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ავტორი: მერი ჩაჩავა1 

 

მოკლე შინაარსი 
 

2017 წლის მარტიდან, როდესაც ევროკომისიამ (EC) საქართველოს მოქალაქეებს შენგენის 
ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის უფლება მიანიჭა, ცალკეულმა წევრმა სახელმწიფოებმა 
შეშფოთება გამოთქვეს საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობის მზარდი 
მატების გამო. ბოლო სამი წლის განმავლობაში დანიშნულების ქვეყნები სხვადასხვა იყო, 
თუმცა ამ სიაში საფრანგეთს და გერმანიას ყოველთვის მოწინავე პოზიციები ეკავა. 
წინამდებარე პოლიტიკის ნარკვევი განიხილავს, თუ რატომ არის მიმზიდველი ეს ორი 
ქვეყანა თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეებისათვის და შეისწავლის 
დანიშნულების ქვეყნის შერჩევის განმსაზღვრელ ფაქტორებს. 
 
მიუხედავად იმისა, რომ თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეები  
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში აქტიური არიან, დანიშნულების ქვეყნის არჩევანზე 
გავლენას ახდენს ისეთი ფაქტორები, როგორებიცაა უვიზოდ მიმოსვლის უფლება, 
იმიგრაციისა და თავშესაფრის გაცემის პოლიტიკა, სოციალური კავშირები და ცოდნა 
მიმღები ქვეყნის შესახებ. წინამდებარე პოლიტიკის ნარკვევი თავად თავშესაფრის 
მაძიებლების პერსპექტივიდან განიხილავს აღნიშნულ ფაქტორებს და გასცემს 
რეკომენდაციებს მთავრობისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის, რათა 
უზრუნველყონ  საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის განხორციელება თავშესაფრის 
მაძიებელთა ნაკადის შესამცირებლად, გამომწვევ მიზეზებთან გამკვლავების მიზნით 
შეიმუშაონ კვლევაზე დაფუძნებული სტრატეგია და აწარმოონ საინფორმაციო კამპანიები 
არარეგულარული მიგრაციის რისკებისა და ვიზალიბერალიზაციის რეგულაციების 
შესახებ.  
 
საკვანძო სიტყვები: ქართველი თავშესაფრის მაძიებლები, ევროკავშირი, 
ვიზალიბერალიზაცია, დანიშნულების ქვეყნის არჩევა, მიმზიდველი (pull) ფაქტორები, 
სოციალური კავშირები, თავშესაფრის გაცემის პოლიტიკა. 

 

1 საერთაშორისო განვითარებისა და მენეჯმენტის მაგისტრანტი ლუნდის უნივერსიტეტი 
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შესავალი 
 
მრავალწლიანი მოლაპარაკებების შედეგად 2017 წლის მარტში ევროკომისიამ 
საქართველოს მოქალაქეებს შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის ნება დართო. მას შემდეგ 
თავშესაფრის მაძიებელი ქართველების რიცხვი სწრაფი ტემპით გაიზარდა და 2018 წელს 
18,000-ს, 2019 წელს კი 19,665-ს მიაღწია (ცხრილი 1), რითაც საქართველო ევროკავშირში2 
თავშესაფრის მაძიებელთა წარმოშობის ქვეყნების ათეულში შევიდა (Eurostat 2020). 
დანიშნულების ქვეყნები სხვადასხვა დროს სხვადასხვა იყო, თუმცა სიის სათავეში 
ყოველთვის გერმანია და საფრანგეთი ექცეოდა. 2019 წლისათვის საქართველოდან 
თავშესაფრის მაძიებელთა 7,735 პირველადი განაცხადი დარეგისტრირდა საფრანგეთში, 
ხოლო 3,330 - გერმანიაში (Eurostat. n.d.). 
 
ცხრილი 1. საქართველოდან ევროკავშირის 27 წევრ ქვეყანაში თავშესაფრის მაძიებელთა პირველადი 
განაცხადების რაოდენობა  

 
 
წყარო: ევროკავშირის სტატისტიკის სამსახური (Eurostat)  

 
საქართველოს მოქალაქეების მიერ თავშესაფრის მოთხოვნის მზარდი დინამიკა 
ერთობლიობაშია განაცხადების დაკმაყოფილების დაბალ მაჩვენებელთან (დაახლოებით 
3% -დან 5% -მდე), რის გამოც წევრი სახელმწიფოები საუბრობენ უსაფუძვლო თავშესაფრის 
მაძიებლებზე და ევროკავშირში არალეგალურად დარჩენის მაჩვენებლის მატებაზე. 
აღსანიშნავია, რომ ეს გარემოებები უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის 

2 ევროკავშირი-27: წევრი სახელმწიფოები (ავსტრია, ბელგია, ბულგარეთი, გერმანია, დანია, 
ესპანეთი, ესტონეთი, ირლანდია, იტალია, კვიპროსის რესპუბლიკა, ლატვია, ლიეტუვა, 
ლუქსემბურგი, მალტა, ნიდერლანდები, პოლონეთი, პორტუგალია, რუმინეთი, საბერძნეთი, 
საფრანგეთი, სლოვენია, სლოვაკია, უნგრეთი, ფინეთი, შვედეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა და ხორვატია)  
(Eurostat 2020). 

