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2014 წლის საქართველოს მოსახლეობის აღწერის მიხედვით, ეთნი-

კურიუმცირესობებისწილიმოსახლეობაში13.2პროცენტსშეადგენს.

ეთნიკურად აზერბაიჯანელები და სომხები კვლავ რჩებიან ყველაზე

დიდეთნიკურჯგუფებადდაშეადგენენქვეყნისმოსახლეობის6.3და

4.5 პროცენტს შესაბამისად. საქართველოს მრავალფეროვანი კულ-

ტურულიფონი, ნაცვლად იმისა,რომ გამოყენებულ იქნას,როგორც

რესურსი,მაგალითად,ამეთნიკურიჯგუფებისმონათესავექვეყნებთან

ურთიერთობებში,პრობლემურადრჩებაუმცირესობებისსოციალური,

ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტეგრაციის ნაკლებობის გამო. წი-

ნამდებარე ნაშრომის მიზანია ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკუ-

რი მონაწილეობის შესწავლა პარტიულ პოლიტიკაზე აქცენტირებით.

ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციაზე საქართველოში ბევრი რამ

არისდაწერილი,მაგრამამლიტერატურისძირითადინაწილიყურად-

ღებასამახვილებსკულტურულ,სამართლებრივანისეთპოლიტიკურ

ასპექტებზე,რომლებიცსახელმწიფოსტრუქტურებსეხება,ხოლოისე-

თიმნიშნელოვანიაქტორები,როგორებიცააპოლიტიკურიპარტიები,

რომლებსაცცვლილებებისხელშეწყობაშეუძლიათ,გარკვეულწილად

ყურადღებისმიღმაადარჩენილი.შესაბამისად,წინამდებარენაშრო-

მიიკვლევსეთნიკურიუმცირესობებისჩართულობისხარისხსქართულ

პარტიულპოლიტიკაში,მიზეზებს,რაცჩართულობისდაბალდონესგა-

ნაპირობებსდაროგორშეიძლებაამმდგომარეობისცვლილებაისე,

რომესსასარგებლოიყოსქართულიპოლიტიკურიპარტიებისადა,შე-

საბამისად,ქართულიდემოკრატიისთვის.

იმის წინაღობების მიმოხილვამდე, რომლებიც ხელს უშლის ეთნი-

კურ უმცირესობებს პარტიულ პოლიტიკაში მონაწილეობაში, აუცი-

ლებელია, აღინიშნოს, რომ პოლიტიკური პარტიებისთვის არ არსე-

ბობსსამართლებრივისტიმული,რომელიცწაახალისებდამათმიერ

პროაქტიულქმედებასეთნიკურიუმცირესობებისწარმოამდგენლობის

გაზრდისმიზნით.მაგალითად,საქართველოსორგანულიკანონიმო-

ქალაქეთა პოლიტიკური ასოციაციების შესახებ,რომელიც არეგული-

რებსპარტიულპოლიტიკას,ფინანსებსდასხვასაკითხებს,არშეიცავს

არანაირმექანიზმს,რომელიცწაახალისებდაპოლიტიკურპარტიებს,
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რომ მოეხდინათ ეთნიკური უმცირესობებისრეკრუტირება.თუმცა კა-

ნონიშეიცავსორმნიშვნელოვანპუნქტს,რომელთაგანპირველიკრძა-

ლავსპოლიტიკურიპარტიებისმიერეთნიკურიშუღლისგაღვივებასა

დაძალადობისკენმოწოდებას,ხოლომეორე-პარტიებისმიერწევ-

რობის შეზღუდვას რეგიონული ან ტერიტორიული ნიშნით (იხილეთ:

ParliamentofGeorgia,1997). ესმდგომარეობა,რათქმაუნდა, არ

განაპირობებსეთნიკურიუმცირესობებისპოლიტიკურიმონაწილეობის

დაბალდონეს,მაგრამსამართლებრივიწახალისებისნაკლებობადა-

დებითგავლენასნამდვილადვერმაოხდენს.მაგალითად,თუქალე-

ბისპოლიტიკურიმონაწილეობისზრდისხელშეწყობასგანვიხილავთ,

კანონიმოქალაქეთაპოლიტიკურიასოციაციისშესახებდადებითსტი-

მულებს შეიცავს, რომლებსაც აქვთ ფინანსური წახალისების ფორ-

მა: საბაზისოდაფინანსება30პროცენტითიზრდებაიმ პოლიტიკური

პარტიებისთვის, რომლებიც საარჩევნო სიაში შეიყვანენ ქალ კანდი-

დატებსმინიმუმ30პროცენტიანიწილითკანდიდატთასიისპირველ,

მეორე,მესამედაყოველმომდევნოათეულში(იხილეთ:Parliamentof

Georgia,1997).მეორესაკითხია,რაღათქმაუნდა,ის,თურამდენად

საკმარისიაესწამახალისებელიზომებირეალურიშედეგისმისაღწე-

ვად,თუმცაეთნიკურიუმცირესობებისშემთხვევაშიმსგავსისიმბოლუ-

რიმცდელობაცკიარარსებობსსამართლებრივინორმებისდაწესების

მიმართულებით,რომლებიცეთნიკურიუმცირესობებისწარმომადგენ-

ლობისზრდისპრინციპისმხარდაჭერასუზრუნველყოფდა.

სამართლებრივიჩარჩო,მეორემხრივ,არწარმოადგენსერთადერთ

ასპექტსაღნიშნულიპრობლემისგანხილვისასდაგაცილებითუფრო

მეტიადამოკიდებული პოლიტიკური სუბიექტების სურვილზე, გაიზია-

რონ ის პრაქტიკა, რაც ხელს შეუწყობდა ეთნიკური უმცირესობების

წარმოამდგენლობის ზრდასქართულპოლიტიკაში. შესაბამისად, წი-

ნამდებარენაშრომიაანალიზებსმდგომარეობასეთნიკურიუმცირესო-

ბებისწარმოამდგენლობისთვალსაზრისით2017წლისადგილობრივი

თვითმმართველობისარჩევნებისმონაცემებზედაყრდნობით.ნაშრომი

განსაკუთრებულყურადღებასამახვილებსიმაზეც,თუროგორუწყობს

ხელს ეთნიკური უმცირესობების საარჩევნო ქცევასთანდაკავშირებუ-

ლი სტერეოტიპები პარტიების მიერ არჩევნებში მათი მნიშვნელობის

უგულვებელყოფას.ბოლოსკიშეფასებულია,თუროგორამძიმებსარ-

სებულმდგომარეობასპარტიულპოლიტიკაშიგავრცელებულიპრაქ-

ტიკები, კერძოდ, პარტია-ამომრჩევლის კავშირის, რეკრუტირება და

ნომინირებადაპარტიებისხელმისაწვდომობა.
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ეთნიკურიუმცირესობებისსაარჩევნო
მონაწილეობა:მითებიდაფაქტები

პოლიტიკური მონაწილეობის ერთ-ერთი უმნიშნელოვანესი გზა არის

არჩევნებში მონაწილეობა ამომრჩევლის ან კანდიდატის სახით (იხი-

ლეთ:Verba,Schlozman,andBrady,1995).თუმცაესუკანასკნელიუფ-

რომნიშვნელოვანისაზომია,რადგანისწარმოადგენსპოლიტიკურიგა-

დაწყვეტილებებისმიღებისპროცესზეპირდაპირიგავლენისმოხდენის

ინსტრუმენტს.ამმხრივ,2017წლისადგილობრივმაარჩევნებმააჩვენა,

რომშეიმჩნევადადებითიტენდენცია,მაგრამკვლავრჩებამნიშვნელო-

ვანიგამოწვევები.საქართველოშიეთნიკურიუმცირესობებისპოლიტი-

კურ მონაწილეობას უკავშირდება სამი ძირითადი საკითხი: პირველი,

რამდენადარიანუმცირესობებიწარმოდგენილნიპარტიებისმიერწარ-

დგენილიკანდიდატებისსიებში;მეორე,ცრუწარმოდგენებიეთნიკური

უმცირესობებისსაარჩევნოქცევისშესახებ,რომელიცფართოდააგავ-

რცელებულიპოლიტიკურპარტიებსშორის;დამესამე,ეთნიკურიუმცი-

რესობებისრეალურისაარჩევნოქცევა.შეიძლებაიმისმტკიცება,რომ

უმცირესობებისწარმომადგენლობაიმკანდიდატებისრიგებში,რომლე-

ბიციბრძვიანსაჯაროთანამდებობებისდასაკავებლად,კვლავდაბალი

რჩება.ამმგომარეობისახსნაშესაძლებელიაპოლიტიკურიპარტიების

ცრურწმენით, რომ ეთნიკური უმცირესობების აბსოლუტური უმრავლე-

სობა,ყოველთვისხმასაძლევსმმართველპოლიტიკურძალას.ესკი

იმასნიშავს,რომ,თითქოს,აზრიარაქვსრესურსების, ენერგიისადა

დროისდახარჯვასუმცირესობებთანკომუნიკაციასადამათმობილიზა-

ციაზე, განსაკუთრებით, მათი კომპაქტურად დასახლების არეალებში.

