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შეჯამება 
ევროპის ფონდის მიერ ჩატარებული ამ საბაზისო კვლევის მიზანია ეკომიგრანტები-

სა და პოტენციური ეკომიგრანტების მდგომარეობის და საჭიროებების შესწავლა და რეკო-

მენდაციების შემუშავება მათი მდგომარეობის გაუმჯობესების შესაძლო გზების შესახებ. 
კვლევა განხორციელდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის, „ეკომიგრანტი და 
პოტენციური ეკომიგრანტი ოჯახების ადვოკატირების კამპანია“ ფარგლებში, რომელსაც 
დემოკრატიის ინსტიტუტთან ერთად ახორციელებს ევროპის ფონდი და ახალგაზრდა მეც-

ნიერთა კავშირი „ინტელექტი“. 
საველე სამუშაოები საქართველოს სამ რეგიონში ჩატარდა: აჭარაში (პოტენციური 

ეკომიგრანტები), ქვემო ქართლსა და კახეთში (არსებული ეკომიგრანტები). ემპირიული 
ინფორმაცია შეგროვებული იქნა თვისებრივი მეთოდების (ფოკუს-ჯგუფების და სიღრმი-

სეული ინტერვიუების, ასევე - საექსპერტო ინტერვიუების) მეშვეობით 2015 წლის სექტემბ-

რიდან ნოემბრამდე.

კვლევის ძირითადი მიგნებებია: 

ზოგადი მიგნებები:

•	 როგორც პოტენციური, ასევე არსებული ეკომიგრანტების ინფორმირებულობა ეკო-

მიგრაციის პროცესში მათი უფლებების და ვალდებულებების შესახებ დაბალია.  

•	 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირ-

თა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის 2013 წლის 13 ნოემბრის #779 ბრძანე-

ბა ეკომიგრაციის დანიშნულების პუნქტში საცხოვრებელი სახლის შერჩევის პროცესში 
ეკომიგრანტებს გარკვეული არჩევანის საშუალებას აძლევს, თუმცა, როგორც ეკომიგ-

რანტებს, ასევე პოტენციურ ეკომიგრანტებს ამ არჩევანის თაობაზე ინფორმაცია არ გააჩ-

ნიათ. მნიშვნელოვანია უკეთ იყოს უზრუნველყოფილი ეკომიგრაციის შესახებ გადაწ-

ყვეტილებების მიღების პროცესში პოტენციური ეკომიგრანტების და ეკომიგრაციის 
დანიშნულების პუნქტების ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა. 

•	 ეკომიგრაციასთან დაკავშირებული ბევრი პრობლემის გადაჭრას ხელს უშლის საკა-

ნონმდებლო ბაზის არარსებობა (ეკომიგრაციის შესახებ კანონი ჯერ კიდევ არ არის 
მიღებული) და არსებული და პოტენციური ეკომიგრანტების სანდო მონაცემთა ბა-

ზის არარსებობა. 

მიგნებები: პოტენციური ეკომიგრანტები

•	 მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის და შემოსავლის სიმწირის გამო, მოსახლეობა 
აგრძელებს მიწის დამუშავებას ზვავსაშიშ და მეწყერსაშიშ ზონებში, რის გამოც ეკო-
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ლოგიური მდგომარეობა კიდევ უფრო საშიში ხდება; ეს ორი პრობლემა მჭიდროდაა 
ერთმანეთთან დაკავშირებული და მათი გადაჭრა მხოლოდ კომპლექსური მიდგო-

მის შედეგად იქნება შესაძლებელი. 

•	 პოტენციური ეკომიგრანტების მოლოდინები ეკომიგრაციის პროცესთან დაკავშირე-

ბით ყოველთვის რეალისტური არ არის (როგორც, მაგალითად, აჭარაში დარჩენის 
სურვილი, ან სურვილი, რომ განსახლების შემდეგ შეინარჩუნონ თავისი საკუთრე-

ბა აჭარაში), რაც, შესაძლოა, მომავალში იმედგაცრუებისა და კონფლიქტის წყარო  
გახდეს.

•	 განსახლებული ეკომიგრანტების გამოცდილების გათვალისწინებით, პოტენციურ 
ეკომიგრანტებს სჭირდებათ გარანტიები, რომ მათი ახალი საცხოვრისი ეკომიგ-

რაციის დანიშნულების პუნქტში მათი ოჯახის საკუთრება იქნება და სადავო არ  
გახდება. 

•	 პოტენციური ეკომიგრანტების აზრით, განსახლების შემდეგ მათი ოჯახების საც-

ხოვრებელი ბინით და სასოფლო-სამეურნეო მიწით, აგრეთვე სამსახურით უზრუნ-

ველყოფის შემთხვევაში, მათ მხოლოდ განსახლების პირველი წლის მანძილზე დას-

ჭირდებათ დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან იაფი კრედიტების, თესლების და ა.შ. 
სახით, შემდეგ კი თავად უზრუნველყოფენ ოჯახებს.

მიგნებები: განსახლებული ეკომიგრანტები

•	 ეკომიგრაციის პროცესის ორგანიზება და ეკომიგრანტებისთვის გამოყოფილი რე-

სურსები ყველა ეკომიგრანტისთვის ერთნაირი არ იყო: ლაგოდეხის მუნიციპალი-

ტეტში განსახლებულმა ეკომიგრანტებმა მეტი დახმარება მიიღეს, ვიდრე წალკის 
მუნიციპალიტეტში განსახლებულმა ეკომიგრანტებმა; წალკის მუნიციპალიტეტ-

ში ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლების შეძენის პროცესი ძალიან პრობ-

ლემურად წარიმართა. ეს განსახლების პოლიტიკის დახვეწის აუცილებლობაზე 
მიანიშნებს. 

•	 მიუხედავად იმისა, რომ მათ ეკომიგრანტები ჰქვიათ, რესპონდენტები ამ სტატუსს 
რეალურად ვერ იყენებენ. ეკომიგრანტების საჭიროებები არ არის გათვალისწინებუ-

ლი ადგილობრივ ბიუჯეტში, მათთვის არ არის შეღავათები და განსახლების შემდეგ 
დახმარებას აღარ იღებენ. 

•	 ადგილობრივ მოსახლეობასთან შედარებით ეკომიგრანტებს ნაკლები რესურსები 
აქვთ, და მეტად სჭირდებათ სახელმწიფოს მხარდაჭერა (მაგ., შეღავათიანი კრედი-

ტების ან სპეციალური მცირე ფერმერული მეურნეობების განვითარების პროგრამის 
მეშვეობით). 
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•	 სახლები, რომლებიც სახელმწიფომ ეკომიგრანტებისთვის შეიძინა, ჯერ კიდევ არ 
წარმოადგენს მათ საკუთრებას. ზოგ შემთხვევაში, ამის გამო ეკომიგრანტები ვერ 
ახერხებენ ამ სახლებში შესახლებას.

•	 ეკომიგრაციის მდგრადობას გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელს უშლის ეკომიგრან-

ტების ძლიერი სურვილი, დაბრუნდნენ მშობლიურ რეგიონში და ის გარემოება, რომ 
სახლები, სადაც ამჟამად ცხოვრობენ, არ წარმოადგენს ეკომიგრანტების ოჯახების 
საკუთრებას.

მიგნებები: ადგილობრივი მოსახლეობა

•	 არც ლაგოდეხის, არც წალკის მუნიციპალიტეტში ეკომიგრანტების განსახლებამდე 
ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ ჩაუტარებიათ მოსამზადებელი მუშაობა ად-

გილობრივ მოსახლეობასთან ეკომიგრანტების ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით. 

•	 გიორგეთის ადგილობრივი მოსახლეობა უკეთეს დამოკიდებულებას აფიქსირებს 
ეკომიგრანტების მიმართ, ვიდრე ტბეთის ადგილობრივი მოსახლეობა, თუმცა ცალ-

სახად უარყოფით  დამოკიდებულებას არც ტბეთელი რესპონდენტები აფიქსირებენ. 

•	 ადგილობრივი მოსახლეობის შეფასებები ეკომიგრანტების ოჯახების ეკონომიკუ-

რი მდგომარეობის შესახებ უფრო ოპტიმისტურია, ვიდრე თავად ეკომიგრანტების 
თვითშეფასებები. 

•	 არსებული რესურსების განაწილება (უპირველეს ყოვლისა, საუბარია სასოფლო-სა-

მეურნეო მიწაზე) და განსხვავებული რელიგიური აღმსარებლობა შესაძლოა გრძელ-

ვადიან პერსპექტივაში დაძაბულობის წყარო გახდეს ადგილობრივ მოსახლეობასა 
და ეკომიგრანტებს შორის, თუ არ მოხდა, დამატებითი კვლევების საფუძველზე, 
კომპლექსური პროგრამის განხორციელება ეკომიგრანტების განსახლების ადგილებ-

ში, როგორც საკუთრების (მიწის) სარგებლობასთან დაკავშირებული საკითხების, 
ისევე ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით.
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შესავალი

ოფიციალური ინფორმაციისა და დამოუკიდებელ ექსპერტთა შეფასებების მიხედვით, 
ბოლო ათწლეულების მანძილზე საქართველოს მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრები ათა-

სობით ოჯახი სტიქიის მსხვერპლი გახდა. მეწყერების და სხვა ეკოლოგიური პრობლემების 
გამო, რომლებიც საფრთხეს უქმნიდა მათ უსაფრთხოებას, ისინი იძულებულნი გახდნენ, 
თავისი საცხოვრისები დაეტოვებინათ. ბევრია აგრეთვე ოჯახი, რომელთა საცხოვრისებიც 
დაზიანებულია  ბუნებრივი კატაკლიზმების შედეგად, თუმცა ხალხი განაგრძობს ცხოვრე-

ბას დაზარალებულ სახლებში; ეს ოჯახები პოტენციურ ეკომიგრანტთა რიცხვს მიეკუთვნება. 
მიუხედავად პრობლემის სიმწვავისა, საქართველოში სტიქიისა და ეკოლოგი-

ური პრობლემების გამო გადაადგილებული მოსახლეობის (ეკომიგრანტების) იური-

დიული სტატუსი ჯერ კიდევ არ არის დადგენილი; არ არსებობს სანდო სტატის-

ტიკა არსებული და პოტენციური ეკომიგრანტების რაოდენობის შესახებ; არ არის 
შემუშავებული ასეთი ოჯახების დახმარების პროგრამები; ხოლო მათი მდგომარე-

ობის, საცხოვრებელი პირობების და საჭიროებების კვლევები უაღრესად იშვიათად  
ტარდება. 

ევროპის ფონდის მიერ ჩატარებული ამ საბაზისო კვლევის მიზანია ეკომიგრანტებისა 
და პოტენციური ეკომიგრანტების მდგომარეობისა და საჭიროებების შესწავლა, კერძოდ, 
შემდეგი ასპექტების შეფასება: მათი სტატუსი; სახელმწიფოს მიდგომები მათი პრობლემე-

ბისადმი; არსებული სერვისები, რომელთა მიზანიც მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებაა; 
მათი ეკონომიკური მდგომარეობა; ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობა და ინ-

ტეგრაცია. კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ პოტენციური ეკომიგრანტები და საქარ-

თველოს მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ სახელმწიფოს მიერ განსახლებული 
ეკომიგრანტები. კვლევა განხორციელდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის, 
„ეკომიგრანტი და პოტენციური ეკომიგრანტი ოჯახების ადვოკატირების კამპანია“, ფარგ-

ლებში, რომელსაც დემოკრატიის ინსტიტუტთან ერთად ახორციელებს ევროპის ფონდი და 
ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი „ინტელექტი“. 

საველე სამუშაოები საქართველოს სამ რეგიონში ჩატარდა: აჭარაში (პოტენციური ეკო-

მიგრანტები), ქვემო ქართლსა და კახეთში (არსებული ეკომიგრანტები). კვლევის შედეგად 
შემუშავებულ რეკომენდაციებში საქართველოს მთავრობისთვის, ამ სფეროში მომუშავე 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და საერთაშორისო (დონორი) ორგანიზაციებისთ-

ვის წარმოდგენილია ეკომიგრანტების მდგომარების გაუმჯობესების შესაძლო გზები სამი 
მიმართულებით: კანონმდებლობის დახვეწა და, უპირველეს ყოვლისა, ეკომიგრანტის სტა-

ტუსის დადგენა; პოტენციური და არსებული ეკომიგრანტების ინფორმირება ეკომიგრა-

ციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; და ეკომიგრაციის პროცესის ეფექტური მართვა.  
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კვლევის მეთოდოლოგია 
მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი მოთხოვნაა სანდო სტატისტიკურ ინფორმა-

ციაზე ეკომიგრანტების შესახებ, შერჩევის ჩარჩოს არარსებობის გამო და არსებული რე-

სურსების გათვალისწინებით, ეკომიგრანტების მდგომარეობის შესწავლა კვლევის რაოდე-

ნობრივი მეთოდებით შეუძლებელი იყო. ამიტომ მოცემული კვლევისთვის ემპირიული 
ინფორმაციის შეგროვება თვისებრივი მეთოდების (კერძოდ, ფოკუს-ჯგუფებისა და სიღრ-

მისეული ინტერვიუების) გამოყენებით მოხდა. რესპონდენტების შერჩევა მოხდა მიზნობ-

რივი და „თოვლის გუნდის“ მეთოდების გამოყენებით შემდეგ სამიზნე ჯგუფებში: 

•	 პოტენციური ეკომიგრანტები (ფოკუს-ჯგუფები),

•	 ეკომიგრანტები1 (სიღრმისეული ინტერვიუები), 

•	 იმ დასახლებული პუნქტების მუდმივი მოსახლეობის წარმომადგენლები, სადაც გა-

ნასახლეს ეკომიგრანტები (ფოკუს-ჯგუფები), 

•	 ადგილობრივი ხელისუფლებისა და  არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, 
რომლებიც ეკომიგრაციის საკითხებზე მუშაობენ (საექსპერტო ინტერვიუები). 

წინასწარი ვარაუდი, რომ ეკომიგრანტების, ისევე როგორც პოტენციური ეკომიგრან-

ტების მდგომარეობაში ადგილი არ ექნებოდა დიდ განსხვავებებს, იმით დადასტურდა, 
რომ საკმაოდ მალე იქნა მიღწეული სატურაცია2 თითოეულ ჯგუფში, და კვლევაში ჩართუ-

ლი სამიზნე ჯგუფების ახალ წარმომადგენლებთან საუბრის შედეგად პრინციპულად ახა-

ლი ინფორმაციის მიღება აღარ ხდებოდა. 
ვინაიდან ზემოთ აღნიშნული მიზეზების გამო პროექტის ფარგლებში მხოლოდ კვლე-

ვის თვისებრივი მეთოდები იყო გამოყენებული, შესაძლებელი არ არის  რაოდენობრივი 
ტიპის დასკვნების გაკეთება ან შედეგების განზოგადება საქართველოში მცხოვრებ არსე-

ბულ და პოტენციურ ეკომიგრანტებზე. თვისებრივი მეთოდების გამოყენებამ შესაძლებე-

ლი გახადა სიღრმისეული ცოდნის მიღება შერჩეულ დასახლებულ პუნქტებში არსებული 
მდგომარეობის შესახებ, ეკომიგრანტების პრობლემების დეტალური აღწერა და მათი საჭი-

როებების ტიპოლოგიზაცია.
კვლევის გეოგრაფია ეფუძნებოდა დემოკრატიის ინსტიტუტის მიერ შეგროვებულ 

ინფორმაციას არსებული და პოტენციური ეკომიგრანტების განსახლების შესახებ საქართ-

ველოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტში. ვითარების წინასწარი შესწავლის, ასევე - ევროპის 
ფონდთან და დემოკრატიის ინსტიტუტთან კონსულტაციის შედეგად საველე სამუშაოების 

1 საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ სახელმწიფოს მიერ განსახლებული ეკომიგრანტები.

2 იხ., მაგალითად: Kathy Charmaz (2014). Constructing Grounded Theory (Introducing Qualitative Methods series), Second  

Edition. Sage. Pp. 213-216; Lisa M. Given, ed. (2008). The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods. Sage Publications,  
Inc. Pp. 195-196. 
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ჩასატარებლად შერჩეული იქნა სამი მუნიციპალიტეტი: ხულო, წალკა და ლაგოდეხი. მუ-

ნიციპალიტეტების შერჩევისას ორი ძირითადი კრიტერიუმი იყო გათვალისწინებული: 

1�  ეკომიგრანტების რაოდენობა: შერჩეული იქნა მუნიციპალიტეტები, სადაც შედარე-

ბით ბევრი ეკომიგრანტია; და 

2�  იმის მაქსიმალური ალბათობა, რომ შესწავლილი იქნებოდა ეკომიგრანტების განსხ-

ვავებული გამოცდილება3� 

ფოკუს ჯგუფები პოტენციურ ეკომიგრანტებთან (აჭარა)

რამდენადაც, ერთი მხრივ, პოტენციურ ეკომიგრანტებს ეკომიგრაციის უშუალო გა-

მოცდილება ჯერ არ აქვთ (თუმცა, ხშირ შემთხვევაში, იციან ახლობლების ეკომიგრაციის 
გამოცდილების შესახებ), ხოლო, მეორე მხრივ, ისინი კომპაქტურად ცხოვრობენ მშობ-

ლიურ სოფლებში ძალიან მსგავს პირობებში, მათი მდგომარეობის შესწავლის ყველაზე 
ოპტიმალურ მეთოდად ფოკუს-ჯგუფები იქნა მიჩნეული. ეს მეთოდი შესაძლებელს ხდის 
არა მხოლოდ რესპონდენტების მოსაზრებების შესწავლას მათი (და მათი თანასოფლელე-

ბის) მდგომარეობის შესახებ, არამედ აგრეთვე საშუალებას აძლევს რესპონდენტებს, ერთად 
იმსჯელონ არსებული ვითარების და პრობლემების გადაჭრის შესაძლო გზების თაობაზე, 
ისევე როგორც დაასაბუთონ თავისი მოსაზრებები. ამ მეთოდის შერჩევისას მნიშვნელოვანი 
იყო აგრეთვე იმის გათვალისწინება, რომ პოტენციური ეკომიგრანტების შემთხვევაში არ 
იყო მოსალოდნელი განსაკუთრებით მგძნობიარე საკითხების წამოჭრა, რომელთა შესახე-

ბაც რესპონდენტებს გაუჭირდებოდათ საუბარი ჯგუფის სხვა წევრების თანდასწრებით.
კვლევის ფარგლებში 2015 წლის 8 ოქტომბერს ჩატარდა ორი ფოკუს-ჯგუფი4 პოტენ-

ციურ ეკომიგრანტებთან აჭარის მაღალმთიან სოფლებში ვაშლოვანი და დეკანაშვილები 
(ხულოს მუნიციპალიტეტი)5. ორივე შემთხვევაში რესპონდენტების შერჩევა მოხდა მიზ-

ნობრივად, კვლევითი ჯგუფის წარმომადგენლების მიერ განსაზღვრული კრიტერიუმების 
თანახმად, სოფლების გამგებლების დახმარებით. ფოკუს-ჯგუფების დაწყებამდე მოხდა 
არაფორმალური ხასიათის წინასწარი გასაუბრება პოტენციურ რესპონდენტებთან მათი 
ვერბალური კომუნიკაციის უნარებში (შესაბამისად - ფოკუს-ჯგუფის წარმატებით ჩატარე-

ბის შესაძლებლობაში) დარწმუნების მიზნით. ყოველ ფოკუს-ჯგუფში მონაწილეობა მიიღო 

3 ამ კრიტერიუმის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებები დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენლების ექსპერტულ 
შეფასებებს ეყრდნობა.

4 ვაშლოვანის მოსახლეობასთან ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფის კოდია FG_ვაშლოვანი, ხოლო დეკანაშვილების 
მოსახლეობასთან ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფის კოდია FG_დეკანაშვილები.

5 ხულოს მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულები დეტალურადაა აღწერილი შესაბამის 
დადგენილებაში: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2572894. ვაშლოვანიც და დეკანაშვილებიც წარმოადგენს შედარებით 
მსხვილ ადმინისტრაციულ ერთეულებს, რომლებიც რამდენიმე პატარა სოფელს აერთიანებს. ამ კვლევის ფარგლებში არ 
ხდება ამ ადმინისტრაციული ერთეულების შემდგომი დეტალიზაცია, ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფების რესპონდენტები 
განიხილებიან როგორც შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულების, ვაშლოვანის და დეკანაშვილების, მოსახლეობის 
წარმომადგენლები. ვინაიდან სოფ. დენაკაშვილებში მიმავალი გზა ძალიან დაზიანებულია და, ამავე დროს, ამ სოფელში ვერ 
მოხერხდა ფოკუს-ჯფუფისთვის ოთახის პოვნა, ფოკუს-ჯგუფი ამ ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობასთან ჩატარდა 
მეზობელ დაბა ხულოში, (ხულოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრში) სადაც რესპონდენტები სპეციალურად 
ფოკუს-ჯგუფში მონაწილეობის მისაღებად ჩამოვიდნენ. 
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ხუთმა რესპონდენტმა (ჯამში - 10 რესპონდენტი), რომელთა ასაკიც დაახლოებით 40-დან 60 
წლამდე იყო. ყველა რესპონდენტი იყო ამ სოფლების მაცხოვრებელი; აზრებისა და შეფასე-

ბების მრავალფეროვნების უზრუნველყოფის მიზნით, განსხვავებული საქმიანობით დაკა-

ვებული რესპონდენტები იყვნენ მოწვეული ფოკუს-ჯგუფებში მონაწილეობის მისაღებად. 
ფოკუს-ჯგუფების სადისკუსიო გეგმა წარმოდგენილია დანართში 1. ზოგადად, რეს-

პონდენტები ძალიან აქტიურად მონაწილეობდნენ დისკუსიებში. მათთვის მნიშვნელოვანი 
იყო, რომ ტარდებოდა კვლევა, რომლის ორგანიზატორებსაც აინტერესებდათ მათი მდგო-

მარეობა; ნაწილს იმედი ჰქონდა, რომ ამ დისკუსიებში მონაწილეობა გარკვეულწილად 
დაეხმარებოდა მათ თავისი ოჯახების პრობლემების მოგვარებაში.  

სიღრმისეული ინტერვიუები ეკომიგრანტებთან (ქვემო ქართლი, კახეთი)

მოსალოდნელი იყო, რომ არსებული ეკომიგრანტების გამოცდილება და მათი მო-

საზრებები არა მხოლოდ უფრო დეტალური, არამედ, სავარაუდოდ, უფრო მგრძნობიარეც 
იქნებოდა; აუცილებელი იყო რესპონდენტებთან მაქსიმალურად გულახდილი საუბრის 
პირობების უზრუნველყოფა. ამიტომ მათთან საუბრისთვის ყველაზე ეფექტურ მეთოდად 
მიჩნეული იქნა ინდივიდუალური სიღრმისეული ინტერვიუები. ამ ინტერვიუებს ბიოგრა-

ფიული ინტერვიუს და ცხოვრების ისტორიის გარკვეული ელემენტებიც ჰქონდა, რესპონ-

დენტები საუბრობდნენ ეკომიგრაციის საკუთარი გამოცდილების შესახებ.
2015 წლის 23 და 28 სექტემბერს ჩატარებული იქნა სამი სიღრმისეული ინტერვიუ აჭა-

რიდან განსახლებულ ეკომიგრანტებთან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში (გიორგეთის ად-

მინისტრაციული ერთეული6), ხოლო 12 და 13 ოქტომბერს - 9 სიღრმისეული ინტერვიუ 
წალკის მუნიციპალიტეტში (დაბა წალკა და სოფელი ტბეთი). 

სიღრმისეული ინტერვიუების რესპონდენტების შერჩევა და რეკრუტირება მოხდა 
კვლევითი გუნდის წევრის მიერ, მიზნობრივი შერჩევის და „თოვლის გუნდის“ მეთოდის 
კომბინაციით. გიორგეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების შემთხვევაში საწყი-

სი კონტაქტები მიღებული იქნა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, 
ხოლო წალკისა და ტბეთის შემთხვევაში - კვლევის ადგილობრივი კოორდინატორისგან. 
პოტენციურ რესპონდენტებთან მოხდა არაფორმალური ხასიათის წინასწარი გასაუბრება 
მათი ვერბალური კომუნიკაციის უნარების დადგენის მიზნით. 

6    გიორგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რამდენიმე პატარა სოფელია გაერთიანებული, თუმცა მათ შორის საზღვრები 
თითქმის არ არსებობს და ამ სოფლებს შორის ფაქტობრივად არანაირი განსხვავებები არ არის, გარდა ფორმალური 
ადმინისტრაციული დაყოფისა.
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ინფორმაცია ჩატარებული ინტერვიუების შესახებ მოყვანილია ცხრილში 1.

ცხრილი 1.

