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რა განაპირობებს პარტიებში ახალგაზრდების 
დაწინაურებას და მათ წვდომას პარტიული პოლიტიკის 

შემუშავებაზე 
თეონა ზურაბაშვილი1 

 
 
 

 

 
 
ბოლო პერიოდში, საქართველოში გააქტიურდა დისკუსია, რომ პოლიტიკური ელიტა ახალი 
სახეებით განახლებას საჭიროებს. ეს აზრი განსაკუთრებით მეინსტრიმული გახდა 2020 
წლის არჩევნების შემდეგ დაწყებული პოლიტიკური კრიზისის შემდეგ,   რომელმაც ქვეყანა 
ხანგრძლივ პოლიტიკურ ჩიხში შეიყვანა. პოლიტიკური პარტიების შიდასტრუქტურული 
განახლების თვალსაზრისით, შესაძლოა, მნიშვნელოვან ფაქტორად პოლიტიკურ პარტიებში  
შეჯიბრებითობის და ინკლუზიურობის დაცვის პრინციპით ახალგაზრდათა დაწინაურება  
წარმოადგენდეს. პარტიებში ახალგაზრდა წევრების დაწინაურებას განსაკუთრებით დიდი 
მნიშვნელობა აქვს საქართველოს კონტექსტში, სადაც პარტიათა მხრიდან ახალი სახეების 
რეკრუტირების ძირითად პრინციპს მათი მხრიდან არა პარტიული პოლიტიკის კულისებში 
მუშაობის გამოცდილება, არამედ პროფესიულ სფეროში არსებული წარმატება და 
ფინანსური რესურსი წარმოადგენს. აღნიშნული პრაქტიკა კი, უფრო მეტად აძლიერებს 
პარტიებში პერსონებზე დამოკიდებული პოლიტიკის წარმოებას, ვიდრე პარტიათა 
იდეოლოგიურ თუ პროგრამულ განვითარებას.  
 
წინამდებარე პოლიტიკის ნარკვევში, 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის 
თბილისის საკრებულოსთვის წარდგენილი პროპორციული სიების პირველი ათეულების 
მიხედვით, მიმოხილულია, თუ რამდენად შეეცადნენ ქართული ოცნება, ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობა, საქართველოსთვის, ლელო, ევროპული საქართველო და გირჩი - 
მეტი თავისუფლება, ახალგაზრდა ლიდერების მეშვეობით განეახლებინათ პარტიები. 
ნაშრომში, ასევე, განხილულია დამატებითი ფაქტორები, რაც გამოკვეთს პარტიათა 

                                                             
1 საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უმცროსი ანალიტიკოსი; 
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მოტივაციას  ახალგაზრდა ლიდერებთან მიმართებით - ხედავენ მათ, როგორც პოტენციურ 
პოლიტიკურ ლიდერებს, თუ მათი ჩართულობა პოლიტიკაში მხოლოდ პარტიათა ფასადურ 
გაჯანსაღებას ისახავს მიზნად.  აგრეთვე, წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტში 
მიმოხილულია ის ძირითადი გარემოებები, რაც განაპირობებენ ან ხელს უშლიან პარტიებში 
ახალგაზრდების დაწინაურებას და მათ წვდომას პარტიული პოლიტიკის შემუშავებაზე. 
ბოლოს, პოლიტიკის ნარკვევში პოლიტიკურ პარტიებში ახალგაზრდების როლის გაზრდისა 
და, ამ ფონზე, პარტიათა შიდა დემოკრატიის განვითარების მიზნით შეთავაზებულია 
რეკომენდაციები. 
 
საკვანძო სიტყვები:  პარტიები, ახალგაზრდა ლიდერები, შიდაპარტიული დემოკრატია 
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გაჭიანურებული პოლიტიკური კრიზისების ფონზე, საქართველოში გააქტიურდა დისკუსია, 
რომ მოქმედ  პოლიტიკურ პარტიებს ამომრჩევლისთვის შედეგზე ორიენტირებული 
პოლიტიკის შეთავაზება აღარ შეუძლიათ. საზოგადოებაში  პოლიტიკური პარტიების 
მიმართ არსებულ ფრუსტრაციას საზოგადოებრივი აზრის კვლევებიც ადასტურებს, სადაც 
ჩანს, რომ, უკანასკნელ წლებში, პოლიტიკური პარტიების მიმართ ნდობამ მნიშვნელოვანი 
ეროზია განიცადა. კერძოდ კი, 2012 წლიდან 2022 წლამდე 35%- იდან 64%-მდე გაიზარდა იმ 
მოქალაქეთა რაოდენობა, რომლებიც თვლიან, რომ არცერთი პარტია მის შეხედულებებთან 
ახლოს არ დგას  (NDI 2022). არსებული განწყობების შესაბამისად, ქვეყანაში უფრო და უფრო 
მეინსტრიმული ხდება აზრი, რომ პოლიტიკური ელიტა ახალი სახეებით განახლებას 
საჭიროებს (IRI 2022), რამაც, შესაძლოა, პოლიტიკურ პარტიებში გადაწყვეტილებების 
სიახლე და მრავალფეროვნება უზრუნველყოს.   
 
