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ინტერპარტიული მანიფესტი შეიქმნა პროექტის „მდგრადი პოლიტიკური კულტურის 
გაძლიერება ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს შორის“ ფარგლებში, რომელიც 
მხარდაჭერილია საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს მიერ და მიზნად 
ისახავს ღირებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკური კულტურის ხელშეწყობას. 
პროექტის ფარგლებში, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა (GIP) იმუშავა პარტიების 
ახალგაზრდა წევრებთან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად, 
რათა ხელი შეუწყოს მათი ცნობიერების და უნარების გაზრდას კონსენსუსზე 
დაფუძნებული პოლიტიკის და ამომრჩეველთან ეფექტიანი კომუნიკაციის შესახებ. 
პროექტის მიზანს ასევე წარმოადგენდა  მათი დახმარება იმ პოლიტიკური საკითხების 
იდენტიფიცირებაში, რომლებიც ასახავს ამომრჩეველში არსებულ საჭიროებებს. 
პროექტის ამოცანაა, ხელი შეუწყოს შიდა დისკუსიებს პარტიებში, ასევე, პარტიათაშორის 
თანამშრომლობას სტრატეგიულად მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საკითხებზე. პროექტის 
ფარგლებში შექმნილი ინტერპარტიული მანიფესტი წარმოადგენს დოკუმენტს, რომელიც 
პოლიტიკურ პარტიებს სთავაზობს რეაგირების სტრატეგიებს იმის შესახებ, თუ როგორ 
შეუძლიათ, დაგეგმონ ეფექტიანი კომუნიკაცია ამომრჩეველთან, განსაკუთრებით, 
არჩევნებს შორის პერიოდში, რათა სწორად მოახდინონ მათი მოლოდინების და 
საჭიროებების იდენტიფიცირება და ეფექტიანად უპასუხონ მათ.

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) არის არაპარტიული, კვლევითი და 
ანალიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც 2011 წლის დასაწყისში დაარსდა. GIP ცდილობს 
საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების ორგანიზაციული საფუძვლების 
გაძლიერებას და ეფექტური მმართველობის პრინციპების განვითარებას პოლიტიკური 
კვლევისა და ადვოკატირების გზით. ორგანიზაციის მიზანია, გახდეს კვლევებისა  და 
პოლიტიკური ინოვაციების წამყვანი ცენტრი საქართველოსა და შავი ზღვის რეგიონში და 
საკუთარი წვლილი შეიტანოს რეგიონული თანამშრომლობის განვითარებისა და 
პოლიტიკური სტაბილურობის მისაღწევად. 2013 წლიდან საქართველოს პოლიტიკის 
ინსტიტუტი არის ეუთოს აკადემიური ინსტიტუტებისა და ანალიტიკური ორგანიზაციების 
ქსელის წევრი, ასევე, არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის კვლევითი ორგანიზაციების 
ქსელის წევრი, რომელიც ამოქმედდა 2020 წლის სექტემბრიდან ევროკომისიის 
მხარდაჭერით.
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წინასიტყვაობა 

ინტერპარტიული მანიფესტი „რას ითხოვს ამომრჩეველი: გზავნილი საქართველოს 
პოლიტიკური პარტიებისთვის“ მომზადდა პროექტ „მდგრადი პოლიტიკური კულტურის 
გაძლიერება საქართველოში ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს შორის“ ფარგლებში. 
შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს მხარდაჭერით საქართველოს პოლიტიკის 
ინსტიტუტმა (GIP) ფასილიტაცია გაუწია საქართველოში მოქმედი 10 პოლიტიკური 
პარტიის ახალგაზრდა წევრებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების 
ერთობლივ მუშაობას. დოკუმენტი შეიქმნა მცირე სამუშაო ჯგუფების მიერ საქართველოს 
სხვადასხვა რეგიონში საველე სამუშაოების მიგნებებზე დაყრდნობით. ორდღიანი 
ვორკშოპის ფარგლებში, პროექტის მონაწილეებს შორის მცირე ჯგუფური და, შემდგომ, 
საერთო განხილვების საფუძველზე, შეიქმნა წარმოდგენილი ინტერპარტიული მანიფესტი. 
დოკუმენტი მოიცავს პარტიების ახალგაზრდა წევრებისა და სამოქალაქო საზოგადოების 
წარმომადგენლების ათ მთავარ მიგნებას, თუ რას ელის ამომრჩეველი პოლიტიკური 
პარტიებისგან საქართველოში. თითოეული მიგნებისთვის პროექტის მონაწილეების 
მიერვე შემუშავებულია პოლიტიკური პარტიების რეაგირების სავარაუდო სტრატეგიები.

იმედი გვაქვს, რომ ინტერპარტიულ მანიფესტზე ერთობლივი მუშაობის პრეცედენტი, 
როგორც პარტიების საგნობრივი თანამშრომლობის გამოცდილება, ხელს შეუწყობს 
კონსენსუსზე დაფუძნებული პოლიტიკური კულტურის ჩამოყალიბებას საქართველოში, 
რაც აღნიშნული პროექტის ერთ-ერთ მთავარ ამოცანას წარმოადგენს. ხოლო პროექტის 
შედეგად შემუშავებული დოკუმენტის მიზანია საქართველოს პოლიტიკური 
პარტიებისთვის ისეთი სამოქმედო სტრატეგიის შეთავაზება, რომელიც დაეხმარება მათ 
არჩევნებს შორის პერიოდში სწორად დაგეგმონ საკუთარი აქტივობა, რათა მეტად 
დაუახლოვდნენ ამომრჩევლის ინტერესებსა და საჭიროებებს. ამ მიზნის მიღწევისთვის, 
მნიშვნელოვანია, რომ საველე მოკვლევა ჩატარდა თავად პარტიების ახალგაზრდა 
წევრების მიერ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობით, 
რაც განაპირობებს მანიფესტში ჩამოყალიბებული მთავარი მიგნებების და სამოქმედო 
გეგმის სანდოობას საკუთრივ პარტიებისთვის. მანიფესტი უცვლელად ასახავს 
ამომრჩეველთან პირდაპირი კომუნიკაციისა და სამუშაო ჯგუფების ერთობლივი 
მსჯელობის შედეგებს - მოლოდინებსა და მათზე რეაგირების მექანიზმებს.
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ინტერპარტიული მანიფესტის თანაავტორი 

პარტიების წევრები:

ქართული ოცნება: ნატა გუბიანური, ლუკა ხარშილაძე;  

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა: სალომე სომხიშვილი, გიორგი წულაია;

კონსერვატიული პარტია: თათია მაჩაიძე, აზა გოგუა

გახარია საქართველოსთვის: ზურა გამგებელი, მიხეილ წვერავა;

ანა დოლიძე ხალხისთვის: სალომე წერეთელი, მიხალის ირემაძე;

ევროპული საქართველო: თორნიკე კობახიძე, ნოდარ ლაცაბიძე;

გირჩი-მეტი თავისუფლება: გოგა ჭკადუა, ირაკლი კუკანია;

ლელო: ნინო თოლორაია, ვაჩე ჩინჩალაძე;

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია: ნინი მიქაძე, გოგა ფოლადაშვილი;

სტრატეგია აღმაშენებელი: ელისო ბრეგვაძე, მარიამ მჭედლიშვილი.

სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები:

თინათინ გაჩეჩილაძე

ნიკა კრაწაშვილი

თამუნა მანველიშვილი

ირინა მიქავა

ახმედ მიქელაძე

მარიამ სულამანიძე

გიორგი ჩიკვილაძე

სანდრო ჯიბლაძე
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შესავალი 

პოლიტიკურ პარტიებს უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრიათ საქართველოს მსგავს 
შედარებით ახლაგაზრდა დემოკრატიებში, სადაც პოლიტიკურ ცხოვრებაში 
საზოგადოების ორგანიზებული ჩართულობის ტრადიცია ნაკლებადაა განვითარებული. 
წარმატებული დემოკრატიზაციის პროცესში პოლიტიკური პარტიების გამართულად 
ფუნქციონირება უზრუნველყოფს წარმომადგენლობითი დემოკრატიის განმტკიცებასა და 
გაძლიერებას1. ხოლო მთელ რიგ ქვეყნებში, სადაც ბოლო წლებში ანტიესტაბლიშ- 
მენტური და პოპულისტური პოლიტიკური ჯგუფების პოპულარობის ზრდა შეინიშნება, 
სწორედ ტრადიციული პოლიტიკური პარტიების გაძლიერებას შეუძლია ლიბერალური 
დემოკრატიების წინაშე მდგარ ამ საფრთხესთან გამკლავება2.

ამ კონტექსტში პოლიტიკური პარტიების მოვალეობაა, გარკვეულწილად, მოქალაქესა და 
გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს შორის დამაკავშირებელი რგოლის ფუნქცია 
შეასრულონ. ისინი უზრუნველყოფენ საზოგადოებისთვის აქტუალური საკითხების წინ 
წამოწევასა და გაჟღერებას. თუმცა, ბოლო რამდენიმე წელია, საქართველოს 
პოლიტიკური ცხოვრება შესულია ღრმა და ხანგრძლივ პოლიტიკურ კრიზისში, რომელიც 
განსაკუთრებით გამოიკვეთა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ქვეყანაში 
პოლარიზაცია თანდათან ღრმავდება, რაც ხელს უშლის როგორც ქვეყნის დემოკრატიულ 
კონსოლიდაციას, ასევე, ართულებს პოლიტიკურ პარტიებს შორის თანამშრომლობის 
პროცესს.  ძირითადი პოლიტიკური აქტორების მიერ  პოლიტიკა აღიქმება, როგორც 
ნულოვანი ჯამის თამაში, სადაც გამარჯვებულს რჩება ყველაფერი. მოვლენების მსგავსი 
განვითარება კი საქართველოს მდგრადი პოლიტიკური კულტურის განვითარებისთვის 
შემაფერხებელ ფაქტორს წარმოადგენს, ვინაიდან დემოკრატიული პროცესების 
გაჯანსაღებისთვის მნიშნელოვანია არამხოლოდ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის, 
არამედ მთელი პარტიული სისტემის ინსტიტუციონალიზაცია.3  

არადა, სწორედ პოლიტიკურ პარტიებს აკისრიათ გადამწყვეტი როლი ქვეყანაში 
მდგრადი პოლიტიკური კულტურის ჩამოყალიბებასა და განმტკიცებაში. მმართველი 
პარტია, ისევე, როგორც პოლიტიკური ოპოზიცია, ვალდებული არიან ამომრჩეველს 
შესთავაზონ საგნობრივი დისკუსია და პოლიტიკის პოზიტიური დღის წესრიგი, რაც ხელს 
შეუწყობს უკიდურესი პოლარიზაციის შემცირებას და პოლიტიკურ აქტორებს შორის 
თანამშრომლობის ცივილურ ჩარჩოებში გადასვლას. 

1. Nodia  Ghia & Scholbach Alvaro Pinto,  Introduction. The political landscape of Georgia. eds. Nodia  Ghia & Scholbach Alvaro Pinto, (The Netherlands: Eburon Academic Publishers, 2006), 1. 

2. Bértoa Fernando Casal & Rama José, The antiestablishment challenge. Journal of Democracy (John Hopkins University Press, 32, no. 1, 2021), 37-51.

3. Bértoa Fernando Casal, Political parties or party systems? Assessing the ‘myth of institutionalisation and democracy. West European Politics. (Taylor & Francis Online, volume 40, 2017), 402-429. 
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ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია ისიც, რომ რეგიონში მიმდინარე გეოპოლიტიკური 
ძვრები და დასავლეთის ქვეყნების გაერთიანება ევროპის აღმოსავლეთში რუსული 
სამხედრო აგრესიის წინააღმდეგ, აჩენს შესაძლებლობების ფანჯარას 
საქართველოსთვის განიმტკიცოს თავისი ევროპული პერსპექტივა და დაადგეს 
ევროინტეგრაციის შეუქცევად გზას. ამ პროცესში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება 
ქართული პოლიტიკური სპექტრის ერთიანობას და დემოკრატიზაციის პროცესისადმი 
ერთგულებას. 

წინამდებარე მანიფესტის მიზანია, დაინტერესებულ მკითხველს გააცნოს ქართველ 
ამომრჩეველში არსებული მოლოდინები პოლიტიკური პარტიების მიმართ ამ რთულ 
შიდაპოლიტიკური თუ რეგიონული კრიზისების ფონზე, და გასცეს რეკომენდაციები 
პარტიების შესაძლო სტრატეგიების შესახებ, რათა მოხდეს საზოგადოებისა და 
პოლიტიკური აქტორების ინტერესების მაქსიმალური თანხვედრა. 