ინფორმაცია კახეთში და ქვემო ქართლში ჩატარებული  

სიღრმისეული ინტერვიუების შესახებ7

ინტერვიუს 

კოდი

ინტერვიუს 

ჩატარების 

თარიღი

რესპონდენტის 

სქესი

საიდან 

გადმოსახლდა 

რესპონდენტი 
კახეთში / ქვემო 

ქართლში

კახეთში / ქვემო 
ქართლში 

განსახლების 
წელი

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
I_ლაგოდეხი_01 23.09.2015 წ. მამაკაცი აჭარა, ხულოს 

მუნიციპალიტეტი 
2009

I_ლაგოდეხი_02 23.09.2015 წ. მამაკაცი აჭარა, შუახევის 
მუნიციპალიტეტი 2008

I_ლაგოდეხი_03 23.09.2015 წ.
მამაკაცი აჭარა, ხულოს 

მუნიციპალიტეტი 7 2009

წალკის მუნიციპალიტეტი
I_წალკა_01 12.10.2015 წ. ქალი სვანეთი, მესტიის 

მუნიციპალიტეტი 2004

I_წალკა_02 12.10.2015 წ. მამაკაცი სვანეთი, მესტიის 
მუნიციპალიტეტი 2005

I_წალკა_03 12.10.2015 წ. ქალი აჭარა, ხულოს 
მუნიციპალიტეტი 2002

I_წალკა_04 13.10.2015 წ. მამაკაცი
ქვემო სვანეთი, 
ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტი 

2001-20028

I_წალკა_05 13.10.2015 წ. მამაკაცი სვანეთი, მესტიის 
მუნიციპალიტეტი 2003

I_წალკა_06 13.10.2015 წ. მამაკაცი აჭარა, ხულოს 
მუნიციპალიტეტი 2003

I_წალკა_07 13.10.2015 წ. მამაკაცი აჭარა, ხულოს 
მუნიციპალიტეტი 2004

I_წალკა_08 13.10.2015 წ. მამაკაცი აჭარა, ხულოს 
მუნიციპალიტეტი 2006

I_წალკა_09 13.10.2015 წ. მამაკაცი აჭარა, ხულოს 
მუნიციპალიტეტი 2007

სიღრმისეული ინტერვიუების სადისკუსიო გეგმა წარმოდგენილია დანართში 2. აჭა-

7 ეს რესპონდენტი წარმოშობით იყო სოფ. დეკანაშვილებიდან, რომლის მოსახლეობასთანაც ფოკუს-ჯგუფი ჩატარდა ამ 
კვლევის ფარგლებში (იხ. ნაწილი „პოტენციური ეკომიგრანტები“). 

8 რესპონდენტმა ზუსტად ვერ გაიხსენა, 2001 წელს მოხდა მისი განსახლება თუ 2002 წელს. 



ეკომიგრანტები და პოტენციური ეკომიგრანტები საქართველოში:

12

რაში გამოკითხული პოტენციური ეკომიგრანტების ანალოგიურად, ლაგოდეხის და წალ-

კის მუნიციპალიტეტებში გამოკითხულმა ეკომიგრანტებმაც დიდი მონდომებით მიიღეს 
მონაწილეობა კვლევაში, არავის უთქვამს უარი ინტერვიუზე; ზოგი სამსახურიდან გამო-

ვიდა ინტერვიუს ჩასაწერად; და ყველა მზადყოფნას გამოთქვამდა, თუ საჭირო იქნებოდა, 
დამატებით ინტერვიუებშიც მიეღოთ მონაწილეობა.9 რესპონდენტების ასეთი დამოკიდე-

ბულების შედეგად ძალიან ეფექტური იყო „თოვლის გუნდის“ მეთოდის გამოყენება ახალი 
რესპონდენტების შერჩევისა და რეკრუტირების მიზნით. 

ფოკუს-ჯგუფები იმ დასახლებული პუნქტების მუდმივი მოსახლეობის წარ-
მომადგენლებთან, სადაც მოხდა ეკომიგრანტების განსახლება

ეკომიგრანტებისადმი ადგილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულების შესწავლის 
მიზნით ჩატარებული იქნა ორი ფოკუს-ჯგუფი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ 
გიორგეთში (2015 წლის 30 სექტემბერს; ფოკუს-ჯგუფში მონაწილეობა მიიღო 8 რესპონდენ-

ტმა) და წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტბეთში (2015 წლის 13 ოქტომბერს; ფოკუს-
ჯგუფში მონაწილეობა მიიღო 4 რესპონდენტმა). 

კვლევის სხვა კომპონენტების ანალოგიურად, რესპონდენტების შერჩევა და რეკრუ-

ტირება მოხდა კვლევითი გუნდის წევრის მიერ, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმო-

მადგენლების დახმარებით, მიზნობრივი შერჩევის და „თოვლის გუნდის“ მეთოდის გამო-

ყენებით. პოტენციურ რესპონდენტებთან ჩატარდა არაფორმალური ხასიათის წინასწარი 
გასაუბრება მათი ვერბალური კომუნიკაციის უნარების დადგენის მიზნით. 

ადგილობრივ მოსახლეობასთან ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფების სადისკუსიო გეგმა 
წარმოდგენილია დანართში 3. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ, ეკომიგრანტებთან შედა-

რებით, ადგილობრივი მოსახლეობის დაინტერესება ფოკუს-ჯგუფებში მონაწილეობით  
საგრძნობლად ნაკლები იყო. 

ინტერვიუები ადგილობრივი ხელისუფლების და არასამთავრობო სექტორის 
წარმომადგენლებთან, რომლებიც ეკომიგრაციის საკითხებზე მუშაობენ

ინტერვიუების მიზანი იმის შესწავლა იყო, თუ რა იციან ადგილობრივი ხელისუფლე-

ბის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ეკომიგრაციის საკით-

ხებზე მუშაობენ, ეკომიგრანტების მდგომარეობის შესახებ; რა რესურსები აქვს სახელმწი-

ფოს ეკომიგრანტების დასახმარებლად და მათი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად; და 
რამდენად ეფექტურად ხდება, სპეციალისტების აზრით, ამ რესურსების გამოყენება. 

ჩატარებული იქნა ხუთი ინტერვიუ: სამი ბათუმში, ერთი თბილისში და ერთი ლაგო-

დეხის მუნიციპალიტეტში მომუშავე სპეციალისტთან10 (იხ. ცხრილი 2). 

9 რესპონდენტებმა წინასწარ არ იცოდნენ, რომ ინტერვიუს შემდეგ მცირე ჰონორარს (10 ლარი) მიიღებდნენ ინტერვიუში 
მონაწილეობისთვის, შესაბამისად, მათი კვლევაში მონაწილეობის სურვილი არ აიხსნება მატერიალური დაინტერესებით. 
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ცხრილი 2.
ინფორმაცია ეკომიგრაციის საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტებთან (ექსპერტებთან)  

ჩატარებული ინტერვიუების შესახებ10

ინტერვიუს 
კოდი

ინტერვიუს 
ჩატარების 

თარიღი
ინტერვიუს 

ჩატარების ადგილი
რესპონდენტის 

სქესი

სფერო
(სამთავრობო / 

არასამთავრობო)

SP_01 30.09.2015 წ. დედოფლისწყარო10 ქალი არასამთავრობო
SP_02 7.10.2015 წ. ბათუმი მამაკაცი სამთავრობო
SP_03 7.10.2015 წ. ბათუმი ქალი არასამთავრობო
SP_04 8.10.2015 წ. ბათუმი მამაკაცი არასამთავრობო
SP_05 18.11.2015 წ. თბილისი ქალი არასამთავრობო 

ამ ინტერვიუების სადისკუსიო გეგმა წარმოდგენილია დანართში 4. 

ეკომიგრანტები  საქართველოში 
საქართველოს უახლეს ისტორიაში ცნობილი ეკომიგრაციის პირველი ფაქტები 1980-

იან წლებში მოხდა.11 უკვე პოსტ-საბჭოთა პერიოდში, საქართველოს პრეზიდენტის 1998 
წლის განკარგულება N6712 აღიარებს, რომ აუცილებელია საკითხის განხილვა ეკომიგრან-

ტების მდგომარეობის შესწავლისა და მათი განსახლების შესაძლებლობის შესახებ, მაგრამ 
არაფერს ამბობს მათი სამართლებრივი სტატუსის დადგენის აუცილებლობის შესახებ. შემ-

დგომი წლების მანძილზე საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული კიდევ რამდენიმე 
დადგენილების შედეგადაც ვერ მოხერხდა ეკომიგრანტების სამართლებრივი სტატუსის 
განსაზღვრა.13 

ტერმინი „ეკომიგრანტები“ გამოყენებული იყო საქართველოს კანონში „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის შესახებ“ (2005)14, რომელიც გამგებლისთვის (ან მერისთვის) „ჩასახ-

ლებული ეკომიგრანტებისა და დევნილების რაოდენობის და მათი საყოფაცხოვრებო და სა-

მეურნეო პირობებით უზრუნველყოფის მდგომარეობის შესახებ“ ინფორმაციის წარდგენას 
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს (რწმუნებულებს) ავალდებულებს 
(მუხლი 42.4.ვ).  

თუმცა საკუთრივ ტერმინის განმარტება მხოლოდ 2013 წლის 13 ნოემბერს მოხდა 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის #779 ბრძანებით15. ამ ბრძანების მიხედვით, 

10     ეს ინტერვიუ დედოფლისწყაროში ჩატარდა, რადგან ექსპერტისთვის ასე უფრო მოსახერხებელი იყო.
11     http://w3.cenn.org/wssl/uploads/Eco_migration_Georgia_FINAL_23052014.pdf, გვ� 14�

12  განკარგულება „1987 წლის შემდგომ პერიოდში სტიქიით დაზარალებული ოჯახების სოციალურ-სამართლებრივ 

პრობლემათა გადაჭრის სახელმწიფო პროგრამისა და მისი რეალიზაციის სახელმწიფო კომისიის შესახებ“.

13  http://www.enigmma.ge/wp-content/uploads/2015/08/ENIGMMA-State-of-Migration_Electronic_Version2.pdf, გვ� 59-60� 

14  http://www.mof.ge/show_law.aspx?id=1008 

15    ბრძანება „სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების
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„სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ 
ოჯახად (ეკომიგრანტად) ჩაითვლება ოჯახი, რომლის საცხოვრებელი სახლი ან მისი ნა-

წილი დანგრეულია ან დაზიანებულია (საცხოვრებლად უვარგისია) და არ ექვემდებარება 
აღდგენას ან/და სახლი არ არის დანგრეული, მაგრამ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული 
სტიქიური მოვლენები საფრთხეს უქმნის იქ მცხოვრებ ადამიანთა სიცოცხლეს, ჯანმრთე-

ლობასა და მათ საკუთრებაში არსებულ ქონებას მეწყერის, ღვარცოფის, კლდეზვავის, ქვა-

თაცვენის, მდინარეების ნაპირების გარეცხვის, თოვლის ზვავის, ჯდენადი გრუნტის გამო, 
გარდა მიწისძვრისა და ვულკანისა“. ბრძანება #779 ასევე განსაზღვრავს კრიტერიუმებს, რო-

მელთა საფუძველზეც დაზიანებული საცხოვრისის შეფასება ხდება და აწესებს სამინისტ-

როს მიერ ეკომიგრანტების დახმარების ფორმებსა და პროცედურებს. 
დღეის მდგომარეობით, ეკომიგრაციასთან დაკავშირებული საკითხები საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტროს კომპეტენციაში შედის. სწორედ ამ სამინისტროს ფარგლებ-

ში შექმნილი ეკომიგრაციის დეპარტამენტი უდგას სათავეში ეკომიგრანტების განსახლე-

ბის საკითხებს. მისი დანიშნულებაა აგრეთვე ეკომიგრანტების ბაზის შემუშავება და მათი 
ადაპტაციისა და ინტეგრაციის პროგრამების შემუშავება. სტიქიით დაზარალებულთა 
პრობლემების მოგვარება ასევე შედის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელო-

ბის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ფუნქციებში. ამ მიმართულებით სამინისტროში 
შექმნილია სტიქიით დაზარალებულთა საქმეების დეპარტამენტი და მოქმედებს შესაბამი-

სი პროგრამა.
2004-2011 წლებში სახელმწიფოს მიერ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ეკო-

მიგრანტთა 1,064 ოჯახი იქნა განსახლებული16. 2010-2014 წლებში ეკომიგრანტების გან-

სახლებისათვის 1,6 მილიონ ლარზე მეტი იქნა მობილიზებული და 86 საცხოვრისი იქნა 
შეძენილი17. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილე-

ბულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის 2013 წლის 13 ნოემბრის #779 
ბრძანებამ ეკომიგრანტებს გარკვეული არჩევანის საშუალება მისცა, თავად შეარჩიონ საც-

ხოვრებელი სახლი ეკომიგრაციის დანიშნულების პუნქტში. იმის გათვალისწინებით, რომ, 
არსებული შეფასებების თანახმად, 2012 წლისთვის დახმარება დაახლოებით 37,000 ოჯახს 
ესაჭიროებოდა (და აქედან 11,000 ოჯახი სასწრაფო განსახლებას საჭიროებდა), განსახლე-

ბულთა რიცხვი მიზერულია18� 

ამ ანგარიშის ერთ-ერთი მნიშნველოვანი მიზანია ეკომიგრანტების შეფასებების შეს-

წავლა განსახლების პროცესის ეფექტურობასთან დაკავშირებით, კერძოდ, რამდენად მოხ-

და მათი ოჯახების საჭიროებების გათვალისწინება ამ პროცესში; ასევე, შეძლებისდაგვა-

რად, ეკომიგრანტთა განსახლების უკეთესი სისტემის შეთავაზება. 

განსახლების კრიტერიუმების დამტკიცებისა და განსახლების საკითხების მარეგულირებელი კომისიის შექმნის შესახებ“.

16   განსახლების პროცესის მართვა სახელმწიფოს მიერ ხდებოდა, თუმცა მისი დაფინანსების წყაროები სხვადასხვა იყო. http://
www.enigmma.ge/wp-content/uploads/2015/08/ENIGMMA-State-of-Migration_Electronic_Version2.pdf, გვ. 60. 

17 State Commission on Migration Issues. 2015 Migration Proile of Georgia. http://migration.commission.ge/iles/migration_pro-

ile_2015.pdf, გვ. 65.

18  http://www.enigmma.ge/wp-content/uploads/2015/08/ENIGMMA-State-of-Migration_Electronic_Version2.pdf, გვ. 60. 
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მიგნებები 
ანგარიშის ეს ნაწილი მხოლოდ და მხოლოდ რესპონდენტების ნარატივებს ემყარება. 

ყველა ფაქტის აღწერა რესპონდენტების მონათხრობის საფუძველზე ხდება და ისე ასახავს 
მოვლენებს, როგორც ეს რესპონდენტებმა დაინახეს და შეაფასეს. რესპონდენტების კონფი-

დენციალობის დაცვის მიზნით ყველა ინტერვიუს და ფოკუს-ჯგუფს უნიკალური კოდი მი-

ენიჭა, რომელიც შეუძლებელს ხდის რესპონდენტის ვინაობის იდენტიფიცირებას. სწორედ 
ეს კოდი გამოიყენება ამ ანგარიშში შესაბამისი ინტერვიუდან ან ფოკუს-ჯგუფიდან ციტა-

ტის გამოყენების შემთხვევაში.

პოტენციური ეკომიგრანტები (ხულო)  

ხულოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულები19 ვაშლოვანი და დეკანაშ-

ვილები დაახლოებით 4 კილომეტრითაა დაშორებული ერთმანეთს და ორივე მეწყერსაშიშ და 
ზვავსაშიშ ზონაში მდებარეობს. პროექტის ფარგლებში ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფების რეს-

პონდენტების ასაკი დაახლოებით 40 და 60 წელს შორის მერყეობდა. აზრთა მრავალფეროვნე-

ბის უზრუნველყოფის მიზნით წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა საქმიანობით დაკავებული მო-

სახლეობა - დიასახლისი, ადგილობრივი გამგეობის სპეციალისტი, პენსიონერი, გლეხი და სხვ.
ანგარიშის ამ ნაწილში თავდაპირველად წარმოდგენილია ფოკუს-ჯგუფების მიგნებე-

ბი, რომლებიც სოფლებში არსებულ ეკოლოგიურ ვითარებას და მოსახლეობის ეკონომი-

კურ მდგომარეობას აღწერს, ხოლო შემდეგ - მოსახლეობის საჭიროებები და მოლოდინები 
განსახლებასთან დაკავშირებით. 

ფოკუს-ჯგუფების მსვლელობაში გამართული დისკუსიები მოწმობს, რომ:

 - არა მხოლოდ ეკოლოგიური ვითარება, არამედ აგრეთვე მოსახლეობის ეკონომიკური 
მდგომარეობა ძალიან მძიმეა, და ეს ორი პრობლემა მჭიდროდაა ერთმანეთთან დაკავ-

შირებული: შემოსავლის სიმწირის პირობებში მოსახლეობა აგრძელებს მიწის დამუშა-

ვებას ზვავსაშიშ და მეწყერსაშიშ ზონებში, ვინაიდან სხვა გამოსავალს ვერ ხედავს. თა-

ვის მხრივ, ეს შეუძლებელს ხდის ნიადაგის აღდგენას, და ეკოლოგიური მდგომარეობა 
კიდევ უფრო საშიში ხდება. 

 - მოსახლეობის ინფორმირებულობა - ეკომიგრაციის პროცესში როგორც მათი უფლებე-

ბის, ასევე მათი ვალდებულებების შესახებ დაბალია. 

 - პოტენციური ეკომიგრანტებისთვის, რა თქმა უნდა, არ არის სულ ერთი, სად გააგრძე-

ლებენ ისინი ცხოვრებას, და თუმცა სახელმწიფოს შეიძლება ჰქონდეს თავისი ინტერე-

სები მათი განსახლებისას, ეკომიგრაციის დანიშნულების პუნქტების შერჩევისას მოსახ-

ლეობის ინტერესების სრული უგულებელყოფა გამართლებული ვერ იქნება.

19   შემდგომში - „სოფლები“. 
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 - მოსახლეობის მოლოდინები ეკომიგრაციის პროცესთან დაკავშირებით ზოგ შემთხვე-

ვაში მკვეთრად განსხვავდება არსებული შესაძლებლობებისგან, რაც განსაკუთრებით 
თვალში საცემია ეკომიგრაციის დანიშნულების პუნქტებისა და პოტენციური ეკომიგ-

რანტების ოჯახების საკუთრებაში ამჟამად არსებული მიწის შესახებ საუბრისას. რეს-

პონდენტებს არ აქვთ აჭარის ფარგლებს გარეთ განსახლების სურვილი, მაშინ როდე-

საც ეკომიგრაციის საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტების ინფორმაციით, აჭარაში არ 
არის მათი განსახლების შესაძლებლობა. რესპონდენტები არც იმისთვის არიან მზად, 
რომ განსახლების შემდეგ უარი თქვან მათი ოჯახების საკუთრებაში ამჟამად არსებულ 
მიწებზე, თუმცა თვლიან, რომ ეკომიგრაციის დანიშნულების ადგილას ისინი უზრუნ-

ველყოფილი უნდა იყვნენ სასოფლო-სამეურნეო მიწით. მნიშნველოვანია, რომ აჭარაში 
მიწის შენარჩუნების სურვილი დიდწილად ეკონომიკური მიზეზებით აიხსნება: მოსახ-

ლეობა განიხილავს ამ მიწას, როგორც ოჯახის შემოსავლის ერთ-ერთ წყაროს.

 - რესპონდენტები თვლიან, რომ განსახლების შემდეგ მათი ოჯახების საცხოვრებელი ბი-

ნით და სასოფლო-სამეურნეო მიწით, აგრეთვე სამსახურით უზრუნველყოფის შემთხ-

ვევაში, მათ მხოლოდ განსახლების პირველი წლის მანძილზე დასჭირდებათ დახმარება 
სახელმწიფოს მხრიდან იაფი კრედიტების, თესლების და ა.შ. სახით, შემდეგ კი თავად 
უზრუნველყოფენ ოჯახებს. 

 - არსებული პრობლემების გადაჭრაში დახმარების გარდა, მოსახლეობისთვის მნიშვნე-

ლოვანია, ხედავდეს ხელისუფლების დაინტერესებას მათი მდგომარეობით და ყურად-

ღებას გრძნობდეს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. 

დეტალური მიგნებებია:

•	 სოფლების ზვავსაშიშ და მეწყერსაშიშ უბნებში არსებული ეკოლოგიური მდგომარე-

ობა ფასდება როგორც ძალიან მძიმე, სახლები საშიშ მდგომარეობაშია, მაგრამ რეს-

პონდენტები აცხადებენ, რომ წასასვლელი არსად აქვთ.

რესპონდენტების შეფასებით, საშიში ეკოლოგიური პროცესები ვაშლოვანში დაახლო-

ებით 2002 წლის შემდეგ დაიწყო, ხოლო დეკანაშვილებში პრობლემები ჯერ კიდევ საბჭოთა 
პერიოდში იყო. პრობლემების მიზეზია მეწყერული პროცესებით გამოწვეული მიწის ერო-

ზია, რომელიც სახლების საძირკველს ასუსტებს და ხშირ შემთხვევაში კედლებში ბზარების 
გაჩენის მიზეზი ხდება. დროთა განმავლობაში ეს ბზარები იზრდება და, ზოგ შემთხვევაში, 
კედლის ჩამოშლას იწვევს - როგორც რესპონდენტები ამბობენ, სახლები „იხსნება“. 
არსებული ეკოლოგიური ვითარების გამო ორივე სოფლის მოსახლეობის ნაწილი საფრთ-

ხის ქვეშაა, ბევრი ოჯახი დაზიანებულ ან ნაწილობრივ დანგრეულ სახლებში ცხოვრობს. 
ისედაც უაღრესად რთულ ეკოლოგიურ მდგომარეობას ის გარემოება ართულებს, რომ 
სოფლების მახლობლად გვირაბის მშენებლობა მიმდინარეობს, რის გამოც, მოსახლეობის 
თქმით, ნიადაგი კიდევ უფრო არასტაბილური ხდება. 
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ზოგმა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ რამდენჯერმე შეეცადნენ თავისი სახლების სა-

ძირკველის ან კედლების გამაგრებას, მაგრამ ნიადაგში ისევ დაგროვდა წყალი და ისევ გაჩ-

ნდა ნაპრალები. ერთი შეხედვით, ხის სახლებს ნაკლებ ეტყობა დაზიანება, ვიდრე ქვის ან 
აგურის სახლებს, მაგრამ ყველას ესმის, რომ არსებულ პირობებში არც ხის სახლებია უსაფ-

რთხო; ამასთან, ხის სახლების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან ძველია და თუნდაც 
მხოლოდ სიძველის გამო ხდება საცხოვრებლად გამოუსადეგარი. 

რა თქმა უნდა, რესპონდენტებს ნათელი წარმოდგენა აქვთ იმის შესახებ, რომ რის-

კის ზონაში ცხოვრობენ. ქვემო ვაშლოვანის რესპონდენტების ინფორმაციით, არსებობს 
ექსპერტების დასკვნა, რომლის თანახმადაც სოფლის სამ უბანში ცხოვრება საშიშია, „არ 
იცხოვრება“, ვინაიდან ნიადაგი გამორეცხილია და სახლები იმდენადაა დაზიანებული, 
რომ მათი შეკეთება უკვე შეუძლებელია. მაგრამ, როგორც რესპონდენტები ამბობენ, წა-

სასვლელი არსად აქვთ. 

•	 სოფლების მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა და ცხოვრების პირობები ძა-

ლიან მძიმეა. შემოსავლის სიმწირის პირობებში მოსახლეობა აგრძელებს მიწის და-

მუშავებას მეწყერსაშიშ ზონებში, ვინაიდან სხვა გამოსავალს ვერ ხედავს. 

რესპონდენტების მიერ საკუთარი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარე-

ობის შეფასება საკმაოდ უარყოფითი და პესიმისტურია. დიდწილად ეს იმითაც არის გამოწ-

ვეული, რომ მათ არა აქვთ საკუთარი რესურსები, რომ თავად გაიუმჯობესონ პირობები და 
საკუთარი ოჯახების უსაფრთხოება უზრუნველყონ, და, ამავდროულად, არ იღებენ დახმა-

რებას სახელმწიფოსგან - ყოველ შემთხვევაში, ამ ეტაპზე.
მოსახლეობის ძირითადი საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა, მაგრამ, როგორც რესპონ-

დენტები აღნიშნავენ, სოფლები მჭიდროდ დასახლებულია და სასოფლო-სამეურნეო მიწა 
ძალიან ცოტაა, ამასთან - ძნელად დასამუშავებელი და ნაკლებმოსავლიანია; მიწები მესა-

ქონლეობისთვისაც არ არის საკმარისი. ამიტომ მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა 
ძალიან რთულია და, რესპონდენტების თქმით, თანდათან უარესდება. 

რესპონდენტების შეფასებით, ვაშლოვანის მოსახლეობის 80%-ს უჭირს. უმუშევრო-

ბის დონე მაღალია, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის წარმოების პირობები კი - უაღრე-

სად შეზღუდული. მაგალითად, ადრე თუ ყველას ჰყავდა საქონელი ქვემო ვაშლოვანში, 
ახლა დაახლოებით ნახევარს აღარ ჰყავს. მიწების ნაკლებობას და მცირემოსავლიანობას 
უწყლობა ან წლის დაბინძურება ემატება; აგრეთვე, რესპონდენტების აზრით, წამალი, 
რომლითაც ნარგავებს წამლავენ, ხშირ შემთხვევაში გამოუსადეგარია: ან უხარისხოა, ან 
ვადაგასული.  