პოლიტიკურ პარტიებში ახალი სახეების მოზიდვის აქამდე არსებული ტენდენციის 
მიხედვით,  ქვეყანაში თვალსაჩინოა კულტურის, სპორტის, თუ ბიზნესის სფეროს  ცნობილ 
წარმომადგენელთა პარტიულ კანდიდატებად წარდგინების მეშვეობით პარტიათა 
განახლების მცდელობა. ეს ფართოდ აპრობირებული პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ  პარტიათა 
მხრიდან ახალი სახეების რეკრუტირების ძირითად პრინციპს არა მათი მხრიდან  პარტიული 
პოლიტიკის კულისებში მუშაობის გამოცდილება, არამედ პროფესიულ სფეროში არსებული 
წარმატება და ფინანსური რესურსი წარმოადგენს და ვერ პასუხობს საზოგადოებაში 
არსებულ მოთხოვნას შედეგზე ორიენტირებული პოლიტიკის შემუშავების შესახებ. მთავარ 
მიზეზად, რის გამოც სტრუქტურული განახლების თვალსაზრისით პარტიათა მიდგომა 
საზოგადოებრივ მოლოდინებთან თანხვედრაში არ არის, შეიძლება ჩაითვალოს ის 
გარემოება, რომ შერჩევის აღნიშნული კრიტერიუმი ეწინააღმდეგება პარტიული  
განვითარებისთვის კონსოლიდირებულ დემოკრატიებში მიღებულ  სტანდარტს, რომელიც 
პარტიული კანდიდატების შერჩევის ძირითად პრინციპად პარტიის შიგნით 
შეჯიბრობითობას და ინკლუზიურობას გულისხმობს (Wolkenstein 2015, Hazan and Rahat 
2010) და, შესაბამისად, პრაქტიკაში კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს პარტიების 
პერსონიფიცირებას (Ribke 2015), ვიდრე მათ იდეოლოგიურ თუ  პროგრამულ განვითარებას. 
 
აღნიშნული გამოწვევის გათვალისწინებით, წინამდებარე ნაშრომში განხილულია, 
რამდენად წარმოადგენენ პარტიებში ახალ სახეებს ახალგაზრდები პარტიული 
გამოცდილებით, რაც პოლიტიკური პარტიების ინსტიტუციური განახლებისთვის  
მნიშვნელოვან ფაქტორად არის მიჩნეული (მხეიძე და გამთენაძე 2021,  Jijelava 2012, ) და რა 
გარემოებები განაპირობებს ახალგაზრდებისთვის პარტიის შიგნით დაწინაურებას და მათ 
წვდომას  პოლიტიკური სტრატეგიის შემუშავებაზე.  
 
 
 
 
 

შესავალი 
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მოცემული კვლევისთვის, შეირჩა ის პრო-დასავლური2 პოლიტიკური პარტიები, რომლებმაც 
მონაწილეობა მიიღეს ქვეყანაში თვითმმართველობის (2021) არჩევნებში და ქვეყნის 
მასშტაბით მიღებულ ხმათა რაოდენობით პირველ ექვსეულში მოხვდნენ (Cesko 2021a). 
აღნიშნულ კრიტერიუმზე დაყრდნობით, კვლევისთვის შეირჩა შემდეგი ექვსი პარტია: 
ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, პარტია საქართველოსთვის, ლელო, ევროპული 
საქართველო,   და გირჩი -  მეტი თავისუფლება. 2020 წელს დაწყებული პოლიტიკური 
კრიზისის შემდეგ,  ოპოზიციური პარტიებმა 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნებს   
,,რეფერენდუმის“ მნიშვნელობა მიანიჭეს. აქედან გამომდინარე, პარტიებში შექმნილი 
შესაძლებლობა, ახალგაზრდა ლიდერების მეშვეობით განეახლებინათ პარტიები 
განისაზღვრა აღნიშნულ პარტიათა მიერ 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის 
თბილისის საკრებულოსთვის წარდგენილი პროპორციული სიის პირველი ათეულის 
მიხედვით. იმის მიუხედავად, რომ კვლევის შეზღუდვიდან გამომდინარე, პარტიათა მიერ 
მხოლოდ თბილისის საკრებულოსთვის წარდგენილი სია  ცალსახა დასკვნის გასაკეთებლად 
მცირეა, მისი ანალიზი პარტიებში არსებულ უახლეს ტენდენციას, გარკვეულწილად, მაინც 
გამოკვეთს.  იქიდან გამომდინარე, რომ არ არსებობს ტერმინ ,,ახალგაზრდის“ საყოველთაოდ 
შეთანხმებული განსაზღვრება (მაგალითად, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია 
ახალგაზრდათა კატეგორიას 15-24 წლამდე (UN 2022), ხოლო ეკონომიკური განვითარებისა 
და თანამშრომლობის ორგანიზაცია) – 15 დან 29 წლამდე გულისხმობს (OECD 2019)). 
მოცემული ნაშრომი ტერმინ ,,ახალგაზრდის“ კატეგორიის განსაზღვრისთვის ეყრდნობა 
მრავალპარტიული განვითარებისთვის ნიდერლანდების ინსტიტუტის საქართველოს 
წარმომადგენლობის (NIMD Georgia) პუბლიკაციას (Jijelava 2012), რომელსაც  
,,ახალგაზრდის“ კრიტერიუმად 35 წლამდე აქვს ზღვარი აღებული.  
 
ანალიზისთვის, თუ რამდენად წარმოადგენენ პარტიებში ახალ სახეებს ახალგაზრდები 
პარტიული გამოცდილებით, მოხდა აღნიშნულ პარტიათა  პარტიული სიის პირველი 
ათეულის დეტალური შესწავლა და კოდირება გაკეთდა რამდენიმე წინასწარ შერჩეული 
ცვლადის მიხედვით: 1. კანდიდატთა სიახლე (იყო თუ არა კანდიდატი წარმდგენი ან 
რომელიმე სხვა პარტიის სახე აქამდე), წარმდგენ პარტიასთან მუშაობის გამოცდილება და 
კანდიდატთა ასაკი; 2. პარტიულ სიაში კანდიდატთა დაწინაურების შემთხვევა,  კანდიდატთა 
წარმდგენ პარტიაში საქმიანობის გამოცდილება,  ასაკი.  
 