იმის დასადგენად, თუ რა არის ამომრჩევლის მოლოდინი და რას ელის ის პოლიტიკური 
პარტიებისგან, ამ უკანასკნელის წევრებისა და სამოქალაქო საზოგადოების 
წარმომადგენლებისგან შემდგარმა სამუშაო ჯგუფებმა განახორციელეს 19 საველე 
გასვლა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. კვლევის ფარგლებში, დაიფარა 16 
მუნიციპალიტეტი, აქედან 3 დიდი ქალაქი (ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი) როგორც 
აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოში. აღნიშნულ არეალებში, ანონიმურობისა 
და ყველა შესაბამისი  წესის დაცვით,  პარტიების პოტენციურ თუ უკვე არსებულ 
ამომრჩეველთან ჩატარდა ფოკუს ჯგუფის ფორმატის დისკუსიები და სიღრმისეული 
ინტერვიუები. შედეგად, მოხდა ამომრჩეველში არსებული 10 ძირითადი მოლოდინის 
იდენტიფიცირება პოლიტიკური პარტიების მიმართ. თითოეული მოლოდინისთვის 
შეთავაზებულია პოლიტიკური პარტიების რეაგირების სავარაუდო სტრატეგიები 
(საშუალოდ 4-6 რეაგირება ამომრჩევლის თითოეული მოლოდინისთვის).
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რას ელის ამომრჩეველი ქართული 
პოლიტიკური პარტიებისგან: 

რეაგირების სტრატეგია 
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საქართველოში არსებობს ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსი საგარეო პოლიტიკის 
ორიენტირებზე განურჩევლად იმისა, რომელი პოლიტიკური პარტია თუ ლიდერია ქვეყნის 
მმართველობის სათავეებთან. მოსახლეობის დიდი ნაწილი თანხმდება იმაზე, რომ 
საქართველოს მომავალი მჭიდროდაა დაკავშირებული ქვეყნის ევრო-ატლანტიკურ 
ინტეგრაციასთან. რუსეთის უკრაინაში შეჭრამ გააერთიანა დასავლური სამყარო და 
საქართველოსთვის გააჩინა მისი ევროპასთან კიდევ უფრო დაახლოების 
შესაძლებლობის ფანჯარა. თუმცა, ამ შესაძლებლობის წარმატებით გამოყენება 
დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მოახერხებენ პოლიტიკური პარტიები და 
ძირითადი აქტორები ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებზე შეთანხმებასა და აქტიურ 
თანამშრომლობას. კერძოდ, ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაცია მოითხოვს 
დემოკრატიზაციის გზაზე აუცილებელი რეფორმების მხარდაჭერასა და გაძლიერებას. 
შესაბამისად, იმისთვის, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა მოახერხონ ეროვნული 
მნიშვნელობის საკითხებზე შეთანხმება და ქვეყნის დასავლური ინტეგრაციის გაღრმავება, 
სასურველია, იმუშაონ რეაგირების შემდეგ სტრატეგიებზე:

რეაგირება: 

შიდა და ინტერპარტიული დისკუსიების დროს პრიორიტეტი მიენიჭოს ისეთ 
საკითხებს,  რომლებზეც არის კონსენსუსის გაჩენის რეალური პერსპექტივა, 
როგორიცაა ქვეყნის დასავლური საგარეოპოლიტიკური ორიენტაცია, უსაფრთხოება 
და დემოკრატიზაცია;

პარტიებმა დაიწყონ თანამშრომლობა ეროვნული უსაფრთხოების მთავარი 
გამოწვევების (ოკუპაცია და რუსეთისგან მომავალი საფრთხეები) შემცირებისა და 
დაძლევის სტრატეგიებზე;

უზრუნველყონ ევროინტეგრაციის გზაზე აუცილებელი რეფორმების პროცესის 
აქტიური მხარდაჭერა და ისეთ საკითხებზე თანამშრომლობა, როგორიცაა საარჩევნო 
და სასამართლო სისტემების რეფორმა, სამართალდამცავი და უსაფრთხოების 
უწყებების რეორგანიზაცია და ა.შ.;

საერთო შეთანხმების საგანი გახდეს რუსეთთან ღიად აფილირებულ პარტიებთან 
თანამშრომლობაზე წითელი ხაზების გავლება. 

მოლოდინი #1. 
ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებზე შეთანხმება
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მორიგი მოლოდინი პოლიტიკური პარტიების მიმართ, რაც ამომრჩეველთან 
კომუნიკაციის შედეგად გამოიკვეთა, არის პოლიტიკური პარტიების 
ანგარიშვალდებულების საკითხი როგორც საკუთარი მხარდამჭერების, ისე უფრო 
ფართო საზოგადოების წინაშე. კონკრეტულად, საზოგადოება ელის, რომ პარტიები 
გამოიყენებენ მათთვის ხელმისაწვდომ ყველა შესაძლო პოლიტიკურ ინსტიტუციურ 
პლატფორმას მათი ამომრჩევლის საჭიროებების ადვოკატირებისთვის. ეს საკითხი 
განსაკუთრებით აქტუალურია გაჭიანურებული პოლიტიკური კრიზისის კონტექსტში, 
რომლის ფარგლებშიც, ოპოზიციური პარტიების ნაწილი, პერიოდულად, მიმართავს 
პოლიტიკური ოპონირების ისეთ სტრატეგიას, როგორიცაა პარლამენტის ან საკრებულოს 
ბოიკოტი. ამგვარი გადაწყვეტილება უზღუდავს პარტიებს საკუთარი ამომრჩევლის 
წარმომადგენლობითობას, შესაბამისად, მათი საჭიროებების ოფიციალური 
პლატფორმების მეშვეობით ადვოკატირების ინსტრუმენტებს. ამასთან, საზოგადოების 
წინაშე ანგარიშვალდებულების პრობლემად რჩება პარტიების სამოქმედო სტრატეგიების 
გაუმჭვირვალე ხასიათი, ამომრჩევლის ნაკლები ხელმისაწვდომობა პარტიების 
შიდადემოკრატიული და შიდაპოლიტიკური პროცესის შესახებ ინფორმაციაზე, 
უკუკავშირის გაცვლის შეზღუდული შესაძლებლობები და სხვა. 

რეაგირება: 

გარკვეული პერიოდულობით შეიქმნას პარტიების სამოქმედო გეგმების, ერთგვარი 
„გასაკეთებელი საქმეები“ (To Do List), მოხდეს მისი გასაჯაროება და 
განხორციელდეს საზოგადოებისთვის პერიოდული ანგარიშების მიწოდება პარტიის 
მოკლევადიანი თუ გრძელვადიანი პოლიტიკური ამოცანების  მიმდინარეობის შესახებ 
- როგორ მოხდა მათი ადვოკატირება, მიღწევა და ა.შ.;

პარტიებმა დაიწყონ ან გაააქტიურონ მუშაობა  პროგრამულ პლატფორმებზე 
აპლიკაციის, ან სხვა ალტერნატიული ფორუმის სახით, რომელთა მეშვეობით, 
დაინტერესებულ საზოგადოებას მუდმივად ექნება წვდომა პარტიის, მისი 
მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ამოცანების, შიდაპარტიული პროცესების და 
პოტენციური ამომრჩევლისთვის საინტერესო სხვადასხვა საკითხებზე;

უზრუნველყონ ფინანსური გამჭვირვალობა: შესაწირის, ხარჯთაღრიცხვის 
მიზნობრიობის, ანგარიშგების, კონკრეტული პროექტ(ებ)ის ხარჯების გასაჯაროება;

შეიქმნას დამოუკიდებელი სტრატეგია პოლიტიკური პარტიების ლიდერების 
ანგარიშვალდებულების შესახებ როგორც პარტიის, ისე ამომრჩევლის წინაშე: 
სტრატეგია შეიძლება მოიცავდეს პერიოდული მოხსენების, ანგარიშის მომზადებას და 
წარდგენას, ასევე,  უკუკავშირის მიღებას.