მოსახლეობისთვის ცნობილია, რომ საშიშ ზონებში (ე.წ. „წითელ ზოლებში“) მიწის და-

მუშავება არ არის რეკომენდებული, ზოგ შემთხვევაში კი - ცალსახად საშიში და, ამიტომ, 
დაუშვებელია, რამდენადაც მიწის დამუშავების შედეგად ისედაც დაზიანებული ნიადაგი 
კიდევ უფრო სუსტდება. ამის მიუხედავად, მოსახლეობა მაინც ამუშავებს მიწას ასეთ ზო-

ნებში, და ამას გამოუვალი მდგომარეობით ამართლებს, ვინაიდან ოჯახებს შემოსავლის 
სხვა წყაროები არ გააჩნია. 
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ვაშლოვანში მცხოვრები რესპონდენტების თანახმად, არათუ სოფლის მოსახლეობა არ 
იღებს რაიმე დახმარებას სახელმწიფოს მხრიდან, არამედ მათ, ვინც ადრე იღებდა სოცი-

ალურ დახმარებას, მაგრამ, ამავე დროს, ფრინველი ან საქონელი ჰყავთ, ეს დახმარება შე-

უჩერეს. დახმარება არ არის მათთვისაც, ვინც საკუთარი სახლის დაზიანების გამო იძულე-

ბული ხდება, ქირით იცხოვროს. 
დაზიანებულ სახლებში ცხოვრებასთან დაკავშირებული მუდმივი შიში და ეკონომი-

კური გაჭირვება ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ პრობლემებსაც იწვევს, მათ შორის - 
ფსიქოლოგიურს.

•	 დაბალია რესპონდენტების ინფორმირებულობა ეკომიგრაციის პროცესში როგორც 

მათი უფლებების, ასევე მათი ვალდებულებების შესახებ. 

რესპონდენტები ინფორმირებულები არიან იმის შესახებ, რომ ეკოლოგიური პრობლე-

მების გამო გადასახლებულ ადამიანებს აქვთ ეკომიგრანტის სტატუსი, ანუ „ეკოლოგიური 
კატასტროფის შედეგად გადასახლებული ოჯახი“ [FG_ვაშლოვანი]. მაგრამ მათ არ აქვთ ნა-

თელი წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რით ეხმარება ადამიანს ასეთი სტატუსი.
არც ვაშლოვანის და არც დეკანაშვილების მოსახლეობისთვის არ არის ცნობილი რაიმე 

კონკრეტული გეგმები რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების განსახლებასთან დაკავშირე-

ბით. მათ სმენიათ მხოლოდ დაპირებები, თუმცა არ არიან დარწმუნებულები, რომ ეს დაპი-

რებები შესრულდება. მაგალითად, იციან, რომ სამი საცხოვრებელი კორპუსი (72 ბინა) აშენ-

და ხულოში, რაც „პატარა საქმე არ არის“. მიუხედავად იმისა, რომ, სავარაუდოდ, ბინები 
2015 წლის ბოლომდე უნდა ყოფილიყო ჩაბარებული, მოსახლეობისთვის არ იყო ცნობილი, 
როგორ მოხდებოდა ამ ბინების განაწილება: 

„ააშენეს და რა ვიცით, ახლა ვის მისცემენ“. 
[FG_ვაშლოვანი]20

ამავე დროს, რესპონდენტებს უჭირთ საკუთარი პასუხისმგებლობის და როლის ჩამო-

ყალიბება განსახლების პროცესში. რამდენიმე რესპონდენტმა ახსენა, რომ ასეთი პასუხისმ-

გებლობა შეიძლება იყოს საკუთარი თავის უზრუნველყოფა განსახლების შემდეგ, რათა არ 
იყოს ყოველთვის მთავრობაზე დამოკიდებული, „შენი თავი შენ არჩინო“ [FG_დეკანაშვი-

ლები]. 
ეკომიგრანტების ერთადერთი პასუხისმგებლობა, რომელსაც ეკომიგრაციის საკით-

ხებზე მომუშავე სპეციალისტები ასახელებენ, არის ის, რომ მათ უარი თქვან საკუთრებაზე, 
რომელიც ზვავსაშიშ სოფლებში დატოვეს - რა თქმა უნდა, იმ პირობით, თუ ახალ საცხოვ-

რებელ ადგილას ისინი უზრუნველყოფილი იქნებიან საცხოვრებელი ბინით და სასოფლო-
სამეურნეო მიწით. როგორც ხულოს მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფები 
მოწმობს, პოტენციური ეკომიგრანტები ამისთვის მზად არ არიან. 

20     რესპონდენტების ციტატების დიდი ნაწილი თავმოყრილია დანართში 5�
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•	 რესპონდენტების საჭიროებები მრავალფეროვანია და შეიძლება დაჯგუფდეს რო-

გორც (ა) განსახლების პროცესამდე არსებული საჭიროებები და (ბ) განსახლების 

პროცესთან დაკავშირებული საჭიროებები.

(ა)  განსახლების პროცესამდე არსებული საჭიროებები: ხელისუფლების მხრიდან 
ყურადღება მათი პრობლემების მიმართ, დაზიანებული სახლების აღწერა და 
რისკების პროგნოზირება.

მთავრობას, „ძველსაც“ და „ახალსაც“, რესპონდენტები საუკეთესო შემთხვევაში უმოქ-

მედობას აბრალებენ მათი პრობლემების მოგვარების საქმეში. ამ ეტაპზე რესპონდენტები 
არ გრძნობენ ყურადღებას სახელმწიფოს მხრიდან, ხელისუფლების წარმომადგენლების 
ხუთი წლის წინანდელ, ან უფრო ადრინდელ ვიზიტებს იხსენებენ მათ სოფლებში, რის შემ-

დეგაც არაფერი შეცვლილა მათ მდგომარეობაში. რამდენადაც საჭირო და, ხშირ შემთხვევა-

ში, გადაუდებელი არ უნდა იყოს ამ ოჯახებისთვის დახმარების მიღება, მოსახლეობისთვის 
აგრეთვე მნიშვნელოვანია დაინახოს, რომ ხელისუფლება დაინტერესებულია მათი მდგო-

მარეობით და მუშაობს მათი პრობლემების მოსაგვარებლად. 
დეკანაშვილებში და ვაშლოვანში მცხოვრები რესპონდენტები აცხადებენ, რომ დაზი-

ანებული სახლები არ არის სრულად აღწერილი. კვლევის ფარგლებში გამოკითხული სპე-

ციალისტები, რომლებიც ეკომიგრაციის საკითხებზე მუშაობენ, აგრეთვე აღნიშნავენ, რომ 
არ არსებობს პოტენციური (ისევე როგორც არსებული) ეკომიგრანტების მონაცემთა ბაზა, 
რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება რესურსების განაწილება და სახელმწიფო 
დახმარების გეგმის შემუშავება. თავის მხრივ, ასეთი მონაცემთა ბაზის არარსებობა უკავ-

შირდება იმას, რომ კანონი ეკომიგრაციის შესახებ ჯერ არ არის მიღებული, შესაბამისად, არ 
არსებობს კრიტერიუმები, რომელთა საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება გადაწყვეტილე-

ბის მიღება იმის შესახებ, თუ ვინ არის და ვინ არ არის ეკომიგრანტი.
რესპონდენტებს აუცილებლად მიაჩნიათ არა მხოლოდ დაზიანებული სახლების აღწერა, 

არამედ აგრეთვე ეკოლოგიური საფრთხეების პროგნოზირება სპეციალისტების ვიზიტების შე-

დეგად, რათა იცოდნენ, რისთვის უნდა იყვნენ მზად, და როდისაა მოსალოდნელი საფრთხე. 

(ბ)  განსახლების პროცესთან დაკავშირებული საჭიროებები და მოლოდინები უფრო 
რთულია და შემდეგ ასპექტებს მოიცავს: ეკომიგრაციის დანიშნულების პუნქ-

ტების შერჩევა, საცხოვრებლით და მიწით უზრუნველყოფა, დახმარება ბარგის 
ტრანსპორტირებაში / პირუტყვის გადაზიდვაში, ხელშეწყობა განსახლების პირ-

ველი წლის მანძილზე, დასაქმება, ახალ ადგილზე ადგილობრივ მოსახლეობას-

თან ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

ეკოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, რესპონდენტებიც და სპეციალის-

ტებიც თანხმდებიან იმაზე, რომ მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია 
ხალხის განსახლება უსაფრთხო დასახლებულ პუნქტებში, თუმცა რისკის ზონაში მცხოვ-

რები ყველა ოჯახის განსახლება ერთნაირად სასწრაფო და გადაუდებელი არ არის. მოსახ-
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ლეობის ნაწილი უკვე განსახლებულია, თუმცა ბოლო წლებში განსახლება უნაკლოდ არ 
იყო ორგანიზებული: მაგალითად, არის კომლები, საიდანაც ერთი ძმის ოჯახი გადასახლდა 
(მაგალითად, კახეთში), მეორე ძმის ოჯახი კი აჭარაში დარჩა, თუმცა ისიც განსახლებას სა-

ჭიროებს. ოჯახების ასეთი „გაყოფა“, რომლებიც განსახლებამდე ერთ კომლად ცხოვრობდ-

ნენ, ბევრად ართულებს და აძვირებს განსახლების პროცესს, მით უმეტეს - შეზღუდული 
რესურსების პირობებში. 

კვლევის ერთ-ერთ ძირითად ფოკუსს წარმოადგენდა პოტენციური ეკომიგრანტების 
საჭიროებების და მოლოდინების შესწავლა განსახლების პროცესთან დაკავშირებით. რო-

გორც მოსალოდნელი იყო, ეს საჭიროებები მრავალმხრივია, მოლოდინები კი, ზოგჯერ, 
ურთიერთსაწინააღმდეგო: 

1.  უაღრესად ძლიერი იყო აჭარაში დარჩენის სურვილი/მოთხოვნა.  მოსახლეობას არ 
უნდა, რომ, როგორც რესპონდენტები ამბობენ, მთავრობამ „დაკარგულში“ გადა-

ასახლოს ისინი - მაგალითად, გურიაში, კახეთში ან ქვემო ქართლში. ერთ-ერთი 
ვაშლოვანელი რესპონდენტი აცხადებს, რომ მოსახლეობას რეგიონიდან გასვლა არ 
უნდა, თორემ აჭარის ტერიტორიაზე თუ განასახლებენ, არც ერთი ოჯახი არ იქნე-

ბა ამის წინააღმდეგი. დეკანაშვილების მკვიდრი რესპონდენტებისთვის კი თავისი 
სოფლიდან მოშორებით, მათ შორის - აჭარის ფარგლებს გარეთ განსახლება შედარე-

ბით უფრო მისაღებად გამოიყურებოდა21�

რესპონდენტებისთვის მიუღებელი იქნება ისიც, თუ უბნის მოსახლეობას 
დააშორებენ ერთმანეთს და ოჯახებს სხვადასხვაგან განასახლებენ („ჩვენ ერთად 
დავბერდით“ - [FG_ვაშლოვანი]). რესპონდენტებისთვის ყველაზე მისაღები იქნე-

ბა, თუ გამოიყოფა მიწა აჭარაში და სოფლის მთელი უბანი კომპაქტურად გადა-

სახლდება იქ. 
        სპეციალისტების თანახმად კი, აჭარის ტერიტორიაზე ეკომიგრანტების განსა-

სახლებლად ადგილი არ არის, შესაბამისად, ეკომიგრაციის დანიშნულების პუნქტე-

ბის შერჩევა მხოლოდ აჭარის ფარგლებს გარეთაა შესაძლებელი. 
საინტერესოა, რომ არ გამოიკვეთა რამდენადმე ნათელი პრიორიტეტი, ქა-

ლაქში უფრო სასურველი იქნება განსახლება პოტენციური ეკომიგრანტებისთვის 
თუ სოფელში. როგორც ქალაქში, ასევე სოფელში ცხოვრებას თავისი დადებითი 
და უარყოფითი მხარეები აქვს. თუმცა, დეკანაშვილების მკვიდრი რესპონდენ-

ტები უფრო ქალაქში გადასახლებისკენ იხრებოდნენ და ამას იმით ხსნიდნენ, 
რომ სოფლის მეურნეობით ძალიან რთულია ოჯახების შენახვა, „შემოსავალი არ 
არის“22� 

21     ორივე სოფლის  მკვიდრთან  თითო ფოკუს-ჯგუფი ჩატარდა, და თუმცა ამ ფოკუს-ჯგუფებში მონაწილე რესპონდენტებმა 
ეს პოზიციები დააფიქსირეს, ეს არ გვაძლევს საფუძველს დავასკვნათ, რომ დეკანაშვილების და ვაშლოვანის მთელი 
მოსახლეობა იგივე პოზიციებს იზიარებს. 

22     შესაძლებელია, რომ არჩევანი ქალაქსა და სოფელს შორის დიდწილადაა განპირობებული რესპონდენტების სქესით და 
ასაკით - შედარებით ახალგაზრდები და ქალები ქალაქს არჩევენ, შედარებით ასაკიანები და მამაკაცები კი - სოფელს. თუმცა, 
ეს მხოლოდ წინასწარი ვარაუდია, რომლის შესამოწმებლადაც ბევრად უფრო მასშტაბური კვლევაა საჭირო.
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2.  რესპონდენტებისთვის აბსოლუტურ აუცილებლობას წარმოადგენს მათი ოჯახების 
საცხოვრებლით და სასოფლო-სამეურნეო მიწით უზრუნველყოფა ეკომიგრაციის 
დანიშნულების პუნქტში, მაგრამ მათ არ სურთ დათმონ არც ის მიწა, რომელიც მათი 
ოჯახების საკუთრებაში იყო ეკომიგრაციამდე. 

        მოსახლეობის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, რომელიც, რესპონდენტების აზ-

რით, გათვალისწინებული უნდა იყოს განსახლების პროცესში, უკავშირდება პირველ რიგ-

ში საცხოვრებლით უზრუნველყოფას და, აუცილებლად, ამ საცხოვრებლის დაკანონებას 
(„გაფორმებას“) ეკომიგრანტის ოჯახის წევრებზე. რესპონდენტებისთვის ცნობილია შემთ-

ხვევები, როდესაც ეკომიგრანტებს მისცეს ბინა, მაგრამ არ მოხდა ამ ბინის გადაცემა მათ 
საკუთრებაში - ასეთი მდგომარეობა მათთვის მიუღებელია. 

       სოფელ დეკანაშვილების მკვიდრი რესპონდენტები იხსენებენ შემთხვევას, როდესაც 
აჭარის მთავრობამ მათ შესთავაზა თანხა, რათა უსაფრთხო ადგილას შეეძინათ ბინა/სახლი 
და გადასახლებულიყვნენ - მაგრამ ეს თანხა (3,000-დან 10,000 ლარამდე23) საცხოვრისის შე-

საძენად საკმარისი არ იყო. 

„იმათ მაგივრად მე შემრცხვა და ტირილით გამოვედი, არაფერი არ მიპასუხია“.

[FG_დეკანაშვილები]

რესპონდენტები თანხმდებიან იმაზე, რომ არ უნდათ სახელმწიფოსგან თანხა, რომე-

ლიც არ ეყოფათ უსაფრთხო რეგიონში ბინის ან სახლის შესაძენად - მათი მოლოდინია, სა-

ხელმწიფომ უზრუნველყოს მათი ოჯახი საცხოვრისით. 
რესპონდენტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე რთული და მწვავე საკითხია, თუ რა ბედი 

უნდა ეწიოს მიწას, რომელიც ამჟამად პოტენციური ეკომიგრანტების ოჯახების საკუთრე-

ბაშია. როდესაც ვაშლოვანიდან განსახლების პერსპექტივებზეა საუბარი, რესპონდენტები 
სისტემატურად უბრუნდებიან ვაშლოვანთან „ახლოს“ დარჩენის, „მოხერხებულად“ დასახ-

ლების საკითხს. მათთვის მნიშვნელოვანია იმის შესაძლებლობა დარჩეთ, რომ სხვა დასახ-

ლებულ პუნქტში გადასახლების შემდეგაც დაამუშაონ მიწა, რაც ამჟამად აქვთ. ამ საკითხის 
ხშირად წამოწევა ნიშნავს, რომ რესპონდენტები არ არიან მზად, მიატოვონ მშობლიური სო-

ფელი, ან უბრალოდ ვერ წარმოუდგენიათ ეს. ასევე, თვლიან, რომ მიწა მათ საკუთრებაში 
უნდა დარჩეს, მიუხედავად არსებული ეკოლოგიური პრობლემებისა. მათი აზრით, რისკი 
ან არ არის, ან ბევრად ნაკლებია, თუ არ იცხოვრებენ საშიშ ადგილას, და მხოლოდ მიწას და-

ამუშავებენ იქ. რესპონდენტებისთვის ვაშლოვანიდან მათი მიწა, ხშირ შემთხვევაში, ოჯა-

ხის რჩენის მნიშნველოვანი (თუ არა - ერთადერთი) წყაროა, ამიტომ ისინი აცხადებენ, რომ 
თუ მათ მიწა ჩამოერთმევათ, სანაცვლოდ შემოსავლის ანალოგიური წყარო უნდა მიიღონ.

დეკანაშვილების მკვიდრი რესპონდენტები, ერთი მხრივ, მიიჩნევენ, რომ განსახლე-

ბის შემთხვევაში მიწა, რომელიც ამჟამად მათ საკუთრებაშია, განსახლების შემდეგაც მათ 

23     თანხა დამოკიდებული იყო იმაზე, თუ როგორი სახლი ჰქონდა ოჯახს განსახლებამდე.
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საკუთრებაში უნდა დარჩეს და საშუალება უნდა ჰქონდეთ, გააგრძელონ ამ მიწის დამუ-

შავება. მაგრამ როდესაც მოდერატორმა შეახსენა, რომ ამ მიწის დამუშავება არ შეიძლება 
მეწყერსაშიშროების გამო და, ამავე დროს, რთული იქნება მუდმივად ორ დასახლებულ 
პუნქტს შორის ცხოვრება, რესპონდენტების მოსაზრებები შეიცვალა: 

„არავინ აღარ დაბრუნდება, ვინ უნდა დაბრუნდეს, აქ მეწყერსაშიშია, <...> ახლა გეში-

ნია და [მერე] რა იქნება“. 

[FG_დეკანაშვილები]

როგორც სოფელ დეკანაშვილების მკვიდრი რესპონდენტი თავისებურად აჯამებს ამ 

დისკუსიას,  „შენობა-ნაგებობები [არა], მაგრამ მიწის ნაკვეთები, სადაც საფლავები გვაქვს, 

მშობლები გვყავს დასაფლავებული - მიწას ვერ შეელევა, მე მგონი, ვერავინ“. 

[FG_დეკანაშვილები]

3.  რესპონდენტებს მიაჩნიათ, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ეკომიგრანტე-

ბის გამგზავრება და ბარგის გადაზიდვა ახალ საცხოვრებელ ადგილას. რამდენადაც 
მათთვის ცნობილია, ეკომიგრაციის დროს, როგორც წესი, ასეც ხდება, ამიტომ ამ სა-

კითხმა არ გამოიწვია დისკუსიები. 

4.  რესპონდენტების მოლოდინით, ეკომიგრაციის პირველი წელი ყველაზე რთული 
იქნება, ამიტომ საჭიროდ მიაჩნიათ სახელმწიფოს მხრიდან დახმარების მიღება გან-

სახლების პირველი წლის მანძილზე. ასეთი დახმარების მაგალითი შეიძლება იყოს 
შეღავათიანი კრედიტები ან სასოფლო-სამეურნეო დახმარება თესლებით ან ხორბ-

ლით - თუმცა, მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ დახმარების მიღების საჭიროებას რეს-

პონდენტები მხოლოდ ეკომიგრაციის პირველ წელს ხედავენ და დარწმუნებულე-

ბი არიან, რომ შემდგომში წელში გაიმართებიან. ისინი ხშირად უსვამენ ხაზს, რომ 
შრომა უყვართ.

5.  რესპონდენტებისთვის უაღრესად მნიშნველოვანია, რომ განსახლების შემდეგ ოჯა-

ხის ერთი წევრი მაინც იყოს უზრუნველყოფილი სამსახურით, და ოჯახმა მხოლოდ 
სოფლის მეურნეობით არ ირჩინოს თავი, ვინაიდან მათ საკუთარი გამოცდილებით 
იციან, რომ მხოლოდ მიწა ოჯახს ვერ აცხოვრებს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათ უნ-

დათ, უარი თქვან სოფლის მეურნეობაზე, მაგრამ პოტენციური ეკომიგრანტებისთ-

ვის მნიშვნელოვანი დასაქმების უზრუნველყოფა განსახლების შემდეგ და ოჯახის 
შემოსავლის წყაროების დივერსიფიკაცია. 

6.  პოტენციური ეკომიგრანტები შედარებით ნაკლებს საუბრობენ ეკომიგრაციის და-

ნიშნულების ადგილას მცხოვრებ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობის 
დამყარებაზე და მათი ოჯახების წევრების ინტეგრაციაზე ახალ დასახლებულ პუნქ-
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ტში. სავარაუდოდ, ამ ეტაპზე მათ არ მიაჩნიათ ეს თემა პრიორიტეტულად. თუმცა, 
სოფელ დეკანაშვილების მკვიდრთათვის მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ახალ საც-

ხოვრებელ ადგილას იყოს სკოლა, და რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მათ კარგად  
შეხვდეს.

პოტენციური ეკომიგრანტები: დასკვნა

ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფების შედეგად შეგროვებული ინფორმაცია ცხადყოფს, 
რომ პოტენციური ეკომიგრანტების მდგომარეობის განხილვა და ეკომიგრაციის შესა-

ხებ საუბარი შეუძლებელია იზოლირებულად, მოსახლეობის სხვა პრობლემების გათვა-

ლისწინების გარეშე. მშობლიური სოფლიდან უცხო მხარეში გადასახლება ყველასთვის 
ძალიან რთულია, მაგრამ ეს სირთულე, როგორც წესი, იგნორირებული რჩება ხელი-

სუფლების მიერ. გარდა ამისა, რამდენადაც დიდი არ უნდა იყოს ეკოლოგიური მდგო-

მარეობით გამოწვეული საშიშროება, ეკომიგრაციის პროცესზე საუბრისას მოსახლეობა 
მხოლოდ საფრთხისგან გადარჩენაზე არ ფიქრობს - რესპონდენტებისთვის აგრეთვე 
მნიშვნელოვანია იმის უზრუნველყოფა, რომ ახალ ადგილას მათ ჰქონდეთ შემოსავლის 
წყარო, იქნება ეს სამსახური თუ სასოფლო-სამეურნეო მიწა, იდეალურ შემთხვევაში  
კი - ორივე.

რესპონდენტების დამოკიდებულებაზე მათი ოჯახების განსახლებისადმი უსაფრთ-

ხო დასახლებულ პუნქტებში, და მათ მოლოდინებზე ასეთ განსახლებასთან დაკავშირებით 
გავლენას ახდენს როგორც მათი ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე ნდობა ადგი-

ლობრივი და ცენტრალური მთავრობის მიმართ. გასულ წლებში განსახლებული ეკომიგ-

რანტების გამოცდილების გათვალისწინებით, დღევანდელი პოტენციური ეკომიგრანტები 
მოითხოვენ გარანტიებს, რომ ახალი საცხოვრისი (ისევე როგორც მიწა, რომელიც მათთვის 
იქნება გამოყოფილი) სადავო არ გახდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს საცხოვრისი და მიწა მათ 
საკუთრებაში უნდა იყოს. 

განსახლებული ეკომიგრანტები (კახეთი, ქვემო ქართლი) 

ანგარიშის ამ ნაწილში წარმოდგენილია კახეთში (ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი) 
და ქვემო ქართლში (წალკის მუნიციპალიტეტი) განსახლებული ეკომიგრანტების გა-

მოცდილება და შეფასებები. ამ ორ მუნიციპალიტეტში განსახლებული ეკომიგრანტების გა-

მოცდილება შეძლებისდაგვარად შედარებული იქნება შედეგების წარმოდგენის პროცესში. 
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ინტერვიუები ჩატარდა 2008-2009 წლებში აჭარი-

დან გიორგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში განსახლებულ ეკომიგრანტებთან, წალ-

კის მუნიციპალიტეტში კი ინტერვიუები ჩატარდა მუნიციპალურ ცენტრში, წალკაში და 
სოფელ ტბეთში განსახლებულ ეკომიგრანტებთან. ხუთი მათგანი აჭარიდან (ხულოს 
მუნიციპალიტეტიდან) იყო განსახლებული, სამი - სვანეთიდან და ერთი - ქვემო სვანე-

თიდან. 
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ინტერვიუების შედეგად შეგროვებული ინფორმაცია მოწმობს, რომ:

 - მიუხედავად იმისა, რომ ეკომიგრანტების მშობლიურ სოფლებში სვანეთსა და ზემო 
აჭარაში საშიში ეკოლოგიური მდგომარეობაა, ამ სოფლების მოსახლეობის მხოლოდ ნა-

წილმა მიიღო გადაწყვეტილება ეკომიგრაციის შესახებ, ნაწილი კი მშობლიურ სოფლებ-

ში დარჩა, სადაც საშიში ეკოლოგიური მდგომარეობაა. 