კანდიდატთა შესახებ მონაცემების შეგროვება მოხდა ღია წყაროების და პარტიათა ვებ-
გვერდებზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით. პარტიულ სიაში კანდიდატთა 
დაწინაურების შემთხვევათა გამოსაკვლევად, იდეალურ შემთხვევაში, შეიძლებოდა 

                                                             
2 პრო-დასავლური პოლიტიკური პარტია განისაზღვრება, როგორც პარტია, რომელიც წესდების 
მიხედვით მხარს უჭერს ლიბერალურ ფასეულობებს და ქვეყნის ნატოსა და ევროკავშირში 
ინტეგრაციას. 

მეთოდოლოგია 
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კვლევაში მონაწილე პარტიათა 2021 წლის პროპორციული საარჩევნო სიების პირველი 
ათეულის წინა  თვითმართველობის არჩევნებში წარდგენილ პარტიულ სიათა პირველ 
ათეულთან შედარება. თუმცა, კვლევაში მონაწილე პარტიების წარმოშობისა და 
განვითარების ისტორია, ჰომოგენური მეთოდოლოგიის გამოყენების საშუალებას ნაკლებად 
იძლეოდა, რადგან ყველა მათგანის არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობის ისტორია 
ერთნაირ პერიოდს არ ითვლის. ამიტომ, ნაციონალური მოძრაობის, ქართული ოცნების და 
ევროპული საქართველოს  შემთხვევაში,  2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის 
წარდგენილი პარტიული სიები -  2017 წლის პარტიულ სიებთან შედარდა. პარტია 
საქართველოსთვის და გირჩი- მეტი თავისუფლების შემთხვევაში კი, დაწინაურების და 
პარტიაში მუშაობის გამოცდილების შესასწავლად გამოყენებულია იმ ბოლო არჩევნებში 
გამოყენებული პარტიული სიები, რომელშიც აღნიშნული პარტიები მშობელი პარტიისგან 
გამოყოფის ან პარტიის გაყოფამდე მონაწილეობდნენ. პარტია საქართველოსთვის 
შემთხვევაში, გამოყენებული იქნა ,,ქართული ოცნების“ 2020 წლის საპარლამენტო 
პროპორციული სია, გირჩი- მეტი თავისუფლების შემთხვევაში - ,,გირჩის“ 2020 წლის 
საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სია.  ლელოს შემთხვევაში კი, რომელმაც 2020 
წლის არჩევნებში პირველად მიიღო მონაწილეობა, გამოყენებული იქნა 2020 წლის 
საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სია. 
 

ამასთან, მოცემული  ნაშრომის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეყრდნობა კვლევაში მონაწილე 
პარტიათა ახალგაზრდა წარმომადგენლებთან ინტერვიუებს, რომლებიც პარტიებში 
ახალგაზრდების კარიერული ზრდის შესაძლებლობების და გადაწყვეტილების მიღებაში 
მათი ჩართულობის შესახებ უფრო მეტი ინფორმაციის მისაღებად და შესაბამისი ანალიზის 
გასაკეთებლად მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს. 

 

 

 
 
 
 

 

პარტიათა თბილისის საკრებულოსთვის წარდგენილი პროპორციული სიების პირველი 
ათეულის ანალიზმა რამდენიმე ძირითადი ტენდენცია გამოკვეთა იმის შესახებ, თუ 
რამდენად გაითვალისწინეს პარტიებმა საზოგადოებრივი მოთხოვნა პარტიების განახლების 
შესახებ 2021 წლის 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის.  პირველ რიგში,  
ჩანს, რომ ახალი ლიდერების რაოდენობით საუკეთესო შედეგს აჩვენებს პარტია 
საქართველოსთვის (გრაფა 1). ამ მაჩვენებლით მეორე ადგილზეა ევროპული საქართველო, 
ხოლო, გირჩი-მეტი თავისუფლება -მესამეზე.  ნაციონალური მოძრაობა და ქართული 
ოცნება მეოთხე ადგილს ინაწილებენ, ხოლო ლელოს,  2020 წლის პარტიულ სიასთან 
შედარებით, ახალი სახეები 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის არ ჰყოლია. 
თუმცა, ახალ ლიდერთა რაოდენობასთან ერთად, ლიდერთა პარტიაში მუშაობის 

პარტიათა ანალიზი: გულისხმობს თუ არა ახალგაზრდა ლიდერების 
სიმრავლე პარტიათა შინაარსობრივ ცვლილებებს? 
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გამოცდილებისა და ასაკობრივი კატეგორიის გათვალისწინებისას, ჩანს, რომ ამ მაჩვენებლით 
ქართული ოცნება ლიდერობს. მაგრამ იმ კანდიდატთა რაოდენობა, რომლებიც სამივე 
კრიტერიუმს აკმაყოფილებენ ძალიან მცირეა. ცალკე აღებული, ახალ ლიდერებში 
ახალგაზრდების რაოდენობით გირჩი-მეტი თავისუფლება კვლევაში მონაწილე პარტიებთან 
შედარებით დიდ უპირატესობას ფლობს.  
 
 

გრაფა 1. თბილისის საკრებულოს პროპორციული სიის პირველი ათეული (კანდიდატთა 
სიახლე, წარმდგენ პარტიასთან მუშაობის გამოცდილება კანდიდატთა ასაკი) 

 
 

 
 

წყარო: ავტორის მიერ დამუშავებული გრაფა. 
 