6,510 7,230

9,910

18,000
19,665

0

5000

10000

15000

20000

25000

2015 2016 2017 2018 2019

თავშესაფრის მაძიებელთა განცხადების რაოდენობა

2 

 

                                                      



ამოქმედებისთვის საჭირო იურიდიულ საფუძველს წარმოადგენს. როგორც გერმანიის 
შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ტომას დე მაიზიერმა მიუნხენის უსაფრთხოების 54-ე 
კონფერენციაზე განაცხადა: ”თუ საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი არ 
შემცირდება, შესაძლოა ამოქმედდეს შეჩერების მექანიზმი“ (Morrison 2018). 
 
ემიგრაციისა და თავშესაფრის მაძიებელთა საკითხები დღეს ცხარე პოლიტიკური 
განხილვების საგანია. არსებული პოლიტიკის დოკუმენტები უმეტესწილად 
ორიენტირებულია უვიზო რეჟიმის გაუქმების ისეთ უარყოფით შედეგებზე, როგორებიცაა 
ევროკავშირის პოლიტიკური ნდობის დაკარგვა, საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეყნის 
იმიჯის დაზიანება და საქართველოს ევროპული მომავლის მხარდამჭერთა რაოდენობის 
შემცირება (გრიგალაშვილი და სარჯველაძე 2018). თუმცა მიზეზები, რის გამოც 
თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეები ქვეყნის დატოვების 
გადაწყვეტილებას იღებენ და ფაქტორები, რომლებიც დანიშნულების ქვეყნის შერჩევაზე 
მოქმედებენ, არ არის ადეკვატურად შესწავლილი, განსაკუთრებით კი ამ პროცესში 
უშუალოდ ჩართული ადამიანების პერსპექტივიდან. 
 
გარდა ამისა, მიიჩნევა, რომ თავშესაფრის მაძიებელი ქართველების მნიშვნელოვანი 
ნაწილის გადაწყვეტილება სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორებითაა განპირობებული. 
ხშირად მიმღები ქვეყნის საიმიგრაციო სისტემა და თავშესაფრის მძებნელთათვის 
განკუთვნილი ფინანსური დახმარება იზიდავს საქართველოს მოქალაქეებს, რომ 
ქვეყნიდან თავშესაფრის საძიებლად წავიდნენ (Dolidze, Rusu and Grigoryan 2019). თუმცა, 
ცალკეულ ქვეყნებში ჩატარებული კვლევები ცხადყოფს, რომ გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესი დანიშნულების ქვეყნის შერჩევასთან დაკავშირებით არც თუ ისე სწორხაზოვანია 
(Spinks 2013).  
 
თვისებრივი მეთოდის გამოყენებით ჩატარებული უახლესი კვლევა აჩვენებს, რომ 
თავშესაფრის მაძიებელი ქართველების გადაწყვეტილება სამშობლოს დატოვების შესახებ 
ძირითადად არ არის განპირობებული უსაფრთხოებისა და თავშესაფრის მოპოვების 
გადაუდებელი საჭიროებით. შესაბამისად, დანიშნულების ქვეყნის შესარჩევად, 
რესურსების მოსაძიებლად და მოგზაურობის დასაგეგმად მათ საკმარისი დრო აქვთ 
(Chachava 2020). 
 