 - რესპონდენტები აცხადებენ, რომ ეკომიგრანტები არიან, მაგრამ ვერ ხედავენ, რეალუ-

რად რა ფუნქცია აქვს ამ სტატუსს უშუალოდ განსახლების პროცესის შემდეგ - მათი 
გამოცდილებით, მათი პირობები არაფრით განსხვავდება ადგილობრივი მოსახლეობის 
პირობებისგან. რამდენადაც ეკომიგრანტების საჭიროებები არ არის გათვალისწინებუ-

ლი ადგილობრივ ბიუჯეტში, ზოგ რესპონდენტს მიაჩნია, რომ ეკომიგრანტის სტატუსი 
რეალურად არ არსებობს საქართველოში.

 - ეკომიგრაციის პროცესის ორგანიზება და ეკომიგრანტებისთვის გამოყოფილი რესურ-

სები ყველა ეკომიგრანტისთვის ერთნაირი არ იყო და ზოგ შემთხვევაში მუნიციპალი-

ტეტების წარმომადგენლების კეთილ ნებაზე იყო დამოკიდებული: ლაგოდეხის მუ-

ნიციპალიტეტში განსახლებულმა ეკომიგრანტებმა მეტი დახმარება მიიღეს, ვიდრე 
წალკის მუნიციპალიტეტში განსახლებულმა ეკომიგრანტებმა; წალკის მუნიციპალიტეტ-

ში ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლების შეძენის პროცესი ძალიან პრობლემურად  
წარიმართა. 

 - პრობლემები, რომლებიც ეკომიგრანტებისთვის შეძენილი სახლების საკუთრების სა-

კითხს უკავშირდება, ხელს უშლის ეკომიგრანტების ოჯახების ეკონომიკური მდგომა-

რეობის გაუმჯობესებას, რადგან საშუალებას არ აძლევს მათ, შედარებით დაბალპრო-

ცენტიანი კრედიტები აიღონ, და მნიშვნელოვან შემაფერხებელ ფაქტორს წარმოადგენს 
ეკომიგრაციის მდგრადობის უზუნველყოფის თვალსაზრისით, რამდენადაც ხელს უშ-

ლის ეკომიგრანტებს, თავი „საკუთარ სახლში“ იგძნონ.  

 - ეკომიგრანტების ამჟამინდელ საჭიროებებს შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
ხელშეწყობა ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრაში (დასაქმება), საცხოვრებელი სახ-

ლების გაფორმება და სასოფლო-სამეურნეო მიწით უზრუნველყოფა.

 - თუმცა ამჟამად ეკომიგრანტების და ადგილობრივი მოსახლეობის წინაშე მდგარი ეკო-

ნომიკური პრობლემები ანალოგიურია (უპირველეს ყოვლისა - უმუშევრობა და სასოფ-

ლო-სამეურნეო საქმიანობის მაღალი ხარჯები), ეკომიგრანტებს ნაკლები რესურსები 
აქვთ ამ პრობლემების გადასაჭრელად და მეტად სჭირდებათ სახელმწიფოს ხელშეწყო-

ბა - მაგალითად, შეღავათიანი კრედიტების მეშვეობით. 
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მიუხედავად იმისა, თუ როგორი ურთიერთობა დამყარდა ეკომიგრანტებსა და ადგი-

ლობრივ მოსახლეობას შორის, ეკომიგრანტებთან ჩატარებული ინტერვიუები არ იძლევა 
იმ დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას, რომ ეკომიგრაციის პროცესი მდგრადია გრძელ-

ვადიან პერსპექტივაში. ეკომიგრაციის მდგრადობას ხელს უშლის, ერთი მხრივ, ეკომიგ-

რანტების ძლიერი სურვილი, დაბრუნდნენ მშობლიურ მხარეში, ხოლო მეორე მხრივ - ის 
გარემოება, რომ სახლები, რომლებიც მათთვის იქნა შეძენილი სახელმწიფოს მიერ, დღემდე 
არ წარმოადგენს ეკომიგრანტების ოჯახების საკუთრებას. 

დეტალური მიგნებებია:

•	 ეკომიგრანტები აფასებენ იმას, რომ საშიშ პირობებში აღარ ცხოვრობენ. ამასთან,  

ეკომიგრაციის დანიშნულების პუნქტებში (როგორც წალკის, ასევე ლაგოდეხის მუ-

ნიციპალიტეტებში) ბევრად უკეთესი კლიმატური პირობებია, ვიდრე ეკომიგრან-

ტების მშობლიურ სოფლებში, მაგრამ ამის მიუხედავად, ეკომიგრანტების თანასოფ-

ლელების ნაწილმა ჯერ-ჯერობით მაინც უარი თქვა ეკომიგრაციაზე და მშობლიურ 

სოფელში დარჩა, სადაც საშიშ პირობებში უწევს ცხოვრება.

სვანეთის და ზემო აჭარის სოფლები, ზოგადად, ზვავსაშიშია, მაგრამ ზოგი რესპონ-

დენტის აზრით, ბოლო ათწლეულებში მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა, რაც, დიდ-

წილად, ტყეების გაჩეხვითაა გამოწვეული. რესპონდენტების ნაწილს მიაჩნია, რომ ზვავის 
გაჩერება, ზოგადად, შეუძლებელია, ეს ბუნებრივი მოვლენაა, როგორც, მაგალითად, სეტ-

ყვა - შესაბამისად, ეკოლოგიური პრობლემების პრევენციის მიზნით მთავრობა ვერაფერს 
გააკეთებდა. თუმცა, ყველა რესპონდენტი ასე არ ფიქრობს - სხვების აზრით, შესაძლებელი 
იყო მთის წყლების „ჩაკეტვა“ და სანიაღვრე არხების გაკეთება, რაც მთავრობას უნდა აეღო 
თავის თავზე, ვინაიდან სოფლების მოსახლეობა ამას ვერ გაწვდებოდა. ამ რესპონდენტე-

ბის აზრით, რომ არა ხელისუფლების წარმომადგენლების უყურადღებობა ეკოლოგიური 
პრობლემების პირველივე ნიშნებისას, მშობლიური სოფლებიდან გადასახლების თავიდან 
აცილება შესაძლებელი იქნებოდა24�

უშუალოდ იმ პერიოდისთვის, როდესაც რესპონდენტების ოჯახების განსახლება მოხ-

და, ეს განსახლება უკვე ერთადერთი გამოსავალი იყო. 
ეკოლოგიური პრობლემების გარდა, რთული კლიმატური პირობებიც სერიოზულ 

პრობლემას წარმოადგენდა ზემო აჭარის სოფლების მოსახლეობისთვის - კერძოდ, ძალიან 
გრძელი ზამთარი, რომელიც ჩვეულებრივ 7-8 თვე გრძელდება, დიდთოვლობა, სიცივე. 
როგორც შუახევის მუნიციპალიტეტიდან გიორგეთში განსახლებული რესპონდენტი ამ-

ბობს, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბევრად უკეთესი კლიმატური პირობე-

ბია, ვიდრე ზემო აჭარაში [Int_ლაგოდეხი_02]. 
ანალოგიურად, სვანეთიდან წალკაში განსახლებული რესპონდენტები აცხადებენ, 

24   არ არის გამორიცხული, რომ სხვადასხვა სოფელში არსებული ვითარება განსხვავებული იყო, და რესპონდენტების არც 
ერთი ჯგუფი არ ცდება. როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, ამ კვლევის და, შესაბამისად, ამ ანგარიშის მიზანი რესპონდენტების 
მოსაზრებების შესწავლაა. მის კომპეტენციის ფარგლებს სცილდება ეკომიგრანტების მშობლიურ სოფლებში მიმდინარე 
ეკოლოგიური პროცესების დამოუკიდებელი ანალიზი. 
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რომ კლიმატური პირობებით წალკა ჯობია სვანეთს [Int_წალკა_01].
რესპონდენტთა მონაყოლის თანახმად, არსებობდა კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც 

უშუალოდ არ უკავშირდება კლიმატურ პირობებს, მაგრამ რომელმაც აჭარელ ეკომიგრან-

ტებს უბიძგა, გადაწყვეტილება მიეღოთ ეკომიგრაციის შესახებ - ეს იყო მცირემიწიანობა და 
მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური პრობლემები, რომლებიც ამ ანგარიშის წინა ნაწილ-

შია აღწერილი. 
ამასთან, აღსანიშნავია, რომ საშიში ეკოლოგიური მდგომარეობის, რთული კლიმა-

ტური პირობების და ეკონომიკური გაჭირვების მიუხედავად რესპონდენტების მეზობ-

ლების ნაწილმა უარი თქვა განსახლებაზე და მაღალმთიან სოფლებში, საშიშ პირობებში 
დარჩენა არჩია - ასეთ შემთხვევებში ძირითადად მოხუცებზეა საუბარი, თუმცა დარჩე-

ნილებს შორის ახალგაზრდები და შუახნის მოსახლეობაც არის (იხ. რესპონდენტის ის-

ტორია (1)). ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში განსახლებული აჭარელი რესპონდენტები 
ხშირად აღნიშნავენ, რომ ყველა მათი თანასოფლელი ვერ რისკავდა „ამხელა გზაზე“, 
აჭარიდან კახეთში წამოსვლას; მათ, ვისაც მოხუცი ოჯახის წევრები ჰყავდა, განსაკუთ-

რებით უჭირდათ ასეთი გადაწყვეტილების მიღება. ანალოგიურად, წალკის მუნიციპა-

ლიტეტში განსახლებული რესპონდენტები აცხადებენ, რომ მათ სოფლებში დარჩენი-

ლია მოსახლეობა, რომელიც „ვერ ტოვებს სახლებს“ და მიწას, „ენანებათ“ - და წალკიდან 
აჭარაში დადიან, რომ სახლებს მიხედონ ან, არსებული საფრთხის მიუხედავად, მიწა 
დაამუშაონ [Int_წალკა_01]. 

რესპონდენტის ისტორია (1)
ერთ-ერთი აჭარელი ეკომიგრანტის სახლი აჭარაში დღემდე გადარჩენილია და იქ 

მისი ახლო ნათესავები ცხოვრობენ. ინტერვიუერის კითხვაზე: 

- იქ ცხოვრება საშიში აღარ არის? 

რესპონდენტმა ასე უპასუხა:

- საშიშროებას წარმოადგენს, როგორ არ წარმოადგენს, მაგრამ თავს ზევით გზა 
რომ არ გვაქვს? სხვა გამოსავალს ვერ ვხედავთ, და მაინც რაღაცას ვებრძვით, 
რომ მამა-პაპისეული მიწა-წყალია და [უნდა] შენარჩუნება... ქართველ ხალხს 
გენში გვაქვს, რომ არ დავკარგოთ საკუთარი მიწა-წყალი და ნაშრომი და 
ნაწვალები. მამაჩემი მაინც ასაკოვანი კაცია, ვერ ტოვებს იმ ტერიტორიას და 
ვერ ფიქრობს იმაზე, რომ სხვაგან გავიდეს და იცხოვროს. 

ამასთან, თვითონ რესპონდენტი არ სარგებლობს მიწით, რომელიც აჭარაში მის 
ოჯახს და, გარკვეულწილად, თავად მასაც ეკუთვნის - როგორც აცხადებს, ეს მიწა ოჯახს 
დაუტოვა, და, შეძლებისდაგვარად, მისი ოჯახის წევრები ამუშავებენ მას. 

[Int_ლაგოდეხი_03]
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•	 თუმცა ყველა რესპონდენტმა იცის, რომ ეკომიგრანტია, ისინი აცხადებენ, რომ ეს 

სტატუსი მათ არაფერში ეხმარება, ზოგს კი მიაჩნია, რომ რეალურად ეკომიგრანტის 

სტატუსი არ არსებობს საქართველოში.

რესპონდენტთა მონათხრობის თანახმად, აჭარის და სვანეთის შესაბამისი მუნიციპა-

ლიტეტები განაგებდნენ განსახლების პროცესის ორგანიზებას, მათ შორის - პოტენციური 
ეკომიგრანტების ინფორმირებას. დაზარალებულ ოჯახებს უნდა მიემართათ ადგილობ-

რივი ხელისუფლების ორგანოებისათვის; მდგომარეობის შესწავლის შედეგად ხდებოდა 
გადაწყვეტილების მიღება იმის თაობაზე, ექვემდებარებოდა თუ არა ოჯახი განსახლებას. 
ამის შემდეგ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები უკავშირდებოდნენ ოჯა-

ხებს, რომლებიც სათანადო კრიტერიუმებს პასუხობდნენ, და უზრუნველყოფდნენ მათ გან-

სახლებას ქვემო ქართლსა ან კახეთში. 
ინტერვიუების დროს რესპონდენტები ძირითადად დადებითად აფასებდნენ 

განსახლების პროცესთან დაკავშირებით მიღებულ ინფორმაციას, მაშინაც კი, როდე-

საც დეტალურად არ ახსოვდათ, თუ რა ინფორმაცია მიიღეს განსახლების პროცესის 
ამა თუ იმ ეტაპზე. ამასთან, მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ ეს ინტერვი-

უები ჩატარდა ეკომიგრანტებთან, ვინც ეკომიგრაციის ყველა ეტაპი გაიარა, შესაბამი-

სად - ინფორმირებული იყო ამ პროცესების შესახებ. შერჩევაში შეუძლებელი იყო ისე-

თი ადამიანების მოხვედრა, ვინც არ იყო ინფორმირებული ეკომიგრაციის პროცესის  
შესახებ. 

თუმცა ყველა რესპონდენტმა იცის, რომ ეკომიგრანტია („გადმოსახლებულ კაცს ეკო-

მიგრანტს ეძახიან, ეგ არის ჩემი ინფორმაცია“ [Int_ლაგოდეხი_02]), ამ სტატუსის რეალურ 
უპირატესობას ვერც ერთი რესპონდენტი ვერ ხედავს. ყველა აღნიშნავს, რომ ეს სტატუსი 
არც დამხმარებია მათ და არც ზიანი მიუყენებია. სამედიცინო დაწესებულებების მომსა-

ხურების ან ბავშვების სკოლებში მიყვანის პირობები ეკომიგრანტებისთვის ისეთივეა, რო-

გორც დანარჩენი მოსახლეობისთვის. 
ერთ-ერთი რესპონდენტის აზრით, ეკომიგრანტის სტატუსი რეალურად არ არსებობს 

საქართველოში, რადგან განსახლების შემდეგ ეკომიგრანტები არანაირ დახმარებას აღარ 
იღებენ. ეკომიგრანტთა საჭიროებები საერთოდ არ არის გათვალისწინებული ადგილობრივ 
ბიუჯეტებში [Int_ლაგოდეხი_01]. 

ეკომიგრანტების სტატუსთან და მდგომარეობასთან დაკავშირებულ სირთულეებს 
ერთ-ერთი რესპონდენტი იმ გარემოებას უკავშირებს, რომ ბოლო წლების მანძილზე ეკო-

მიგრანტების საკითხებს რამდენიმე სამინისტრო განაგებდა, მათ შორის - საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა და შინაგან საქმეთა სამინისტროები. 

•	 ეკომიგრანტებს, რომელთა განსახლებაც სახელმწიფომ უზრუნველყო, რო-

გორც წესი, არ ჰქონდათ ეკომიგრაციის დანიშნულების პუნქტების არჩევის  

საშუალება.
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აჭარელ ეკომიგრანტებს რაც შეეხება, ვისაც საშუალება ჰქონდა, საკუთარი რესურსე-

ბით უზრუნველყვეს უსაფრთხო დასახლებულ პუნქტებში გადაცხოვრება - რესპონდენტე-

ბის ინფორმაციით, ასეთი ოჯახები აჭარაში დარჩა. მათგან ნაწილმა იყიდა ან იქირავა ბინა 
(როგორც წესი - ბათუმში ან ხულოში), ან ბათუმში ბარაკებში დასახლდა.25  სახელმწიფოს 
მიერ ორგანიზებულ განსახლებაზე საქართველოს შორეულ რეგიონებში ის ოჯახები და-

თანხმდა, ვისაც სხვა საშუალება არ ჰქონდა [Int_ლაგოდეხი_02]. ქვემო ქართლში და კახეთ-

ში განსახლებული ეკომიგრანტები, რომლებიც ამ კვლევის ერთ-ერთ უმთავრეს სამიზნე 
ჯგუფს წარმოადგენენ, სახელმწიფოზე იყვნენ დამოკიდებულნი. 

განსახლების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება რესპონდენტებს ახსენდებათ, რო-

გორც ძალიან რთული და მტკივნეული პროცესი. მათ, როგორც წესი, არჩევანი არ ჰქონიათ 
იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელ რეგიონში და, კერძოდ, რომელ დასახლებულ პუნქ-

ტში გააგრძელებდა ცხოვრებას მათი ოჯახი: ან იქ უნდა წასულიყვნენ, სადაც მთავრობამ 
შესთავაზათ, ან ეკოლოგიური კატასტროფის ზონაში უნდა დარჩენილიყვნენ. იშვიათ გა-

მონაკლისს წარმოადგენს აჭარელი რესპონდენტის ოჯახი [Int_ლაგოდეხი_02], რომელსაც 
ჰქონდა არჩევანი ახმეტის რაიონსა და ლაგოდეხის რაიონს შორის. რადგან განსახლების 
პირობები ერთნაირი იყო, მოსავლიანობა კი, გადმოცემით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 
უკეთესი იყო, ოჯახმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი არჩია. მაგრამ არც ერთ აჭარელ ეკო-

მიგრანტს არ ჰქონია არჩევანი აჭარაში დარჩენასა და საქართველოს სხვა რეგიონში გადა-

სახლებას შორის - მაშინ, როდესაც ყველა მათგანის სურვილი აჭარაში დარჩენა იქნებოდა; 
აჭარის ფარგლებს გარეთ კი პრინციპული განსხვავება მათთვის აღარ იყო.

•	 ეკომიგრანტების განსახლების თვალსაზრისით საქართველოში ერთიანი მიდგო-

მა ჯერ არ არის შემუშავებული, რის გამოც მათი ბედი ზოგ შემთხვევაში მუნიცი-

პალიტეტების წარმომადგენლების კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული.  მაგალითად, 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში განსახლებულმა რესპონდენტებმა განსახლების 

პროცესში სახელმწიფოსგან უფრო მეტი დახმარება მიიღეს, ვიდრე წალკის მუნიცი-

პალიტეტში განსახლებულმა რესპონდენტებმა.

ზვავის შედეგად დაზარალებული ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლე-

ობის გიორგეთში განსახლება ორგანიზებულად მოხდა. ერთ-ერთი რესპონდენტი ლაკონუ-

რად აჯამებს თავის შეფასებას, თუ როგორ განხორციელდა უშუალოდ განსახლების პროცე-

სი: „რაც თქვეს, ის გაკეთდა“ [Int_ლაგოდეხი_01].
სვანეთიდან წალკის მუნიციპალიტეტში განსახლებული ერთ-ერთი რესპონდენტი კი 

აცხადებს, რომ ადგილობრივი გამგეობის დახმარება მისი ოჯახისადმი იმაში გამოიხატა, 
რომ „[მხოლოდ] საბუთები მოგვცეს და გამოგვიშვეს [წალკაში]“ [Int_წალკა_02].

წალკისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში განსახლებულმა რესპონდენტებმა 
სხვადასხვა ოდენობის დახმარება მიიღეს სახელმწიფოსგან. ლაგოდეხის მუნიციპალი-

ტეტში განსახლებულების შემთხვევაში მთავრობამ უზრუნველყო ოჯახების ჩამოყვანა, 

25    რესპონდენტებმა აგრეთვე ახსენეს შემთხვევები, როდესაც ეკომიგრანტებმა „ნაცნობობით“ მოახერხეს ახალი საცხოვრებლის 
და მიწის მიღება აჭარაში, თუმცა ასეთი შემთხვევების შესახებ დეტალური საუბარი არ ყოფილა.



გამოცდილება და თვითშეფასებები

29

მათი ბარგის ჩამოტანა და ყველა ოჯახს წინასწარ გამოუყო ერთჯერადი დახმარება 1000 
ლარის ოდენობით - „ჩამოსვლის ფული“ [Int_ლაგოდეხი_02]. ბარგის რაოდენობა, რო-

გორც წესი, არ იყო შეზღუდული და ვისაც რამდენი ბარგი ჰქონდა, ყველაფრის წამოღება  
შეეძლო. 

რადიკალურად სხვა სურათია წალკის მუნიციპალიტეტში განსახლებული რესპონ-

დენტების შემთხვევაში. ბარგის ჩამოტანის ხარჯი, რომელიც, რესპონდენტების თქმით, 
500-დან 1000 ლარამდე მერყეობდა, როგორც წესი, თავად ეკომიგრანტებს უნდა ეკისრათ; 
როგორც ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობს, „რაღაცნაირად მოვახერხეთ (წამოსვლა), ძროხა 
დავკალი“ [Int_წალკა_02]. 

•	 სახლები, რომლებიც სახელმწიფომ ეკომიგრანტებისთვის შეიძინა, დღემდე არ წარ-

მოადგენს ეკომიგრანტების ოჯახების საკუთრებას; ამ თვალსაზრისით განსაკუთრე-

ბით პრობლემური შემთხვევები იქნა დაფიქსირებული წალკის მუნიციპალიტეტში, 

სადაც ეკომიგრანტების ნაწილმა განსახლებიდან დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ 

შეძლო მათთვის შეძენილ სახლებში შესახლება, ზოგმა კი ეს დღემდე ვერ მოახერხა.

ეკომიგრანტებისთვის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში შეძენილი საცხოვრებელი სახ-

ლების განაწილება ეკომიგრანტების განსახლებამდე მოხდა ლოტოტრონით26, თუმცა სურ-

ვილის შემთხვევაში ეკომიგრანტებს შეეძლოთ სახლების გაცვლა ერთმანეთს შორის. ამ 
თვალსაზრისით მათ არანაირი პრობლემა არ შექმნიათ. 

მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ, ყველაფრის მიხედვით, ლაგოდეხის მუნიციპალი-

ტეტში განსახლების პროცესი შედარებით უკეთ იყო ორგანიზებული (ბარგის გადაზიდვის 
უზრუნველყოფა სახელმწიფოს მიერ, ერთჯერადი დახმარების გამოყოფა ეკომიგრანტების 
ოჯახებისთვის), გარკვეული სირთულეები ლაგოდეხში დაბინავებულ ეკომიგრანტებსაც 
შეექმნათ, მათ შორის იმის გამო, რომ დანაპირები, რომლებიც მათ მიიღეს მთავრობისგან 
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცხოვრების გაგრძელებასთან დაკავშირებით, 
ყოველთვის არ შესრულდა. 

კერძოდ, 2009 წელს ხულოს მუნიციპალიტეტიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 
განსახლებული ეკომიგრანტი ყვება, რომ ეკომიგრანტებმა მიიღეს დაპირება, რომ დახვ-

დებოდათ საცხოვრებელი სახლი, რომელიც საცხოვრებლად გამოსადეგი („აწყობილი“) 
იქნებოდა, და მათი ოჯახის საკუთრებაში არსებული 1.2 ჰექტარი მიწის ფართობი. რე-

ალურად, განსახლების შემდეგ ეკომიგრანტებმა აღმოაჩინეს, რომ ბევრი სახლი ძალიან 
მოუვლელი და სარემონტო იყო, მიწის ფართობი კი, რომელიც მათ მიიღეს, დაპირე-

ბულზე სამჯერ ნაკლები - და, რესპონდენტის თქმით, ყველა ეკომიგრანტის შემთხვევა-

ში ასეთი ვითარება იყო. გიორგეთში ეკომიგრანტების სახლების უმრავლესობა დღემდე 
საჭიროებს რემონტს [Int_ლაგოდეხი_01], და ეკომიგრანტებს არავითარი ხელშეწყობა არ 
აქვთ ამისათვის. 

26 ეკომიგრანტებს  საშუალება ჰქონდათ, ჩამოსულიყვნენ სოფელში განსახლებამდე რამდენიმე თვით ადრე  
(ამ მგზავრობის ხარჯებიც მთავრობამ იკისრა) და ენახათ როგორც თვითონ სოფელი, ასევე სახლები, სადაც მოხდებოდა მათი 
განსახლება - თუმცა სახლების განაწილება ეკომიგრანტთა კონკრეტულ ოჯახებზე. შემდგომში ლოტოტრონით მოხდა, რაც, 
რესპონდენტების აზრით, სამართლიანი მიდგომა იყო და „არანაირ ნაცნობობას“ არ ჰქონდა ადგილი. 
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უფრო მნიშვნელოვანია მეორე პრობლემა, რომელიც ეკომიგრანტებს ერთნაირად აწუ-

ხებს როგორც ლაგოდეხის, ასევე წალკის მუნიციპალიტეტებში: 

„დაპირება [იყო], რომ 2-3 წლის განმავლობაში სახლები უნდა გაგვფორმებოდა 

ყველას - არც ერთს სახლები არ გაგვფორმებია იმ 45 კომლიდან, რომლებიც [ერთად]  

ჩამოვსახლდით“. 