მოლოდინი #2. 
ანგარიშვალდებულების გაძლიერება ხალხის წინაშე: 
პარტიებისთვის ხელმისაწვდომი პოლიტიკური პლატფორმების გამოყენება
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ბოლო რამდენიმე წელია, საქართველო შესულია ღრმა და ხანგრძლივ პოლიტიკურ 
კრიზისში, რომლის შედეგებს დღემდე იმკის ქართული საზოგადოება. მიუხედავად იმისა, 
რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებსა და ე.წ. შარლ მიშელის შეთანხმებას მნიშვნელოვანი 
როლი უნდა ეთამაშა კრიზისის შედეგების შემცირებასა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის 
თანამშრომლობის ხელშეწყობაში, მმართველი გუნდისა და ოპოზიციის ძირითად ნაწილს 
შორის ურთიერთობა თანამშრომლობისგან საკმაოდ შორს დგას. პარტიების მიერ 
პოლიტიკა აღიქმება, როგორც ნულოვანი ჯამის თამაში, რაც აფერხებს კონსენსუსზე 
დაფუძნებული ურთიერთობების პერსპექტივას. ოპონენტების მიმართ მსგავსი 
დამოკიდებულება და განსხვავებული აზრის მიუღებლობა წინააღმდეგობაში მოდის 
ფართო საზოგადოების მოთხოვნებთან ინტერპარტიულ თანამშრომლობასა და ჯანსაღ 
პოლიტიკურ მეტოქეობაზე. რადიკალური დისკურსი და უკიდურესი პოლარიზაცია 
მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენენ და ხელს უშლიან მდგრადი პოლიტიკური 
კულტურის განმტკიცებას. თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ დიდი ელექტორალური 
მხარდაჭერის მქონე პარტიებს აკისრიათ უფრო დიდი წილი პასუხისმგებლობისა 
უკომპრომისო პოლიტიკური დაპირისპირების შემცირებაში, ვიდრე შედარებით მცირე 
პოლიტიკურ ჯგუფებს.

რეაგირება: 

პოლიტიკურმა პარტიებმა, სასურველია, დაიწყონ სახელმწიფოებრივად საჭირო 
საერთო საკითხებზე შეთანხმება და პასუხისმგებლობების გააზრება, რაც მოიცავს 
პოლიტიკისადმი, როგორც ნულოვანი ჯამის თამაშისადმი მიდგომის უარყოფას და 
თანამშრომლობაზე ორიენტირებული ნაბიჯების გადადგმას;

პარტიები მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ საერთაშორისო პარტნიორების 
რეკომენდაციებისა და რჩევების  გათვალისწინებას და პრაქტიკაში განახორციელონ 
ისინი, რაც უზრუნველყოფს პოლარიზაციის ხარისხის და დამაზიანებელი შედეგების 
შემცირებას;

ცალკეულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა ინიცირება გაუწიონ და წაახალისონ მრავალ- 
პარტიული ფორმატები და თანამშრომლობა, გააანალიზონ მათი მნიშვნელობა და 
პრაქტიკაში გაითვალისწინონ საერთაშორისო წარმატებული მაგალითები;

შედარებით მცირე ელექტორალური მხარდაჭერის მქონე პარტიებმა გამოიყენონ 
თავიანთი პოტენციალი, შეასრულონ მედიატორის როლი უკიდურესად 
პოლარიზებულ  გარემოში და იმუშაონ სიძულვილის ენიდან საგნობრივ 
თანამშრომლობაზე და კონსენსუსზე დაფუძნებული პოლიტიკური კულტურის 
განმტკიცებაზე. 

მოლოდინი #3. 
პარტიებს შორის თანამშრომლობის პრინციპების ჩამოყალიბება 
და პოლარიზაციის შემცირებაზე მუშაობა
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პოლიტიკური პარტიების სტრატეგიებში ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად ამომრჩეველი 
ხედავს იმას, რომ საერთო პოლიტიკურ არენაზე პარტიების იდენტობები გამოკვეთილი 
არ არის. ისინი „ყველა ერთმანეთს ჰგავს“ და, შესაბამისად, საზოგადოებასთან 
კონკრეტული პარტიის ხედვების შესახებ მკაფიო კომუნიკაცია ძნელდება. აღნიშნული 
გამოწვევა ხელს უშლის ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს, საკუთარი პლატფორმებით, 
საგნობრივი და პოლიტიკასთან დაკავშირებული შეთავაზებებით მოახდინონ 
მხარდამჭერების და ამომრჩევლების მობილიზება. ამ თვალსაზრისით, გამოიკვეთა 
რამდენიმე პრობლემა, რომლებიც პოლიტიკურ პარტიებში, შეიძლება, არსებობდეს, 
ესენია: ერთსა და იმავე პარტიაში მკაფიო, შეთანხმებული და ჰომოგენური გზავნილების 
ნაკლებობა, ზოგიერთ შემთხვევაში, ურთიერთგამომრიცხავი ნარატივები, რომლებიც, 
დროსთან ერთად, შეიძლება, იცვლებოდეს. აღნიშნული პრობლემა საზოგადოებაში 
იწვევს არასტაბილურობის და დაბნეულობის განცდას, შესაბამისად, ის ვერ აიგივებს 
საკუთარ თავს კონკრეტული პარტიების ხედვებთან. გარდა ამისა, პოლიტიკური 
პარტიების მხრიდან გაჟღერებული გზავნილები ხშირად არ ეფუძნება ანალიტიკის და 
კვლევის ტაქტიკას, რაც ასევე იწვევს პარტიის იდენტობის არამდგრადობას, პოზიციების 
ხშირ ცვალებადობას და, შედეგად, მხარდამჭერთა არასტაბილურობას. ამ 
პერსპექტივაში, ერთ-ერთი გამოკვეთილი პრობლემა არის იდეოლოგიური ხედვის 
ნაკლებობა პოლიტიკური პარტიების პლატფორმებში.

