ეთნიკური აზერბაიჯანელების გარკვეულ ნაწილს ეჭვი გაუჩინა ასოცირების 
შეთანხმებით საქართველოს მიერ აღებულ ვალდებულებებზე. მეორე 
წარმომადგენელმაც xv  აღნიშნა სომხეთის პრორუსული პოლიტიკის ზეგავლენაც, 
თუმცა მოიყვანა სომხეთში ხავერდოვანი რევოლუციის მაგალითიც, რამაც 
ქართველი სომხების პროევროპული დამოკიდებულება გააძლიერა.  
 
ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროს ზეგავლენით, ეთნიკური უმცირესობები 
გაცილებით ადვილად ექცევიან ევროკავშირის შესახებ მცდარი ან ნეგატიური 
ინფორმაციის ზემოქმედების ქვეშ. ჩვენი რესპონდენტები და ევროინტეგრაციის 
პრობლემებზე მომუშავე ადამიანები ერთხმად აღიარებენ ამ რეგიონებში რუსული 
პროპაგანდის საფრთხეს, რომელიც უარყოფითად წარმოაჩენს დასავლეთს.  
 
ევროკავშირის შესახებ დეზინფორმაცია, ძირითადად,განიხილავს ადგილობრივი 
ფასეულობების ევროპულ ფასეულობებთან  შეუთავსებლობას, განსაკუთრებით 
ისეთ ფასეულობებს, როგორებიცაა: ოჯახი, რელიგია და ტრადიციები. xvi  
ზოგიერთ შემთხვევაში, ახალგაზრდებმაც კი გამოხატეს აზრი, რომ მათთვის 
მიუღებელია  ზედმეტი თავისუფლების, რომელიც ევროკავშირშია (იგივე). კიდევ 
ერთ სტერეოტიპს წარმოადგენს ერთნაირსქესიანი ქორწინებების დაშვება, 
როგორც ევროკავშირის მოთხოვნა მასთან ურთიერთობის გასაღრმავებლად 
(იგივე). ამასთან, ზოგიერთი თვლის, რომ ევროპელები უფრო 
ინდივიდუალისტები არიან და შესაბამისად ოჯახზე ნაკლებად ორიენტირებულნი 
და რომ ევროკავშირში ოჯახის ცნება, როგორც ღირებულება, დაიკარგა. xvii 

ახალქალაქის  და ნინოწმინდის ფოკუსჯგუფების დისკუსიების მონაწილეებმაც 
იგივე სტერეოტიპები დაასახელეს. ზოგიერთმა მონაწილემ, კითხვაზე, თუ  
რასთან ასოცირდება მათთვის ევროკავშირი, ჩამოთვალა: „განსხვავებული 
მენტალიტეტი“, „განსხვავებული აზროვნება“, „გეები“  და „განსხვავებული 
ადამიანური ურთიერთობები და ნაკლები სტუმარ-მასპინძლობა“. სხვა 
სტერეოტიპებს მიეკუთვნება წარმოდგენები ევროკავშირის ეკონომიკური 
მდგომარეობის გაუარესებისა და საქართველოში მისი მატერიალური 
ინტერესების შესახებ xviii. CRRC-ის მონაცემების მიხედვით, სომეხი მოსახლეობის 
35% და აზერბაიჯანელების 17%  თვლის, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს 
საქართველოს იმის გამო, რომ მას სურს ქვეყანა თავისი ზეგავლენის ქვეშ 
მოაქციოს. იმ სომეხი მოსახლეობის 43% და აზერბაიჯანელების 29%, რომელიც 
მხარს არ დაუჭერდა ევროკავშირში გაწევრიანებას, თვლის, რომ გაწევრიანება 
გააუარესებს ცხოვრების პირობებს საქართველოში, რადგან ევროკავშირს თვითონ 
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აქვს ეკონომიკური პრობლემები (კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრები, 
2019ა).  
 
ინფორმაციის არარსებობის და დეზინფორმაციის პრობლემები გაცნობიერებულია 
როგორც სახელმწიფოს,xix ასევე სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. რამდენიმე 
მოქმედი პროგრამა მიზნად ისახავს ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციის 
გავრცელებას. მაგალითად, 2017 წლიდან პროგრამა „ახალგაზრდა ევროპელი 
ელჩები“, რომლის ფარგლებშიც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ 
ახალგაზრდებს იწვევენ ევროკავშირზე თემატურ სკოლებში,  შემდგომ ისინი 
თავად მართავენ საინფორმაციო შეხვედრებს ადგილობრივებთან. xx   შერიგებისა 
და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი და საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 
ასევე მართავენ შეხვედრებს ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებთან და 
ავრცელებენ საინფორმაციო ბროშურებს. თუმცა, ის, რომ საინფორმაციო 
კამპანიები არ არის საკმარისი, დასტურდება ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციის 
არარსებობით, რომელიც ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა. xxi  ამასთან, 
მთავრობის მიერ ბროშურების, საინფორმაციო კამპანიების ან საგანმანათლებლო 
ვიდეოების საშუალებით გავრცელებული ინფორმაცია ასევე ხშირად კრიტიკდება 
იმის გამო, რომ იგი არის ცალმხრივი და არ აძლევს ამ ჯგუფებს უკუკომუნიკაციის 
საშუალებას (იგივე).  
 