[Int_ლაგოდეხი_03]

ამ რესპონდენტის ინფორმაციით, სახლები ეკომიგრანტებისთვის რამდენიმე სამინის-

ტროს მიერ იქნა შეძენილი. სახლები, რომლებიც შეიძინა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, 
დღემდე არ არის გაფორმებული იმ ოჯახებზე, რომლებიც ამ სახლებში ცხოვრობენ. რო-

გორც ქვემოთ დეტალურადაა განხილული, ეკონომიკური თვალსაზრისით, ეს გარემოება 
ხელს უშლის ეკომიგრანტებს კრედიტების აღებაში შედარებით შეღავათიანი პირობებით, 
და ამავე დროს შემაფერხებელი ფაქტორია ეკომიგრანტების ინტეგრაციის თვალსაზრისით; 
საბოლოო ჯამში კი ნაკლებად მდგრადს ხდის ეკომიგრაციის პროცესს. 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში განსახლებული რესპონდენტების პრობლემების 
გათვალისწინებითაც, რადიკალურად მძიმეა წალკის მუნიციპალიტეტში განსახლებული 
რესპონდენტების მდგომარეობა: 

„ჩამოგვასახლეს და მიგვატოვეს. ნახევრად შესყიდულ სახლებში შეგვიშვეს“. 

[Int_წალკა_03]

წალკის მუნიციპალიტეტში განსახლებულ რესპონდენტებს მოუწიათ განსახლების 
შემდეგ პირველი წელი ქირით ეცხოვრათ27, ვინაიდან მათი სახლები ჯერ არ იყო შესყიდუ-

ლი ან არ იყო მზად, და არავითარი ხელშეწყობა არ ჰქონდათ ქირის გადახდაში. ლაგოდე-

ხის მუნიციპალიტეტში არც ერთი ასეთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. 
მეტიც, წალკის მუნიციპალიტეტში განსახლებული ეკომიგრანტების ნაწილს დღემდე 

აქვს პრობლემები სახლებთან დაკავშირებით, ვინაიდან მათი სახლების შესყიდვის პრო-

ცესი არ იყო ბოლომდე მიყვანილი სახელმწიფოს მიერ (იხ. რესპონდენტის ისტორია (2)). 
სახელმწიფოსგან თანხის მიღების შემდეგ სახლების პატრონები ხშირ შემთხვევაში დამა-

ტებით თანხას ითხოვდნენ ეკომიგრანტებისგან, და ამ თანხის მიღებამდე არ უშვებდნენ 
მათ სახელმწიფოს მიერ „სანახევროდ“ შესყიდულ სახლებში. მნიშვნელოვანია, რომ, რეს-

პონდენტის თქმით, წალკის მუნიციპალიტეტში ჩამოსვლამდე არც ერთმა ეკომიგრანტმა არ 
იცოდა, თუ სახლების პატრონები თანხის დამატებას მოითხოვდნენ მათგან [Int_წალკა_03]. 

შესაბამისად, იმის მიუხედავად, რომ, ზოგადად, ეკომიგრანტები (განსაკუთრებით კი - 
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში განსახლებული ეკომიგრანტები) მთავრობის მადლიერები 
არიან გაწეული დახმარებისთვის და მათი ოჯახების უსაფრთხო ადგილას დასახლებისთ-

27     თვისებრივ მონაცემებზე დაყრდნობით ასეთი რესპონდენტების წილის დადგენა შესაძლებელი არ არის. 
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ვის, ისინი აგრეთვე აღნიშნავენ, რომ მიღებული დახმარება არ იყო სრული, ზოგ შემთხვე-

ვაში კი დანაპირები და რეალობა არ შეესაბამებოდა ერთმანეთს. როგორც ერთ-ერთი რეს-

პონდენტი აჯამებს განსახლების პროცესს, მაგრამ მეტი არაფერი.

„მთავრობამ იმდენი გააკეთა იმ მომენტში, რომ გარეთ არ დავრჩით“. 

[Int_ლაგოდეხი_02]

რესპონდენტის ისტორია (2)
ხულოს მუნიციპალიტეტიდან წალკაში 2002 წელს განსახლებული ეკომიგრანტის 
ისტორია:

მე ჩამომიყვანა ბიძაჩემმა, <���> მისი მანქანით ჩამოვედი მე, არსად წასასვლელი. 
<���> ღამით მოვედით, არსად წასასვლელი არ გვქონდა და დავიძახე, მასპინძელო–

მეთქი. გამოვიდა ქალი, ღმერთის წყალობით აჭარელი ქალი გამოვიდა, მობრძანდიო. 

ვინ ხარო, რა ხარო - მე ვუთხარი... მაშინ ძალიან მასიური ჩამოსახლება იყო და 

ეტყობა იმანაც იცოდა [ამის შესახებ]. მე ვუთხარი ასე, ბავშვებით, წვრილი ბავშვებით 

ერთ ხელში, მეორე [ხელში] – ავადმყოფი დედა. ასე დავადექი ერთი–ორი რაღაცა 

‘სუმკით’. დავადექით ამ ქალს თავზე. მან კარი გახსნა, მობრძანდიო. <���> 15 დღე 

დავრჩი მათთან, ამ ქალთან. 15 დღის შემდეგ მისმა ქმარმა, ნუ, ის უფრო დიდი 

ხნის ჩამოსული იყო, მოახერხა იმდენი, რომ სადღაც ბინა გვიშოვა რომ გვეცხოვრა 
<���> ერთი საძინებელი იყო, პატარა, ცოტა მოზრდილი ოთახი და პატარა მისაღები. 

ნუ ძაან, ძაან პატარა რაღაცა. <���> იმ სახლში შეგვიშვეს. კაპიკი ფული არავის 

გამოურთმევია, მანეთიანი არ გადამიხდია და ვცხოვრობდი იმ სახლში, სანამ მე არ 

შევისყიდე, გამიკეთდა ეგ საბუთი. <���>

რომ შევისყიდე, რო გამიკეთდა ეგ საბუთი <���> სახლის პატრონმა მითხრა, 

გასაღები დაკარგულიაო. გასაღები არა მაქვსო და აღარ შემიშვა. იქიდან მოვდიოდი 

ატირებული. 
ახლა სადაც ვცხოვრობ, ეს სახლი არის [გვარი]-ს სახლი. ეს ბერძენის სახლი 

არ არის და ამ კაცს ჰყოლია მკვდარი ქალიშვილი. მოვდიოდი გზაში <���> და ალბათ 

ღმერთის ნება არის, გამაჩერა ამ კაცმა, <���> ყველაფრით გავხარ ჩემს შვილსო და ვინ ხარ, 

რა ხარო? ხანში შესული იყო. გადმომცა გასაღები და მანამ მოკვდებიო, აქ იყავიო და ეს 

სახლი დამიტოვა. ნუ, მერე კი ჩამოვიდა მისი შვილი, პრობლემები შეიქმნა, რამე. <���> 

ეს სახლი არის იმ კაცის სახლი, ეს ჩემი საკუთრება არ არის, ის სახლი კი [შესყიდული] 
არ არის გახსნილი დღესაც.

[Int_წალკა_03]
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•	 ეკომიგრანტების ამჟამინდელი საჭიროებები მრავალფეროვანია და მათ დასაკ-

მაყოფილებლად კომპლექსური მიდგომაა საჭირო.

ეკომიგრანტების გამოცდილება მათი ოჯახების განსახლების შემდეგ ცალსახად 
დადებითი და უპრობლემო არ ყოფილა. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია წალკის მუ-

ნიციპალიტეტში განსახლებული ეკომიგრანტების შემთხვევაში. გარდა იმისა, რომ თავ-

დაპირველი დანაპირები ყოველთვის სრულად არ იქნა შესრულებული, ეკომიგრანტები 
დავიწყებულად გრძნობენ თავს, რადგან, იშვიათი გამონაკლისების გარდა, იმ წუთიდან, 
რაც მათ ფეხი შედგეს ახალ სახლებში, მხოლოდ საკუთარი თავის იმედზე აღმოჩნდნენ 
სრულიად ახალ ადგილას, უცხო გარემოში და ვერ გრძნობდნენ, რომ ხელისუფლება 
გვერდში ედგათ.  

როგორც ლაგოდეხის, ასევე წალკის მუნიციპალიტეტში ეკომიგრანტების უმთავრესი 
საჭიროებებია მათი სახლების დაკანონება და სასოფლო-სამეურნეო მიწით უზრუნველყო-

ფა. განსაკუთრებით მწვავეა სახლების დაკანონებასთან დაკავშირებული საჭიროება. 
იმის გამო, რომ სახლები მათ სახელზე არ არის გაფორმებული, ეკომიგრან-

ტებს მიშენებების საშუალება არა აქვთ; ისინი ვერ იღებენ შედარებით დაბალპრო-

ცენტიან კრედიტებს, რაც ასევე ხელს უშლის მათი ოჯახების ეკონომიკური მდგო-

მარეობის გაუმჯობესებას - პირიქით, რადგან მათ სახელზე არ არის გაფორმებული 
უძრავი ქონება, ადგილობრივ მოსახლეობასთან შედარებით მაღალპროცენტიანი სესხების  
აღება უწევთ. 

ეს ხელს უშლის არა მხოლოდ მეურნეობის გაძლიერებას, არამედ, საბოლოო ჯამ-

ში, ამ სოფლებში დარჩენის მოტივაციასაც, შესაბამისად - საფრთხეს უქმნის ეკომიგრა-

ციის მდგრადობას. რესპონდენტების ინფორმაციით, ასეთ ვითარებაში ეკომიგრანტების 
გარკვეულ ნაწილს უჩნდება სურვილი, ისევ აჭარაში დაბრუნდეს, რადგან ლაგოდე-

ხის (ან წალკის) მუნიციპალიტეტში არსებული საკუთრება, რეალურად, მათ მაინც არ 
ეკუთვნის. ბოლოს, არანაკლებ მნიშვნელოვანია შიში, რომ მათ შეიძლება დაკარგონ სახ-

ლი, თუ ის არ იქნება მათ საკუთრებაში - და, მათი ინფორმაციით, ამის მაგალითები 
არაერთხელ იყო (და ასეთ შემთხვევებთან დაკავშირებით წალკაში მომხდარი ფაქტები  
სახელდება). 

სასოფლო-სამეურნეო მიწით უზრუნველყოფა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაღა-

ლი უმუშევრობის გათვალისწინებით - თუმცა, როგორც რესპონდენტები აღნიშნავენ, იგივე 
პრობლემა ადგილობრივ მოსახლეობასაც აქვს [Int_ლაგოდეხი_02]. 

ეკომიგრანტებისთვის ასევე მნიშვნელოვანია სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით დახმა-

რება და, განსაკუთრებით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში, სოფლების წყალ-

მომარაგება. სანიაღვრე არხები მოსაწესრიგებელია, და ეს პრობლემა ერთნაირად აწუხებს 
სოფლების მთელ მოსახლეობას, ეკომიგრანტებსაც და ადგილობრივ მოსახლეობასაც. სახ-

ლში წყალი თითქმის არავის აქვს.
ყოველდღიურ ცხოვრებას რაც შეეხება, რესპონდენტების მოლოდინები და მოთხოვნე-

ბი სახელმწიფოს მიმართ მინიმალურია. მათ მხოლოდ ის მოთხოვნა აქვთ, რომ მთავრობამ 
შრომის მინიმალური პირობები შეუქმნათ, ისიც - მხოლოდ განსახლების პირველ პერიოდ-
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ში. ამ პირობებში იგულისხმება, მაგალითად, შეღავათები სახლის შეკეთების საჭიროების 
შემთხვევაში (მაგალითად, თუ უამინდობამ სახურავი დააზიანა); გარკვეული დაზღვევის 
მექანიზმები უამინდობით გამოწვეული მოსავლის დაკარგვის დროს (მაგალითად, კრედი-

ტების გადავადება); დახმარება გაზის შემოყვანაში (მაგალითად, შეღავათიან ფასად); და-

ბალპროცენტიანი ან უფრო გრძელვადიანი კრედიტები; დასაქმება. 
თუ განსახლების პირველ პერიოდში ასეთ ხელშეწყობას მიიღებენ, შემდგომში ისინი თა-

ვად გაიტანენ თავს, რაშიც ყველა მათგანი დარწმუნებულია. ძალიან მნიშვნელოვანია ხაზი 
გაესვას, რომ, ხშირ შემთხვევაში არცთუ დალხენილი ცხოვრების მიუხედავად, მათ არ უნ-

დათ ხანგრძლივი დამოკიდებულება სახელმწიფოზე:

„გასაკეთებელი ძალიან ბევრია, მაგრამ ყველაფერი მთავრობას მოსთხოვო, ესეც  

არ არის.“

[Int_ლაგოდეხი_02]

•	 რესპონდენტების აზრით, ეკომიგრანტების ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის 

გამოსწორებას დაბალპროცენტიანი და/ან გრძელვადიანი სესხები შეუწყობს ხელს, 

და რადგან მათ ადგილობრივ მოსახლეობასთან შედარებით ნაკლები რესურსები 

აქვთ, მათ მეტად სჭირდებათ სახელმწიფოს ხელშეწყობა.

თავის ამჟამინდელ საცხოვრებელ პირობებს ეკომიგრანტები ვერ აფასებენ, როგორც 
„კარგს“ - საუკეთესო შემთხვევაში, როგორც „საშუალოს“. ისინი ამბობენ, რომ იძულებულე-

ბი არიან, დაკმაყოფილდნენ იმ პირობებით, რაც აქვთ: „სხვა გზა არ არის და რა გავაკეთო?“ 
[Int_ლაგოდეხი_03] 

ოჯახების მთავარ პრობლემად უმუშევრობა და შემოსავლის ნაკლებობა სახელდება. 
ეს პრობლემა განსაკუთრებით მძაფრდება, თუ  ოჯახს სამედიცინო ხარჯები აქვს. თუმცა 
ადგილობრივი მოსახლეობაც ანალოგიური პრობლემების წინაშე დგას, ეკომიგრანტებს 
ნაკლები რესურსები აქვთ ამ პრობლემების გადასაჭრელად. 

ეკომიგრანტები ხშირად აღნიშნავენ, რომ ოჯახი ვერ იქნება მხოლოდ სოფლის 
მეურნეობის იმედზე. იმასაც ამბობენ რომ საშუალება თუ იქნება, მესაქონლეობა უფრო 
მომგებიანია, ვიდრე მიწათმოქმედება, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში საძოვრები არ არის [Int_
ლაგოდეხი_02].

ზოგადად, მცირემიწიანობა სერიოზულ პრობლემად რჩება კახეთსა და ქვემო ქართლ-

შიც, თუმცა ამ რეგიონებში ეს პრობლემა არ დგას ისე მწვავედ, როგორც აჭარაში. რათა ოჯა-

ხები შეინახონ, საჭირო ხდება დამატებითი მიწის იჯარით აღება. მაგალითად, 1 ჰექტარი 
მიწის იჯარის ფასი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში 300-დან 500 ლარამდე მერ-

ყეობს, რაც მიწის დამუშავებასთან დაკავშირებული ხარჯებისა და რისკების (მაგალითად, 
შესაძლო სეტყვის) გათვალისწინებით, რესპონდენტების აზრით, ბევრი ეკომიგრანტისთ-

ვის არარეალისტური ხარჯია. ერთ-ერთი რესპონდენტის შეფასებით, მიწის იჯარით აღებას 
მხოლოდ 5% ახერხებს. 
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ერთი მხრივ, რესპონდენტები აცხადებენ: 

„ვისაც შრომა უყვარს, მე მგონი არანაირი პრობლემა არ არის აქ საცხოვრებლად. <...> 

თუ იმუშავებ, დაფასდება შრომა“.

[Int_ლაგოდეხი_02]

ამავე დროს, ყველა საუბრობს ეკონომიკურ გაჭირვებაზე, რომელსაც მათი ოჯახები 
განიცდის, და რაც მეტ დროს გრძელდება რესპონდენტთან საუბარი, მით უფრო მწვავდება  
ეს თემა.  

გიორგეთში განსახლებული აჭარელი ეკომიგრანტის აზრით, გამოსავალი იქნებოდა 
„მართლა დაბალპროცენტიანი“, გრძელვადიანი სესხები [Int_ლაგოდეხი_03], ზოგ შემთხვე-

ვაში კი - გარკვეული დაზღვევის მექანიზმების შემუშავება სტიქიის (მაგალითად, სეტყვის) 
გამო მოსავლის დაკარგვის შემთხვევებში. ამასთან, მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, 
რომ ეკომიგრანტებისთვის სპეციალური დახმარების პროგრამების შემუშავების შემთხვე-

ვაში ადგილობრივ მოსახლეობას არ უნდა გაუჩნდეს განცდა, რომ მათი გაჭირვება უგუ-

ლებელყოფილია. როგორც აღნიშნული იქნა, ხშირ შემთხვევაში ეკომიგრანტების და ადგი-

ლობრივი მოსახლეობის ამჟამინდელი ეკონომიკური მდგომარეობა ანალოგიურია.  

•	 ამ ეტაპზე, ეკომიგრანტების ინტეგრაცია შეიძლება შეფასდეს, როგორც საკმაოდ 

წარმატებული ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, და როგორც არც ისე წარმატებუ-

ლი - წალკის მუნიციპალიტეტში. ორივე შემთხვევაში ეკომიგრაციის მდგრადობას 

გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელს უშლის ეკომიგრანტების ძლიერი სურვილი, 

დაბრუნდნენ მშობლიურ რეგიონში და ის გარემოება, რომ სახლები, სადაც ამჟამად 

ცხოვრობენ, არ წარმოადგენს ეკომიგრანტების ოჯახების საკუთრებას. 

მიუხედავად იმისა, თუ რა ვითარება დახვდათ ახალ საცხოვრებელ ადგილას და როგორ 
შეხვდა მათ ადგილობრივი მოსახლეობა, განსახლების შემდგომი პირველი პერიოდი რესპონ-

დენტებისთვის ძალიან რთული იყო. ეკომიგრანტები უაღრესად აფასებენ იმას, რომ ამჟამად 
უსაფრთხო ადგილას ცხოვრობენ. მაგრამ თუმცა ისინი აცხადებენ, რომ უკვე „მიჩვეულები 
არიან“ კახეთში და ქვემო ქართლში ცხოვრებას, ეს მიჩვევა ხშირ შემთხვევაში იძულებითია, 
მათ უბრალოდ სხვა გზა არ აქვთ. როგორც ნებისმიერი მიგრაციის შემთხვევაში, ბავშვები 
უფრო ადვილად ეჩვევიან ახალ საცხოვრებელ ადგილს, „არა აქვთ არავითარი დისკომფორტი“. 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში განსახლებული ეკომიგრანტები აცხადებენ, რომ ად-

გილობრივი მოსახლეობა კარგად დახვდა მათ. ეკომიგრანტების ამ ჯგუფსა და ადგილობ-

რივ მოსახლეობას შორის დაძაბულობა და პრობლემები არ ყოფილა, ურთიერთობა ფასდე-

ბა როგორც „მეზობლური“. რესპონდენტებს არ ახსენდებათ არც რელიგიური შევიწროების, 
ან რელიგიურ ნიადაგზე წარმოქმნილი რაიმე სხვა პრობლემებთან დაკავშირებული ფაქტე-

ბი. ამასთან საინტერესოა, რომ ერთ-ერთი რესპონდენტის თქმით, მისი ოჯახი ლაგოდეხის მუ-

ნიციპალიტეტში გადაცხოვრების შემდეგ „გაინათლა“, თუმცა, როგორც თვითონ უსვამს ხაზს, 
ეს მათი არჩევანი იყო, არანაირი ძალდატანება ან იძულება არ ყოფილა [Int_ლაგოდეხი_03].
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აჭარელი ეკომიგრანტები ხშირად ამაყობენ თავისი შრომისმოყვარეობით და ყვებიან 
ისეთი შემთხვევების შესახებ, როდესაც დადებითი გავლენა მოახდინეს ადგილობრივ მო-

სახლეობაზე - მაგალითად, ადგილობრივ მოსახლეობას წიწაკის და კარტოფილის მოყვანა 
ასწავლეს [Int_ლაგოდეხი_01].

განსხვავებულია წალკის მუნიციპალიტეტში განსახლებული რესპონდენტების შეფა-

სებები. ისინი აცხადებენ, რომ „ძალიან ხშირი“ იყო ჩხუბები ეკომიგრანტებსა და ადგილობ-

რივ მოსახლეობას შორის, რაც გამოწვეული იყო რელიგიური ან საკუთრებასთან (სახლებ-

თან, მიწასთან) დაკავშირებული პრობლემებით. 
ამა თუ იმ ფორმით, ეკომიგრანტებმა შეინარჩუნეს გარკვეული საკუთრება აჭარაში და 

სვანეთში; ხშირ შემთხვევაში თვითონ რესპონდენტები ვერ სარგებლობენ ამ საკუთრებით, 
მაგრამ მათი ნათესავები სარგებლობენ. ყველა აჭარელი ეკომიგრანტი ინარჩუნებს კავშირს 
აჭარასთან. მაშინაც კი, როდესაც ესმით, რომ აჭარაში (მშობლიურ სოფელში) დაბრუნება 
შეუძლებელია - მაინც განიხილავენ იმის შესაძლებლობას, რომ მხოლოდ ზაფხულობით 
მაინც წავიდნენ ხოლმე იქ. 

საგულისხმოა, რომ რესპონდენტების პასუხები კითხვაზე, თუ სად ხედავენ საკუთარ 
თავს და ოჯახის წევრებს 10 წლის შემდეგ, მიუთითებს, რომ ისინი არ განიხილავენ წალკი-

სა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებს, როგორც განსაკუთრებით სასურველ საცხოვრებელ 
ადგილს გრძელვადიან პერსპექტივაში. როგორც ისინი ამბობენ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში 
იცხოვრებენ იქ, სადაც ამჟამად ცხოვრობენ, თუ სხვა გზა არ ექნებათ. ძალიან მნიშნველო-

ვანია, რომ ამის მიზეზად ხშირად იმ გარემოებას ასახელებენ, რომ სახლები, სადაც ამჟამად 
ცხოვრობენ, არ არის გაფორმებული მათ სახელზე.

ამ კვლევის ფარგლებში არ მომხდარა ეკომიგრაციის მდგრადობის ასპექტის შესწავლა, 
თუმცა ეს მნიშვნელოვანი ამოცანა უნდა იყოს მომდევნო კვლევების დროს. 

ადგილობრივი მოსახლეობა ეკომიგრანტების შესახებ  
(კახეთი, ქვემო ქართლი)

ეკომიგრანტებისადმი ადილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულების შესწავლის 
მიზნით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გიორგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში და 
წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტბეთში ჩატარდა ორი ფოკუს-ჯგუფი ადგილობრივ მო-

სახლეობასთან (ფოკუს-ჯგუფების კოდებია, შესაბამისად, FG_გიორგეთი და FG_ტბეთი)28�  

ამ ფოკუს-ჯგუფების მსვლელობაში გამართული დისკუსიები მოწმობს, რომ: 

 - ეკომიგრანტების განსახლებამდე ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ ჩაუტარებიათ 
საინფორმაციო შეხვედრები ან სხვა ანალოგიური მუშაობა ადგილობრივ მოსახლეობას-

თან მათი მომზადების და ეკომიგრანტების ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით. 

28   სოფ. ტბეთში ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფის რესპონდენტები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები იყვნენ. 
თუმცა ფოკუს-ჯგუფი ქართულ ენაზე ჩატარდა და რესპონდენტებს ყველაფერი ესმოდათ, ზოგ შემთხვევაში რესპონდენტები 
ვერ პასუხობდნენ მოდერატორის კითხვებს გამართულ ქართულ ენაზე. 
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 - ურთიერთობა ეკომიგრანტებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის განსხვავებულია 
ამ ორ დასახლებულ პუნქტში: თუ გიორგეთის მოსახლეობის დამოკიდებულება ეკო-

მიგრანტებისადმი ცალსახად დადებითია, ტბეთის მოსახლეობის დამოკიდებულება 
უფრო თავშეკავებულია, თუმცა ცალსახად უარყოფით  დამოკიდებულებას არც ტბეთე-

ლი რესპონდენტები აფიქსირებენ.

 - ადგილობრივი მოსახლეობის წარმოდგენები ეკომიგრანტების ოჯახების ეკონომიკური 
მდგომარეობის შესახებ, როგორც წესი, ძალიან განსხვავდება თავად ეკომიგრანტების 
თვითშეფასებებისგან. 

 - წინასაწარი მიგნების სახით, ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფების საფუძველზე შესაძლებე-

ლია გამოიყოს ეკომიგრანტებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის შესაძლო და-

ძაბულობის ორი ძირითადი წყარო: არსებული რესურსების განაწილება (უპირველეს 
ყოვლისა, საუბარია სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე) და განსხვავებული რელიგიური აღმ-

სარებლობა. თუმცა, აუცილებელია ამ მიგნების შემოწმება უფრო მასშტაბური კვლევის 
ფარგლებში, რომელიც სასურველია მოხდეს როგორც თვისებრივი (დაკვირვება) ისე 
რაოდენობრივი (ადგილობრივი მოსახლეობის რეპრეზენტატული გამოკითხვა) მეთო-

დების გამოყენებით.  