წინამდებარე პოლიტიკის ნარკვევი შეაჯამებს ზემოაღნიშნულ კვლევას და განიხილავს  
თუ რატომ არის საფრანგეთი და გერმანია თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს 
მოქალაქეებისთვის მიმზიდველი, და, ასევე, იმსჯელებს  გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში ვიზალიბერალიზაციის როლზე. დასკვნები ემყარება თვისებრივი კვლევის 
დამკვიდრებულ მეთოდებს, მათ შორის, ნახევრად სტრუქტურირებულ სიღრმისეულ 
ინტერვიუებს თავშესაფრის მაძიებელ ქართველებთან, ლტოლვილთა საკითხებზე 
მომუშავე საკონსულტაციო ორგანიზაციისა და ქართული დიასპორული ორგანიზაციების 
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წარმომადგენლებთან. საველე სამუშაოები 2020 წლის იანვარში საფრანგეთსა და 
გერმანიაში მიმდინარეობდა და კვლევაში მონაწილეობა ჯამში ოცმა რესპოდენტმა მიიღო.3 
 

დანიშნულების ქვეყნის არჩევა 
 
ტრადიციულად, თავშესაფრის მაძიებლები განიხილებიან „პასიურ პაიკებად“ (passive 
pawns), რომლებიც სასწრაფოდ, დანიშნულების ქვეყნის განსაზღვრის გარეშე ტოვებენ 
სამშობლოს (Böcker and Havinga 1997, 4). მიგრაციის მკვლევრები მიიჩნევენ, რომ, შესაძლოა, 
ქვეყნის დატოვების გადაწყვეტილება ემყარებოდეს რაციონალური არჩევანის თეორიას, 
მაგრამ დანიშნულების ქვეყნის შერჩევას ზღუდავს და განსაზღვრავს ისეთი ფაქტორები, 
როგორებიცაა გეოგრაფიული მდებარეობა, დანიშნულების ადგილამდე გადაადგილების 
სიმარტივე, სავიზო შეზღუდვები, სოციალური და ფინანსური კაპიტალი და ა.შ. (Crawley 
2010, 5). ბოლო დროს მატულობს კვლევები იმის შესახებ, თუ როგორ და რა მიზეზების 
საფუძველზე არჩევენ თავშესაფრის მაძიებლები დანიშნულების ქვეყანას. ცალკეული 
ქვეყნების შესწავლის საფუძველზე, მკვლევრები განიხილავენ დასავლეთ ევროპის 
ქვეყნების მიმზიდველობას თავშესაფრის მაძიებელთათვის ისეთი ძირითადი ფაქტორების 
გამო, როგორიცაა უსაფრთხოება, სამომავლო შესაძლებლობები, ქვეყნის რეპუტაცია, 
თავშესაფრის პოლიტიკა, ყოფილი კოლონიური კავშირები, საერთო ენა და რელიგია (EASO 
2016). 
 
ზემოხსენებულ ფაქტორებთან ერთად, საიმიგრაციო პოლიტიკის განმსაზღვრელი ერთ-
ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია სამოგზაურო ვიზა, რომელიც ხშირად სასაზღვრო 
დიპლომატიის კონტექსტში, "არასასურველი" მიგრაციული ნაკადების გაკონტროლებისა 
და საგარეო ურთიერთობების დამყარების მიმართულებით განიხილება (Laube 2019, 18). 
კვლევებმა ცხადყო, რომ სავიზო შეზღუდვები მნიშვნელოვნად ამცირებს თავშესაფრის 
მაძიებელთა გადინებასა და შემოდინებას როგორც მიმღებ, ასევე წარმოშობის ქვეყნებში. 
აღსანიშნავია, რომ სავიზო რეჟიმის შემოღების შედეგად მიმღებ ქვეყანაში იმიგრაციის 
დონე თანდათანობით იკლებს, უვიზო რეჟიმის დაწესება კი დაუყოვნებლივ ზრდის 
იმიგრაციულ ნაკადებს. ეს პროცესი აიხსნება "დროებითი ცვლილების ეფექტით“ (inter-
temporal substitution effect), რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ინდივიდები შეზღუდვების 
ხელახლა დაწესების შიშის გამო ცდილობენ არსებული შესაძლებლობის დაუყოვნებლივ 
გამოყენებას (Czaika and de Haas 2017, 900). 
 

ვიზალიბერალიზაციის როლი 
 
ვიზალიბერალიზაციის შეთანხმებამ მოხსნა მოკლევადიანი C ტიპის ვიზების საჭიროება 
და ბიომეტრიული პასპორტის მფლობელ საქართველოს მოქალაქეებს 
ევროკავშირის/შენგენის ზონის წევრ ქვეყნებში სხვადასხვა მიზნით (ტურიზმი, ოჯახის 

3 მონაწილეების სრული სიის სანახავად, იხილეთ დანართი 1. 
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წევრების მონახულება, საქმიანი ბიზნეს შეხვედრები, მოკლევადიან საგანმანათლებლო 
კურსებზე დასწრება და ა.შ.) გამგზავრების შესაძლებლობა მისცა. მიუხედავად უვიზო 
რეჟიმისა, მგზავრი ვალდებულია სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენელს წარუდგინოს 
შემდეგი საბუთები: სასტუმროს ჯავშანი, უკან დასაბრუნებელი ბილეთი, სამოგზაურო 
დაზღვევა, მოგზაურობის ფინანსური უზრუნველყოფის დამადასტურებელი დოკუმენტი 
(Schengen visa info 2017). დაწესებული რეგულაციების მიუხედავად, ევროკავშირთან 
ვიზალიბერალიზაციამ თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეების 
გადაწყვეტილებებზე სხვადასხვაგვარად იმოქმედა.  
 