თუმცააღსანიშნავია,რომსტატისტიკურიმონაცემები,რომლებიცმიმო-

ხილულიაქვემოთ,აჩვენებსგანსხვავებულტენდენციას,რომელიცმიუ-

თითებსმმართველიპოლიტიკურიძალისადმიკლებადმხარდაჭერას.

შედეგად,პოლიტიკურმაპარტიებმა,რომლებიცამდაშვებითოპერირე-

ბენ,უნდაგადახედონსაკუთარშეხედულებებს.

ეთნიკურიუმცირესობები2017წლისადგილობრივარჩევნებში

2017წელს,საქართველოსმოსახლეობამაირჩიამერები,წარმომად-

გენლებიადგილობრივდონეზემაჟორიტარულიდაპროპორციულიწე-

სით.არჩევნებშიმონაწილეობა22პოლიტიკურიპარტიადახუთისაარ-

ჩევნობლოკი.წინამდებარენაშრომშიგაანალიზებულიაყველაპარტიის

მიერყველაქალაქშიწარდგენილიმერობისკანდიდატები,ყველაპარ-
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ტიის მიერწარდგენილიყველამაჟორიტარი კანდიდატის სია, ყველა

პარტიისმიერთბილისისსაკრებულოსთვისწარდგენილიპროპორციუ-

ლისიებიდაშვიდიპოლიტიკურიპარტიისმიერრეგიონებშიწარდგენი-

ლიპროპორციულისიები.ესუკანასკნელიშვიდიპარტიაწარმოადგენს

იმპარტიებს,რომლებმაცმინიმუმერთპროცენტიანიმხარდაჭერამიი-

ღესსაქართველოსმასშტაბით2017წლისარჩევნებში.

64მუნიციპალიტეტიდან,რომლებშიცაირჩიესმერ,მხოლოდცხრამუ-

ნიციპალიტეტშიიყომინიმუმერთიკანდიდატიარაქართულიგვარით.1

ისეთქალაქებში,როგორიცაადმანისიდაბოლნისიასევეთბილისი,

რომლებშიცეთნიკურიუმცირესობებიმოსახლეობისმნიშვნელოვანნა-

წილსშეადგენენ,არიყოეთნიკურადარაქართველიკანდიდატიწარ-

დგენილი.მაჟორიტარკანდიდატებსრაცშეეხება,4796კანდიდატი-

დან399ანუ8.3პროცენტიმიეკუთვნებოდნენეთნიკურუმცირესობებს.

ეს,რათქმაუნდა,მნიშვნელოვანია,მაგრამაღსანიშნავია,რომქარ-

თულოცნებას,რომელმაცგაიმარჯვაარჩევნებში,თბილისშიარცერთი

უმცირესობებისწარმომადგენელიკანდიდატიარჰყოლიაწადგენილი,

რაცპრობლემურია,რადგანდედაქალაქისმოსახლეობისდაახლოე-

ბით15პროცენტსეთნიკურიუმცირესობებიშეადგენენ.

დიაგრამა1:საქართველოსმასშტაბითმაჟორიტარიკანდიდატებიეთნიკური

შემადგენლობა

ეთნიკურიუმცირესობები

ეთნიკურიქართველები

8%

92%

1. ეროვნული იდენტობადა ეთნიკურუმცირესობებს მიკუთვნებულობა სუბიექტური საკითხია.

იმისგასარკვევად,თუვინმიიჩნევსსაკუთართავსუმცირესობად,საჭიროაკონკრეტულმაინ-

დივიდმათავადგანსაზღვროსსაკუთარიიდენტობა.ესყველაზემისაღებიგზააუმცირესობების

იდენტიფიცირებისთვის,თუმცაისჩანაცვლდაუფროპრაქტიკულიალტერნატივით,რაცგულის-

ხმობსგვარებისქართულდაარაქართულადჟღერადკატეგორიებადდაყოფას.ამმიდგომას

თავისიშეზღუდვებიგააჩნიადაარწარმოადგენსაბსოლუტურადზუსტსაზომს,მაგრამიმდენად,

რამდენადაცმკითხველიაცნობიერებსამშეზღუდვას,ესმეთოდიწარმოადგენსეფექტიანგზას

ეთნიკურიუმცირესობებისპროცენტულიწილისდასათვლელადპარტიულსიებში.
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დიაგრამა2:მაჟორიტარიკანდიდატებისგადანაწილებაეთნიკურობისადა

რეგიონებისმიხედვით

ეთნიკურიუმცირესობები ეთნიკურიქართველები

96.8 95.2

61.6

99.3 98.7

64.3

99.8 99.7 99.7 91.7

3.2 4.8

38.4

0.7 1.3

35.7

0.2 0.3 0.3 8.3

გარდა ამისა, პროპორციულ პარტიულ სიებში წარმომადგენლობის

თვალსაზრისით, მდგომარეობა თბილისში გაცილებით უფრო ნაკ-

ლებ სახარბიელოა უმცირესობებისთვის, ვიდრე - მდგომარეობარე-

გიონებში. პროპორციული სიებით წარდგენილ კანდიდატებს შორის

უმცირესობები შეადგენენ მხოლოდხუთპროცენტსდა მხოლოდერ-

თიპროცენტიაწარდგენილიკანდიდატებისპირველათეულში.მეორე

მხრივ,თბილისსგარეთმუნიციპალიტეტებშიიმშვიდიპარტიისმიერ

წარდგენილპროპორციულსიებში,რომლებმაცხმებისმინიმუმერთი

პროცენტიმაინცმიიღესსრულიადსაქართველოსმასშტაბით,უმცირე-

სობებისწილი,თითქმის,რვაპროცენტსშეადგენს(იხილეთცხრილი

1).პარტიებისრეგიონულსიებში,თბილისისგანგანსხვავებით,ეთნი-

კურადარაქართველიკანდიდატების40პროცენტზეოდნავმეტიწარ-

დგენილიაკანდიდატებისპირველათეულში,საიდანც18.5პროცენტი

წარდგენილიაპირველხუთკანდიდატსშორის.
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ცხრილი1:ეთნიკურიუმცირესობებიპროპორციულპარტიულსიებში

პოლიტიკურიპარტია
(სიაშედგენილიაპარტიის

საარჩევნონომრისზრდადობის
მიხედვით)