დეტალური მიგნებებია:

•	 არც ლაგოდეხის, არც წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივ მოსახ-

ლეობასთან არ იყო ჩატარებული მოსამზადებელი მუშაობა ეკომიგრანტების განსახ-

ლებამდე.

ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, ეკომიგრანტების განსახლებამდე მათ ძალიან ზო-

გადი და, ხშირ შემთხვევაში, ბუნდოვანი ინფორმაცია ჰქონდათ იმის შესახებ, რომ ეკომიგრან-

ტების განსახლება იგეგმებოდა მათ სოფლებში. გამომდინარე იქიდან, რომ ადგილობრივი ხე-

ლისუფლების წარმომადგენლები ეძებდნენ სახლებს ეკომიგრანტებისთვის, ადგილობრივმა 
მოსახლეობამ იცოდა, რომ იგეგმებოდა მათი განსახლება, მაგრამ არ ჰქონდათ ოფიციალური 
ინფორმაცია ამის შესახებ და არ იცოდნენ, ვინ და როდის უნდა ჩამოსულიყო. 

„შეიძლება საკრებულომ იცოდა. <...> ხალხმა არ იცოდა“. 

[FG_გიორგეთი]

გიორგეთელი რესპონდენტების თქმით, მნიშვნელობა არ ჰქონდა, ექნებოდათ თუ არა 
წინასწარი ინფორმაცია ეკომიგრანტების განსახლების შესახებ - „არაფერი არ შეიცვლებო-

და“. მაგრამ სახელმწიფო პოლიტიკის თვალსაზრისით, ასეთი მიდგომა ვერ ჩაითვლება გა-

მართლებულად - არ არის მიზანშეწონილი, რომ ეკომიგრანტების ინტეგრაცია ბედის ანა-

ბარა იყოს. 
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•	 ფოკუს-ჯგუფების მსვლელობაში ძირითადად დადებითი დამოკიდებულება  
დაფიქსირდა ეკომიგრანტებისადმი.

რესპონდენტები გიორგეთიდან თვლიან, რომ კარგად იცნობენ ეკომიგრანტებს, 
რომლებიც მათ სოფლებში განასახლეს, და ცალსახად დადებითად ახასიათებენ მათ. 
ისინი აჭარელი ეკომიგრანტების მრავალ დადებით თვისებას ასახელებენ: მშრომე-

ლები, ყოჩაღები, კონტაქტურები, გულთბილები, კეთილშობილები, კულტურულები, 
სტუმართმოყვარეები, უფროსების მიმართ ძალიან ზრდილობიანები, თავმდაბლები, 
უკონფლიქტოები და ა.შ. საინტერესოა, რომ, როგორც გიორგეთელი რესპონდენტები 
აღიარებენ, სანამ ეკომიგრანტებს გაიცნობდნენ, არც ეგონათ, თუ ეკომიგრანტები ასეთი 
კარგი ხალხი იქნებოდა. რაც შეეხება ეკომიგრანტების უარყოფით თვისებებს, გიორგე-

თელმა რესპონდენტებმა ვერც ერთი ასეთი თვისება ვერ დაასახელეს ფოკუს-ჯგუფის  
დროს. 

მნიშვნელოვანია, რომ ეკომიგრანტებთან ჩატარებული ინტერვიუები ადასტურებს ამ 
ინფორმაციას - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში განსახლებული ეკომიგრანტები უაღრესად 
დადებითად ახასიათებენ ურთიერთობას ადგილობრივ მოსახლეობასთან.

პირდაპირ კითხვაზე პასუხისას ტბეთელი რესპონდენტებიც ძირითადად დადები-

თად ახასიათებენ ეკომიგრანტებს, ამბობენ, რომ ვერაფერ ცუდს ვერ იტყვიან მათზე, თუმცა 
ნაკლებად აქებენ მათ. გიორგეთელი რესპონდენტებისგან განსხვავებით, ტბეთის მკვიდრი 
რესპონდენტები თვლიან, რომ ძალიან ბევრი ეკომიგრანტია განსახლებული მათ სოფელში, 
რის გამოც მიწა (განსაკუთრებით, საძოვრები) ყველას არ ყოფნის. 

•	 ადგილობრივი მოსახლეობის შეფასებები ეკომიგრანტების ეკონომიკუ-

რი მდგომარეობის შესახებ ბევრად უკეთესია, ვიდრე თავად ეკომიგრანტების  
თვითშეფასებები.

გიორგეთელი რესპონდენტების აზრით, ეკომიგრანტების ოჯახების ეკონომი-

კური მდგომარეობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში უკეთესია, ვიდრე ეს აჭარაში 
იყო, რაც დიდწილად ადგილობრივი მიწების მაღალმოსავლიანობით აიხსნება. თა-

ვად ეკომიგრანტებისაგან განსხვავებით, ადგილობრივ მოსახლეობას მიაჩნია, რომ ამ-

ჟამად ეკომიგრანტებს „საკმარისი“ ან „საკმარისზე მეტი“ მიწა აქვთ - თუმცა, იმასაც 
აღნიშნავენ, რომ მიწა საკმარისი არასოდეს არ არის, „მასე ჩვენც არ გვყოფნის [მიწა]“  
[FG_გიორგეთი]. 

ადგილობრივი მოსახლეობა, როგორც ჩანს, ნაკლებადაა ინფორმირებული ეკომიგრან-

ტების ოჯახების ეკონომიკური გაჭირვების შესახებ. ეკომიგრანტების ეკონომიკური მდგო-

მარეობის შესახებ განსაკუთრებით კარგი წარმოდგენა წალკის მუნიციპალიტეტის მკვიდრ 
რესპონდენტებს აქვთ: 
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„ჩვენ ბერძნები ვართ, აქაურები ვართ - შედი ჩვენს ოჯახებში, ერთი ძროხა გვყავს. 

შედი მათ - აჭარელების, სვანების ოჯახებში - და 15-16 [ძროხა ჰყავთ]“.29 

[FG_ტბეთი]

უაღრესად მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ამგვარი არცთუ მეგობრული კონკურენ-

ცია, თუ ვინ უკეთ ცხოვრობს, მხოლოდ წალკის მუნიციპალიტეტში ჩატარებულ ინტერვი-

უებში და ფოკუს-ჯგუფებში გაჟღერდა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მკვიდრ არც ეკო-

მიგრანტებს და არც ადგილობრივ მოსახლეობას ეს თემა არ წამოუწევიათ.
ადგილობრივი მოსახლეობა ეკომიგრანტების ორ ძირითად გაჭირვებას ასახელებს: იმ 

გარემოებას, რომ ისინი მოშორებულები არიან მშობლიურ მხარეს და ენატრებათ აჭარაში/
სვანეთში დარჩენილი ნათესაობა, და იმას, რომ, ხშირ შემთხვევაში, მათი სახლები არ არის 
გაფორმებული მათზე, რის გამოც, კერძოდ, უფრო მაღალპროცენტიანი კრედიტების აღება 
უწევთ. 

ერთი მხრივ, რესპონდენტები აცხადებენ, რომ სასურველი იქნება, თუ განსახლების 
პირველ პერიოდში - პირველი ერთი წლის მანძილზე მაინც - მთავრობა ამა თუ იმ ტიპის 
დახმარებას გაუწევს ეკომიგრანტებს, „რომ ცოტა ფეხი მოიკიდონ“, თუმცა, იმასაც აღნიშნა-

ვენ, რომ ეკომიგრანტების დახმარება ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე არ უნდა მოხ-

დეს, და აგრეთვე იმას, რომ, მათი აზრით, არსებობს მოსახლეობის სხვა კატეგორიები, რო-

მელთაც უფრო მეტად სჭირდებათ დახმარება - კერძოდ, ლტოლვილები. 
ეკომიგრანტების დახმარების პროგრამები, ადგილობრივი მოსახლეობის აზრით, ინ-

დივიდუალური მიდგომის საფუძველზე უნდა ხორციელდებოდეს, ვინაიდან განსხვავებუ-

ლი დახმარება სჭირდება ადამიანს, ვინც ყველაფერი დაკარგა ეკოლოგიური კატასტროფის 
შედეგად, და ადამიანს, ვინც შედარებით მშვიდობიან ვითარებაში მიიღო გადაწყვეტილება 
ეკომიგრაციის თაობაზე. 

ამასთან, მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის 
წარმომადგენლებიც მთელი რიგი ეკონომიკური პრობლემების წინაშე დგანან. ამ საბაზი-

სო კვლევის მიზანი არ ყოფილა ეკომიგრანტების და ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონო-

მიკური მდგომარეობის დეტალური შედარებითი ანალიზი, მაგრამ სასურველი იქნება, ეს 
შემდგომი კვლევების ერთ-ერთი ფოკუსი გახდეს. 

•	 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ეკომიგრანტების ინტეგრაცია ბევრად 
უფრო წარმატებული იყო, ვიდრე წალკის მუნიციპალიტეტში.

გიორგეთელ რესპონდენტებს სჯერათ, რომ აჭარელი ეკომიგრანტები კარგად გრძნო-

ბენ თავს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, რაც იმაშიც გამოიხატება, რომ მათ აჭარაში დარ-

ჩენილ ნათესავებს და მეზობლებს ურჩიეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გან-

სახლება.  

29   წალკის მუნიციპალიტეტში განსახლებული ეკომიგრანტები რადიკალურად განსხვავებულ შეხედულებას აფიქსირებენ: 
„ადგილობრივი მოსახლეობა? <...> მიწები მაგათ აქვთ, ყველაფერი მაგათ აქვთ, მაგათ რა პრობლემა უნდა ჰქონდეთ? არაფერი“ 
[Int_წალკა_02]; „... ასეა ყველა ბერძენი - ზოგი ბაზრის დირექტორია, ზოგი ‘ცესკოს’ მდივანია, ზოგიც გამომძიებელია. <...> 
მგონი, საერთოდ არ გააჩნიათ [პრობლემები]“ [Int_წალკა_03].
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როგორც გიორგეთელი რესპონდენტები აცხადებენ, ეკომიგრანტებთან მხოლოდ მე-

ზობლური ურთიერთობა არ აკავშირებთ - უკვე შექმნილია ოჯახები ადილობრივი მოსახ-

ლეობის წარმომადგენლებსა და ეკომიგრანტებს შორის; ნათელმირონობაც აკავშირებთ. 
იმ გარემოებას, რომ აჭარლები ქართველები არიან და ეკომიგრანტთა დიდი ნაწილი 

- განსაკუთრებით, ბავშვები - „ქრისტიანულად მონათლულები“ არიან, ადგილობრივი მო-

სახლეობა ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. როგორც ჩანს, ლაგოდეხის მუნიციპალი-

ტეტში განსახლებულმა აჭარელმა ეკომიგრანტებმა მზადყოფნა გამოთქვეს, ქრისტიანობა 
მიეღოთ, და ეს გარემოება უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო მათი წარმატებული ინტეგრაციის 
და ადგილობრივ მოსახლეობასთან კარგი ურთიერთობების შენარჩუნების თვალსაზრი-

სით. რელიგიური აღმსარებლობის დიდ მნიშვნელობას ეკომიგრანტებთან ურთიერთობაში 
ფოკუს-ჯგუფის დროს მოყვანილი ერთ-ერთი მაგალითიც მოწმობს: ერთი რესპონდენტი 
აცხადებს, რომ მისი ნათესავი გოგონა არ გაჰყვა ცოლად აჭარელ ეკომიგრანტს, იმიტომ რომ 
ის მუსულმანი იყო და „არ მოინათლა ის ბიჭი არაფრით“ [FG_გიორგეთი].

თუმცა წალკის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლე-

ბი აცხადებენ, რომ მათი ურთიერთობა ეკომიგრანტებთან ნორმალურია, მათ არ მოყავთ 
ეკომიგრანტებთან მეგობრული ან ახლო ურთიერთობის მაგალითები. დიდი ალბათობით, 
ეთნიკური და რელიგიური განსხვავები ხელს უშლის ეკომიგრანტების ინტეგრაციას; შე-

საძლებელია, რომ ეკომიგრანტების ინტეგრაციას წალკის მუნიციპალიტეტში ხელს უშლის 
აგრეთვე არა მხოლოდ მიწის განაწილებასთან ან საცხოვრებელი სახლების დაკანონებასთან 
დაკავშირებული დაძაბულობები, არამედ აგრეთვე ენობრივი ბარიერი. 

•	 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ მოსახლეობას მიაჩნია, რომ ეკომიგ-

რანტები უაღრესად დადებით როლს თამაშობენ მუნიციპალიტეტის სოფლების გან-

ვითარებაში.

იმის გარდა, რომ ეკომიგრანტები კარგი ადამიანები არიან და ადგილობრივ მოსახლე-

ობასთან კარგი მეზობლობა აკავშირებთ, გიორგეთელი რესპონდენტების თქმით, აჭარელი 
ეკომიგრანტების განსახლებას უაღრესად დადებითი გავლენა ჰქონდა მუნიციპალიტეტის 
სოფლებზე: მათი განსახლება, ხშირ შემთხვევაში, დაცლილ სოფლებში30 მოხდა, სადაც 
„დრო გაჩერებული იყო“ (ასეთი სოფელი იყო, მაგალითად, ჰერეთისკარი), ახლა კი ეს სოფ-

ლები „ივსება“ და, ეკომიგრანტების მეშვეობით, გადარჩება. 
ზოგი რესპონდენტის აზრით, რომ არა აჭარელი ეკომიგრანტები, ამ სოფლებში სავა-

რაუდოდ ეთნიკური აზერბაიჯანელები დასახლდებოდნენ, რაც სასურველი არ იქნებოდა, 
ვინაიდან საფრთხეს შეუქმნიდა ქართველობას და ქრისტიანობას. ეს კიდევ უფრო ღირე-

ბულს ხდის აჭარელი ეკომიგრანტების როლს, რომლებიც, ჯერ ერთი, ქართველები არიან 
და, რაც არა ნაკლებ მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და როგორც ზე-

მოთ აღინიშნა, ნელ-ნელა გადმოდიან ქრისტიანულ სარწმუნოებაზე. ამიტომ, ადგილობ-

რივი მოსახლეობის თქმით, ისინი ყველანაირად ცდილობდნენ, ხელი შეეწყოთ აჭარელი 

30    ხშირ შემთხვევაში, საუბარია სოფლებზე, სადაც მანამდე ოსები ცხოვრობდნენ. 
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ეკომიგრანტების დარჩენას ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, როგორც თავად ამბობენ, „და-

ეკავებინათ“ ისინი აქ, რომ, მიუხედავად მშობლიური სოფლებიდან და ახლობლებისგან 
დაშორების სირთულეებისა, მაინც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში დარჩენილიყვნენ, არ 
დაბრუნებულიყვნენ აჭარაში. 
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რეკომენდაციები 
კვლევის მიგნებების თანახმად, ეკომიგრაციის პროცესის წარმატებულად წარმართ-

ვისთვის მთელი რიგი სოციალური და ეკონომიკური ასპექტი უნდა იყოს გათვალისწი-

ნებული, ვინაიდან ეკომიგრაცია უაღრესად კომპლექსური პროცესია. ამ ეტაპზე რთულია 
საუბარი ამ პროცესის წარმატებაზე საქართველოში, ვინაიდან რესპონდენტების პასუხების 
საფუძველზე ეკომიგრაციის პროცესი მდგრადად ვერ ჩაითვლება. 

კვლევის მიგნებების საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციები შეიძლე-

ბა დაჯგუფდეს როგორც სამართლებრივი; სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლე-

ბის ინფორმირების დონის გაზრდაზე ორიენტირებული; და ეკომიგრაციის პროცე-

სის მართვის ოპტიმიზაციაზე და, საბოლოო ჯამში, ეკომიგრაციის მდგრადობაზე  
ორიენტირებული. 

1. სამართლებრივი რეკომენდაციები

•	 ქვეყანაში აუცილებლად უნდა არსებობდეს ეკომიგრაციასთან დაკავშირებული 
კონცეფცია, ხედვა, რასაც შემდგომში დაეყრდნობა პოლიტიკის დოკუმენტი, კა-

ნონმდებლობა, სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამები.

•	 მაქსიმალურად უნდა დაჩქარდეს სახელმწიფოს მხრიდან ეკომიგრანტის სტატუსის 
განსაზღვრა შესაბამისი კანონის მიღებით ან უკვე არსებულ ნორმატიულ ბაზაში 
აუცილებელი ცვლილებების შეტანით.  

•	 ეკომიგრანტის კანონით განსაზღვრულ სტატუსზე დაყდნობით მასქიმალურად მოკ-

ლე ვადებში უნდა დასრულდეს პოტენციური და არსებული ეკომიგრანტების სრუ-

ლი და სანდო ბაზების შემუშავება.

2. რეკომენდაციები, რომლებიც ორიენტირებულია სამიზნე ჯგუფების წარმომად-
გენლების ინფორმირების დონის გაზრდაზე 

•	 ეკოლოგიური საშიშროების ზონებში აუცილებელია საცხოვრისების აღწერა, ხელი-

სუფლების წარმომადგენლების რეგულარული ვიზიტები საფრთხის ზონაში გან-

თავსებულ დასახლებულ პუნქტებში და მოსახლეობის სისტემატური ინფორმირება 
როგორც არსებული ვითარების შესახებ, ასევე იმის თაობაზე, თუ რა კეთდება მოსახ-

ლეობის დასახმარებლად. 

•	 ეკოლოგიური საშიშროების ზონებში ექსპერტებმა და ხელისუფლებამ უნდა აუხს-

ნან მოსახლეობას, რომ ზვავსაშიშ ნიადაგზე მიწის დამუშავება დაუშვებელია. ამავე 
დროს, მოსახლეობისთვის უნდა შეიქმნას შემოსავლის ალტერნატიული წყაროები, 
რათა მათ უარი თქვან ამ საშიშ საქმიანობაზე. ანალოგიური ღონისძიებები აუცილე-
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ბელია იმ ეკომიგრანტებთან დაკავშირებით, ვინც ეკომიგრაციის შემდეგაც აგრძე-

ლებს მიწის დამუშავებას მშობლიურ სოფლებში. 

•	 იმ დასახლებული პუნქტების მოსახლეობასთან, სადაც პოტენციური ეკომიგრანტე-

ბი ცხოვრობენ, უნდა ჩატარდეს საინფორმაციო კამპანია ეკომიგრაციასთან დაკავ-

შირებული საკითხების, ეკომიგრანტთა და სახელმწიფოს უფლებების და მოვალე-

ობების შესახებ. გარდა ამისა, მოსახლეობას უნდა მიეცეს საშუალება, საჭიროების 
შემთხვევაში დამატებითი კონსულტაციები მიიღოს სამთავრობო თუ არასამთავრო-

ბო ორგანიზაციებისგან, რომლებიც ეკომიგრაციის საკითხებზე მუშაობენ (მაგალი-

თად, ცხელი ხაზი); მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი შესაძლებლობა ყველასათვის ხელ-

მისაწვდომი იყოს. 

•	 ეკომიგრანტების განსახლების ორგანიზების პროცესის აუცილებელი ნაწილი უნდა 
იყოს ეკომიგრაციის დანიშნულების პუნქტებში მცხოვრები ადგილობრივი მოსახ-

ლეობის ინფორმირება ეკომიგრანტების ჩამოსვლის თაობაზე, და იმ პრობლემების 
გაცნობა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რომელთა გამოც ეკომიგრანტები იძუ-

ლებული გახდნენ, მშობლიური სოფლები დაეტოვებინათ. ეს მნიშვნელოვნად შეუწ-

ყობს ხელს ეკომიგრანტების წარმატებულ ინტეგრაციას.  

3. რეკომენდაციები, რომლებიც ორიენტირებულია ეკომიგრაციის პროცესის მართვაზე

•	 ეკომიგრანტების განსახლებასთან დაკავშირებული ყველა გადაწყვეტილება ღია და 
საჯარო უნდა იყოს, და, თავისთავად, გამჭვირვალე და სამართლიანი კრიტერიუმე-

ბის საფუძველზე უნდა ხდებოდეს (იხ. ზემოთ სამართლებრივი რეკომენდაციები).

•	 ეკომიგრაციის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, მათ შორის კრიტე-

რიუმების შემუშავების დროს, მაქსიმალურად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი პო-

ტენციური ეკომიგრანტების და ეკომიგრაციის დანიშნულების პუნქტებში მცხოვრე-

ბი ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა. 

•	 განსახლების პროცესში მაქსიმალურად უნდა მოხდეს მოსახლეობის მოლოდინების 
და სურვილების გათვალისწინება (კერძოდ, იმ დასახლებული პუნქტების შერჩევი-

სას, სადაც მოხდება მოსახლეობის განსახლება), რამდენადაც ეს შესაძლებელია - მა-

შინ კი, როდესაც ეს არ არის შესაძლებელი, ხელისუფლებამ უნდა აუხსნას მოსახლე-

ობას, თუ რატომაა შეუძლებელი მისი სურვილების გათვალისწინება. 

•	 ყველა დეტალი იმ საკუთრების შესახებ, რომლითაც სახელმწიფო უზრუნველყოფს 
ეკომიგრანტებს (საცხოვრისი, მიწა, მათი საკუთრების ფორმა), წინასწარ უნდა იყოს 
ცნობილი ეკომიგრანტებისთვის, და რეალობას უნდა შეესაბამებოდეს.
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•	 ეკომიგრანტების დახმარება განსახლების საწყის პერიოდში (პირველ წელს) სასურ-

ველია ითვალისწინებდეს შემდეგს: 

	- ეკომიგრანტების ინფორმირებას იმ დასახლებული პუნქტის შესახებ, სადაც 
მათი განსახლება იგეგმება - ეკომიგრანტებმა უნდა იცოდნენ ამ დასახლებული 
პუნქტის ისტორია, მოსახლეობის ჩვევები, იქ ცხოვრების სპეციფიკა. იმ შემთხ-

ვევაში, თუ მოსალოდნელია ეკომიგრანტების ჩაბმა სასოფლო-სამეურნეო საქ-

მიანობაში, აუცილებელია მათ წინასწარ ჰქონდეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, 
თუ რომელი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოყვანაა ყველაზე მიზანშე-

წონილი და/ან მომგებიანი, რა სპეციფიკა აქვს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანო-

ბას განსახლების ადგილას. 

	- დახმარებას თესლებით, საწვავით, და ა.შ.; შეღავათები გადასახადებზე/შეშაზე, 
განსაკუთრებით ზამთარში.

	- შედარებით დაბალპროცენტიან და გრძელვადიან სესხებს სასოფლო-სამეურ-

ნეო საქმიანობის წარმოებისა და სახლების კეთილმოწყობისთვის. დაბალპ-

როცენტიან კრედიტებში რესპონდენტები გულისხმობენ 10%-მდე სარგებლის 
მქონე კრედიტებს, ხოლო გრძელვადიანში - 10 წლამდე ვადით. 

•	 მაქსიმალურად უნდა მოხდეს ეკომიგრანტების დახმარება მათი და მათი ოჯახების 
წევრების ინტეგრაციაში განსახლების შემდეგ. ეს გულისხმობს მუშაობას როგორც 
თავად ეკომიგრანტებთან, ასევე ადგილობრივ მოსახლეობასთან, მათ შორის - ერ-

თობლივი ღონისძიების ჩატარებას, რათა ამ ორი ჯგუფის წარმომადგენლებს საშუ-

ალება მიეცეთ, უკეთ გაიცნონ ერთმანეთი.  ამ კუთხით აუცილებელი იქნება ადგი-

ლობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების გამოცდილებისა და შესაძლებლობების 
გამოყენება. ამავე დროს, ხელისუფლებამ არ უნდა დაივიწყოს ეკომიგრანტები გან-

სახლების შემდეგ და პერიოდულად უნდა დაინტერესდეს მათი ცხოვრებით და 
მათი პრობლემებით - მით უმეტეს, რომ ამას არ სჭირდება რამდენადმე მნიშვნელო-

ვანი მატერიალური რესურსები.

•	 იმ დასახლებულ პუნქტებში, სადაც ეკომიგრანტების განსახლება მოხდება, სასურვე-

ლია ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების განხორცი-

ელება (გზები, წყალმომარაგება, გაზმომარაგება და ა.შ.). პრინციპული მნიშვნელობა 
აქვს, რომ ასეთი პროექტების ბენეფიციარებს ერთნაირად წარმოადგენდნენ ეკომიგ-

რანტები და ადგილობრივი მოსახლეობა და, შეძლებისდაგვარად, უაღრესად სასურ-

ველი იქნება, თუ ამ ჯგუფების წარმომადგენლები უშუალოდ იქნებიან ჩართული ამ 
პროექტების განხორციელებაში. ეს მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ეკომიგრანტე-

ბის წარმატებულ ინტეგრაციას და ეკომიგრაციის მდგრადობას. 
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•	 რესპონდენტების ინფორმაციით, ეკომიგრანტების ნაწილი ვერ შეეგუა ახალ ადგი-

ლას ცხოვრებას და აჭარაში დაბრუნდა. ამ კვლევის ფარგლებში არ მომხდარა ეკო-

მიგრანტების ამ სეგმენტის შესწავლა, თუმცა სამომავლოდ ეს მნიშვნელოვანი ამოცა-

ნა უნდა იყოს - ისევე როგორც იმ ფაქტორების შესწავლა, რომლებიც ეკომიგრაციის 
მდგრადობას განაპირობებს, ან ხელს უშლის მას.
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დანართები
დანართი 1. 