პირველ რიგში, უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობამ გავლენა იქონია თავშესაფრის 
მაძიებელთა გადაწყვეტილებებზე მიგრაციის რისკებისა და ხარჯების შემცირების 
თვალსაზრისით. კვლევის მონაწილეთა თქმით, ვიზალიბერალიზაციამდე ვიზის მიღებისა 
და გამგზავრების პროცესი ბევრად რთული და ხარჯიანი იყო. ვიზის ღირებულების 
გარდა, სავიზო პროცესის ბიუროკრატიულ წესებთან გამკლავების მიზნით საქართველოს 
მოქალაქეებს სჭირდებოდათ სამოგზაურო აგენტის ან საზღვარზე უკანონოდ გადამყვანის 
დაქირავება. როგორც კვლევის ზოგიერთმა მონაწილემ აღნიშნა, უვიზო რეჟიმის 
დამსახურებით გამარტივდა მოგზაურობის დაგეგმვა და ევროპაში დაქირავებული 
პირების მიერ გაწეული მომსახურეობის გარეშე ჩასვლა. 
 
უვიზო მიმოსვლასთან ერთად გადაწყვეტილების მიღების მნიშვნელოვან ფაქტორებად 
მგზავრობის საფასური და სატრანსპორტო საშუალებებზე მარტივი წვდომა დასახელდა. 
დღეს  საქართველოში ფუნქციონირებს ორი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია, რომლებიც 
ევროკავშირის ქვეყნებთან დაახლოებით 40 პირდაპირი მიმართულების რეისს ასრულებენ. 
ამასთან, ქვეყანაში შეშვებაზე უარის შიშით, ზოგიერთ (განსაკუთრებით საფრანგეთის) 
შემთხვევაში  გამოიყენება სატრანზიტო ფრენები. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ თავშესაფრის 
მაძიებლები კარგად არიან ინფორმირებულნი უვიზო მიმოსვლის მოთხოვნებსა და 
რისკებთან დაკავშირებით.  
 
საინტერესოა ისიც, რომ საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებლებში გამოიკვეთა შიში 
შეზღუდვების აღდგენასთან დაკავშირებით. კვლევის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ 
საფრანგეთში და გერმანიაში თავშესაფრის მოთხოვნის პროცესთან დაკავშირებული 
წესები და დებულებები ყოველდღიურად იცვლება, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ისინი ამ 
პროცესს ხედავენ, როგორც ხელიდან არგასაშვებ (now or never) შესაძლებლობას. 
 

დანიშნულების ქვეყნების შესახებ არსებული ცოდნა და მოლოდინები 
 
როგორც წესი, დანიშნულების ქვეყნის შერჩევასთან დაკავშირებული კვლევები 
ურთიერთსაპირისპირო შედეგებს აჩვენებს თავშესაფრის მაძიებლებელთა შორის ამ 
ქვეყნის შესახებ არსებულ ინფორმაციასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ამ 
ინფორმაციის გავლენაზე (Spinks 2013). 
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თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეების შემთხვევაში გამოვლინდა, რომ 
მოლოდინებს მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ეს  
მოლოდინები ემყარება დანიშნულების ქვეყნების იმიჯს და ადგილობრივი 
საზოგადოებების ისეთ მახასიათებლებს, როგორიცაა დემოკრატიული მმართველობა, 
ადამიანის უფლებების პატივისცემა, უსაფრთხოება, სტაბილური პოლიტიკური ვითარება, 
ძლიერი ეკონომიკა და ა.შ. ეს ფაქტორები იძლევა უკეთესი ცხოვრების იმედს და ზრდის 
მიგრაციის მოტივაციას. თუმცა, გამომდინარე იქიდან, რომ თავშესაფრის მაძიებელთა მიერ 
არა მარტო საფრანგეთი და გერმანია, არამედ ევროპის ქვეყნების უმეტესობა 
დემოკრატიულად და ტოლერანტულად იქნა მიჩნეული, მათი გადაწყვეტილებების 
მიღების პროცესზე, შესაძლოა, სხვა სპეციფიკური ფაქტორები მოქმედებდეს. 
 