ეთნიკურიუმცირესობების
პროცენტულიწილი
კანდიდატების

პირველხუთეულში

ეთნიკურიუმცირესობების
პროცენტულიწილი
კანდიდატების
მეორეხუთეულში

ევროპულისაქართველო 16.2 17.4

დემოკრატიულიმოძრაობა–

თავისუფალისაქართველო
22.1 20.9

ერთიანინაციონალურიმოძრაობა 20.4 22.4

საქართველოსპატრიოტთაალიან-

სი
15.5 26.8

საქართველოს

ლეიბორისტულიპარტია
14.6 29.2

ახალისაქართველო 23.5 21.6

ქართულიოცნება 19.6 20.7

სულ 18.5 21.8

მთლიანობაში,მერებისკანდიდატების,მაჟორიტარებისადაპროპორ-

ციულისიებისმიხედვით,პარტიაახალმასაქართველომდაადასტურა,

რომშესაძლებელია,მცირეზომისპარტიამმოახდინოსიმადამიანე-

ბის შედარებით დიდი რაოდენობით მობილიზება, რომლებიც ეთნი-

კურუმცირესობებსმიეკუთვნებიან.მაგალითად,ახალისაქართველოს

პროპორციულსიებშიეთნიკურიუმცირესობებისმაღალიწილისგარ-

და, პარტიის მიერ წარდგენილი 42 მერობის კანდიდატიდან შვიდი

იყო არაქართული გვარის მატარებელი. ამასთან, ახალი საქართვე-

ლოსმიერწარდგენილი74მაჟორიტარობისკანდიდატიდან11მიე-

კუთვნებოდაეთნიკურუმცირესობებს.თუმცაპრობლემაისარის,რომ

ახალმასაქართველომხმებისმხოლოდ1.23პროცენტიმიიღო,რაც

იმასნიშნავს,რომმცირეზომისპარტიებისმიერნომინირებულიუმცი-

რესობებიიმდენგავლენასვერახდენსსაერთოსურათზე,რასაცმოახ-

დენდანომინირებადიდიზომისპარტიებისმხრიდან.ამისდამიუხედა-

ვად,ახალისაქართველოსშემთხვევამაინცმნიშვნელოვანდადებით

განვითარებადუნდაიქნასგანხილული.

2014წლისადგილობრივარჩევნებთანშედარებითეთნიკურიუმცირე-

სობისწილისზრდაპროპორციულპარტიულსიებში,წინგადადგმულ

ნაბიჯადუნდაშეფასდეს.აღსანიშნავია,რომ2014წელსეთნიკურიუმ-

ცირესობებისწილიიმპარტიებისპროპორციულსიებში,რომლებმაც
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მინიმუმერთპროცენტიანიმხარდაჭერამიიღესარჩევნებში,4.7პრო-

ცენტს შეადგენდა, ხოლო 2017 წელს იგივე მაჩვენებელი 8.5 პრო-

ცენტამდეგაიზარდა(იხილეთცხრილი2).ამასთან,რაცუფრომეტად

მნიშვნელოვანიაარისის,რომ,თითქმის,ყველაპოლიტიკურმაპარ-

ტიამ,რომელიცორივეარჩევნებშიიყრიდაკენჭს,გაზარდაუმცირესო-

ბებისწილირეგიონებისთვისწარდგენილპროპორციულსიებში.ერ-

თადერთიგამონაკლისიაერთიანინაციონალურიმოძრაობა,რომლის

შემთხვევაშიცეთნიკურიუმცირესობებისწილიპროპორციულსიაში0.1

პროცენტითშემცირდა.თუმცაუნდააღინიშნოს,რომესარარისმნიშ-

ნელოვანიკლება,განსაკუთრებით,იმფონზე,თურაპროცესებიცგან-

ვითარდაპარტიისშიგნით,რამაცპარტიადაანაწევრა.შედეგად,ორი-

ვეახალიპარტია,რომელიცქვემოთმოცემულცხრილშიამოყვანილი,

სწორედ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რიგებიდან წარმოიშვა.

ამიტომნათელიხდება,რომმთლიანობაშიეთნიკურიუმცირესობების

რაოდენობრივი წარმომადგენლობა პარტიების მიერ ნომინირებულ

კანდიდატთასიებშითანდათანობითუმჯობესდება.

ცხრილი2:ეთნიკურიუმცირესობებისწილისშედარებარეგიონულსიებში2014წლისადა2017წლისარჩევნებში

ეთნიკურიუმცირესობების
წილირეგიონულსიებში
-2014წლისადგილობ-

რივიარჩევნები

პოლიტიკურიპარტია
ან

საარჩევნობლოკი

ეთნიკურიუმცირესობებისწილი
რეგიონულსიებში-2017წლის
ადგილობრივიარჩევნები

3.8%
საქართველოს

პატრიოტთაალიანსი

6.7%

5.6%
დემოკრატიულიმოძრაობა–

ერთიანისაქართველო
6.4%

N.A. ევროპულისაქართველო 10.9%

4.4% ქართულიოცნება 5.3%

3.1% ლეიბორისტულიპარტია 4.0%

N.A. ახალისაქართველო 19.2%

5.8% არასაპარლამენტოოპოზიცია N.A.

2.7%
სალომეზურაბიშვილი–

საქართველოსგზა
N.A.

7.3%
ერთიანინაციონალური

მოძრაობა
7.2%



ეთნიკურობისადა

მულტიკულტურალიზმისშესწავლისცენტრი

10

მეორე მხრივ, უარყოფით ტენდენციად რჩება ეთნიკური უმცირესო-

ბებისა და მათი საჭიროებების იგნორირება საარჩევნო კამპანიის

დროს და პარტიულ პროგრამებში. პრობლემა ის არის, რომ ქარ-

თულ პოლიტიკაში დომინანტურ როლს თამაშობს ის პოლიტიკური

პროცესები,რაცდედაქალაქში მიმდინარეობს. ამიტომ ის საკითხე-

ბი,რომლებიცპერიფერიისთვისაადამახასიათებელი,ზოგადად,არ

ექცევა ყურადღების ცენტრში. მაგალითად, ისეთი პარტიების ვებ-

გვერდებზე, როგროიცაა ქართული ოცნება, ერთიანი ნაციონალუ-

რი მოძრაობა ან ევროპული საქართველო, განთავსებულია სექცია,

რომელიცეძღვნებაწინასაარჩევნოპროგრამას,მაგრამესსექციები

მოიცავს მხოლოდთბილისის მერობის კანდიდატების პროგრამებს.

ეს იმაზე მეტყველებს, რომთბილისის მერის არჩევნები ადგილობ-

რივიარჩევნებისბირთვსწარმოადგენსდაპარტიულიპროგრამები-

ცადადაპირებებიცსწორედამბირთვისგარშემოტრიალებს.თუმცა

ესმაინცარამართლებსთუნდაცთბილისისმერობისკანდიდატებს,

უგულვებელყოფილიდატოვონიმეთნიკურიჯგუფებისსაჭიროებები,

რომლებიცთბილისშიცხოვრობენ,მაგალითად,ეთნიკურისომხების,

რუსების, იეზიდებისათუ ბოშების საჭიროებები. მთლიანობაში, არც

კანდიდატების მხრიდან და არც პოლიტიკური პარტიების მხრიდან

მნიშნელოვანი ხაზგასმა ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებულ

საკითხებზეთბილისშიანრეგიონებში,პრაქტიკულად,არყოფილა.

ქართული პოლიტიკის ეს თვისება საჭიროებს სიღრმისეულ შესწავ-

ლასდაცდებაწინამდებარენაშრომისმიზანს,თუმცამისიგავლენის

აღნიშვნააუცილებლობასწარმოადგენს.

ეთნიკურიუმცირესობებისწარმოამდგენლობაადგილობრივმუნიცი
პალიტეტებში2017წლისადგილობრივიარჩევნებისშედეგად

2017წლისადგილობრივიარჩევნებისშედეგად,64-დან21მუნიცი-

პალიტეტშიარჩეულიამინიმუმერთიკანდიდატიეთნიკურიუმცირესო-

ბებისთემიდან.აღნიშნულ21მუნიციპალიტეტშიუმცირესობებსწარ-

მოადგენსსულ165წარმომადგენელი.ქვემოთმოცემულიდიაგრამა

აჩვენებსიმსაკრებულოებისეთნიკურშემადგენლობას,რომლებშიც

წევრებისმინიმუმ20პროცენტიეთნიკურუმცირესობებსმიეკუთვნება.