სადისკუსიო გეგმა  |  პოტენციური ეკომიგრანტები

ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და მობრძანდით ჩვენს დისკუსიაში მო-

ნაწილეობის მისაღებად. 
ჩემი სახელია ____________, მე წარმოვადგენ ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას, ევ-

როპის ფონდს და დემოკრატიის ინსტიტუტს, რომლებიც ახორციელებენ ამ პროექტს ევრო-

კავშირის დაფინანსებით. იმედი მაქვს, დღევანდელი დისკუსია თქვენთვის საინტერესოდ 
წარიმართება. 

თქვენი მონაწილეობა ამ დისკუსიაში ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც ხედავთ, ჩვე-

ნი საუბარი დიქტოფონზე იწერება. ეს მხოლოდ იმ მიზნით ხდება, რომ მკვლევართა გუნდს 
შემდგომ გაუადვილდეს თქვენი პასუხების ანალიზი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 
თქვენი კონფიდენციალობა სრულად იქნება დაცული, თქვენი ვინაობა არ იქნება გასაჯა-

როებული. 

მოდით შევთანხმდეთ ჩვენი საუბრის ფორმატზე და წესებზე: 

•	 რადგან ყველა თქვენგანის აზრი ჩვენთვის ძალიან ღირებულია, გთხოვთ, ნუ ვილა-

პარაკებთ ერთდროულად; 

•	 გთხოვთ, გულწრფელად გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. და რადგან არ არსებობს „სწო-

რი“ ან „არასწორი“ პასუხები და მოსაზრებები, გთხოვთ, პატივი ვცეთ ერთმანეთის 
აზრს; 

•	 გთხოვთ, არ ისარგებლოთ მობილური ტელეფონებით დისკუსიის დროს, და მობი-

ლურების ხმა გათიშოთ; 

•	 და არ დაგავიწყდეთ, რომ ყველაფერი, რასაც ამ ოთახში იტყვით, კონფიდენციალუ-

რი დარჩება. 

თავდაპირველად მინდა გთხოვოთ, გაგვეცნოთ და რამდენიმე სიტყვა გვითხრათ 
თქვენს შესახებ - რას საქმიანობთ ამჟამად, და ის, რაც გსურთ, რომ ვიცოდეთ თქვენს შესახებ. 

დიდი მადლობა. 
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1. თქვენს სოფელზე თუ ვისაუბრებთ, რა არის აქ ცხოვრების ძირითადი დადებითი მხა-

რეები? 

 - რატომ?

2. და რა არის აქ ცხოვრების ძირითადი უარყოფითი მხარეები? 

 - რატომ?

3. როგორ აღწერდით თქვენს და თქვენი თანასოფლელების საცხოვრებელ პირობებს? 

  [კონკრეტული პრობლემები]

4. როგორ აღწერდით თქვენს სოფელში ამჟამად არსებულ ეკოლოგიურ ვითარებას? 

 - რამდენი ხანია, რაც ეს პრობლემები შეინიშნება?
 - თქვენი აზრით, რამ გამოიწვია ეს პრობლემები?
 - რა გავლენას ახდენს ეს პრობლემები პირადად თქვენი / თქვენი ოჯახის ცხოვრე-

ბაზე?
 - როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება ამ პრობლემ(ებ)ის  მოგვარება?
 - სოფლის დონეზე?
 - თქვენი ოჯახის დონეზე?

5. იცით თუ არა მსგავსი პრობლემების შესახებ საქართველოს სხვა რეგიონებში? 

 - როგორ მოგვარდა პრობლემები იქ?

6. რამდენად შეესაბამება სიმართლეს მოსაზრება, რომ ამჟამად განიხილება თქვენი სოფ-

ლის მოსახლეობის განსახლება სხვა დასახლებულ პუნქტებში?

 - რამდენად საჭიროა ეს? [რატომ?]
 - როგორ ხდება ასეთი განსახლების ორგანიზება?
 - ვის მიერ?
 - საიდან იღებთ ინფორმაციას ამის შესახებ? 
 - რამდენად სრულია ეს ინფორმაცია?
 - სოფლის მთელ მოსახლეობას ეხება ეს? თუ არა - ამ მოსახლეობის რომელ ნაწილს? 

რატომ?
 - სავარაუდოდ, რა ვადებში მოხდება ეს?
 - სავარაუდოდ, სად მოხდება მოსახლეობის განსახლება?
 - რატომ იქნა შერჩეული [სავარაუდო დანიშნულება]?
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 - რას ფიქრობს ხალხი ამასთან დაკავშირებით?
 - რას ფიქრობთ პირადად თქვენ?
 - რატომ?

7. თქვენი აზრით, განსახლების პროცესში მოსახლეობის რა საჭიროებები უნდა იყოს გათ-

ვალისწინებული უპირველეს ყოვლისა? 

 - როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა მოხდეს მთავარი საჭიროებების დაკმაყოფილება?
 - უპირველეს ყოვლისა, რა დაგჭირდებათ ახალ ადგილზე?

8. ამჟამად თქვენ სოფელში ცხოვრობთ და, დიდწილად, სოფლის მეურნეობას მისდევთ, 
ხომ?

 - როგორ მიგაჩნიათ, უნდა შემოგთავაზოთ თუ არა სახელმწიფომ ქალაქში ან დაბა-

ში გადასახლება?

•	სად გირჩევნიათ გადასახლება - ქალაქში თუ სოფელში? 
რატომ?

 - როგორ გგონიათ, სად უფრო გაგიადვილდებათ ცხოვრება - ქალაქში თუ სოფელში? 

•	რატომ ფიქრობთ ასე? 

 - თუ ქალაქში გადაგასახლებენ, როგორ და რით ირჩენთ იქ თავს? 

9. როგორ ფიქრობთ, თუ გადაგასახლებენ, რა ბედი უნდა ეწიოს შენობა-ნაგებობებს და/ან 
მიწის ნაკვეთებს, რომლებიც განსახლებამდე თქვენი ოჯახის საკუთარებაში იყო?

 - შენობა-ნაგებობებს?
 - მიწის ნაკვეთ(ებ)ს?

  [უნდა გადაეცეს სახელმწიფოს / უნდა დარჩეს გადასახლებულ ეკომიგრანტის 
ოჯახს? რატომ?]

 - თუ ეს ქონება თქვენი ოჯახის საკუთრებაში დარჩება, ხომ არ შეგიშლით ეს ხელს 
ახალ საცხოვრებელ ადგილზე დაფუძნებაში? (მაგალითად, მეტად გექნებათ დაბ-

რუნების ლტოლვა, რადგან აქ [უძრავი] ქონება დაგრჩათ?)

10. ასეთი განსახლების დროს, [რომელიც გამოწვეულია ეკოლოგიური პრობლემებით], 
როგორი იქნება თქვენი / თქვენი თანასოფლელების იურიდიული სტატუსი? 
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  [რა იციან ეკომიგრანტის სტატუსის შესახებ]

11. განსახლების პროცესში და ახალ ადგილზე დამკვირდების პერიოდში, რა უნდა იყოს 
სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა/როლი? 

12. და რა უნდა იყოს თვითონ ხალხის პასუხისმგებლობა/როლი? 

13. როგორ ფიქრობთ, ვინ / რომელი ორგანიზაცია შეძლებს, ყველაზე უკეთ დაგეხმაროთ / 
დაეხმაროს თქვენს ახლად განსახლებულ თანასოფლელებს? 

  [- საქართველოს მთავრობა / ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები / საერთა-

შორისო დონორები (კერძოდ?) / სხვა]

14. წარმოიდგინეთ, რომ ახლა შეგიძლიათ უშუალოდ მიმართოთ [დასახელებულ ორგანი-

ზაციას] - რას ეტყოდით, კონკრეტულად რა უნდა გააკეთოს თქვენი / თქვენს მდგომა-

რეობაში არსებული ადამიანებისთვის? 

15. როგორ ფიქრობთ, როგორ დაგხვდებათ ადგილობრივი მოსახლეობა? რა განწყობებით? 

 - რატომ ფიქრობთ ასე?

16. პირადად თქვენზე თუ ვისაუბრებთ, როგორ ფიქრობთ, რამდენ ხანში მიეჩვევით ახალ 
ადგილზე ცხოვრებას? 

 - რა დაგეხმარებათ ამაში?
 - რა შეგიშლით ხელს?

დიდი მადლობა!
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დანართი 2. 
სადისკუსიო გეგმა  |  ეკომიგრანტები

ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო ამ ინტერვიუსთვის. 
ჩემი სახელია ____________, მე წარმოვადგენ ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას, ევ-

როპის ფონდს და დემოკრატიის ინსტიტუტს, რომლებიც ახორციელებენ ამ პროექტს ევრო-

კავშირის დაფინანსებით. იმედი მაქვს, ეს ინტერვიუ თქვენთვის საინტერესოდ წარიმართება. 
როგორც ხედავთ, ჩვენი საუბარი დიქტოფონზე იწერება. ეს მხოლოდ იმ მიზნით ხდე-

ბა, რომ მკვლევართა გუნდს შემდგომ გაუადვილდეს თქვენი პასუხების ანალიზი. კიდევ 
ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თქვენი კონფიდენციალობა სრულად იქნება დაცული, თქვენი 
ვინაობა არ იქნება გასაჯაროებული. 

არ არსებობს „სწორი“ და „არასწორი“ პასუხები კითხვებზე, რომლებსაც დღეს და-

გისვამთ - ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენი გამოცდილების, თქვენი მოსაზრებე-

ბის შესწავლა, ამიტომ გთხოვთ, მაქსიმალურად გულწრფელად გამიზიაროთ თქვენი  
აზრი. 

ძალიან გთხოვთ, ჩვენი საუბრის მანძილზე მაქსიმალურად შეიკავეთ თავი მობილუ-

რი ტელეფონით სარგებლობისგან. 

თავდაპირველად მინდა გთხოვოთ, გაგვეცნოთ, რამდენიმე სიტყვა მითხრათ თქვენს 

და თქვენი ოჯახის შესახებ. 

დიდი მადლობა. 

1. სად ცხოვრობდით ადრე?

  [ამ დასახლებულ პუნქტში გადმოსახლებამდე]

2. გთხოვთ გაიხსენოთ, როდის და როგორ მოხდა თქვენი გადმოსახლება ამ [ქალაქში / 
სოფელში]?

 - რატომ გახდა ეს აუცილებელი?

•	 რა პრობლემები იყო თქვენს [მშობლიურ] სოფელში, საიდანაც გადმოსახლ-

დით?
•	 რა გავლენას ახდენდა ეს პრობლემები თქვენი ოჯახის / თქვენი თანასოფლელე-

ბის ცხოვრებაზე?
•	 თქვენი აზრით, რამ გამოიწვია ეს პრობლემები, რა იყო მათი მიზეზი?
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3. იცით თუ არა მსგავსი პრობლემების შესახებ საქართველოს სხვა რეგიონებში? 

  [სად / როდის / რა პრობლემები?]

 - როგორ მოგვარდა პრობლემები იქ?

4. როგორ ფიქრობთ, თქვენი აქ განსახლება ერთადერთი გამოსავალი იყო თუ არა?

 - სხვა რა შესაძლებლობები არსებობდა? 

5. უშუალოდ განსახლების პროცესს თუ გაიხსენებთ - გთხოვთ, მომიყვეთ, როგორი  
იყო ის? 

 - როგორ იყო ორგანიზებული განსახლების პროცესი?

•	 საიდან / ვისგან იღებდით ინფორმაციას ამის შესახებ?
•	 რამდენად სრული იყო ეს ინფორმაცია?
•	 [თუ არ იყო სრული -] როგორ ფიქრობთ, რატომ? რა იცოდით, რა არ  

იცოდით?

 - რა იყო ამ პროცესში ყველაზე მნიშვნელოვანი საჭიროებები, რომლებიც თქვენი 
და თქვენი ოჯახის წინაშე იდგა?

•	 რამდენად იყო გათვალისწინებული ეს საჭიროებები?

 - რა გაგიჭირდათ ყველაზე მეტად?

•	 როგორ გაუმკვლავდით ამ გასაჭირს?

6. დღესდღეობით, დარჩა თუ არა თქვენს ოჯახს რაიმე საკუთრება - მიწა ან შენობა-ნაგე-

ბობები - იქ, სადაც განსახლებამდე ცხოვრობდით?

 - [ვისაც დარჩა:] კერძოდ, რა დაგრჩათ?

•	 ვინ უვლის? როგორ?

 - სარგებლობთ თუ არა ამ საკუთრებით დღემდე? როგორ?
 - რა გავლენა აქვს იქ დარჩენილ საკუთრებას თქვენს ახალ ცხოვრებაზე აქ? 
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7. ვის საკუთრებაშია სახლი/ბინა, სადაც თქვენი ოჯახი ამჟამად ცხოვრობს? 

 - [თუ არ არის რესპონდენტის ოჯახის საკუთრებაში -- როგორია პერსპექტივა, რომ 
რესპონდენტის ოჯახის საკუთრებაში გადავა?]

 - გაქვთ თუ არა საკუთრებაში მიწის ნაკვეთი?
 - როგორ მიგაჩნიათ, უნდა შესთავაზოს თუ არა სახელმწიფომ თქვენს მდგომარე-

ობაში მყოფ ადამიანებს ქალაქში ან დაბაში განსახლება?

•	 თუ ამ შემთხვევაში (ქალაქში ან დაბაში განსახლება) ოჯახს საკუთრებაში გადა-

ეცემა ბინა, მაგრამ სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთის გარეშე?

 - არჩევანი რომ გქონოდათ, სად არჩევდით განსახლებას - ქალაქში თუ სოფელში?

•	 რატომ?

 - როგორ გგონიათ, სად უფრო გაგიადვილდებოდათ ცხოვრება - ქალაქში თუ სო-

ფელში? 

•	 რატომ ფიქრობთ ასე? 

 - [თუ ქალაქში/დაბაში ცხოვრობენ:] როგორ ირჩენთ თავს?

 - [თუ სოფელში ცხოვრობენ:] ქალაქში გადაესახლებინეთ, როგორ და რით ირჩენ-

დით იქ თავს? 

8. თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, განსახლების პროცესში და ახალ ადგილზე 
დამკვირდების პერიოდში, რა უნდა იყოს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა/როლი? 

9. და რა უნდა იყოს თვითონ ხალხის პასუხისმგებლობა/როლი? 

10. ვინ / რომელი ორგანიზაცია დაგეხმარათ ყველაზე მეტად თქვენ და თქვენს ახლად გან-

სახლებულ თანასოფლელებს პირველ პერიოდში? 

[- საქართველოს მთავრობა / ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები / 
საერთაშორისო დონორები (კერძოდ?) / სხვა]

11. წარმოიდგინეთ, რომ ახლა შეგიძლიათ უშუალოდ მიმართოთ საქართველოს მთავრო-

ბას - რას ეტყოდით, კონკრეტულად რა უნდა გააკეთოს თქვენი / თქვენს მდგომარეობა-

ში არსებული ადამიანებისთვის? 
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12. ამ გადასახლების შედეგად, [რომელიც გამოწვეულია ეკოლოგიური პრობლემებით], 
როგორია თქვენი / თქვენი თანასოფლელების იურიდიული  სტატუსი? 

[რა იციან ეკომიგრანტის სტატუსის შესახებ]

 - ვინ და როგორ უნდა მოგცეთ ინფორმაცია ამის შესახებ?
 - რაში (და)გეხმარებათ ეს სტატუსი? რაში ვერ (და)გეხმარებათ?

13. როგორი უნდა იყოს თქვენნაირი ადამიანების იურიდიული სტატუსი? 

  გთხოვთ, ამიღწერეთ, როგორი სტატუსი და რა პირობები შეესაბამება თქვენს 
მდგომარეობას და დაგეხმარებოდათ ყველზე მეტად.

14. რატომ მოხდა თქვენი განსახლება სწორედ ამ ქალაქში/სოფელში? 

 - გქონდათ თუ არა არჩევანი / სხვა ვარიანტები?

•	 რომ გქონოდათ - სად არჩევდით წასვლას? რატომ?

15. როგორ დაგხვდათ ადგილობრივი მოსახლეობა? რა განწყობებით? 

[მაგალითები]
 - დაგეხმარნენ?
 - შეგავიწროვეს?

16. როგორია ამჟამად თქვენი/თქვენი ოჯახის წევრების ურთიერთობა ადგილობრივ მო-

სახლეობასთან? 

[მაგალითები]

 - და როგორია თქვენთან ერთად გადმოსახლებული სხვა ეკომიგრანტების ურ-

თიერთობა ადგილობრივ მოსახლეობასთან?

[მაგალითები]

17. მიგიღიათ თუ არა მონაწილება რაიმე კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებაში, 
რომელშიც თქვენ და ადგილობრივი მოსახლეობა ერთად  მონაწილეობდით? 

  მაგ.: სპორტული შეჯიბრი, პოეზიის საღამო, ნამუშევრების გამოფენა, გარემოს 
დასუფთავების აქცია და ა.შ.
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 - თქვენს შვილებს თუ მიუღიათ მონაწილეობა ასეთ ან მსგავს ღონისძიებაში?  

 - როგორი იყო ეს გამოცდილება - თქვენთვის, თქვენი შვილებისთვის?

18. თქვენი შეფასებით, რამდენად შეჩვეული ხართ აქ ცხოვრებას? 

 - რა დაგეხმარათ, აქაურობას შეჩვეოდით?
 - რა გიშლით ხელს?
 - როგორ შეაფასებდით თქვენს საცხოვრებელ პირობებს ამჟამად?

•	 მათ შორის - ელექტრომომარაგება, გაზმომარაგება, გზები და ა.შ.?

  რამდენად ხელმისაწვდომია თქვენი ოჯახისთვის სამედიცინო დაწესებულებები 
მომსახურება? [მაგალითები]

•	 საგანმანათლებლო დაწესებულებები? [მაგალითები]

 - რა ვითარებაა აქ რელიგიური მსახურებების წარმოების შესაძლებლობების თვალ-

საზრისით? რამდენად თავისუფლად შეგიძლიათ ამის გაკეთება?

19. რამდენად თვლით თავს ამ ქალაქის/სოფლის მკვიდრად? არის თუ არა ეს თქვენი სახლი? 

 - რატომ?

  [თქვენი შვილები?]

20. და როგორი იქნება, თქვენი აზრით, თქვენი განწყობა ამასთან დაკავშირებით 10 წლის 
შემდეგ? 

21. გაქვთ თუ არა შეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც ამ რეგიონში მუ-

შაობენ? 

 - რომლებთან?
 - გაქვთ თუ არა შეხება ამ რეგიონის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლე-

ბიც, მათ შორის, ეკომიგრანტების საკითხებზე მუშაობენ?

•	 რომლებთან?

•	 პირადად თქვენ თუ არ გაქვთ შეხება ასეთ ორგანიზაციებთან, ვინმე თქვენს ახ-

ლობელს თუ აქვს?  -- რომლებთან?
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•	 კერძოდ, როგორია ეს თანამშრომლობა? ამ თანამშრომლობის რა მაგალითებს 
გაიხსენებდით? 

22. თქვენი ოჯახის ამჟამინდელ მდგომარეობას რომ დავუბრუნდეთ - თქვენი შეფასებით, 
რა წარმოადგენს ამჟამად თქვენი ოჯახის წინაშე მდგარ მთავარ პრობლემას? 

 - რამდენად განსხვავდება ეს სხვა ოჯახების პრობლემებისგან?

•	 კერძოდ, რამდენად განსხვავდება ეს ადგილობრივი მოსახლეობის ოჯახების 
პრობლემებისგან?

 - თქვენი აზრით, რა შეუწყობს ხელს თქვენი პრობლემის გადაჭრას?
 - ვისი / რომელი ორგანიზაციის იმედი გაქვთ ყველაზე მეტად?

23. როგორ ფიქრობთ, სად იცხოვრებს თქვენი ოჯახი 20 წლის შემდეგ? 

დიდი მადლობა!
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დანართი 3. 
სადისკუსიო გეგმა  |  ადგილობრივი მოსახლეობა თემებში,  

სადაც ეკომიგრანტების განსახლება მოხდა

ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და მობრძანდით ჩვენს დისკუსიაში მო-

ნაწილეობის მისაღებად. 
ჩემი სახელია ____________, მე წარმოვადგენ ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას, ევ-

როპის ფონდს და დემოკრატიის ინსტიტუტს, რომლებიც ახორციელებენ ამ პროექტს ევრო-

კავშირის დაფინანსებით. იმედი მაქვს, დღევანდელი დისკუსია თქვენთვის საინტერესოდ 
წარიმართება. 

თქვენი მონაწილეობა ამ დისკუსიაში ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც ხედავთ, ჩვე-

ნი საუბარი დიქტოფონზე იწერება. ეს მხოლოდ იმ მიზნით ხდება, რომ მკვლევართა გუნდს 
შემდგომ გაუადვილდეს თქვენი პასუხების ანალიზი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 
თქვენი კონფიდენციალობა სრულად იქნება დაცული, თქვენი ვინაობა არ იქნება გასაჯა-

როებული. 
მოდით შევთანხმდეთ ჩვენი საუბრის ფორმატზე და წესებზე: 

•	 რადგან ყველა თქვენგანის აზრი ჩვენთვის ძალიან ღირებულია, გთხოვთ, ნუ ვილა-

პარაკებთ ერთდროულად; 

•	 გთხოვთ, გულწრფელად გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. და რადგან არ არსებობს „სწო-

რი“ ან „არასწორი“ პასუხები და მოსაზრებები, გთხოვთ, პატივი ვცეთ ერთმანეთის 
აზრს; 

•	 გთხოვთ, არ ისარგებლოთ მობილური ტელეფონებით დისკუსიის დროს, და მობი-

ლურების ხმა გათიშოთ; 

•	 და არ დაგავიწყდეთ, რომ ყველაფერი, რასაც ამ ოთახში იტყვით, კონფიდენციალუ-

რი დარჩება. 

თავდაპირველად მინდა გთხოვოთ, გაგვეცნოთ და რამდენიმე სიტყვა გვითხრათ 
თქვენს შესახებ - რას საქმიანობთ ამჟამად, და ის, რაც გსურთ, რომ ვიცოდეთ თქვენს შესახებ. 

დიდი მადლობა. 
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24. ერთი სიტყვით, როგორ დაახასიათებდით თქვენს ქალაქში/სოფელში მცხოვრებ ეკო-

მიგრანტებს?

 - რატომ?

25. როგორ იხსენებთ ეკომიგრანტების განსახლების პირველ თვეებს თქვენს ქალაქში/სო-

ფელში? 

 - როდის მოხდა ეს?
 - იყავით თუ არა წინასწარ ინფორმირებული მათი განსახლების შესახებ? ვის მიერ 

იყავით ინფორმირებული? / როგორ? 
 - კერძოდ, რა ინფორმაცია გქონდათ?

 - რა მოლოდინები გქონდათ ეკომიგრანტების განსახლებასთან დაკავშირებით?

•	 რა შიშები?

 - როგორ შეაფასებდით განსახლებული ეკომიგრანტების რაოდენობას - როგორც 
ბევრს, ცოტას თუ „ნორმალურ“, მისაღებ რაოდენობას? 

•	 რატომ?

 - რა დეტალები გახსენდებათ მათი განსახლების პროცესთან დაკავშირებით?
 - რა დახმარება სჭირდებოდათ მათ უპირველეს ყოველისა, განსახლების პირველი 

თვეების მანძილზე?

•	 როგორ მოხერხდა მათი დახმარება? ვის მიერ?

  [- საქართველოს მთავრობა / ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები / 
საერთაშორისო დონორები (კერძოდ?) / ადგილობრივი მოსახლეობა / სხვა]

•	 რამდენად საკმარისი იყო ეს დახმარება? თუ არ იყო საკმარისი - რა  
კუთხით ვერ მოხერხდა მათი დახმარება?

•	 თუ შეიძლებოდა მეტის გაკეთება - რისი? ვის მიერ?

26. რა იყო სულ პირველი შთაბეჭდილება, რაც ეკომიგრანტებმა მოახდინეს თქვენზე? 

 - რამდენად სწორი, ან რამდენად მცდარი აღმოჩნდა ეს პირველი შთაბეჭდილება? 
რატომ?
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27. ზოგადად, როგორ შეხვდა თქვენი ქალაქის/სოფლის მოსახლეობა  
ეკომიგრანტებს?

  [მაგალითები / მიზეზები]

 - რატომ?

28. რა იცით იმის შესახებ, თუ რა პრობლემები ჰქონდათ მათ იმ დასახლებულ პუნქტში, 
საიდანაც გადმოსახლდნენ? რატომ მოუწიათ გადმოსახლება?

 - ვინ იყო/უნდა ყოფილიყო პასუხისმგებელი ამ პრობლემების მოგვარებაზე?