 
რაც შეეხება, პარტიებში წინა არჩევნების პროპორციულ სიებთან შედარებით, პირველ 
ათეულში გადმონაცვლების შემთხვევებს, ლელო ლიდერობს მთლიანი ათეულით, თუმცა,  
2021 წლის არჩევნებში ახალგაზრდა კანდიდატი მხოლოდ ორი იყო. ამ თვალსაზრისით, 
კვლავ კარგ პრეცედენტს აჩვენებს გირჩი - მეტი თავისუფლება, რომელმაც 2020 წლის 
საპარლამენტო სიის ბოლო რიგებიდან 2021 წლის არჩევნებისთვის წინ გადმოიყვანა ოთხი 
კანდიდატი, რომლებიც ამავდროულად ახალგაზრდათა კატეგორიას შეესაბამებიან. 
ამავდროულად, ქართულ ოცნებას დაწინაურებული ჰყავს სამი და ნაციონალურ მოძრაობას 
ერთი ახალგაზრდა კანდიდატი. ევროპული საქართველოს პარტიულ სიაში დაწინაურდა 
ორი კანდიდატი, მაგრამ არა ახალგაზრდათა კატეგორიიდან (გრაფა 2).  
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გრაფა 2. თბილისის საკრებულოს პროპორციული სიის პირველი ათეული ( პარტიულ სიაში 
კანდიდატთა დაწინაურების შემთხვევა,  კანდიდატთა წარმდგენ პარტიაში საქმიანობის 

გამოცდილება,  ასაკი) 
 

 
 

წყარო: ავტორის მიერ დამუშავებული გრაფა. 
 
 
პარტიული სიების ანალიზმა (Cesko.ge 2021b, Cesko.ge 2020, Cesko.ge 2017) აჩვენა, რომ 
პარტიებში ახალგაზრდა ლიდერების წინ წამოწევის ტენდენცია რამდენადმე შეიმჩნევა. 
თუმცა, ეს, შესაძლოა, უკავშირდებოდეს პარტიათა  განვითარების თავისებურებებს. 
ევროპული საქართველოს მოტივაცია, რომელიც, ერთი მხრივ, განაყოფი პარტიაა და, მეორე 
მხრივ, უკანასკნელ პერიოდში ის ბევრმა ძველმა წევრმა დატოვა შეიძლება 
გამომდინარეობდეს ადამიანური რესურსებთან არსებულ პრობლემიდან, რადგან მშობელი 
პარტიიდან გამოყოფის ან პარტიიდან წევრების გადინების შემდეგ, პარტიას ბუნებრივად 
მიეცემოდა ახალი სახეების წარმოჩინების რაციონალური მიზეზი. იგივე შეიძლება ითქვას 
გირჩი - მეტი თავისუფლებაზე და პარტიზე საქართველოსთვის  ლელოს შემთხვევაში, 
რომელიც მხოლოდ 2019 წელს შეიქმნა იმ პოლიტიკურ ველზე, სადაც ხშირია პოლიტიკოსთა 
პარტიებში როტაცია, ახალგაზრდა  სახეების წარმოჩენის უფრო მეტი მოტივაცია უნდა 
ჰქონოდა. 
 
აღნიშნული გარემოებიდან გამომდინარე, საინტერესოა დამატებითი ფაქტორების შესწავლა, 
რამდენად უწყობენ აღნიშნული პარტიები ხელს წარმოდგენილ ახალგაზრდათა რეალურ 
პოლიტიკურ ლიდერებად ქცევას და რამდენად აქვთ მათ პოლიტიკაზე გავლენის მოხდენის 
საშუალება. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 2021 წლის თვითმმართველობის 
არჩევნებისთვის და მის შემდგომ პერიოდში ზოგიერთმა პატარა პარტიამ უფრო მეტი მზაობა 
გამოავლინა აღნიშნული მიმართულებით. ამ თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი პრეცედენტს 
წარმოადგენდა გირჩი-მეტი თავისუფლების მხრიდან 2021 წლის თვითმართველობის 
არჩევნებზე სიის პირველი ნომრის, ცოტნე კობერიძის ვიცე-მერის პოსტზე კანდიდატად 
დასახელება (Radio Tavisupleba 2021);  მოგვიანებით კი,  სიის პირველ ათეულში მყოფი 4 
ახალგაზრდას  პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრად არჩევა (Girchi 2022). თავის მხრივ, 
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ევროპულმა საქართველომ სიის პირველი ნომერი, გიორგი ნონიაშვილი პარტიის მიერ 
ანტიკორუფციული ქსელის ხელმძღვანელად დაასახელა (Tabula 2021), რომელიც 
ამავდროულად, პოლიტიკური საბჭოს წევრია (European Georgia 2022). ამ მხრივ, 
აღსანიშნავია, რომ ლელოდან საბა ბუაძე და თამაზ დათუნაშვილი  პარტიის პოლიტსაბჭოს 
წევრებს წარმოადგენენ (Lelo2020 2022). განსხვავებულ მიდგომას აჩვენებს პარტია 
საქართველოსთვის, რომლის 2021 წლის არჩევნებისთვის მერის კანდიდატად პარტიის 
თავმჯდომარე, გიორგი გახარია იყო წარდგენილი (Netgazeti, 2021), პარტიულ სიაში მყოფი 
ახალგაზრდა პოლიტიკოსები დამატებით არცერთ მნიშვნელოვან პარტიულ პოზიციაზე არ 
წარუდგენიათ. პარტიის საქართველოსთვის მსგავსი მიდგომაა დიდი პარტიებში. 2021 წლის 
არჩევნებისთვის მერობის კანდიდატად პარტიამ კვლავ ნიკა მელია წარადგინა (Civil.ge 2021). 
მოგვიანებით კი, იმის მიუხედავად, რომ ნაციონალური მოძრაობამ პარტიის წინაშე მდგარი 
გამოწვევების გათვალისწინებით, პარტიაში სტრუქტურული ცვლილებები განახორციელა, 
მნიშვნელოვან თანამდებობაზე არ წარუდგენია (Radio Tavisupleba 2022) საკრებულოს სიის 
პირველ ათეულში მყოფი ახალგაზრდა ლიდერები. ანალოგიურად, ქართულ ოცნებასაც 
მერის არჩევნებზე ძველი ლიდერი, კახა კალაძე,  წარმოადგენდა (Imedinews 2021). არ 
შეცვლილა ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს შემადგენლობაც ახალი ლიდერების 
სასარგებლოდ.  
 