სულასეთიმუნიციპლაიტეტიარისრვადამდებარეობსიმრეგიონებ-

ში,სადაცეთნიკურიუმცირესობებისკომპაქტურადსახლობენ.
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ეთნიკური ქართველები ეთნიკური სომხები ეთნიკური აზერბაიჯანელები

21
17 15

20 26
25

0
3 1

0
13

8

31
25

15 15 12 11

5
0 0 0

7
1

გა
რ
დ
აბ

ან
ი

მა
რ
ნე

ულ
ი

ბო
ლ

ნი
სი

დ
მა

ნი
სი

წა
ლ

კა

ახ
ალ

ცი
ხე

ახ
ალ

ქა
ლ

აქ
ი

ნი
ნო

წმ
ინ

დ
ა

თუმცა ეს დიაგრამა პროპორციულად არ ასახავს ამ რეგიონე-

ბის ეთნიკურ შემადგენლობას. 2014 წლის მოსახლეობის აღწე-

რის მიხედვით (იხილეთ ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის

შესწავლის ცენტრის მიერ მომზადებული საქართველოს ეთნიკური

მრავალფეროვნების ინტერაქტიული ვებ-რუკა http://csem.ge/

interactivemap/), საქართველოში სულ ექვსი მუნიციპალიტეტია, სა-

დაცეთნიკურიქართველებიუმცირესობაშიიმყოფებიან:ახალქალაქი,

ბოლნისი,დმანისი,მარნეული,ინოწმინდადაწალკა(იხილეთდიაგ-

რამა4ქვემოთ).2017წლისარჩევნებისშედეგადკიმხოლოდსამიმუ-

ნიციპალიტეტია-მარნეული,ახალქალაქიდანინოწმინდა,რომელთა

საკრებულოშიცეთნიკურიქართველებიუმრავლესობასარწარმოად-

გენენ.ბოლნისის,დმანისისადაწალკისსაკრებულოებშიეთნიკურად

ქართველებიუმრავლესობაშიარიან.ესკიპროპორციულადარასა-

ხავსამმუნიციპალიტეტებისეთნიკურშემადგენლობას.ყოველივეეს

იმასნიშავს,რომამუკანასკნელმუნიციპალიტეტებშიეთნიკურადქარ-

თველებიგადამეტებულადარიანწარმოდგენილნი,ხოლოეთნიკური

უმცირესობები–ნაკლებად.
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დიაგრამა4:რვამუნიციპალიტეტისეთნიკურიშემადგენლობა
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44398

8952

16565 6345
8802

13612

3085 1029

602

7291

2690 87

7321

7247

41870 23262

35642

87371

33964 12530

1316

1217 671 366 179
1409

126 108 200

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

დიაგრამა 5 აჩვენებს, რომ მოცემულ რვა მუნიციპალიტეტში ცხოვ-

რობს102,788ეთნიკურადქართველი,90,370ეთნიკურადსომეხიდა

170,830 ეთნიკურად აზერბაიჯანელი, თუმცა ამ სამმა თემმა შესა-

ბამისადმიიღო132,81და58ადგილირვასაკრებულოში.ესნიშნავს,

რომსაშუალოდ779ეთნიკურადქართველსჰყავსერთიწარმომადგე-

ნელისაკრებულოში,მაშინროდესაც1,116ეთნიკურადსომეხსაცდა

2,945 ეთნიკურად აზერბაიჯანელსაც თითო-თითო წარმომადგენელი

ჰყავსსაკრებულოში.ესრიცხვებიიმისმანიშნებელია,რომუმცირესო-

ბებიმთლიანობაშიგაცილებითნაკლებადარიანწარმოდგენილნისაკ-

რებულოებში, ვიდრე ქართველები. ამასთან, ეთნიკურად აზერბაიჯა-

ნელიმოსახლეობაუფროარასახარბიელომდგომარეობაშია,ვიდრე

ეთნიკურადსომეხიმოსახლეობა.ამუკანასკნელიფაქტისერთ-ერთი

ახსნაშეიძლებაისიყოს,რომეთნიკურადსომეხიმოსახლეობაუფრო

მაღალიპროცენტულობითარისკონცენტრირებულისაკუთარიგანსახ-

ლებისარეალში,ვიდრეეთნიკურადაზერბაიჯანელიმოსახლეობა.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

მუნიციპალიტეტები

საკრებულოები

ამგვარად,მონაცემებზედაყრდნობითნათელიხდება,რომსაქართვე-

ლოშიეთნიკურიუმცირესობებიარასათანადოდარიანწარმოდგენილ-

ნიარამხოლოდხელისუფლებისცენტრალურდონეზე,არამედადგი-

ლობრივდონეზეც.შედეგად,იქმნებაშთაბეჭდილება,რომსაკუთარი

ამომრჩევლების ეთნიკური შემადგენლობის პროპორციულად ასახვა

ჯერჯერობით,შეიძლება,არწარმოადგენდესქართულიპოლიტიკური

პარტიებისუმთავრესპრიორიტეტს.

“ხმებისბეღელი”ცრურწმენებიუმცირესობებისსაარჩევნოქცევას
თანდაკავშირებით

პოლიტიკოსებს საქართველოში ნამდვილად ესმით, რომ ეთნიკური

უმცირესობებისათანადოდუნდაიყვნენპოლიტიკაშიწარმოდგენილ-

ნიდა,რომამმხრივკვლავრჩებაგადაუჭრელიპრობლემები.თუმცა

პოლიტიკურპარტიებს,რომლებსაცშეზღუდულირესურსებიგააჩნიათ,

უწევთსტრატეგიულადაზროვნებადაზოგიერთირეგიონისპრიორი-

ტეტადდასახვასხვებისხარჯზე.შედეგად,იქიდანგამომდინარე,რომ

არსებობს დაშვება, თითქოს, უმცირესობები ყოველთვის მმართველ

ძალასუჭერენმხარს,ქართულპარტიებსსჯერათ,რომაზრიეკარგება

დროის, ენერგიისადარესურსების ხარჯვას საზოგადოებრივი აზრის

მობილიზაციისთვის უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში. ავ-

ტორთანკონფიდენციალურიინტერვიუსდროს,ერთმაპოლიტიკოსმა

უმცირესობებითდასახლებულრეგიონებსმმართველიძალის“ხმების
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ბეღელი” უწოდადა ამტკიცებდა,რომ მმართველი პარტიები ამრე-

გიონებშიაგროვებენხმების“საშუალოდ87-94პროცენტს”.თუმცაეს

დაშვებაყოველთვისარშეესაბამებასიმართლეს.სინამდვილეში,უმ-

ცირესობებითდასახლებულრეგიონებშიარსებობსმმართველიპარ-

ტიისმხარდაჭერისმნიშვნელოვანიკლებადიტენდენცია.უკანასკნელი

სამისაპარლამენტოარჩევნებისმონაცემები,რომლებიცმთლიანათ-

წლეულსმოიცავს(2016,2012,2008),ნათლადაჩვენებს,რომეთნი-

კურიუმცირესობებისსაარჩევნოქცევათანდათანობითიცვლება.

ეთნიკური უმცირესობების საარჩევნო ქცევის ცვლილებაზე დაკვირ-

ვებისთვის საჭიროაშვიდირაიონის მონაცემები: ბოლნისი,დმანისი,

გარდაბანიდამარნეულიქვემოქართლისრეგიონშიდაახალქალა-

ქი, ახალციხე და ნინოწმინდა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში (იხილეთ

ცხრილი3). საქართველოსსაარჩევნომონაცემების (ForSet,2018c)

მიხედვით,2008წლისსაპარლამენტოარჩევნებშიმაშინდელმამმარ-

თველმაპარტიამ,ერთიანმანაციონალურმამოძრაობამმიიღოხმების

85პროცენტიდამხოლოდხმების15პროცენტიგადანაწილდაოპო-

ზიციურპარტიებზე.ესმაჩვენებელიშემცირდა72პროცენტამდე2012

წელსმაშიდნელიმმართველიპარტიისთვის,რაციმასნიშნავს,რომ

ოპოზიციურიპარტიებისხმებისწილმაამრაიონებშიმოიმატა88პრო-

ცენტით(ForSet,2018c).საბოლოოდ,2016წლისარჩევნებშიპირვე-

ლად დაფიქსირდა შემთხვევა, როდესაც მაშინდელმა მმართველმა

ძალამ,ქართულმაოცნებამამრაიონებშისაშუალოდუფროდაბალი

მხარდაჭერა მიიღო, ვიდრე მთლიანად საქართველოს მასშტაბით.