რეაგირება: 
სასურველია, პარტიებმა უზრუნველყონ რეგულარული შიდა დისკუსიების არსებობა 
ფუნდამენტურ პრინციპებზე და პლატფორმების ძირითად საკითხებზე შეთანხმების 
მიზნით. გამართონ მათ შესახებ მაქსიმალურად ფართო პარტიული მსჯელობა 
პარტიების წევრებს შორის გზავნილების სტრატეგიულად დაგეგმვის და შეჯერების მიზნით;
     
გააქტიურდეს პარტიის მასშტაბით შეთანხმებული ფუნდამენტური საკითხების 
ამომრჩევლისთვის მკაფიოდ გადაცემაზე მუშაობა: მნიშვნელოვანია, პარტიებმა 
უზრუნველყონ ძირითადი გზავნილების და სტრატეგიების ჰომოგენურობა როგორც 
წევრებს, ისე პარტიების რეგიონულ ორგანიზაციებს შორის;

პარტიებმა შეინარჩუნონ პარტიების ძირითადი გზავნილებისა და სტრატეგიების 
სტაბილურობა, თავიდან აიცილონ რადიკალური შინაარსობრივი და სტრატეგიული 
ცვლილებები და განსხვავებები;

პარტიების იდეები მეტად დაეფუძნოს ანალიტიკურ და კვლევით საქმიანობას და 
ერთგვარ Think Tank-ის ფორმატში მუშაობას;

თითოეული პარტიის შემთხვევაში, მკაფიოდ გამოიკვეთოს პოლიტიკური ამოცანა, 
მაგალითად, ამომრჩეველთან იდეოლოგიური მუშაობა, საკუთარი იდეების 
გავრცელება, ამომრჩეველში არსებული განწყობების არეკვლა და ა.შ.;

პარტიები ფოკუსირდნენ საზოგადოების იმ სეგმენტზე, ვისაც პარტიის ხედვა, შესაძ- 
ლოა, იდეოლოგიურად აინტერესებდეს, მათი სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით;

ახალმა პარტიებმა პოლიტიკური აქტივობის დასაწყისშივე მოახდინონ საერთო 
იდეოლოგიისა და ხედვის წევრების მობილიზება, ნაცვლად ლიდერის გარშემო 
პარტიის სტრატეგიის მშენებლობისა.

მოლოდინი #4. 
პარტიის იდენტობის ფორმირება და გაძლიერება
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როგორც საველე სამუშაოებიდან გამოიკვეთა, ამომრჩეველი ელის პარტიების მხრიდან 
ისეთი პოლიტიკის შეთავაზებას, რომელიც დაფუძნებული იქნება საგნობრივ 
პროგრამებზე, კონკრეტულ საკითხებზე, საზოგადოების წინაშე არსებულ სხვადასხვა 
ყოველდღიურ გამოწვევებზე და მათი გადაჭრის არგუმენტირებულ გზებზე. 
საზოგადოებაში არსებობს მოლოდინი, რომ პოლიტიკური პარტიები მათ მუდმივად 
წარუდგენენ კონკრეტული პრობლემების გადაჭრის დასაბუთებულ გზებს, რომლებიც 
დაფუძნებული იქნება რეალისტურ გათვლებსა და განხორციელებად დაპირებებზე. 
ამგვარი სტრატეგიით უნდა მოხდეს პოპულისტური ნარატივების, რადიკალიზებული ენის, 
ბუნდოვანი და შეუძლებელი დაპირებების ჩანაცვლება. შედეგად, პარტიები 
გააძლიერებენ ამომრჩევლის ნდობას თავიანთი ხედვების მიმართ. 

რეაგირება: 
პარტიებმა, სასურველია, დაგეგმონ და განახორციელონ ამომრჩეველთან რეგუ- 
ლარული ფოკუს-ჯგუფები პრობლემების და მოლოდინების იდენტიფიცირების მიზნით;

თითოეული პარტიის მიერ არგუმენტირებულად ჩამოყალიბდეს მათი მიზნები და 
ამოცანები; ხედვებს ზურგს უნდა უმაგრებდეს მათი რეალისტურობა ქართული 
რეალობის გათვალისწინებით. სანდოობის გაზრდის მიზნით მნიშვნელოვანია 
საზოგადოებისთვის იმის ახსნა, თუ როგორი ხედვა აქვს კონკრეტულ პოლიტიკურ 
ძალას თავისი დაპირებების აღსრულების თვალსაზრისით;

პროგრამების შექმნისას პარტიებმა უნდა ითანამშრომლონ დარგის მოწვეულ 
სპეციალისტებთან, შექმნან პლატფორმები არაპარტიული საკონსულტაციო ჯგუფების 
ჩართულობით;

სასურველია, მოხდეს დიდი პროგრამების კონდენსირება, ვიზუალურად ეფექტურად 
გამართვა და ისე მიწოდება საზოგადოებისთვის; 

პარტიებმა უნდა იმუშაონ განსხვავებული საჭიროებების გამოკვეთაზე რეგიონების 
მიხედვით და შედეგად, მოახდინონ პროგრამების გარკვეული კომპონენტების 
დიფერენცირება - [სადაც საჭიროა] პროგრამის ნაწილების დაკონკრეტება 
ადგილობრივი პრობლემატიკის მიხედვით;

სასარგებლო იქნება მოხალისეთა დატრენინგებული ჯგუფების შექმნა, რომლებიც 
ამომრჩეველთან მუდმივ, უშუალო და პირდაპირ კომუნიკაციაზე იქნებიან როგორც 
პარტიის ზოგადი პლატფორმის, ისე კონკრეტული პროგრამების შესახებ.

მოლოდინი #5. 
პროგრამულ საკითხებზე ორიენტირებული პოლიტიკა
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ქართული პოლიტიკური პარტიებისთვის დამახასიათებელია ლიდერების გარშემო 
კონცენტრაცია და შიდადემოკრატიული მექანიზმების ნაკლებობა. როგორც წესი, 
პარტიებში მმართველი რგოლის ცვლილება მიმდინარეობს საკმაოდ ნელა და 
პოლიტიკურ პარტიებს უჭირთ ახალი სახეების წარმოჩენა. მსგავსი ვითარება 
წინააღმდეგობაში მოდის საველე კვლევების შედეგად გამოკვეთილ მოლოდინებთან, 
რომელთა მიხედვითაც ამომრჩეველს აქვს ახალგაზრდა ლიდერების წინ წამოწევის 
მოლოდინი. თუმცა, პარტიებში საპასუხისმგებლო პოზიციებზე თაობების ცვლილებების 
ნელი ტემპი ხელს უშლის მოსახლეობისა და პოლიტიკური პარტიების მოლოდინების 
დაახლოებას. ამ უკანასკნელისთვის აუცილებელია შიდადემოკრატიული მექანიზმების 
დანერგვა და/ან გაძლიერება, რაც უზრუნველყოფს პარტიების საქმიანობის 
გამჭვირვალობას და გაზრდის ამომრჩეველში ნდობის ხარისხს. ამ მიმართულებით წინ 
გადადგმული ნაბიჯები, ასევე, ხელს შეუწყობს ამომრჩევლის ჩართულობის გაზრდას და 
პოლიტიკური პარტიების მიერ ფართო ელექტორატის ინტერესებზე მორგებული დღის 
წესრიგის შემუშავებას. 