წარმოდგენილი ანალიზი აჩვენებს, რომ განხილული ბოლო სამი პარტიის შემთხვევაში, 
ახალი და ახალგაზრდა ლიდერების წარმოჩენა პარტიაში, შესაძლოა, პარტიის ფასადურად 
განახლების მიზანს ემსახურებოდეს და რეალურად, მათ ნაკლებად აქვთ წვდომა პარტიის 
შიგნით პოლიტიკურ სტრატეგიების შემუშავებასთან. მაშინ როდესაც, პატარა პარტიების 
უმეტესობაში,  ახალი ლიდერების გადაწყვეტილების მიმღებ პირებად დასახელებას ან 
პოლიტსაბჭოში არჩევას, პარტიებისთვის უფრო უფრო შინაარსობრივი დატვირთვა 
ჰქონდეს.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
პარტიების ახალგაზრდა წევრებთან გასაუბრების შედეგად გამოიკვეთა დამატებითი 
ფაქტორები, რაც გარკვეულწილად კვლევაში მონაწილე პარტიებში  კანდიდატთა შერჩევის, 
ინკლუზიურობის და ძალაუფლებაზე თანაბარი წვდომის შესაძლებლობის (კვაშილავა 
2020) თვალსაზრისით გარკვეულ ტენდენციებს აჩვენებს და პარტიათა შორის განსხვავებებს 
გამოკვეთს.  

 

რა გარემოებები განაპირობებს ახალგაზრდებისთვის პარტიის შიგნით 
დაწინაურებას და მათ წვდომას  პოლიტიკური სტრატეგიის 

შემუშავებაზე? 
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• განსხვავებები პარტიათა ფინანსურ რესურსებს შორის  
 

შიდაპარტიული დემოკრატია მნიშვნელოვნად არის განპირობებული იმ ფაქტორით, თუ 
როგორ ფინანსდება პარტია და პარტიათა შორის როგორ ხდება ფინანსური რესურსების 
მოზიდვა (Magolowondo et al 2013).  

საქართველოს შემთხვევაში, პარტიათა სახელმწიფო დაფინანსება არჩევნებში მიღებული 
შედეგებით განისაზღვრება (TI 2020). თუმცა, მთავარი გამოწვევა პარტიათა შორის 
არაპროპორციულ კერძო შემოწირულებებშია. მაგალითად, მხოლოდ 2020 წლის მონაცემები 
აჩვენებს, რომ პარტიები სახელმწიფო დაფინანსებაზე მხოლოდ ნომინალურად არიან 
დამოკიდებულნი (საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო 2020). 2021 წლის 
მონაცემებით, კერძო შემოწირულებების მიხედვით ლიდერობდნენ ქართული ოცნება და 
ლელო (გრაფა 3).   

 

გრაფა 3. პოლიტიკური პარტიების მიერ 2021 წელს მიღებული შემოწირულებები (ლარი) 

 

 

 

წყარო:ინფორმაციის თავისუფლების და განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) 
.ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://idfi.ge/ge/political_donations_2021_ 

 

 

არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, ქართული პოლიტიკური პარტიების 
შემომწირველთა დიდ ნაწილს ყოველთვის იმაზე მეტი აქვს შეწირული,  ვიდრე საშუალო 
წლიური ნომინალური ხელფასია  საქართველოში; ეს კი, პარტიათა მათ მსხვილ დონორებზე 
დამოკიდებულებაზე მიუთითებს (საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო 2020). 

https://idfi.ge/ge/political_donations_2021_
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შესაბამისად, კვლევაში წარმოდგენილ პარტიათა წარმომადგენლებთან გასაუბრების 
შედეგად ცხადი ხდება, პარტიის ფინანსური რესურსების გარანტირებულად 
უზრუნველყოფა გარკვეულწილად გავლენას ახდენს პარტიაში ახალგაზრდათა კარიერული 
დაწინაურების და მათ პარტიული პოლიტიკის შინაარსში მონაწილეობაზე. ქართული 
ოცნების შემთხვევაში, წარმომადგენლებთან საუბრისას გამოიკვეთა, რომ ერთი მხრივ, 
პარტიაში ახალგაზრდების ჩართულობისთვის ფინანსური მოტივაციას მნიშვნელოვანი 
ადგილი უკავია, მეორე მხრივ კი,  ახალგაზრდული ფრთისთვის პარტიისგან მიღებული 
დაფინანსება პარტიაში არსებულ იერარქიულ სისტემას უფრო მყარს ხდის, რაც შესაძლოა 
ახალგაზრდული ფრთის წევრებისთვის პარტიაში წინსვლის პერსპექტივაზე გავლენას 
ახდენდეს1.2. იგივე შეიძლება ითქვას ლელოს შემთხვევაზეც, სადაც, როგორც აღინიშნა, 
პარტიაში ახალგაზრდების  ახალგაზრდების ჩართულობის ერთ-ერთი მთავარი მოტივაცია 
ფინანსური რესურსია და ახალგაზრდები მხოლოდ გარკვეული თანხის შეთავაზების 
შემთხვევაში უერთდებიან პარტიას7.8. აღნიშნული პარტიებისგან განსხვავებით, გირჩი - 
მეტი თავისუფლება, რომლის ფინანსური მდგომარეობა მთლიანად ფანდრაიზინგზეა 
დამოკიდებული, მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს პარტიის შიდა დემოკრატიაზე, აძლევს რა 
პარტიის ახალგაზრდა წევრს პოზიციონირდეს, როგორც პოლიტიკოსი და მისი 
იდეოლოგიური პოზიციით თუ პოლიტიკური აქტიურობით მოიზიდოს ამომრჩეველი, 
რომელიც მას დააფინანსებს11.12. 