ოპოზიციურიპარტიებისმიერმიღებულიხმებისწილიკვლავგაიზარ-

და,ამჯერად90პროცენტითდამიაღწიასაშუალოდ53.9პროცენტს,

რაცხმათაუმრავლესობასწარმოადგენს(ForSet,2018c).ესნიშნავს,

რომ2008წლიდან2016წლამდეოპოზიციურიპარტიებისხმებისწი-

ლი მოცემულშვიდრაიონში 3.5-ზე მეტჯერ გაიზარდა,რაც მნიშვნე-

ლოვან ტენდენციას წარმოადგენს და მისი იგნორირების ფუფუნება

ოპოზიციურპარტიებსარაქვთ,თუ,რათქმაუნდა,მათსურთუფრო

მეტიხმისმოპოვებამომდევნოსაპარლამენტოარჩევნებზე.

უფრომეტიც,2016წელს,მოცემულიშვიდირაიონიდანხუთშიამომ-

რჩევლებისნახევარზემეტმაიმპარტიასმისცახმა,რომელიცხელი-

სუფლებაშიარიმყოფებოდა.ესკიაჩვენებს,რომეთნიკურიუმცირე-

სობების მმართველი პარტიის “ხმების ბეღელად” მიჩნევა მცდარია.

ამის ნაცვლად, საჭიროა პოლიტიკური პარტიების მხრიდან უფრო

მაღალი ხარისხის ჩართულობა უმცირესობებთან. იმის გათვალისწი-
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ნებით,რომ ქართულიოცნება მეორე ვადით არის არჩეული, ხოლო

ქართველ ამომრჩეველს არ ჰყოლია მთავრობა ორზე მეტი ვადით,

შეიძლებაიმისმტკიცება,რომმომდევნოსაპარლამენტოარჩევნები,

დიდი ალბათობით, მნიშვნელოვანი პოლიტიკური კონკურენციის სა-

ფუძველიიქნება.ერთიმხრივ,ქართულიოცნებისთვისსაჭიროიქნება

უფრომეტადგააქტიურებაუმცირესობებითდასახლებულრეგიონებში

საკუთარიპოზიციებისგამტკიცებისმიზნით.მეორემხრივკი,ოპოზი-

ციის ქმედებამ პროაქტიულიხასიათი უნდა მიიღოსდაგააძლიეროს

კომუნიკაცია უმცირესობებისთემებთან არჩევნებს შორის პერიოდში,

რისიმეშვეობითაცშესაძლებელიგახდებაიმსივრცისშევსება,რაცგა-

მოწვეულია მმართველიძალის პოპულარობის პოტენციური კლებისა

დაპოლიტიკურიპარტიებისადმიუმცირესობებისნდობისზრდისშედე-

გად.


ცხრილი3:ეთნიკურიუნცირესობებისსაარჩევნოქცევასაქართველოშიბოლოსამისაპარლამენტოარჩევნებისდროს

საპარლამენტოარჩევნები

2008 2012 2016

მმართვე-

ლიპარტიის

მიერმიღე-

ბულიხმების

წილი(%)

ოპოზიციუ-

რიპარტიე-

ბისმიერ

მიღებული

ხმებისწი-

ლი(%)

მმართველი

პარტიის

მიერმიღე-

ბულიხმე-

ბისწილი

(%)

ოპოზიციური

პარტიების

მიერმიღე-

ბულიხმების

წილი(%)

მმართვე-

ლიპარტიის

მიერმიღე-

ბულიხმების

წილი(%)

ოპოზიციური

პარტიების

მიერმიღე-

ბულიხმების

წილი(%)

მარნეული 86.2 13.8 78.91 21.09 45.39 54.61

გარდაბანი 73.59 26.41 55.5 44.5 44.2 55.8

დმანისი 84.77 15.23 69.83 30.17 44.42 55.58

ბოლნისი 83.29 16.71 66.99 33.01 47.77 52.23

ახალქალაქი 90.2 9.8 79.59 20.41 51.25 48.75

ნინოწმინდა 93.16 6.84 76.54 23.46 40.98 59.02

ახალციხე 83.59 16.41 75.04 24.96 48.8 51.2

საშუალო 85.0 15.0 71.8 28.2 46.1 53.9

მმართველი
პარტიისმიერ
მიღებული
ხმებისწილი

59.18 40.34 48.68

წყარო:ForSet(2018c)
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საზოგადოებრივიგამოკითხვებისმიხედვით,არსებობსმზარდიტენდენ-

ციაეთნიკურიუმცირესობებისმხრიდანპოლიტიკურიპარტიებისნდო-

ბისთვალსაზრისით.საქართველოშიევროკავშირისშესახებცოდნისა

დადამოკიდებულებისკვლევა,რომელიცტარდებაკავკასიისკვლე-

ვითირესურსების ცენტრის (Caucasus Research Resources Center,

2017)მიერორწელიწადშიერთხელ,საშუალებასიძლევაუმცირესო-

ბებით დასახლებული რეგიონების გამოყოფა საზოგადოების ცალკე

სეგმენტისსახითდაამრეგიონებშიმცხოვრებიმოსახლეობისაზრის

ანალიზიისე,რომარდაირღვესმონაცემებისწარმომადგენლობითო-

ბა.2013წლისგამოკითხვისმიხედვით,უმცირესობებისმხოლოდ10

პროცენტიენდობოდაპოლიტიკურპარტიებს,როდესაც41პროცენტს

არ ჰქონდა პასუხი შეკითხვაზე (The Caucasus Research Resources

Center,2013).თუმცა2017 წლის მონაცემების მიხედვით, პოლიტი-

კურიპარტიებისმიმართეთნიკურიუმცირესობებისნდობა,თითქმის,

ოთხჯერგაიზარდადა38პროცენტსმიაღწია.ამმონაცემებისმიხედ-

ვით, ეთნიკური უმცირესობები ქართულისაზოგადოების ის ნაწილია,

რომელიცგამოირჩევაპოლიტიკურიპარტიებისადმიყველაზემაღალი

ნდობით.ესკიისსაკითხია,რაცშემდგომკვლევასსაჭიროებს,რათა

აიხსნას,რამგამოიწვიაესშესამჩნევიცვლილებანდობისხარისხში,

თუმცაესსაკითხიარწარმოადგენსწინამდებარეკვლევისამოცანას.



ყველაესმონაცემი, კლებადიმხარდაჭერამმართველიპარტიისმი-

მართდამზარდინდობაპოლიტიკურიპარტიებისმიმართ,მიუთითებს

ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური მონაწილეობის ერთ მნიშნე-

ლოვანასპექტზე:ესთემებიმზადარიანუფრომეტიჩართულობისთვის

დაამმზაობასესაჭიროებაუფროპროაქტიულიკომუნიკაციაპოლიტი-

კურიპარტიებისმხრიდან.

Fully distrust Fully trust DK/RA2 3 4

Capital

TRUPOLP: Trust: poli�cal par�es
by SETTYPE: Se�lemen� type (%)

Knowledge of and a�tudes toward the EU in Georgia, 2013
Retrieved from h�p://caucasusbarometer.org/

Urban

Rural

minori�es

Fully distrust Fully trustTrust DK/RADistrust Neutral

TRUPOLP: Trust: poli�cal par�es in Georgia
by SETTYPE: Se�lemen� type (%)

Knowledge of and a�tudes toward the EU in Georgia, 2017
Retrieved from h�p://caucasusbarometer.org/

Capital

Urban

Rural

minori�es
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პარტიულიპოლიტიკისგამოწვევბიდა
გაუმჯობესებისშესაძლებლობები

ქართული პოლიტიკური პარტიები ხშირად მიიჩნევენ, რომ ისინ

ყველაფერს აკეთებენ შესაძლებლობის ფარგლებში, მაგრამ კიდევ

უფრომეტისგაკეთებაცშესაძლებელია.წინამდებარენაშრომიწარ-

მოაჩენსპოლიტიკურიპარტიებისპრაქტიკასთანდაკავშირებულსამ

ძირითად პრობლემას. პირველი პრობლემა ეხება იმას, თუ როგო-

რია პარტია-ამომრჩევლის კავშირი, მეორე პრობლემა არის ის,თუ

როგორცდილობენპარტიებიუმცირესობებითდასახლებულრეგიო-

ნებშიადგილობრივიელიტებისრეკრუტირებასდამესამეპრობლემა

უკავშირდება იმას,თურამდენად ახერხებენ პარტიები,რომ იყვნენ

ხელმისაწვდომნიუმცირესობებისთვის.