დასკვნა და რეკომენდაციები 
 
საქართველო მიზანმიმართულად მიჰყვება ევროპიზაციის კურსს და 
მნიშვნელოვანია ამ პროცესში მისი ყველა მოქალაქის მხარდაჭერა. ეთნიკური 
უმცირესობები უნდა ჩაერთონ ამ პროცესში, რათა მათ იგრძნონ, რომ ისინი არიან 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესის მონაწილეები. მიუხედავად იმისა, რომ 
საქართველოს ევროკავშირზე ორიენტირებულ საგარეო პოლიტიკას ამჟამად არ 
გააჩნია მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ყველაზე მრავალრიცხოვანი ეთნიკური 
უმცირესობების მხრიდან, მაინც არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ შეიცვალოს 
მათი დამოკიდებულება ევროპასთან ინტეგრაციის მიმართ. რეალურად, სომეხი 
და აზერბაიჯანელი მოსახლეობის უმრავლესობა ევროკავშირში გაწევრიანებას კი 
არ ეწინააღმდეგება, არამედ არ აქვს ჩამოყალიბებული აზრი. თუ ევროკავშირის 
შესახებ უარყოფითი სტერეოტიპები ხელს უწყობს ევროსკეპტიციზმს, ამ 
მიმართულებით ინფორმაციის ნაკლებობით შეიძლება აიხსნას უმრავლესობის 
დამოკიდებულება. სიტუაციის დადებით მხარედ შეიძლება ჩავთვალოთ ის, რომ 
გამოკითხვისას ყოველმა მესამე ეთნიკურმა აზერბაიჯანელმა და თითქმის 
ყოველმა მეორე ეთნიკურმა სომეხმა აღნიშნა, რომ მათ სურთ მიიღონ უფრო მეტი 
ინფორმაცია ევროკავშირის, განსაკუთრებით, ევროკავშირი-საქართველოს 
სავაჭრო ურთიერთობების შესახებ (კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი, 
2019ა). 
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სტატიაში შემოთავაზებულია რეკომენდაციები ეთნიკურ უმცირესობებს შორის 
ინფორმაციის დეფიციტის პრობლემის გადასაჭრელად, არსებულ სტრატეგიებში 
ხარვეზების გათვალისწინებით.  
 
რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობისათვის: 
 

•  უზრუნველყოფა იმისა, რომ ასოცირების შეთანხმების სამოქმედო გეგმას 
აქვს სპეციფიკური მექანიზმები ევროკავშირის სარგებლის მისაღებად, 
როგორიცაა ეთნიკური უმცირესობების მიერ თავისუფალი ვაჭრობითა და 
ვიზა-ლიბერალიზაციით სარგებლობა. 

• ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ადგილობრივი 
მედიაწყაროების შექმნის მხარდაჭერა და დაფინანსება; 

• საინფორმაციო კამპანიების დახვეწა ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფების 
მონაწილეობითა და უკუკავშირით; 

• ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ევროკავშირის 
შესახებ საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების სიხშირის და 
ინტენსივობის გაზრდა; 

• საინფორმაციო კამპანიების დროს, რაც შეიძლება დეტალური 
ინფორმაციის მიწოდება ეთნიკური უმცირესობების ენაზე იმის თაობაზე, 
თუ რა სარგებლის მიღება შეიძლება  ევროკავშირი-საქართველოს 
ურთიერთობებთან დაკავშირებული პროგრამებით. 

• საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების სამიზნე ჯგუფის 
გაფართოება და უფროსი თაობის ჩართვა, რომელიც, როგორც წესი, ნაკლებ 
ინფორმაციას ფლობს ევროკავშირზე და უფრო სკეპტიკურად არის 
განწყობილი, ვიდრე ახალგაზრდები; 

• ორიენტაცია რეგიონის არა მხოლოდ ცენტრალურ დასახლებებზე, არამედ 
ცენტრისგან დაშორებულ სოფლებზეც. 
 

რეკომენდაციები ქართული მედიისათვის და განსაკუთრებით საქართველოს 
საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის: 
 

• არსებული მედიაპროგრამების თარგმნის ნაცვლად, მეტი პროგრამის 
დაწყება სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე, ეთნიკური უმცირესობების 
მონაწილეობითა და მათგან უკუკავშირის გათვალისწინებით; 

• ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ჟურნალისტების წახალისება 
ჟურნალისტის თანამდებობაზე განაცხადების წარსადგენად. 
 

რეკომენდაციები საქართველოში სამოქალაქო და საერთაშორისო 
საზოგადოებისთვის: 
 

• ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებაში სასწავლო პროგრამების 
მხარდაჭერა და დაფინანსება ადგილობრივი ჟურნალისტებისათვის; 
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• ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ევროკავშირი-
საქართველოს ურთიერთობების შესახებ საინფორმაციო კამპანიებისა და 
ღონისძიებების სიხშირის და ინტენსივობის გაზრდა, ამ ჯგუფების 
უკუკავშირითა და მონაწილეობით. 