 
• იდეოლოგია  

 
ქართული პოლიტიკური პარტიების ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად სახელდება ის ფაქტი, 
რომ მათი დიდი ნაწილი შექმნილია ბიზნესმენების მიერ,  რაც  პარტიებს უფრო მეტად 
ლიდერზე დამოკიდებულს ქმნის, ვიდრე იდეოლოგიურ და პროგრამულ განვითარებაზე 
ორიენტირებულს (Bertoa 2021). აღნიშნული ურთიერთკავშირი პარტიათა ახალგაზრდა 
წევრებთან ინტერვიუების შედეგადაც გამოიკვეთა. ქართული ოცნების შემთხვევაში,  
მნიშვნელობა ენიჭება, თუ რამდენად გამოიჩენს მომავალი კანდიდატი თავს, როგორც  
პარტიული აქტივისტი. რესპონდენტებმა დაასახელეს კანდიდატები, რომლებიც შესაბამისი 
აქტიურობით გამოირჩეოდნენ და პარტიის გადაწყვეტილებით, 2021 წლის 
თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სხვადასხვა ქალაქის საკრებულოს სიაში 
აღმოჩნდნენ1.2. ანალოგიური პრაქტიკის შესახებ ისაუბრეს ნაციონალური მოძრაობის 
ახალგაზრდა წევრებმა, რომლებმაც პარტიული აქტიურობის მაგალითად ანა წითლიძე და 
ლევან ხაბეიშვილი მოიყვანეს3.4. პარტიულ აქტიურობის მნიშვნელობა ასევე აღნიშნეს 
ლელოს წევრებმა, თუმცა, ამავდროულად აღნიშნეს, რომ პარტიულ სიაში დაწინაურების 
პერსპექტივა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული როგორც პარტიის წევრის აქტიურობაზე, 
ასევე მის პროფესიულ გამოცდილებაზე. მაგალითისთვის, მათ დაასახელეს ლელოს 2021 
წლის თბილისის მერობის კანდიდატი, ანა ბიბილაშვილი, რომელიც 2020 წლის 
არჩევნებისთვის ზესტაფონის მაჟორიტარ კანდიდატს წარმოადგენდა და მისი 
აქტიურობიდან და პროფესიული გამოცდილებიდან გამომდინარე, 2021 წლის 
მუნიციპალური არჩევნებისთვის თბილისის მერობის კანდიდატად დასახელდა7.8. პარტიის 
საქართველოსთვის  წარმომადგენლებმა ხაზი გაუსვეს, რომ მნიშვნელოვანია პარტიისადმი 
აქტიურობა,  პარტიისადმი ერთგულება (,,მნიშვნელოვანია, რომ სხვა პარტიამ არ მოახერხოს 
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კანდიდატის გადაბირება“) და რეპუტაცია (,,რამდენად შეუძლია კანდიდატს გახდეს 
პარტიის სახე“)5.6. 
 
განსხვავებული ტენდენცია გამოჩნდა გირჩი-მეტი თავისუფლების და ევროპული 
საქართველოს წევრებთან გასაუბრების დროს. აღნიშნული პარტიების წარმომადგენლებმა 
კითხვაზე, თუ რა განაპირობებდა მათ პარტიებში პარტიულ სიაში მოხვედრის ალბათობას 
წევრის პარტიასთან იდეოლოგიური თავსებადობა დაასახელეს. გირჩი - მეტი 
თავისუფლების წარმომადგენლის აღნიშვნით, გირჩი ერთადერთი პარტიას, რომელიც 
მყარად დგას პარტიის იდეოლოგიაზე და თუ წევრი აცდენილია იდეოლოგიას, მას არ ექნება 
მხარდაჭერა  პარტიის მხარდამჭერებისგან, რომლებიც მონაწილეობენ პრაიმერში 
პარტიული სიის შესადგენად11. 12.  მსგავსად, ევროპული საქართველოს წარმომადგენლების 
განცხადებით, ის ვინც პარტიულ სიაში ხვდება, უფრო მეტად გამოხატავს პარტიის  
იდეოლოგიას და პრინციპებს 9.10. 