პარტიაამომრჩევლისკავშირისაქართველოში

პირველიდაერთ-ერთიუმთავრესიპრობლემაქართულიპოლიტი-

კურიპარტიებისთვისარისის,თუროგორცდილობენისინი ამომ-

რჩეველთანკავშირისდამყარებას:ისინინაკლებყურადღებასამახ-

ვილებენიდეოლოგიურპროგრამებზედამეტისმეტადუსვამენხაზს

ლიდერების ქარიზმას ან პირდაპირ სარგებელს, რომელსაც მათი

მხარდამჭერებიმიიღებენმათიარჩევნებშიგამარჯებისშემთხვევაში

(იხილეთ:Kitchelt,1995).პოსტკომუნისტურპოლიტიკურსისტემებ-

ში ამომრჩევლები გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, თუ ვის მისცე-

მენხმას, სამიძირითადიფაქტორისგავლენითიღებენ:ლიდერის

ქარიზმა,პირდაპირიხელშესახებიანარახელშესახებისარგებლის

მოლოდინი(კლიენტელიზმი)დაარაპირდაპირისარგებლისმოლო-

დინისაზოგადოებრივიკეთილდღეობისშემქნისმეშვეობით(პროგ-

რამულიპარტიულისისტემები).შესაბამსიად,ესფაქტორებიგანსაზ-

ღვრავენკავშირისტიპსპარტიებსადაამომრჩევლებსშორის.პარ-

ტია-ამომრჩეველსშორისკავშირისტიპი,რომლისგანვითარებასაც

უნდაცდილობდნენპარტიები,არისპროგრამული.თუმცაამტიპის

კავშირიმოითხოვსრამდენიმეწინაპირობისდაკმაყოფილებას:პო-

ლიტიკურპარტიებს უნდა ჰქონდეთთანმიმდევრულიიდეოლოგია,

რომელიცშეესაბამება მათივესახელსდალიდერებისადაწევრე-

ბისმიერსაჯაროდგაცხადებულმეისჯებსადაპოზიციებს,წინასაარ-

ჩევნოპარტიულიპროგრამაუნდაშეიქმნასყოველიარჩევნებისწინ

დაუნდაშეესაბამებოდესაღნიშნულიდეოლოგიას.ესყველაფერი
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მნიშნელოვანია ამომრჩევლებისთვის, რადგან მათ წინასწარ ეცო-

დინებათ,როგორსაჯაროპოლიტიკურკურსსგაატარებსესათუის

პარტია არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში, რაც იმას ნიშნავს,

რომ ამომრჩევლებს ეცოდინებათ,რა ტიპის არაპირდაპირ სარგე-

ბელსმიიღებენაღნიშნულიპარტიისმმართველობისშედეგად.მეო-

რემხრივ,ქარიზმატული,ისევეროგორცკლიენტელისტურიკავშირი

სუსტია,არასტაბილურიდაარუწყობსხელსპარტიებისგანვითარე-

ბას.

ქარიზმატული კავშირი განაპირობებს ქართული პოლიტიკური პარ-

ტიების “სიკვდილიანობის მაღალ დონეს” (იხილეთ: Nodia and

Scholtbach,2006).ესიმასნიშნავს,რომპარტია“კვდება”როდესაც

მისილიდერის პოპულარობა იკლებს. შესაბამისად, თუ რომელიმე

პოლიტიკურიპარტიამიზნადისახავსსაკუთარითავის,როგორცორ-

განიზაციისშენარჩუნებას,ისარუნდაიყოსმხოლოდსაკუთარილი-

დერის პოპულარობის იმედადდა მიზნად უნდადაისახოს ინსტიტუ-

ციონალიზაცია.რაცშეეხებაკლიენტელისტურკავშირს,ისიცისეთივე

სუსტიდაარასტაბილურია,რადგანპირდაპირიმატერიალურისარ-

გებელიგანსაზღვრავსამომრჩევლებისმხარდაჭერასმოცემულიპარ-

ტიისმიმართ.შესაბამისად,სხვაპოლიტიკურიძალისგამოჩენისშემ-

თხვევაში, რომელსაც უფრო მეტი მატერიალური რესურსი გააჩნია,

კავშირიგაწყდებადაამომრჩევლებიშეიცვლიანპოზიციას.ქართულ

პოლიტიკაშიყოფილამსგავსიშემთხვევებიდაქართულიპარტიები

იცნობენ ასეთ მდგომარეობას (იხილეთ: Kakhishvili, 2017). თუმცა

ისინიჯერკიდევვერახერხებენყველაზესტაბილური,პროგრამული

კავშირისდამყარებასსაკუთარამომრჩევლებთან.

განხილულიპრობლემა,რათქმაუნდა, არწარმოადგენსმხოლოდ

პარტიებსა და ეთნიკურ უმცირესობებს შორის კავშირის მახასიათე-

ბელს; ის არის საქართველოში არსებული ზოგადი მდგომარეობის

თვისება.თუმცაესპრობლემადიდიმნიშვნელობისმატარებელიადა

გავლენასახდენსსაზოგადოებისყველასეგმენტზე.შესაბამისად,ამ

პრობლემის მოგვარებას ესაჭიროება სასწრაფო ქმედება. სხვა შემ-

თხვევაშიალტერნატივაარისდემოკრატიზაციისგაძლიერებისმეტად

არასტაბილურიგზა.
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რეკრუტირებისადანომინირებისპრაქტიკა

რეკრუტირებისადა ნომინირების პრაქტიკასთანდაკავშირებით არ-

სებობსორიძირითადიპრობლემაქართულპარტიულპოლიტიკაში.

ესპრობლემები,ისევეროგორცზემოთგანხილულიპრობლემა,გავ-

ლენასახდენსარამხოლოდეთნიკურიუმცირესობებისპოლიტიკურ

მონაწილეობაზე, არამედ პარტიების შიდა დემოკრატიულობის ხა-

რისხზეც.პირველიპრობლემაუკავშირდებაახალიწევრებისმოძიე-

ბისთვისინსტიტუციურიმექანიზმებისნაკლებობას.მეორეპრობლემა

კიეხებაარჩევნებშიკანდიდატებისნომინირებისპროცესშიგამჭვირ-

ვალობისნაკლებობას.ესპრობლემებიართულებსამომრჩეველთან

წვდომასადამათუფროაქტიურადმობილიზაციას.

რეკრუტირება პრობლემურია ქართული პარტიებისთვის იმის გამო,

რომარარსებობსინსტიტუციურიმექანიზმები,რომლებიცდაეხმარე-

ბოდაპარტიებსახალიწევრებისმოძიებაში.მეტიც,რეკრუტირებაარ

არისმხოლოდახალიწევრისმიღებაპარტიაში,ისასევემოიაზრებს

ახალიწევრებისდახმარებასიმმიზნით,რომისინიგაიზარდნონდა

ჩამოყალიბდნენ პარტიულიორგანიზაციის ორგანულ ნაწილად. წი-

ნამდებარეკვლევისერთ-ერთირესპონდენტისმიხედვით,ერთ-ერთი

უმთავრესიპრობლემა,რომელიცართულებსუმცირესობებისპოლი-

ტიკაში ჩართულობას, არის “პარტიის შიდა” პრობლემადაგულის-

ხმობს“ახალისახეებისპოვნას,წახალისებასდამათთანმუშაობას.”

მეორემხრივ,სირთულესარწარმოადგენსახალგაზრდაადამიანის

პოვნა,რომელიცპარტიასშეუერთდება,თუმცაის,რაცგამოწვევად

რჩებაქართულიპარტიებისთვისარისამახალიწევრისპროფესიო-

ნალ პოლიტიკოსად აღზრდა. თუმცა ზოგიერთი ქართული პარტია

უფრთხისიმისშესაძლებლობას,რომ“მტერიარშეიპაროს”მათრი-

გებშიჩვეულებრივიწევრისსახით,რისგამოცრესპონდენტიამტკი-

ცებდა,რომპარტიააუცილებლადსიფრთხილითუნდამოეკიდოსახ-

ლადგაწევრიანებულიადამიანიკანდიდატადნომინირებას.