კვლევამ, ასევე, გამოავლინა, რომ საქართველოს დატოვებამდე თავშესაფრის მაძიებლები, 
როგორც წესი, ფლობენ ინფორმაციას დანიშნულების ქვეყანაში თავშესაფრის მოთხოვნის 
პროცესთან, საცხოვრებლის, სოციალური კეთილდღეობის სერვისებისა და დასაქმების 
შესაძლებლობებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ასევე, გადაწყვეტილების მიღების ერთ-
ერთ მთავარ ასპექტად მიიჩნევა ინფორმაცია თავშესაფრის მოთხოვნის განაცხადების 
რაოდენობისა და მათი დაკმაყოფილების სტატისტიკის შესახებ. აღსანიშნავია, რომ ხშირ 
შემთხვევაში, მსგავს ინფორმაციას ინდივიდები სოციალური ქსელებისა თუ სხვების 
პირადი გამოცდილების დახმარებით იღებენ, რაც ყოველთვის ზუსტი ვერ იქნება, 
რამდენადაც  თავშესაფრის მოთხოვნის თითოეულ შემთხვევაზე განსხვავებულად 
მოქმედებს პირადი ფაქტორები. უფრო მეტიც, როგორც აღმოჩნდა, სხვადასხვა სახის 
ინფორმაციას არაერთგვაროვანი გავლენა აქვს თავშესაფრის მაძიებელთა 
გადაწყვეტილებაზე. მაგალითად, ინფორმაცია, რომ საფრანგეთსა და გერმანიაში 
თავშესაფრის მაძიებლებს ხელი მიუწვდებათ უფასო და მაღალი ხარისხის სამედიცინო 
მომსახურეობაზე, ყველაზე ხშირად სახელდება, როგორც გადაწყვეტილების მიღების 
მთავარი ფაქტორი. მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ საფრანგეთის „ღია“ სოციალური 
კეთილდღეობის სისტემამ ქვეყანა უფრო მიმზიდველი გახადა თავშესაფრის 
მაძიებლთათვის. 
 
და ბოლოს, როგორც კვლევის შედეგებმა აჩვენა, თავშესაფრის მაძიებელი ქართველები არ 
ფლობენ საკმარის ინფორმაციას დანიშნულების ქვეყნების საიმიგრაციო პოლიტიკისა თუ 
არსებული პოლიტიკური და სოციალური კლიმატის შესახებ. გარდა ამისა, საკმაოდ მწირია 
მათი ცოდნა რეგულარული მიგრაციის შესაძლებლობების შესახებ. 
 

სოციალური კავშირები 
 
სოციალური კავშირები მნიშვნელოვნად განაპირობებს მიგრაციის ნაკადებს. როგორც 
ტილი (Tilly 1990, 79) აღნიშნავს „მიგრირებს არა ხალხი, არამედ კავშირები". 
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თავშესაფრის მაძიებელი ქართველების შემთხვევაში, არსებული სოციალური კავშირები 
გადაწყვეტილების მიღების ყველა ეტაპზე  ფიგურირებდა და დანიშნულების ადგილის 
შერჩევის პროცესში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორად დასახელდა. 
გამოკითხულთა უმრავლესობამ განაცხადა, რომ საფრანგეთსა და გერმანიაში ჰყავდა 
ოჯახის წევრები, ახლო ნათესავები, მეგობრები ან, უბრალოდ, ნაცნობები, რამაც მათი 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ორგვარად წარმართა: რამდენიმე შემთხვევაში 
საფრანგეთსა და გერმანიაში გამგზავრება ოჯახის წევრებთან სიახლოვის სურვილით იყო 
განპირობებული. ძირითადად კი, ამ ქვეყნებში ნაცნობის არსებობამაც კი უფრო 
მიმზიდველი გახადა ისინი სხვა ქვეყნებთან შედარებით, სადაც თავშესაფრის მაძიებლები 
სრულებით მარტო იქნებოდნენ. საფრანგეთსა და გერმანიაში არსებულმა სოციალურმა 
კავშირებმა საცხოვრებლით, საკვებით, სამუშაო ადგილითა და საჭირო ინფორმაციის 
მშობლიურ ენაზე მიწოდებით ხელი შეუწყო თავშესაფრის ძიების პროცესს. ასეთი სახის 
დახმარება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო მათთვის, ვისაც რთული წინაღობები 
ჰქონდათ - არ იცოდნენ ენა, არასდროს ყოფილან საზღვარგარეთ, ან ახალი 
ტექნოლოგიების შესახებ შეზღუდულ ინფორმაციას ფლობდნენ.  
 