• განსაკუთრებული ფოკუსირება ეთნიკურ უმცირესობებს შორის ყველაზე 
იზოლირებულ ჯგუფებზე, მაგალითად, ცენტრისგან განაპირა 
დასახლებულ პუნქტებში მცხოვრებ ადამიანებსა და უფროსი თაობის 
წარმომადგენლებზე.  

• ხელშეწყობა და ინფორმაციის გავრცელება იმ ინსტრუმენტების შესახებ, 
რომლითაც ეთნიკური უმცირესობები შეძლებენ ხმა მიაწვდინონ 
ადგილობრივ ან ცენტრალურ ხელისუფლებას და მონაწილეობა მიიღონ 
პოლიტიკის შექმნის პროცესში. 
 

რეკომენდაციები ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის ეთნიკური უმცირესობების 
რეგიონებში: 
 

• სახელმწიფოს ცენტრალური და ადგილობრივი პოლიტიკის შესახებ 
საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობის გაზრდა  ადგილობრივებთან და 
მონაწილეების მხრიდან უკუკავშირის მიღება; 

• ევროპიზაციის სფეროში მოღვაწე ექსპერტების მოწვევა, ევროკავშირთან 
ურთიერთობით მიღებული სარგებლის გამოყენების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდების მიზნით; 

• ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებების წახალისება და მხარდაჭერა  ევროკავშირთან 
დაკავშირებულ პროგრამებში. 
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გამოყენებული ლიტერატურა 
 
ავალიშვილი ლევან, ლომთაძე გიორგი, ქევხიშვილი ალექსანდრე, 2016. კრემლის 
საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ: პროპაგანდასთან ბრძოლის სახელმწიფო 
პოლიტიკის აუცილებლობა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 
(IDFI). https://idfi.ge/public/upload/Meri/Giorgi%20Lomtadze/Policy%20Paper.PDF 

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრები (CRRC)., 2019ა. კავკასიის ბარომეტრი 2019. 
https://caucasusbarometer.org/en/cb2019ge/  

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრები (CRRC)., 2019ბ. საქართველოში ევროკავშირის 
შესახებ ინფორმირებულობა და მის მიმართ დამოკიდებულება 2019. 
https://caucasusbarometer.org/en/eu2019ge/  

სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი, 2019. ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენლების პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის კვლევა. 
https://osgf.ge/publication/etnikuri-umciresobebis-warmomadgenlebis-politikur-ckhovrebashi-
monawileobis-kvleva/ 

მაია მიქაშავიძე, 2016. ეთნიკური უმცირესობები საქართველოში: მედიის მეშვეობით 
ჩართულობიდან გაძლიერებამდე. ფონდი „ღია საზოგადოება -საქართველო“. 
https://www.osgf.ge/files/2016/EU%20publication/Angarishi_A4__Media_GEO.pdf 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2016. 2014 მოსახლეობის საერთო 
აღწერა. https://www.geostat.ge/en 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი, 2015. სამოქალაქო თანასწორობის და ინტეგრაციის სახელმწიფო 
სტრატეგია. https://smr.gov.ge/en/page/31/state-strategy-for-civic-equality-and-integration-and-
action-plan 

თეონა ფირანიშვილი, 2019. ეთნიკური უმცირესობების უფლებებთან დაკავშირებული 
საერთაშორისო სტანდარტების მიმოხილვა. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და 
მონიტორინგის ცენტრი. http://ewmi-prolog.org/images/files/6310GEO_WEB_1552474567.pdf 
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ინტერვიუები 
რესპონდენტის შესახებ ინფორმაცია 
 
1. სახალხო დამცველის ოფისთან არსებული ეთნიკურ უმცირესობათა საბჭო, პირადი 
კომუნიკაცია, 2020წ., 19 მაისი 
2. სახალხო დამცველის ოფისი, პირადი კომუნიკაცია, 2020წ., 19 მაისი 
3. საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, პირადი კომუნიკაცია, 2020წ., 
22 მაისი 
4. საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, პირადი კომუნიკაცია, 2020წ., 
19 მაისი 
5.“ Ifact“ მედიაწყარო, პირადი კომუნიკაცია, 2020წ., 20 ივნისი 
6. ევროპის დელეგაცია საქართველოში, პირადი კომუნიკაცია, 2020წ., 19 მაისი 
7. ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრი, პირადი კომუნიკაცია, 
2020წ., 21 მაისი 
8. ჯავახეთის ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, პირადი კომუნიკაცია, 2020წ., 
21 ივნისი 
9. ჯავახეთის ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, პირადი კომუნიკაცია, 2020წ., 9 
ივნისი 
10. ჯავახეთის ადგილობრივი ხელისუფლება, პირადი კომუნიკაცია, 2020წ., 24 ივნისი 
11. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი, პირადი კომუნიკაცია, 2020წ., 20 მაისი. 
12. ქვემო ქართლის ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, პირადი კომუნიკაცია, 
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