რეაგირება: 

გადანაწილდეს რამდენიმე ლიდერს შორის მმართველობითი ფუნქციები და, 
თავმჯდომარის პარალელურად,  გაძლიერდეს სამდივნოებისა და პოლიტსაბჭოების, 
როგორც დამბალანსებელი ერთეულების როლი;

დაიხვეწოს პარტიების წესდება სამართლებრივად, ფართოდ გაიწეროს 
უფლება-მოვალეობები, რაც მოიცავს ხელმძღვანელებისა და სხვადასხვა პარტიული 
ერთეულების ფუნქცია-მოვალეობების ზუსტ გამიჯვნას ერთმანეთისგან;

პარტიაში უზრუნველყოფილი იყოს პატივისცემა წესდების მიმართ პარტიის ყველა 
წევრის მიერ;

მოხდეს რეგიონული ლიდერების წინ წამოწევა და რეგიონული დეცენტრალიზაციის 
შედეგად ადგილობრივი ორგანიზაციებისთვის მეტი დამოუკიდებლობის მიცემა;

დაინერგოს და გაძლიერდეს საარჩევნო სიის შედგენის დემოკრატიული პრინციპი, 
მაგალითად, პრაიმერისი წევრებსა და მხარდამჭერებს შორის, რის საფუძველზეც 
წამყვან პოზიციებზე  წევრები დემოკრატიული პრინციპით გადანაწილდებიან;

მნიშვნელოვანია საერთაშორისო  პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობა 
საერთაშორისო გამოცდილების  გაზიარების და პრაქტიკაში დანერგვის მიზნით, 
ასევე, სამოქალაქო საზოგადოებასთან აქტიური თანამშრომლობა, რაც უზრუნველ- 
ყოფს შიდაპარტიული დემოკრატიის გაძლიერების კუთხით რეფორმების აღსრუ- 
ლების მონიტორინგს.
 

მოლოდინი #6. 
შიდა დემოკრატიის გაძლიერება პარტიებში
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რეგიონებში ჩატარებული საველე სამუშაოების შედეგად გამოიკვეთა, რომ პოლიტიკური 
პარტიების პოლიტიკის დაგეგმარების გადაწყვეტილების ცენტრი არის დედაქალაქი. 
თბილისში ძალაუფლების კონცენტრაცია მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს 
ამომრჩეველსა და პარტიებს შორის ინტერესების დაახლოების გზაზე, გამომდინარე 
იქიდან, რომ, ხშირ შემთხვევაში, ადგილი აქვს ცენტრსა და რეგიონს შორის ხედვების 
აცდენას ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების თაობაზე. პარტიის ინსტიტუციური 
დეცენტრალიზაცია და ადგილობრივი ორგანიზაციების უფრო მეტი ძალაუფლებით 
აღჭურვა უზრუნველყოფს პოლიტიკური პარტიების რეგიონული წარმომადგენლობის 
მოქნილობის გაზრდასა და მოსახლეობის მეტ ჩართულობას. რაც მთავარია, პარტიების 
ინსტიტუციური დეცენტრალიზაცია ხელს შეუწყობს ადგილობრივ კონტექსტზე და 
საჭიროებებზე მორგებულ პოლიტიკის დაგეგმვას და, შესაბამისად, მოსახლეობაში 
პოლიტიკური პარტიების მიმართ ნდობის გაზრდას. ამომრჩეველს აქვს მოლოდინი,  რომ 
პოლიტიკური პარტიები გააძლიერებენ რეგიონებში მუშაობას და ადგილობრივი 
კონტექსტისა თუ პრობლემების გათვალისწინებას. 

რეაგირება: 
პოლიტიკურმა პარტიებმა გაზარდონ რეგიონული წარმომადგენლობები, რათა 
მაქსიმალურად მოიცვან ქვეყნის მოსახლეობა და დაფარონ ყველა დასახლებული 
პუნქტი, რაც უზრუნველყოფს პარტიისა და ამომრჩევლის ფართო მასშტაბით დაახლოებას;

მაქსიმალურად მოხდეს პარტიების ადგილობრივი ორგანიზაციებისთვის რესურსების 
ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ადამიანური რესურსების ათვისება და  ადგილობრივი 
პროექტების გააქტიურება რეგიონული ოფისების მიერ დამოუკიდებლად, რათა 
გაიზარდოს მათი ავტონომიურობის ხარისხი;

პარტიებმა იმუშაონ რეგიონების მოსახლეობასთან კომუნიკაციის შედეგად 
კონკრეტული ადგილობრივი საჭიროებების იდენტიფიცირებასა და დღის წესრიგში 
დაყენებაზე. თვითმმართველობასთან დისკუსიებში უნდა მოხდეს ამ პრობლემების  
პარტიების მხრიდან წინ წამოწევა და, ასევე, ცენტრალურ ოფისთან კომუნიკაცია;

გააქტიურდეს მოქალაქეების ინიციატივების მიღება და წახალისება ადგილობრივ 
დონეზე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივების ჩართვა, 
ადგილობრივი კონკრეტული საჭიროებების იდენტიფიცირება, რაშიც დიდ როლს 
ითამაშებს რეგიონული ორგანიზაციები, სამოქალაქო საზოგადოება და ადგილობ- 
რივი მედია საშუალებები;

მნიშვნელოვანია რეგიონების ცენტრთან ანგარიშვალდებულების გაზრდა, რათა 
გაძლიერდეს რესურსების გამოყენების კონტროლი;

პარტიების მიერ მოხდეს საერთაშორისო გამოცდილების კვლევა და პრაქტიკაში 
დანერგვა, განსაკუთრებით, დასავლეთის ქვეყნებში არსებული მდგომარეობის 
შესწავლა და გაზიარება;

ადგილობრივ დონეზე პირდაპირი დემოკრატიის ელემენტების შემოტანა/გაზრდა, რაც 
უზრუნველყოფს პოლიტიკური პარტიების დეცენტრალიზაციის ხარისხის გაძლიერებას. 

მოლოდინი #7. 
პარტიების ინსტიტუციური დეცენტრალიზაცია
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ბუნებრივია, პოლიტიკურ პარტიების გარდა, ქვეყნის პოლიტიკური კულტურის 
გაჯანსაღებასა და გაძლიერებაში გადამწყვეტი როლი აკისრია ამომრჩეველსა და მის 
ჩართულობას. პოლიტიკურ პროცესებში მოსახლეობის აქტიური მონაწილეობა 
აძლიერებს პოლიტიკური პარტიების საკუთარი ამომრჩევლის წინაშე 
ანგარიშვალდებულებას და ხელს უწყობს ამ ორ აქტორს შორის ხედვების დაახლოებას. 
თუმცა, ფუნდამენტურ პოლიტიკურ საკითხებსა და პროცესებზე ცოდნის ნაკლებობა ხელს 
უშლის ამომრჩეველს ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებაში. იმისათვის, რომ 
საზოგადოებას შეეძლოს, გააანალიზოს, ან აქტიურად მონაწილეობდეს ქვეყანაში 
მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში, აუცილებელია, პარტიები გააქტიურდნენ 
მოქალაქეების პოლიტიკური ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით. 