უფრო მეტიც, კვლევის შედეგად გამოიკვეთა სოციალური მედია, როგორც თავშესაფრის 
მაძიებელთათვის ინფორმაციის მნიშვნელოვანი წყარო. გასაკვირი არ არის, რომ 
სოციალური მედია, უფრო კონკრეტულად კი Facebook ჯგუფები მოიხსენიება, როგორც 
ყველაზე სასარგებლო სოციალური პლატფორმა, სადაც თავშესაფრის მაძიებლები 
დანიშნულების სხვადასხვა ქვეყნებიდან ერთმანეთს უზიარებენ პირად გამოცდილებას 
თავშესაფრის მოთხოვნის პროცესთან დაკავშირებით. ასევე, გერმანიასა და საფრანგეთში 
არსებულ სოციალურ კავშირებში ხშირად მოიაზრება დიასპორა, ლტოლვილთა 
ორგანიზაციები და რელიგიური თემები. გარდა ამისა, ამ ჯგუფებში შედიოდნენ არა 
მხოლოდ ქართველები, არამედ რუსულენოვანი ემიგრანტები სხვა პოსტსაბჭოთა 
ქვეყნებიდან.  
 
ევროპაში დანიშნულების ქვეყნის არჩევის შესახებ ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ 
გარდა ოჯახის წევრებისა და მეგობრებისა, აგენტები და საზღვარზე უკანონო გადამყვანები 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ თავშესაფრის მაძიებელთა მიმართულების შერჩევაში 
(Robinson and Segrott 2002; Spinks 2013). ქართველი თავშესაფრის მაძიებლების შესახებ 
კვლევა კი მსგავსი დასკვნის გამოტანის საშუალებას არ იძლევა, რაც მნიშვნელოვნად 
განასხვავებს მათ თავშესაფრის მაძიებლების სხვა შემთხვევებისაგან. აღსანიშნავია, რომ 
სხვადასხვა სირთულესთან გასამკლავებლად საქართველოდან თავშესაფრის 
მაძიებლებსაც სჭირდებათ ფასილიტაცია, თუმცა, მათ შემთხვევაში, აგენტების და 
საზღვარზე უკანონო გადამყვანების როლებს სოციალური მედია და პირადი კავშირები 
ითავსებს. 
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დასკვნა 
 
თავშესაფრის მაძიებელ საქართველოს მოქალაქეთა მიერ დანიშნულების ქვეყნის შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღების განმაპირობებელი ფაქტორების ეს მოკლე მიმოხილვა ავლენს 
მიგრაციის კომპლექსურობას, და გამოწვევის წინაშე აყენებს დღეს არსებულ აკადემიურ 
დისკურსს, რომელიც დანიშნულების ქვეყნის განსაზღვრისას ორი ურთიერთსაპირისპირო 
პოლუსის - შანსისა და არჩევანის  - გარშემო ტრიალებს. კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ 
ევროკავშირთან ვიზალიბერალიზაციის შეთანხმებამ ქართველებისთვის მკვეთრად 
გაზარდა მიგრაციის შესაძლებლობები, თუმცა დანიშნულების ქვეყნებს შორის არჩევანი 
კვლავ შეზღუდული დარჩა. უფრო მეტიც, მხოლოდ უვიზოდ მიმოსვლის შესაძლებლობას 
შეზღუდული გავლენა აქვს გადაწყვეტილების მიღებაზე, რამდენადაც ეს პროცესი 
მჭიდროდაა დაკავშირებული სამოგზაურო ხარჯებთან, ტრანსპორტირების 
საშუალებებთან და დანიშნულების ქვეყნის იმიჯთან (ადამიანის უფლებების, 
დემოკრატიის, დასაქმების ხელმისაწვდომობის, განათლებისა და ა.შ. თვალსაზრისით). 
 
გარდა ამისა, კვლევამ აჩვენა, რომ თავშესაფრის მაძიებელი ქართველები აქტიურად 
მონაწილეობენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, აქვთ დრო, რომ წინასწარ 
გააანალიზონ შესაძლო მიმართულებები და დაგეგმონ მოგზაურობა. თუმცა, მათ 
არჩევანზე მრავალი სხვადასხვა ფაქტორი ახდენს გავლენას, როგორიცაა, თავშესაფრის 
გაცემის პოლიტიკა, სოციალური კეთილდღეობის სერვისების არსებობა და მათი 
ხელმისაწვდომობა, აქტიური სოციალური კავშირები, დანიშნულების ქვეყნის შესახებ 
არსებული ინფორმაცია და მოლოდინები. ეს ყველაფერი კი აჩვენებს, რომ 
ადგილმდებარეობის შერჩევა არ არის დამოკიდებული მხოლოდ ინდივიდებზე. 
აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ფაქტორთა გარკვეული ნაწილი შეიძლება 
ევროკავშირის სხვა ქვეყნებშიც მოიძებნებოდეს, თუმცა სწორედ საფრანგეთსა და 
გერმანიაში გვხვდება ამ ფაქტორთა ერთობლიობა, რაც დანიშნულების ამ ორ ქვეყანას 
განსაკუთრებით მიმზიდველს ხდის თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს 
მოქალაქეებისათვის.  
 