მეორე მხრივ, პროფესიონალი პოლიტიკოსების აღზრდა არსობრი-

ვადარისდაკავშირებულინომინირებისპროცესთან,რადგანესუკა-

ნასკნელიწარმოადგენსპარტიისშიგნითარსებულჯილდეობისყვე-

ლაზეეფექტურსისტემას.თუმცააქაცპარტიებიაწყდებიანგამოწვე-

ვას:საჭიროაუფროგამჭვირვალეპრაქტიკადანომინირებისპატრი-

მონიულიწესებისთვისთავისდანებება.როგორცერთიპოლიტიკოსი
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ამტკიცებდა ავტორთან ინტერვიუს დროს, “პარტიული სიების ერთ-

ერთიუმნიშვნელოვანესიასპექტიუკავშირდებაპარტიისშიდადემოკ-

რატიულობისხარისხსდასხვაარაფერიათუარაგამჭვირვალობა”.

გამჭვირვალობის ნაკლებობა პარტიული სიებისფორმირების პრო-

ცესშიპრობლემურადრჩებადასაჭიროებსპარტიებისმხრიდანპო-

ლიტიკურინებისარსებობას,რომისინიგადაიქცნენისეთინსტიტუ-

ტებად,რომელშიცწარმატებისსაწინდარიარისადამიანისკვალიფი-

კაციადადამსახურება.ესკი,ელექტორატთანსწორიკომუნიკაციის

შემთხვევაში,თავის მხრივ, პარტიის მხარდამჭერებში პარტიაში გა-

წევრიანებისადამისიერთგულებისსურვილსგააღვივებს.

ესმდგომარეობაპირდაპირკავშირშიაადგილობრიველიტებსშორის

კონკურენციისდაბალდონესთან საქართველოსრეგიონებში. ერთ-

ერთიპოლიტიკოსისმიხედვით,არსებულადგილობრიველიტებს“არ

სურთძალაუფლებისხელიდანგაშვება,ცდილობენ,რომმჭიდროდ

იყვნენცენტრალურხელისუფლებასთანდაკავშირებულიდაცდილო-

ბენკონკურენციისშეზღუდვას,რადგანესყველაფერიუკავშირდებს

ბიზნესს,ძალაუფლებასდაა.შ.”მიუხედავადიმისა,რომამმოსაზრე-

ბასშეიძლებაიზიარებდესარაერთიპოლიტიკოსი,იმშემთხვევაშიც

კითუისსიმართლეა,პოლიტიკურმაპარტიებმაუნდაგაითვალისწი-

ნონ,რომადგილობრივიელიტებისკულტივირებაშესაძლებელიიქ-

ნებასაკუთარიმხარდამჭერებისმობილიზაციისმეშვეობით.საჭიროა,

აღიზარდოსახალილიდერებიეროვნულდაადგილობრივდონეებ-

ზე,მათშორის,უმცირესობებითდასახლებულრეგიონებშიც.

პოლიტიკურიპარტიებისხელმისაწვდომობაეთნიკურიუმცირესობე
ბისთვის

იმ შემთხვევაში, თუ რეკრუტირების აქტიური ზომები არ არსებობს,

კიდევუფრომნიშვნელოვანიხდებაპასიურიზომებისმიღება,რათა

პარტიაიყოსმარტივადხელმისაწვდომიიმშეზღუდულირაოდენობის

მოქალაქეებისთვის, რომლებიც საკუთარი ინიციატივით ცდილობენ

სასურველპარტიაშიგაწევრიანებას.თუმცა ამთვალსაზრისითაცკი

პოლიტიკური პარტიები ვერ აკმაყოფილებენ მინიმალურ სტანდარ-

ტებს.მაგალითად,ოფიციალურვებგვერდზეწევრობაზეგანაცხადის

ფორმისგანთავსებაარცხარჯებთანაადაკავშირებულიდაარცსირ-

თულესთან.ამისდამიუხედავად2017წლისნოემბრისმდგომარეო-

ბით,იმშვიდიპარტიიდან,რომლებმაც2017წლისარჩევნებშიხმე-
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ბისმინიმუმერთიპროცენტიმიიღესსაქართველოსმასშტაბით,მხო-

ლოდსამსაქვსგანთავსებულიმსგავსიფორმავებგვერდზე(ერთ-ერ-

თივებგვერდიმთლიანადგათიშულიიყო).ამსამიდანკიმხოლოდ

ერთი პარტია აძლევს საკუთარი ვებგვერდის მომხმარებლებს იმის

საშუალებას,რომმოითხოვონმოხალისეობრივისაქმიანობაპარტია-

ში,რაცსულუფროდაუფრომნიშნელოვანიხდება,განსაკუთრებით,

წინასაარჩევნოპერიოდში.

უფრომეტიც,ეთნიკურიუმცირესობებისთვის,რომლებმაცშეიძლება,

არიცოდნენ სახელმწიფოენა, ეს ვებგვერდები მიუწვდომელირჩე-

ბა,რადგანყველამათგანიმხოლოდქართულდაინგლისურენებ-

ზეა ხელმისაწვდომი. მეორე მხრივ, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ეთნი-

კურიუმცირესობისთემსმიკუთვნებულმაპირმაიცისქართულიენა,

შვიდიდან მხოლოდ ერთ პარტიას აქვს განთავსებულირეგიონული

ოფისებისსაკონტაქტოინფორმაცია,ხოლოდანარჩენვებგვერდებზე

მხოლოდდედაქალაქშიარსებულიცენტრალურიოფისისსაკონტაქ-

ტოინფრომაციაამოცემული.

მიუხედავადიმისა,რომხელმისაწვდომობასთანდაკავშირებულიეს

ასპექტებიმარტივადშეიძლება,შეიცვალოს,ვეგბერდებისგადათარ-

გმნასომხურდააზერბაიჯანულენებზეიქნებოდასიგნალიეთნიკური

უმცირესობებისთვის, რომ კონკრეტული პარტია ზრუნავს ელექტო-

რატისდაახლოებით13პროცენტზე,რომელიცარარისეთნიკურად

ქართველი.კიდევერთისაკითხიაწინასაარჩევნოპროგრამებისთარ-

გმნადაისეთიპრობლემებისშეტანაპრიორიტეტებსათუდაპირებებს

შორის,რომლებიცეთნიკურუმცირესობებსგანსაკუთრებითაწუხებს.

ამმხრივპროგრესისფართოშესაძლებლობაარსებობს.
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დასკვნადარეკომენდაციები

იმის გათვალისწინებით, თუ რა მითებია გავრცელებული ქართულ

პოლიტიკურ პარტიებში ეთნიკური უმცირესობების საარჩევნო ქცე-

ვასთანდაკავშირებით,ასევეთურაპრაქტიკაარსებობსპარტიებში,

რაცარამარტივებსეთნიკურიუმცირესობებისპოლიტიკურმონაწი-

ლეობას,შეიძლებაიმისმტკიცება,რომეთნოსთაშორისიურთიერ-

თობებისაქართველოშიპრობლემურსაკითხადრჩევაინტეგრაციის

დაბალიდონისგამო.ინტეგრაციისესდაბალიდონეგანპირობებუ-

ლიააღქმითიპრობლემებითა,მაგალითად,მითებითადასტერეო-

ტიპებით, დალოგიკური პრობლემებით, მაგალითად, ელექტორა-

ტისმნიშვნელოვანინაწილისადამათისაჭიროებებისუგულვებელ-

ყოფა. ასეთდროსაც კი ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ პო-

ტენციალი,რომშეცვალონმდგომარეობაყველასსაკეთილდღეოდ

და გამოიჩინონ უფრო მეტი ინიციატივა ეთნიკურ უმცირესობებთან

ჩართულობისთვალსაზრისით.ამმიზნითქვემოთმოცემულირეკო-

მენდაციებიუნდაიქნასგათვალისწინებულიშესაბამისიდაინტერე-

სებულიმხარეებისმიერ.