 
 

• განსხვავებები დეცენტრალიზებულ და იერარქიულ სისტემებს შორის  

 
პარტიათა ახალგაზრდული ფრთა ხშირად განიხილება,  როგორც მშობელი პარტიისთვის 
სიცოცხლის მიმნიჭებელი ძალა (Mycock and Tonge 2012), რამდენადაც, ერთი მხრივ, 
პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ფრთები წარმოადგენენ რეკრუტირების მთავარ 
საშუალებას პარტიებისთვის და მეორე მხრივ,  პოლიტიკური სოციალიზაციის 
მნიშვნელოვან კონტექსტს ორგანიზაციული და იდეოლოგიური თვალსაზრისით, (Hooghe 
and Stole 2005, Mycock and  Tonge 2012).  თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, საქართველოს 
რეალობაში, ახალგაზრდული ორგანიზაციები ახალგაზრდებისთვის დამატებით 
შემაფერხებელ ფაქტორს წარმოადგენს იმისთვის, რომ მათ უშუალოდ შეიტანონ წვლილი  
პარტიული პოლიტიკის წარმოებაში. ინტერვიუების საფუძველზე გამოჩნდა, რომ  ქართულ 
პოლიტიკურ პარტიებში რაც მეტად დეცენტრალიზებულია სისტემა, მით მეტია 
ახალგაზრდათა პოლიტიკაში შინაარსობრივი მონაწილეობის მაჩვენებელი. მაგალითად, 
ქართული ოცნების შემთხვევაში, რომელსაც  ახალგაზრდული ფრთა ჰყავს,  ახალგაზრდული 
ფრთის წარმომადგენლები ძირითადად აქტივისტურ საქმიანობაში არიან ჩართულნი. 
კერძოდ კი, პარტიის პოლიტიკური სტრატეგიების შესახებ მიმართულების მიცემა ზევიდან 
ქვევით ხდება და ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები, აღნიშნული  სტრატეგიის 
ფარგლებში, სხვადასხვა აქტივობებს ახორციელებენ1.2.  ლელოს შემთხვევაშიც, რომელსაც 
ასევე ახალგაზრდული ფრთა ჰყავს, საქმიანობის მიხედვით ახალგაზრდები იყოფიან 
აქტივისტებად და პოლიტიკოსებად. ახალგაზრდულ ფრთასთან ურთიერთობის 
თვალსაზრისით, ლელოშიც გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმები უფრო იერარქიულია 
და ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები ინფორმაციას იღებენ იმის შესახებ თუ ,,რა 
კეთდება და რა უნდა გაკეთდეს“7.8. ახალგაზრდული ფრთა არ ჰყავს არც პარტიას 
საქართველოსთვის. თუმცა, პარტიის შიგნით არსებობს ახალგაზრდული ორგანიზაცია, 
რომლის  წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ზევიდან მოდიოდა 
მითითება,  თუ როგორ უნდა ემუშავათ ამომრჩეველთან5.6. 
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განსხვავებით აღნიშნული პარტიებისგან, ახალგაზრდული ფრთის გარეშე ფუნქციონირებენ 
ევროპული საქართველო და გირჩი- მეტი თავისუფლება, რომელთა წევრებიც თავს 
უშუალოდ პარტიის წევრად მიიჩნევენ, რომელთაც რომელთაც  გარკვეული ღონისძიებების 
დაგეგმვა და განხორციელება დამოუკიდებლად შეუძლიათ 9.10.11.12. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, 
რომ გირჩი-მეტი თავისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან მეტად შეიმჩნეოდა 
უშუალოდ პოლიტიკაში მონაწილეობის თანაგანცდა, რომლებიც ხაზს უსვამდნენ, რომ  
რეგიონებში პოლიტიკური აქტივობისთვის ცენტრიდან თანხმობა არ ესაჭიროებათ და 
პოლიტიკურ პროცესებს დამოუკიდებლად მართავენ. ნაციონალურ მოძრაობას ამჟამად 
ახალგაზრდული ფრთა არ ჰყავს მაგრამ თავისი სტრუქტურით უფრო იერარქიულია ვიდრე 
გირჩი - მეტი თავისუფლება და ევროპული საქართველო. თუ უკვე დაწინაურებული არ არის 
ახალგაზრდა, ნაკლებად აქვს შესაძლებლობა, რომ პარტიულ სტრატეგიაზე გავლენა 
მოახდინოს თუნდაც ადგილობრივ დონეზე. ამასთან, გამოიკვეთა არაფორმალური 
ლიდერის პრობლემაც, სადაც პარტიის პოლიტსაბჭოს ხშირად, პარტიის გარედან მიღებული 
დირექტივის განხილვა და პარტიულ სტრატეგიაში გათვალისწინება უწევს. ამჟამად  ენმ 
ცდილობს,  პარტიაში ახალგაზრდული ფრთის ჩამოყალიბებას და ახალგაზრდების 
დაწინაურებისთვის არათანაბარი გარემოს არსებობის გამო, ახალგაზრდული ფრთის 
პოტენციური წარმომადგენლები მშობელ პარტიის პოლიტიკაზე გავლენის მოხდენას 
პარტიასთან მემორანდუმის მეშვეობით იმედოვნებენ, რომლის მიხედვითაც საარჩევნო 
სიაში ახალგაზრდების წარმომადგენლობა 20 პროცენტი უნდა იყოს3.4.    
 