რეაგირება: 

პოლიტიკურმა პარტიებმა დაგეგმონ და განახორციელონ ამომრჩეველთა 
განათლების პოლიტიკური სკოლების სხვადასხვა მათთვის მისაღები ფორმატები, 
რომლებიც ფოკუსირებული იქნება ამომრჩევლის პოლიტიკური ცნობიერების 
ამაღლებასა და გაძლიერებაზე;

აუცილებელია, პოლიტიკური პარტიები გაცდნენ დედაქალაქს და დაიწყონ 
რეგიონებში მოსახლეობასთან ინტენსიური შეხვედრებისა და დიალოგის 
ფორმატების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს პოლიტიკური განათლების დონის 
გაუმჯობესებას;

იმუშაონ სკოლის მოსწავლეებსა და თინეიჯერებში პოლიტიკური ცნობიერების 
ამაღლებაზე ახალგაზრდული ბანაკების ორგანიზების მეშვეობით;

სასურველია, პოლიტიკურმა პარტიებმა დაიწყონ შესაბამისი პოლიტიკური 
ლიტერატურის თარგმნა და მისი გავრცელება. ამისთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა 
უკვე არსებულ გამომცემლობებთან თანამშრომლობა;

პოლიტიკური ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობის სტრატეგია პარტიებისგან 
მოითხოვს სხვადასხვა ვიდეომასალების შექმნას, თარგმნასა და სოციალურ 
ქსელებში აქტიურად გავრცელებას;

სასურველია, პოლიტიკურმა პარტიებმა იმუშაონ პოდკასტებსა და გადაცემებზე, 
რომლებიც მიეძღვნება ფუნდამენტურ პოლიტიკურ საკითხებს და ხელს შეუწყობს ამ 
თემებზე ცნობიერების ამაღლებას;

მნიშვნელოვანია ახალგაზრდული კლუბების დაფუძნება, რაც უზრუნველყოფს 
იდეოლოგიურ ჭრილში სხვადასხვა შემოქმედებით აქტივობებს, როგორიცაა 
ფილმების ჩვენებებს, დისკუსიებსა და დებატებს. 
 

მოლოდინი #8. 
ამომრჩევლის პოლიტიკური ცნობიერების ამაღლება
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საველე სამუშაოების ფარგლებში, ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად დასახელებული საკითხი, 
თუ რას ელის ამომრჩეველი პოლიტიკური პარტიებისგან, არის პარტიების მხრიდან 
კომუნიკაციის არსებული მეთოდებისა და ინტენსივობის შეცვლა და ამ მხრივ პარტიების 
გააქტიურება, განსაკუთრებით, არჩევნებს შორის პერიოდში. საზოგადოებაში, 
ტრადიციულად, არსებობს იმედგაცრუება იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიტიკურ 
პარტიებს ამომრჩეველი „მხოლოდ არჩევნების დროს ახსენდებათ“. ამავდროულად, 
არსებობს შეგრძნება, რომ პოლიტიკა „კეთდება მხოლოდ ცენტრში“, როგორც წესი, 
რეგიონების პრობლემები მივიწყებულია და იგნორირებულია პარტიების ნარატივებიდან, 
მაშინაც კი, როდესაც ისინი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის 
ერთვებიან პოლიტიკურ კონკურენციაში. ეს მოცემულობა იწვევს ამომრჩევლის 
ფრუსტრაციას და პარტიების მიმართ ნდობის შემცირებას. 

რეაგირება: 

პარტიებმა უნდა გაააქტიურონ სხვადასხვა რანგის წევრების შეხვედრები 
მოსახლეობასთან შემდეგი მიმართულებებით: პერიოდული პირდაპირი კომუნიკაციის 
შეთავაზება მოსახლეობისთვის პარტიების ლიდერებთან რეგიონებში, ადგილზე 
კონკრეტული პარტიის რესურსების და საჭიროებების გათვალისწინებით, ამგვარი 
მაღალი დონის შეხვედრების ინტენსივობის და სტრატეგიის გაწერა;

სასურველია, პარტიებმა უზრუნველყონ ადგილობრივი ე.წ. „ქოლ ცენტრების“ და 
ცხელი ხაზების მუდმივი ფუნქციონირება: ამომრჩევლისთვის სხვადასხვა საკითხების 
შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წყაროს არსებობა საარჩევნო პერიოდის მიღმა, 
განსაკუთრებით, კრიზისულ სიტუაციებში, როგორიცაა პანდემია, ომი უკრაინაში და ა.შ.;

მნიშვნელოვანია, პარტიებმა მეტად დატვირთონ ინტერნეტ სივრცე, განსაკუთრებით, 
სოციალური ქსელები ამომრჩეველთან კომუნიკაციის სტრატეგიის დაგეგმვისას: 
საჭიროა კრეატიული ონლაინ ღონისძიებების გამართვა, ამგვარ ღონისძიებებზე 
რეგისტრაციის კომპონენტის გაძლიერება;

აუცილებელია საზოგადოებისთვის განკუთვნილი მესიჯბოქსების გამარტივება: 
პარტიებში ალტერნატიული / დამატებითი ჯგუფების მობილიზება, რომლებსაც 
დაევალებათ პარტიის პლატფორმის ძირითადი გზავნილების „გადათარგმნა“ 
ამომრჩევლის ნებისმიერი სეგმენტისთვის გასაგებ, მისაღებ და ახლობელ ენაზე, 
პარტიების კომუნიკაციის არასპეციფიკური ენით წარმართვის ძირითადი პრინციპების 
შემუშავება;

სასურველია, პარტიებმა აქტიურად განიხილონ კრეატიული პერფორმანსები, 
როგორც საზოგადოებასთან უშუალო და დასამახსოვრებელი კომუნიკაციის 
სტრატეგია: განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ პროცესში ლიდერობის პერიოდული 
ჩართულობა ახალგაზრდებთან ერთად, და ამ გზით ერთგვარი „თავისი თავის 
შეთავაზება“ ამომრჩევლისთვის.