რეკომენდაციები 
 
საქართველოს მთავრობისთვის: 
 
მართალია, არარეგულარული მიგრაციული ნაკადების მართვა ძალიან მნიშვნელოვანია, 
მაგრამ გადაადგილების მკაცრი კონტროლი, შესაძლოა, სამართლებრივად 
გაუმართლებელი იყოს და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევამდე მივიდეს. 
როგორც ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაშია აღნიშნული: „ყოველ 
ადამიანს აქვს უფლება ეძიოს დევნისაგან თავშესაფარი სხვა ქვეყნებში და ისარგებლოს ამ 
თავშესაფრით“ (გაერო 1948, მუხ. 14). ამრიგად, თავშესაფრის მაძიებელთა ნაკადის 
მართვაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის 
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დანერგვას და გონივრული და ეფექტური მიგრაციის პოლიტიკის დამკვიდრებას, 
რომელიც შესაბამისობაშია გადაადგილების თავისუფლებისა და თავშესაფრის მოთხოვნის 
უფლებასთან. 
 
გარდა ამისა, ქართველი თავშესაფრის მაძიებლების გადაწყვეტილებების უკან მხოლოდ 
ეკონომიკურ პრობლემებზე ყურადღების გამახვილებით, შესაძლოა უგულვებელვყოთ 
სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორები. სწორედ ამიტომ აუცილებელია იმ მიზეზების 
სიღრმისეული შესწავლა, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს ქვეყნის დატოვებას და 
ევროკავშირში თავშესაფრის მოთხოვნას აიძულებს. ასევე, მნიშვნელოვანია კვლევაზე 
დაფუძნებული სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც აღნიშნული გამომწვევი მიზეზების 
წინააღმდეგ იქნება მიმართული.  
 
სხვა რეკომენდირებული ნაბიჯები: 
 

• გააძლიერონ საერთაშორისო თანამშრომლობა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა 
სასაზღვრო კონტროლი, მიგრაციისა და თავშესაფრის ძიების მართვა, 
უსაფრთხოება, საგარეო ურთიერთობები და ადამიანის ფუნდამენტური 
უფლებები; 

• განავითარონ საქართველოსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის შრომითი 
მიგრაციისა და სხვა რეგულარული მიგრაციის შესაძლებლობები;  

• აწარმოონ ამომწურავი საინფორმაციო კამპანიები რეგულარული მიგრაციის უკვე 
არსებული შესაძლებლობების, არარეგულარული მიგრაციის რისკებისა და უვიზო 
მიმოსვლის წესების დარღვევის შედეგების შესახებ. 

  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის:  
 
თავშესაფრის მოთხოვნის პროცესის სპეციფიკიდან გამომდინარე, თავშესაფრის 
მაძიებლები, როგორც წესი, ცდილობენ თავიდან აიცილონ უშუალო კომუნიკაცია 
სამთავრობო დაწესებულებებთან. შესაბამისად, სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციები აქტიურად უნდა ჩაერთონ ამ პროცესში შემდეგნაირად: 
 

• თავად თავშესაფრის მაძიებლების პერსპექტივიდან სიღრმისეულად შეისწავლონ 
ქვეყნის დატოვების გამომწვევი ფაქტორები;  

• აწარმოონ მუდმივი მონიტორინგი საქართველოში ადამიანის უფლებების კუთხით 
არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით და დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში 
დაუყოვნებლივ მოახდინონ რეაგირება;  

• საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით აწარმოონ საინფორმაციო 
კამპანიები არარეგულარული მიგრაციის რისკებისა და უვიზო მიმოსვლის წესების 
დარღვევის შედეგების შესახებ. 
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მედია ორგანიზაციებისთვის: 
 
და ბოლოს, ნათელია, რომ ინფორმაციის გაზიარება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 
თავშესაფრის მაძიებელთა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ვინაიდან ის ქმნის 
გარკვეული სახის მოლოდინებსა და სურათს დანიშნულების სხვადასხვა ქვეყნის შესახებ. 
ამრიგად, როგორც ეროვნულმა, ისე საერთაშორისო მედია ორგანიზაციებმა სათანადოდ 
უნდა გააშუქონ ინფორმაცია თავშესაფრის მაძიებელი ქართველების შემთხვევების შესახებ 
და ყურადღება გაამახვილონ თავშესაფრის მოთხოვნის უსაფუძვლო განაცხადების 
წარდგენის რისკებსა და მოსალოდნელ შედეგებზე. 
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              დანართები 
 