•	 ვინ დაეხმარა მათ პრობლემების/მათი ნაწილის დაძლევაში? როგორ დაეხ-

მარა?

•	 ვინ ვერ/არ დაეხმარა? რატომ?

 - თქვენი აზრით, რამდენად სწორი, ან რამდენად არასწორი იყო გადაწყვეტილება, 
რომ ისინი თქვენს ქალაქში/სოფელში გადმოსახლებულიყვნენ? 

•	 რატომ?

•	 მათი განსახლების / მათი პრობლემბის მოგვარების სხვა რა შესაძლებლო-

ბები არსებობდა/არსებობს?

 - როგორ ფიქრობთ, რატომ გადმოსახლდნენ სწორედ თქვენს ქალაქში/სოფელში, 
და არა სადმე სხვაგან?

29. წარმოიდგინეთ, რომ ახლა შეგიძლიათ უშუალოდ მიმართოთ საქართველოს მთავრო-

ბას და გაუზიაროთ თქვენი ქალაქის/სოფლის მოსახლეობის გამოცდილება ეკომიგრან-

ტების მიღებასთან დაკავშირებით. რას ეტყოდით? 

 - კონკრეტულად რა უნდა გაკეთდეს, რომ ასეთი პროცესები მაქსიმალურად წარმა-

ტებით განხორციელდეს? 

30. როგორ შეაფასებდით, რამდენად კარგად, ან რამდენად ცუდად იცნობთ დღესდღე-

ობით თქვენს ქალაქში/სოფელში განსახლებულ ეკომიგრანტებს? 

 - გაქვთ თუ არა სურვილი, რომ უკეთ იცნობდეთ მათ? 
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•	 რატომ/რატომ არა?

 - ზოგადად, როგორი ხალხია? რატომ თვლით ასე?

 - თუ გთხოვთ, რომ გამოყოთ მათი დადებითი თვისებები / ღირსებები - რას გამო-

ყოფდით?
 - და თუ გთხოვთ, რომ გამოყოთ მათი უარყოფითი თვისებები / ნაკლოვანებები - 

რას გამოყოფდით?

31. როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიცვალა მათი ცხოვრება მას შემდეგ, რაც თქვენს ქალაქში/
სოფელში გადმოსახლდნენ? 

 - რა გაუმჯობესდა? როგორ?
 - რა გაუარესდა? როგორ?
 - რა არ შეცვლილა?
 - რას ნიშნავს / რას აძლევს მათ „ეკომიგრანტის“ სტატუსი?

32. და როგორ შეიცვალა თქვენი ქალაქის/სოფლის ცხოვრება მას შემდეგ, რაც ისინი თქვენს 
ქალაქში/სოფელში გადმოსახლდნენ? 

 - რა გაუმჯობესდა? როგორ?
 - რა გაუარესდა? როგორ?
 - რა არ შეცვლილა?

33. რა სარგებელი მოუტანა ეკომიგრანტების განსახლებამ თქვენს ქალაქს/სოფელს?

 - თუ თვლით, რომ ამან დააზარალა თქვენი ქალაქი/სოფელი - რით? 
  რატომ თვლით ასე? 

34. თქვენი აზრით, დღესდღეობით როგორ განსხვავდება თქვენს ქალაქში/სოფელში 
მცხოვრები ეკომიგრანტების ცხოვრება ქალაქის/სოფლის [ძირითადი] მოსახლეობის 
ცხოვრებისგან? 

 - განსხვავებული პრობლემები?

35. მიგიღიათ თუ არა მონაწილება რაიმე კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებაში, 
რომელშიც ეკომიგრანტები და ადგილობრივი მოსახლეობა ერთად მონაწილეობდნენ? 

მაგ.: სპორტული შეჯიბრი, პოეზიის საღამო, ნამუშევრების გამოფენა, გარემოს 
დასუფთავების აქცია და ა.შ.
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 - თქვენს შვილებს თუ მიუღიათ მონაწილეობა ასეთ ან მსგავს ღონისძიებაში?  
 - როგორი იყო ეს გამოცდილება - თქვენთვის, თქვენი შვილებისთვის?

36. თვლით თუ არა, რომ დღესდღეობით ეკომიგრანტები თქვენი ქალაქის/სოფლის მკვიდ-

რები არიან / გახდნენ? 

 - რატომ თვლით ასე?
 - რა გაახლოვებთ მათთან ყველზე მეტად? 
 - რა გაშორებთ?
 - როგორ წარმოგიდგენიათ მათთან ერთად ცხოვრება მომავალში - მაგალითად, 10 

წლის შემდეგ?

37. დასაწყისში ცოტა ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ რა მოლოდინები გქონდათ თავდაპირ-

ველად ეკომიგრანტების ჩამოსახლებასთან დაკავშირებით. დღევანდელი გადასახედი-

დან - ამ მოლოდინებიდან რომლები გამართლდა და რომლები - არა? 

  [მაგალითები]

დიდი მადლობა!
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დანართი 4. 
სადისკუსიო გეგმა | ეკომიგრაციის საკითხებზე მომუშავე  

სპეციალისტები

1. სად მუშაობთ ამჟამად?

 - თქვენი თანამდებობა?

2. გთხოვთ, მომიყევით თქვენი გამოცდილების შესახებ ეკომიგრაციასთან დაკავშირებით. 

3. ამჟამად უშუალოდ რა საკითხებზე მუშაობთ ამ სფეროში? 

4. როგორ შეაფასებდით, რა მდგომარეობაა ამჟამად საქართველოში ეკომიგრაციასთან და-

კავშირებით?

 - რა არის ძირითადი პრობლემები? 
 - ამ პრობლემების გადაჭრის რა გზები არსებობს?
 - რომელი უწყება/ორგანიზაცია მუშაობს ყველაზე მეტად ამ საკითხებზე?

5. ეკომიგრაციის რა სტატისტიკა არსებობს? 

 - რამდენი ეკომიგრანტია ქვეყანაში?

•	 ძირითადად, რომელი რეგიონებიდან არიან განსახლებულები?
•	 ძირითადად, რომელ რეგიონებში არიან განსახლებულები?

 - უშუალოდ თქვენს რეგიონს რაც შეეხება - რამდენი ეკომიგრანტია ამჟამად ამ მუ-

ნიციპალიტეტში?

•	 ძირითადად, რომელი რეგიონებიდან არიან განსახლებულები?
•	 ძირითადად, რომელ რეგიონებში არიან განსახლებულები?
•	 როდის მოხდა მათი განსახლება?

 - რამდენია ამჟამად პოტენციური ეკომიგრანტი საქართველოში?

	- ძირითადად, სად ცხოვრობენ ისინი?
	- არიან თუ არა პოტენციური ეკომიგრანტები თქვენს მუნიციპალიტეტში?
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6. რამდენად საჭიროდ მიგაჩნიათ, გადახედილ იქნეს ეკომიგრანტის იურიდიული სტა-

ტუსი საქართველოში? რატომ?

 - თქვენი აზრით, როგორი იქნება ამ სტატუსის „სწორი“ დატვირთვა? უშუალოდ 
რას უნდა მოიცავდეს, რა შემთხვევაში უნდა ხდებოდეს მისი მინიჭება, რა უფლე-

ბებს/უპირატესობებს უნდა აძლევდეს ის?

 - როგორ ფიქრობთ, რატომ არ არის ეს გაკეთებული დღემდე? 

7. თქვენი შეფასებით, რა არის [არსებული] ეკომიგრანტების ძირითადი საჭიროებები? 

 - რა უჭირთ ყველაზე მეტად?
 - ვის/რომელ ორგანიზაციას ან უწყებას შეუძლია მათი დახმარება ყველაზე ეფექ-

ტურად?
 - რა გზები არსებობს ინტეგრაციის პრობლემების მოსაგვარებლად?

8. ბევრი პოტენციური ეკომიგრანტი ამჟამად სოფლად ცხოვრობს და, ძირითადად, თავს 
სოფლის მეურნეობით ირჩენენ. როგორ მიგაჩნიათ, უნდა შესთავაზოს თუ არა მათ სა-

ხელმწიფომ ქალაქში ან დაბაში გადასახლება?

 - რამდენად ადვილად შეძლებენ ისინი ინტეგრაციას ქალაქში? 

•	 რა დაეხმარებათ ამაში?

 - როგორ და რით ირჩენენ იქ თავს? 

•	 არის თუ არა ამის (დადებითი) მაგალითები?

9. როგორ ფიქრობთ, ეკომიგრანტების განსახლების შემთხვევაში რა ბედი უნდა ეწიოს შე-

ნობა-ნაგებობებს და/ან მიწის ნაკვეთებს, რომლებიც განსახლებამდე მათ საკუთარებაში 
იყო (თუ, რა თქმა უნდა, ასეთები იყო)? 

  [უნდა გადაეცეს სახელმწიფოს / უნდა დარჩეს განსახლებული ეკომიგრანტის 
ოჯახს? რატომ?]

  თუ ეს ქონება განსახლებული ოჯახის საკუთრებაში დარჩება, რამდენად მოსა-

ლოდნელია, რომ ეს ხელს შეუშლის მის სრულფასოვან ინტეგრაციას ახალ საცხოვ-

რებელ ადგილზე? (მაგალითად, მეტად ექნებათ დაბრუნების ლტოლვა, რადგან იქ 
[უძრავი] ქონება დარჩათ)
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10. რა რესურსები გააჩნია ამჟამად სახელმწიფოს/ადგილობრივ ხელისუფლებას ეკომიგ-

რანტების დასახმარებლად?

 - რამდენად საკმარისია ეს რესურსები?

•	 რამდენი იქნებოდა საკმარისი?

 - რამდენად ეფექტურად ხდება არსებული რესურსების გამოყენება?

11. როდესაც ეკომიგრანტების დახმარებაზე (კერძოდ, მათ განსახლებაზეა) საუბარი, კონკ-

რეტულად რა უნდა იყოს სახელმწიფოს როლი/პასუხისმგებლობა?

12. და რა უნდა იყოს თვითონ ხალხის პასუხისმგებლობა/როლი? 

13. ხვალ რომ დაარსდეს ეკომიგრაციის სამინისტრო, და თქვენ დაგნიშნონ მინისტრად, შე-

გიძლიათ დაასახელოთ, რა იქნება თქვენი ძირითადი მოკლევადიანი და გრძლევადი-

ანი მიზნები?

a) მოკლევადიანი
b) გრძლევადიანი

დიდი მადლობა!
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დანართი 5. 

ციტატები პროექტის ფარგლებში ჩატარებული ინტერვიუებიდან და  
ფოკუს-ჯგუფებიდან 31

ა. პოტენციური ეკომიგრანტები 

სოფლებში არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობის აღწერები: 

[ქვემო ვაშლოვანში] „... უბანი არ არსებობს, რომ ეკოლოგია არ შეხებოდეს, ეს რღვევის 
პროცესი. <...> ისეთ უბნებში გაიკეთა ბზარები სახლებმა, [სადაც ადრე ვერ წარმოიდგენდი 
ამას].“ 

[FG_ვაშლოვანი]

რესპონდენტები და ხელისუფლება: 

„ასი განცხადება შევიტანე - ვინ მოგვხედა? ვინმე არ მოსულა და არ უთქვია, რაფერ 
ხართო. ჩემი მდგომარეობა? წუხელ გარეთ ცის ქვეშ გავათენე, [როგორც] გარეთ წვიმს, ისე 
შიგნით. <...> უმეტესი ჩემი მეზობლები ამ მდგომარეობაში ვართ. <...> ყოველ ღამე სიკვ-

დილის მეშინია“. 
[FG_ვაშლოვანი]

დეკანაშვილებში მცხოვრები რესპონდენტის თქმით, 
„ქარიშხალი იქნება, წვიმა იქნება - მეზობელთან გადავდივართ და იქ ვაფარებთ  
თავს“. 

[FG_დეკანაშვილები]

„ცხრა წელია, ავარიულ მდგომარეობაშია ჩემი სახლი. თბილისიდანაც იყვნენ, ბათუ-

მიდანაც იყვნენ გეოლოგები, დამპირდნენ, ყველაფერი, დაგეხმარებითო, მარა ჯერჯერო-

ბით <...> ვერ ვხედავ დახმარებას“.
[FG_დეკანაშვილები]

„ხომ მთავრობა ხარ. ‘არ იცხოვრება’ - ერთხელ თქვი, ორჯერ თქვი, სამჯერ თქვი და 
იმეორებ ამას, და ჩვენ ვრჩებით კიდევ ადგილზე“. 

[FG_ვაშლოვანი]

31    ყველა ციტატა მოყვანილია რესპონდენტების სტილის სრული დაცვით.
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„წინა ხელისუფლება დაგვპირდა, რომ ბათუმში ბინებს მოგცემთო - ააშე-

ნა და სხვას მისცეს. <...> ესენი მოვიდნენ - კიდევ არ დაგვაკმაყოფილეს. სად წავიდე,  
მითხარი?“ 

[FG_ვაშლოვანი]

„აუცილებლად, მეტი ყურადღება უნდა ხალხს, მეტი ყურადღება, ადგილზე მისვლა. 
<...> უნდა იცოდნენ, რა საშიშროება ემუქრება ამ ხალხს. რომ დაინგრევა ის სახლი, კარი და 
ჩაიყოლებს ან მე, ან მეზობელს - მერე გინდა მისულან, [გინდა არა].“

[FG_ვაშლოვანი]

„[გეოლოგების] დასკვნა უნდა დაიდოს დროზე, რომ [ვიცოდეთ,] აქ რამდენ ხანს  
იცხოვრება“.

[FG_დეკანაშვილები]

განსახლებასთან დაკავშირებული საჭიროებები და მოლოდინები: 

როგორც ერთმა ქვემო ვაშლოვანელმა რესპონდენტმა მეორეს მიმართა ფოკუს-ჯგუ-

ფის დროს: 

„კი მარა, შენ წალკაში და იმაში რა გინდა? <...> ჩაგვასახლონ აჭარაში!“ 
[FG_ვაშლოვანი]

რწმენა, რომ სირთულეებს გაუმკლავდებიან:

„მშვიდად რომ იქნები, მშვიდად რომ დაიძინებ, და მშვიდად რომ თვალებს გაახელ, 
ყველაფერს გააკეთებ, რომ იცხოვრო - მე ასე მწამს“.

[FG_დეკანაშვილები]

„შრომა ისე გვიყვარს აჭარელ ხალხს საერთოდ, და ისეთ მიწებს ვამუშავებთ, რომ კარგ 
ადგილას რომ წაგვიყვანონ, ნამდვილად არ მოვკვდებით მშიერი“. 

[FG_დეკანაშვილები]

ბ. ეკომიგრანტები 

„სტიქიამ აგვყარა. <...> სტიქიას რა უდგება წინ? არაფერი. ვერაფრით ვერ  
შეაჩერებდნენ“.

[Int_წალკა_02]
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„ზემომთიან აჭარაში საცხოვრებელ პირობებს აქაური პირობები კი ჯობია, რა  თქმა 
უნდა“. 

[Int_ლაგოდეხი_02]

„როგორც ჩვეულებრივი საზოგადოება, აქ მაცხოვრებელი ძველი მკვიდრები, ისე ვართ 
ჩვენ. <...> პრივილეგია ერთადერთი ის იყო, რომ შიშის ქვეშ აღარ ვცხოვრობ და აღარ მძი-

ნავს ყოველ ღამე, რომ რამე არ მოხდეს.“
[Int_ლაგოდეხი_03]

„ბევრი გქონდა ბარგი თუ ცოტა, ყველას წამოიღებდი, იყო მაგის საშუალება, თუ გჭირ-

დებოდა ორი მანქანა, ორსაც გაძლევდნენ“. 
[Int_ლაგოდეხი_03]

„რომ ჩამოვედი, [მიწა] გატყევებული იყო მთლიანად, მთლიანად ეკალი და ბარდი 
იყო სულ. 8 წელიწადია ვშრომობ, რაღაცას დავამგვანე ცოტ-ცოტა“. 

[Int_ლაგოდეხი_02]

„ჩამოგვასახლეს, და მას შემდეგ მოვდივართ ჩვენი დინებით, მე და ჩემი ოჯახი. არც შეგ-

ვკითხებიან [ჩვენი პრობლემების შესახებ], პირველი შემთხვევაა, რომ თქვენ მობრძანდით32 

და გესაუბრებით [ჩვენს] პრობლემებზე. <...> ერთი ნაბიჯის გადადგმით33 ხომ ცხოვრებას 
ვერ ააწყობ ადამიანი. თუ რაღაც ძალა არა გაქვს, ვერაფერს ვერ მიაღწევ ვერასდროს, ეს ხომ 
ასე არის.“

[Int_ლაგოდეხი_03]

„თუ მაძლევ და მასახლებ - დამიკანონე. <...> ჩვენ ჯერ ვართ ჰაერში“. 
[Int_ლაგოდეხი_01]

„ვიცოდეთ, ჩვენი საკუთრება რა არის. ჩვენ ისედაც დავკარგეთ ის, რაც ჩვენი მამაპაპი-

სეული [იყო] <...> და რადგან გადავდგით ეს ნაბიჯი და გამოვყევით ხელისუფლებას, ბარემ 
დაგვიმკვიდრონ ეს და დაგვაკანონონ აქ. <...> მათი [ხელისუფლების] გაკეთებული სიკეთე 
ბოლომდე ვერ მიიყვანეს. ბარემ გააკეთონ ეგ სიკეთე და დაგვიკანონონ, რომ ჩვენც ბოლომ-

დე მადლობლები ვიყოთ“. 
[Int_ლაგოდეხი_03]

„ბოლოს ის გამოდის, რომ ჩვენი წლის მოსავალი მიდის ბანკში, არანაირი შემოსავალი 
ოჯახში. უბრალოდ, წლიდან წლამდე თავი გაგვაქვს“. 

[Int_ლაგოდეხი_03]

32     პროექტის ინტერვიუერი.

33     რესპონდენტი აქ უშუალოდ განსახლების ფაქტს გულისხმობს. 
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„კაცი, რომელიც საცხოვრებლად [გადმოდის] სხვა მუნიციპალიტეტიდან, უნდა იყოს 
მიწით უზრუნველყოფილი. თუ საშუალება არა გაქვს [მიწით უზრუნველყო], მაშინ არ 
უნდა მოიყვანო“. 

[Int_ლაგოდეხი_01]

„ახალჩამოსულ კაცს მაინც ბიძგი უნდა, რომ დაიწყოს ცხოვრება. მაინცდამაინც ფუ-

ლადი დახმარება არაა სავალდებულო - ან ‘სალიარკა’ იყოს, ან სასუქი“.
[Int_ლაგოდეხი_02]

„[საჭიროა] პირველი დახმარება, ალბათ 1000, 2000 [ლარი] ეყოფა, რომ სული ამოითქ-

ვას. წარმოიდგინეთ, რომ მოდის ცარიელი, ხელცარიელი - მოდის აქ, უცნობ ადგილას“.
[Int_წალკა_03]

„იყოს მართლა დაბალპროცენტიანი სესხი, გრძელვადიანი სესხები, რომ ადამიანმა ნა-

ბიჯი გადადგას მართლა. <...> წლის მოსავალი წლიდან წლამდე არ გვყოფნის ჩვენ ფაქტი-

ურად და ამ მიწით, ამ შრომით ვერაფერს ვერ მივაღწევთ ჩვენ, ვერც ერთი ჩამოსახლებუ-

ლი ვერ მივაღწევთ ვერაფერს. <...> არსებობს ისეთი ქვეყნები, სადაც უპროცენტო სესხებსაც 
იძლევიან, ოღონდ თავისი ერი გაშენდეს. <...> არ მინდა უპროცენტო, დაბალპროცენტიანი 
მაინც იყოს“.

[Int_ლაგოდეხი_03]

„მიმიღეს და [ისე] ვგრძნობ აქ თავს, რომ მგონია, დიდი წლებია აქ ვცხოვრობ. <...> არ 
ველოდებოდი ნამდვილად, ისე კარგად და კეთილად დამხვდნენ. <...> 8 დეკემბერს ჩამოვ-

სახლდი, ძალიან გაფუჭებული ამინდი იყო, თოვლი, წვიმა ერეოდა ერთმანეთში. <...> მე-

ზობლები მაშინვე გამოვიდნენ, შეგვიფარეს, ბარგი მეორე დღეს დავცალეთ. მეორე დღი-

დანვე სტუმრობა, გაცნობა, ურთიერთობა, გვერდში დგომა...“ 
[Int_ლაგოდეხი_03]

„რვა წელია, აქ ვარ, არანაირი პრობლემა არ ყოფილა“.
[Int_ლაგოდეხი_02]

„[ჩვენს ჩამოსახლებამდე] ადგილობრივ ოსებს34 მუშაობა არ უყვარდათ, მიწა არ იყო 
მოვლილი, მაგრამ ჩვენ რომ დავიწყეთ მუშაობა, ისინიც ამუშავდნენ <...> [ახლა] ხშირად 
გვეუბნებიან, თქვენ რომ არ ჩამოსულიყავით, შეიძლება ისევე გავაგრძელებდით ცხოვრება-

სო. იმიტომ რომ აჭარელი კაცი, ის უმუშევარი ვერ გაძლებს“. 
[Int_ლაგოდეხი_01] 

34     გიორგეთის მოსახლეობის ნაწილი ეთნიკური ოსები არიან.
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„მეტი გზა არ იყო, უნდა მეცხოვრა აქ, წასასვლელი არ იყო, გამოსავალი არ მქონდა. 
დრო თავისას აკეთებს, და მერე შევეჩვიეთ უკვე, მეც და ოჯახიც“. 

[Int_ლაგოდეხი_02]

„600 კილომეტრია ბათუმამდე, ბათუმიდან [კიდევ] 300 კილომეტრია - მარტო ჩასვ-

ლაც რომ გინდოდეს და ნახვა გინდოდეს, ეკონომიასთანაა დაკავშირებული ყველაფერი და 
ვერ ჩახვალ, და მიწის დამუშავებაზე ლაპარაკიც ზედმეტია“. 

[Int_ლაგოდეხი_01]

„ისევ აქ, წასასვლელი არსად მაქვს“. 
[Int_წალკა_02]

„თუ [აჭარაში წასვლის] საშუალება არ მექნება, თავისთავად აქ [გიორგეთში] ვიქნები“. 
[Int_ლაგოდეხი_01]

„მე ყველგან ვიცხოვრებ და ჩემი ოჯახი - სადაც განვითარებული კუთხე იქნება და 
სადაც სურთ“. 

[Int_წალკა_03]

გ. ადგილობრივი მოსახლეობა

„კარგი სამეზობლო, კარგი სამეგობრო [ხალხი]. <...> გამორჩეულები არიან სითბოთი. 
<...>  მაგისთანა სტუმართმოყვარე ხალხი მე არ მინახავს“. 

[FG_გიორგეთი]

„ერთად ვართ, <...> ყავა იქნება თუ მიხმარება იქნება, თუ მოხმარება, ყველაფერში ერ-

თად ვართ“. 
[FG_გიორგეთი]

„უცბად მოვიდნენ და ერთი-ორი ღამე ჩემთან ეძინათ, სანამ ცოტა მიალაგებდნენ [თა-

ვის სახლს]“. 
[FG_გიორგეთი]

 „ალბათ იგრძნეს თავი ისე კომფორტულად, რომ აგერ სხვებიც მოიყვანეს, იქ [აჭარაში] 
მეზობლებს, ნათესავებს მოაწონეს აქაურობა“. 

[FG_გიორგეთი]

„როცა პირველად ჩამოსახლდნენ, ჩემს ბავშვთან ერთად დადის ერთ–ერთი [ეკომიგ-

რანტის შვილი] და სთხოვეს ბავშვებმა, ეკლესიაში შემოდიო და არ შევიდა. მერე მშობლებს 
რომ უთხრა, რომ ასეთი კონფლიქტი ჰქონდა ბავშვებთან, <...> მოითხოვა, მომნათლეთო და 
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მშობლებიც წინააღმდეგი არ წავიდნენ და მონათლეს ჩვეულებრივად“. 
[FG_გიორგეთი]

„ერთნაირი მოქალაქეები ვართ, ერთნაირი უფლებები გვაქვს იმათაც და ჩვენც. <...> 
ყველანაირი პრივილეგიით სარგებლობენ, რითაც სარგებლობს ადგილობრივი მოსახლე-

ობა“. 
[FG_გიორგეთი]

 „ლტოლვილები რომ მოდიან, იმათ უნდათ დახმარება, ყველაფრის გარეშე მოდიან. 
და ეხლა [ეკომიგრანტმა] სახლი რო დაკეტა [აჭარაში] და აქ ჩამოვიდა, იმას რა უნდა დაეხ-

მარო?“ 
[FG_გიორგეთი]

„ზოგს ისეთი ცხოვრების პირობები შეექმნა, იმისთანა სახლები შეხვდათ რო აი აქ ძირ-

ძველი მოსახლეობა არის, იმას არა აქვს ისეთი სახლები. <...> შრომობენ და ფული აქვთ და 
ყველაფერი აქვთ“. 

[FG_გიორგეთი]

„იმის გულისთვის მე არა მყავს საქონელი. იმიტომ, რომ ადგილი არ მყოფნის“. 
[FG_ტბეთი]