მოლოდინი #9. 
პოლიტიკური პარტიების გაძლიერებული კომუნიკაცია საზოგადოებასთან
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ერთ-ერთი მთავარი საჭიროება ამომრჩევლის გარკვეულ ნაწილში არის პოლიტიკური 
პარტიების დღის წესრიგში უმცირესობების თემების წინ წამოწევა. ეს საკითხი - 
სხვადასხვა უმცირესობების უფლებების დაცვა და მათი თანაბარმნიშვნელოვნად აღქმა 
პოლიტიკური ელიტების მხრიდან მნიშვნელოვანი ფაქტორია როგორც საგნობრივი 
შიდაპოლიტიკური დებატის გაჯანსაღებისთვის, ისე საქართველოს ევროატლანტიკური 
ამბიციებისთვის. მთავარი პრობლემა, რასაც ამომრჩეველი ქართული პოლიტიკური 
პარტიების ნარატივში ხედავს, არის საქართველოში მცხოვრები ყველა სახის 
უმცირესობების შესახებ დისკუსიის ნაკლებობა, პერიოდულობა ან საერთოდ 
არარსებობა. ამ თვალსაზრისით, არსებობს რამდენიმე გამოწვევა: პოლიტიკური 
პარტიები, როგორც წესი, მხოლოდ არჩევნების პერიოდში იწყებენ სხვადასხვა 
უმცირესობებთან აქტიურ საუბარს, შესაბამისად, არასაარჩევნო პერიოდში ისინი 
შორდებიან მათ თემატიკას და პრობლემებს. გარდა ამისა, პოლიტიკური პარტიები 
ხშირად ვერ ბედავენ ღიად უმცირესობების თემებზე საუბარს ამომრჩევლის გარკვეული 
სეგმენტის დაკარგვის შიშით. და ბოლოს, ზოგიერთი პარტია განიცდის როგორც 
კვალიფიციური ადამიანური, ისე ფინანსური და სხვა ტიპის რესურსების ნაკლებობას 
ადგილზე, რეგიონებში. ეს ყველაფერი კი, ხელს უშლით მათ, ადეკვატურად იკვლიონ და 
ასახონ უმცირესობების პრობლემები საკუთარ პლატფორმებში.

რეაგირება: 
მნიშვნელოვანია პარტიების მხრიდან სხვადასხვა უმცირესობების წარმომად- 
გენლებთან პარტიული შეხვედრების გაინტენსიურება და გაძლიერება;

საჭიროა პარტიებმა მოახდინონ სხვადასხვა უმცირესობების სპეციფიკური პრობლე- 
მების სწორად იდენტიფიცირება;

სასურველია, პარტიების მხრიდან ერთობლივი საჯარო სადისკუსიო პლატფორმის 
ინიციირება სხვადასხვა უმცირესობების წარმომადგენლებთან და დარგში მომუშავე 
ექსპერტებთან ერთად: მათი ინდივიდუალური პრობლემების განხილვის, გადაჭრის 
პროფესიონალური გზების ძიებისა და ადვოკატირების მიზნით;

პარტიებმა უნდა დაგეგმონ და განახორციელონ საინფორმაციო კამპანიები 
უმცირესობების შესახებ ფართო საზოგადოებაში საქართველოს მასშტაბით: 
მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო აქტივობების ორგანიზება, ამ პროცესში 
საინფორმაციო კლიპებისა და ვიდეორგოლების გამოყენება;

სასურველია, პარტიების მხრიდან ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებისთვის 
მნიშვნელოვან კულტურულ და რელიგიურ დღესასწაულებზე / აღსანიშნავ თარიღებზე 
აქტიური დადებითი გამოხმაურება, მხარდაჭერა, საჭიროების შემთხვევაში, ადგილზე 
მონაწილეობა;

პარტიებმა უნდა დაიწყონ და გააძლიერონ ამ მიმართულებით საერთაშორისო 
გამოცდილების გაზიარება ეუთოს, ევროპის საბჭოს ან გაეროს განვითარების 
პროგრამის აქტიური მონაწილეობით, და მის საფუძველზე უმცირესობების საკითხებზე 
მუშაობის სტრატეგიის ქართული ანალოგის შექმნა.

მოლოდინი #10. 
უმცირესობების საკითხის წინ წამოწევა
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დასკვნა 

მანიფესტში სახელწოდებით „რას ითხოვს ამომრჩეველი: გზავნილი საქართველოს 
პოლიტიკური პარტიებისთვის“ წარმოდგენილია ათი პოლიტიკური პარტიისა და 
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების ერთობლივი სამუშაო ჯგუფების 
მიგნებები - ამომრჩეველში არსებული მოლოდინები პოლიტიკური პარტიების მიმართ 
საქართველოში. თითოეული მოლოდინისთვის, პროექტის მონაწილეების მიერვე, 
შემუშავებულია სამოქმედო სტრატეგიების ალტერნატივები პარტიებისთვის. 

საზოგადოებაში პარტიების მიმართ მოლოდინები არსებობს მათი რეალისტური 
პროგრამული ხედვის, იდენტობის ჩამოყალიბებისთვის, ასევე, ძირითად ეროვნულ 
საკითხებზე და თანამშრომლობის ძირითად პრინციპებზე - თანაკვეთის წერტილებზე და 
წითელ ხაზებზე - შეთანხმების მიმართულებით. ამავდროულად, ამომრჩეველში არსებობს 
მოლოდინი, რომ პარტიები გააძლიერებენ შიდადემოკრატიულ პროცესებს და, 
დეცენტრალიზაციის გზით, მეტ ყურადღებას გამოიჩენენ რეგიონების მიმართ. საჭიროა, 
ასევე, გააქტიურება ამომრჩეველთან ეფექტიანი და მუდმივი კომუნიკაციის, მათ წინაშე 
ანგარიშვალდებულების გაზრდის და ამომრჩევლის პოლიტიკური ცნობიერების 
ამაღლების მიმართულებით. საზოგადოება ელის, რომ პარტიები საკუთარ პროგრამებში 
უფრო მეტად გაააქტიურებენ უმცირესობების საკითხებს.

წარმოდგენილი მანიფესტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გაჭიანურებული 
პოლიტიკური კრიზისის კონტექსტში, როდესაც პოლიტიკური პარტიები ვერ ახერხებენ 
შედეგზე ორიენტირებულ თანამშრომლობას და საკუთარი პოლიტიკური სტრატეგიების 
ამომრჩევლის მოლოდინებთან დაახლოებას. შესაბამისად, ინტერპარტიული დოკუმენტი 
სთავაზობს ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს სამოქმედო სტრატეგიის გენერალიზებულ 
ჩარჩოს, რომლის ეფექტიანად გამოყენების შემთხვევაში პარტიები მნიშვნელოვნად 
შეუწყობენ ხელს საკუთარი სტრატეგიებისა და იდეების ამომრჩეველთან დაახლოებას. ეს 
კი, იმედია, მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება საქართველოში კონსენსუსზე 
და საგნობრივ პოლიტიკაზე დაფუძნებული პოლიტიკური გარემოს შექმნისა და 
პოლიტიკური კულტურის გაჯანსაღების პროცესში.
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