ქართულიპოლიტიკურიპარტიებიუნდა:

•	 გახდნენუფრომეტადორიენტირებულნიიდეოლოგიაზედაგა-
დააქციონსაკუთარიმხარდამჭერებისერთგულებაპარტია-ამომ-

რჩევლისპროგრამულკავშირად.

o პარტიებმანათლადუნდაგანსაზღვრონსაკუთარიიდეოლო-

გიადაამიდეოლოგიასთანშესაბამისობაშიგანავითარონწი-

ნასაარჩევნოპროგრამებიისევე,როგოროცპოზიციებისაჯა-

როპოლიტიკისსხვადასხვა პრობლემებისგადაჭრისგზების

შესახებ.იმავდროულადპარტიებისუფროსმაწევრებმაუნდა

იქონიონ ახლო ურთიერთობადა კომუნიკაცია ახალგაზრდა

წევრებთან იმ მიზნით, რომ გაიზარდოს სოციალიზაციის ხა-

რისხიდაპარტიისფასეულობებისგაზიარებისდონეპარტიის

წევრებისსრულსპექტრში.ბოლოს,ახალიწევრებისრეკრუ-

ტირებისდროსპარტიებისიფრთხილითუნდამოეკიდნონპო-

ტენციურიწევრებისდარწმუნებისმეთოდებს,რადგანფინან-

სურისარგებელიდაკარიერულიწინსვლანაკლებმნიშნელო-

ვანია ახალი ერთგული წევრების შეძენის თვალსაზრისით.
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ამიტომპარტიებმაუნდაუნდამოიზიდონისწევრები,რომლე-

ბიციზიარებენმათფასეულობებს.

•	 მოახდინონრეკრუტირებისადანომინირებისპროცესებისინსტი-
ტუციონალიზაცია.

o პარტიებს ესაჭიროებათ ჩამოყალიბებული სტრატეგია იმას-

თანდაკავშირებით,თუროგორუნდამოიზიდონისეთიახალი

წევრები, განსაკუთრებით უმცირესობებითდასახლებულრე-

გიონებში,რომლებიცპარტიისერთგულნიდარჩებიანფასეუ-

ლობებიდანგამომდინარე.მაგალითად,შესაძლებელია,სა-

ჯაროსაგანმანათლებლოღონისძიებებისმოწყობაეთნიკური

უმცირესობებითდასახლებულრეგიონებზეგანსაკუთრებული

ფოკუსით.ამღონისძიებებსდაესწრებიანისპირები,რომლე-

ბიც, სავარაუდოდ, იზიარებენ ორგანიზატორების ფასეულო-

ბებს.გარდაამისა,ვებგვერდებსადასოციალურიმედიისან-

გარიშებზე უნდა იყოს განთავსებული წევრობის მოთხოვნის

ფორმები,რაცგაამარტივებსწევრობაზეგანაცხადისწარდგე-

ნას.ამასთან,მნიშვნელოვანიაიმნათელიდაგამჭვირვალე

წესების არსებობა, რომელთა მიხედვითაც ხდება წევრების

ნომინირებასაარჩევნოკანდიდატებად.ამისმიღწევისერთ-

ერთიგზააადგილობრივიპრაიმერებისჩატარებათითოეულ

რეგიონში, რათა განისაზღვროს რეგიონული სიები, განსა-

კუთრებითადგილობრივიარჩევნებისთვის.

•	 გახდნენ უფრო მარტივად ხელმისაწვდომნი ეთნიკური უმცირე-
სობებისთვის.

o პარტიებმაუნდათარგმნონსაკუთარიწინასაარჩევნოპროგ-

რამებიდავებგვერდებიუმცირესობებისენებზე,რათაეთნი-

კურ უმცირესობებს საშუალება ჰქონდეთ, გაეცნონ პარტიის

წინასაარჩევნო დაპირებებს. მეტიც, მნიშვნელოვანია, რომ

წინასაარჩევნოპროგრამაში შეტანილიიქნას ის პრობლემა-

ტიკაც,რაცაწუხებთეთნიკურუმცირესობებს,რათაამთემებ-

მათავი არიგრძნონგარიყულადდაუგულვებელყოფილად

პოლიტიკურიპარტიებისმხრიდან.

•	 გათავისუფლდნენეთნიკურიუმცირესობებისსაარჩევნოქცევას-
თანდაკავშირებულიცრურწმენებისგან.

o პარტიებმაუნდაგადახედონეთნიკურიუმცირესობებისსაარ-
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ჩევნოქცევასთანდაკავშირებულსაკუთარშეხედულებებსდა

უნდაიყვნენღიაიმიდეისადმი,რომშესაძლებელიაუმცირე-

სობებისსაზოგადოებრივიაზრისადაპოლიტიკურიმხარდა-

ჭერისმობილიზება,რაცშეიძლება,განაპირობოსპოლიტიკუ-

რიპარტიებისადმიშედარებითმაღალმანდობამეთნიკურად

ქართველმოსახლეობასთანშედარებით.

•	 უზრუნველყონ, რომ ადგილობრივ არჩევნებში წარდგინილი
საარჩევნოსიებისათანდოდასახავენრეგიონისეთნიკურშემად-

გენლობას.

o ეთნიკური უმცირესობები არასათანადოდ არიან წარმოდგე-

ნილნირეგიონულპარტიულსიებში.ამისგამოსასწორებლად,

პარტიებს შეუძლიათ, შემოიღონ მოხალისეობრივი კვოტები

ეთნიკური უმცირესობებისთვის იმ რეგიონებში, სადაც უმცი-

რესობებისმოსახლეობისმნიშნელოვანნაწილსწარმოადგე-

ნენ.თუმცაუნდააღინიშნოს,რომკვოტებიხშირადუარყოფი-

თადაღიქმებაუმცირესობებისმიერ,მაგრამთუპარტიამოა-

ხერხებსიმისჩვენებას,რომთვისებრივიწარმომადგენლობა

არანაკლებპრიორიტეტულია,ვიდრერაოდენობრივი,მოხა-

ლისეობრივიკვოტებიდადებითიგანვიტარებაიქნება.

ქართულმასამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებმაუნდა:

•	 გაუწიონდახმარებაპოლიტიკურპარტიებს,რათაისინიგახდნენ
უფრომეტადპროგრამულები.

o ხშირადთავად პოლიტიკური პარტიებიც ვერ აცნობიერებენ,

თუ სადთავსდება მათი პოზიციები იდეოლოგიის სპექტრზე.

სამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებს,რომლებსაცექ-

სპერტიზის მაღალიდონე აქვთ, შეუძლიათ,დახმარება გაუ-

წიონპარტიებსსაკუთარიიდეოლოგიისიდენტიფიცირებაში.

მეტიც,ამორგანიზაციებმაუნდაშეაფასონ,რამდენადშეესა-

ბამებაპარტიებისწინასაარჩევნოპროგრამებიპარტიისოფი-

ციალურ იდეოლოგიას. ამასთან, აღნიშნულ ორგანიზაციებს

შეუძლიათ,რომპარტიებისახალგაზრდულიორგანიზაციების

წევრებსტრენინგებიჩაუტარონსაკუთარიპარტიისიდეოლო-

გიის პრინციპებისა და ფასეულობების უკეთესად გააზრების

მიზნით.
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•	 ჩაატარონრეგულარულიმონიტორინგიიმასთანდაკავშირებით,
თურამდენადშეესაბამებაწინასაარჩევნოპროგრამებიპარტიე-

ბისიდეოლოგიებსდარამდენადუთმობენპარტიებიყურადღე-

ბასუმცირესობებთანდაკავშირებულსაკითხებს.

o წინასაარჩევნოპროგრამებისმონიტორინგირუტინულისამუ-

შაო უნდა იყოს ქართული სამოქალაქო საზოგადოების ორ-

განიზაციებისთვის. ეს უზრუნველყოფს იმას, რომთითოეულ

პარტიასექნებაპროგრამა,რომელიცშეესაბამებამისიდეო-

ლოგიას. ეს კი შეამცირებს გაურკვევლობისდონეს საზოგა-

დოებაშიიმასთანდაკავშირებით,თურატიპისსაჯაროპოლი-

ტიკურიკურსისგატარებამოხდებაამათუიმპარტიისგამარ-

ჯვებისშემთხვევაში.ამასთან,მსგავსიმონიტორინგიაგრეთვე

უზრუნველყოფსიმას,რომეთნიკურვუმცირესობებთანდაკავ-

შირებულსაკითხებსსათანადოყურადღებაეთმობაპარტიულ

პროგრამებში.
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