დანართი #1: კვლევის მონაწილეების სრული სია 
 
 

# ფორმა სახელი სქესი ასაკი საცხოვრებელი 
ადგილი 

პოზიცია/სტატუსი 

1 პირისპირ, 
ინდივიდუალური; 
ნახევრად 
სტრუქტურიზებული 

(R) 
რესპოდენტი 
1 

მდედ. 37 ნიცა, 
საფრანგეთი 

თავშესაფრის 
მაძიებელი / 
უარყოფითი 
გადაწყვეტილება 
გასაჩივრებულია  

2 პირისპირ, ჯგუფური; 
ნახევრად 
სტრუქტურიზებული 

R 2 
R 3 
R 4 

მდედ. 
მდედ. 
მამრ. 

29 
42 
45 

ნიცა, 
საფრანგეთი 

თავშესაფრის 
მაძიებლები / 
მიმდინარე საქმეები 

3  პირისპირ, 
ინდივიდუალური; 
ნახევრად 
სტრუქტურიზებული 

R 5 მამრ. 
 

19 პარიზი, 
საფრანგეთი 

თავშესაფრის 
მაძიებელი / 
უარყოფითი 
გადაწყვეტილება 
გასაჩივრებულია 

4 პირისპირ, 
ინდივიდუალური; 
ნახევრად 
სტრუქტურიზებული 

R 6 მდედ. 
 

34 პარიზი, 
საფრანგეთი 

თავშესაფრის 
მაძიებელი / 
უარყოფითი 
გადაწყვეტილება 
გასაჩივრებულია 

5 პირისპირ, 
ინდივიდუალური; 
ნახევრად 
სტრუქტურიზებული 

R 7 მდედ. 24 ცრეილი, 
საფრანგეთი 

თავშესაფრის 
მაძიებელი / 
უარყოფითი 
გადაწყვეტილება 
გასაჩივრებულია 

6 პირისპირ, 
ინდივიდუალური; 
ნახევრად 
სტრუქტურიზებული 

R 8 მდედ. 30 პარიზი, 
საფრანგეთი 

საქართველოს 
დიასპორული 
ორგანიზაცია 

7 პირისპირ, ჯგუფური; 
ნახევრად 
სტრუქტურიზებული 

R 9 
R10 

მდედ. 
მდედ. 

37 
65 

მეტცი, 
საფრანგეთი 

თავშესაფრის 
მაძიებლები / 
მიმდინარე საქმეები 

8 პირისპირ, 
ინდივიდუალური; 

R 11 
 

მდედ. 32 მიუნხენი, 
გერმანია 

საქართველოს 
დიასპორული 
ორგანიზაცია 

13 

 



ნახევრად 
სტრუქტურიზებული 

9 
 

პირისპირ, ჯგუფური; 
ნახევრად 
სტრუქტურიზებული 

R 12 
R 13 
R 14 

მამრ. 
მამრ. 
მამრ. 

26 
31 
29 

ბერლინი, 
გერმანია 

თავშესაფრის 
მაძიებლები / 
უარყოფითი 
გადაწყვეტილებები 
გასაჩივრებულია 

10 
 

პირისპირ, ჯგუფური; 
ნახევრად 
სტრუქტურიზებული 

R 15 
R 16 
 

მდედ. 
მდედ. 
 

29 
32 

დრეზდენი, 
გერმანია  

არასამთავრობო 
ორგანიზაცია - 
საქსონიის 
ლტოლვილთა საბჭო  

11 პირისპირ, ჯგუფური; 
ნახევრად 
სტრუქტურიზებული 

R 17 
R 18 

მამრ. 
მამრ. 

63 
34 

ბერლინი, 
გერმანია 

თავშესაფრის 
მაძიებლები / 
მიმდინარე საქმეები 

12 ვიდეო შეხვედრა, 
ინდივიდუალური; 
ნახევრად 
სტრუქტურიზებული 

R 19 მდედ. 
 

31 ნიცა, საფრანგეთი ლტოლვილის 
სტატუსი  

13 ვიდეო შეხვედრა, 
ინდივიდუალური; 
ნახევრად 
სტრუქტურიზებული 

R 20 მამრ. 
 

25 თბილისი, 
საქართველო  

უარი თავშესაფარზე / 
საქართველოში 
დეპორტირებული  
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