 

 

 
 
 
 
ქვეყანაში პოლიტიკური პარტიების მიმართ საზოგადოებრივი ნდობის შემცირების ფონზე 
მნიშვნელოვანია, რომ პარტიებმა შიდასტრუქტურული განახლება შეძლონ. ამ მხრივ, ერთ-
ერთ მთავარ მიმართულებად შეიძლება ჩაითვალოს პარტიებში ახალგაზრდათა 
დაწინაურება პარტიის შიგნით შეჯიბრებითობის და ინკლუზიურობის დაცვის პრინციპით, 
რაც ხელს შეუწყობდა პარტიების გრძელვადიან პროგრამულ განვითარებას.  მოცემულ 
ნაშრომში წარმოდგენილი ანალიზი აჩვენებს, რომ ამ თვალსაზრისით, პარტიებში 
გარკვეულწილად დადებითი ტენდენცია შეინიშნებოდა 2021 წლის თვითმართველობის 
არჩევნებისთვის და მის შემდგომ პერიოდში. თუმცა, განსხვავებები პარტიებს შორის ამ 
მაჩვენებლის მიხედვით, ცხადყოფს, რომ ფინანსური რესურსების მიხედვით, პარტიათა 
იდეოლოგიური განვითარების ხარისხი და ინსტიტუციური მოწყობის სისტემა 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს იმაზე, თუ რამდენად ექნებათ პარტიათა მიერ წარმოჩენილ 
ახალ, ახალგაზრდა ლიდერებს უშუალოდ პარტიის პოლიტიკის შემუშავებაზე გავლენის 
მოხდენის შესაძლებლობა.  

 

დასკვნა და რეკომენდაციები 
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რეკომენდაციები პოლიტიკური პარტიებისთვის:  

 

 საარჩევნო სიის ფორმირების პროცესზე დასრულდეს პარტიის  მთავარი მმართველი 
ორგანოების მონოპოლია და გაიზარდოს რიგითი წევრების როლი და გავლენა. 

 საარჩევნო სიის ფორმირების დროს გათვალისწინებულ იქნას უფრო მეტად 
იდეოლოგიური თანხვედრა პარტიასთან, ვიდრე პარტიული აქტივიზმის 
გამოცდილება, რაც პარტიისთვის უფრო ხანგრძლივი პროგრამული განვითარების 
შესაძლებლობას შექმნიდა. 

 გაიზარდოს პოლიტიკურ სტრატეგიების შემუშავების დროს პარტიის ახალგაზრდა 
წევრების ა ის ჩართულობა და მათი აზრის გათვალისწინება. 

 

საერთაშორისო საზოგადოებას:  

• გაიზარდოს პარტიათა კერძო დაფინანსების მონიტორინგი და შემუშავდეს 
აღსრულების მექანიზმების შესახებ შესაბამისი რეკომენდაციები. 

• პოლიტიკურ პარტიებში ახალგაზრდათა დაწინაურების დასავლურ დემოკრატიებში 
არსებული გამოცდილების გასაზიარებლად დაიგეგმოს კონსულტაციები ქართულ 
პოლიტიკურ პარტიებთან. 

• გაძლიერდეს საერთაშორისო პროგრამები, რომელიც უზრუნველყოფს 
კონსოლიდირებულ დემოკრატიებში არსებული პოლიტიკური პარტიების 
ახალგაზრდა წარმომადგენლებთან ქართული პოლიტიკური პარტიების 
წარმომადგენლების აქტიურ ინტერაქციას. 

მედიას:  

• გააძლიეროს ზეწოლა პოლიტიკურ პარტიებზე პარტიათა სტრუქტურული და 
პროგრამული განახლების შესახებ.  

• დაიგეგმოს გადაცემები პარტიული პოლიტიკის შესახებ და სათანადოდ გაშუქდეს 
ქართულ პოლიტიკურ პარტიებში ამ თვალსაზრისით არსებული დინამიკა.  

• ხელი შეეწყოს პოლიტიკურ პარტიებში არსებული ახალი ლიდერების წარმოჩენას და 
მათი ხედვების საზოგადოებამდე მიტანას. 

• არასაარჩევნო პერიოდშიც დაიგეგმოს გადაცემები, რომლებიც ხელს შეუწყობს 
პარტიათა ახალგაზრდა ლიდერებს შორის პოზიციურ საკითხებზე საგნობრივ 
დებატებს.  
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7. ,,ლელოს“  ერთ-ერთი ახალგაზრდა წევრი, წერილობითი ინტერვიუ, 17 აპრილი, 2022; 
8. ,,ლელოს“  ერთ-ერთი ახალგაზრდა წევრი, წერილობითი ინტერვიუ, 17 აპრილი, 2022; 
9. ,,ევროპული საქართველოს“ ერთ-ერთი ახალგაზრდა წევრი, წერილობითი ინტერვიუ, 16 აპრილი, 2022; 
10. ,,ევროპული საქართველოს“ ერთ-ერთი ახალგაზრდა წევრი, წერილობითი ინტერვიუ, 16 აპრილი, 2022; 
11. „გირჩი-მეტი თავისუფლების“ ერთ-ერთი ახალგაზრდა წევრი, წერილობითი ინტერვიუ, 16 აპრილი, 2022; 
12. „გირჩი-მეტი თავისუფლების“ ერთ-ერთი ახალგაზრდა წევრი, წერილობითი ინტერვიუ, 16 აპრილი, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) არის არაკომერციული, არაპარტიული, კვლევითი და 
ანალიტიკური ორგანიზაცია. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი ცდილობს საქართველოში 
დემოკრატიული ინსტიტუტების ორგანიზაციული საფუძვლების გაძლიერებას და ეფექტური მმართველობის 
პრინციპების განვითარებას პოლიტიკური კვლევისა და ადვოკატირების გზით. 
 
პუბლიკაცია მომზადდა „საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს“ მხარდაჭერით. აქ 
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს და შესაძლოა, არ ემთხვეოდეს „საქართველოს პოლიტიკის 
ინსტიტუტისა“ და „საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს“ შეხედულებებს. 
 
დოკუმენტის ციტირების წესი:  
თეონა ზურაბაშვილი, “რა განაპირობებს პარტიებში ახალგაზრდების დაწინაურებას და მათ წვდომას 
პარტიული პოლიტიკის შემუშავებაზე“, პოლიტიკის ნარკვევი #41, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, 
მაისი 2022. 
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