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‘’თანამშრომლობის და განვითარების რეგიონალური ქსელი’’ ქალაქ ბათუმში 2015 წლის 

სექტემბერში დაფუძნდა. ორგანიზაცია, ძირითადად რეგიონის ფარგლებს შიგნით 

მოღვაწეობს.  

ორგანიზაციის ძირითად საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს: 

 უმაღლესი და პროფესიული განათლების პოპულარიზება და ხელშეწყობა; 

 კვლევითი საქმიანობის განხორციელება; 

 მოხალისეობის და მოხალისეობრივი საქმიანობის ხელშეწყობა; 

 მოწყვლადი ჯგუფების მდგომარეობის გასაუმჯობესებელი პროექტების და 

ღონისძიებების წარმოება; 

 არაფორმალური განათლების განვითარების ხელშეწყობა; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2 

 

სარჩევი 

 

შესავალი .................................................................................................................................................. 3 

კვლევის მეთოდოლოგია ..................................................................................................................... 4 

კვლევის ძირითადი მიგნებები ............................................................................................................. 5 

ნაწილი 1: დემოგრაფიული მონაცემები ............................................................................................. 6 

ნაწილი 2: საცხოვრებელი გარემოთი კმაყოფილება ..................................................................... 10 

ნაწილი 3: მონაწილეობა და წარმომადგენლობითობა ................................................................. 12 

დასკვნა ................................................................................................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

შესავალი 
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები ეკომიგრანტების საჭიროებების 

კვლევა მიზნად ისახავდა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები 

ეკომიგრანტების საჭიროებების შესწავლას და პოლიტიკური/სამოქალაქო ჩართულობის 

შეფასებას. კვლევა მომზადდა 2016 წლის სექტემბრიდან ნოემბრის ჩათვლით 

თანამშრომლობის და განვითარების რეგიონალური ქსელის პროექტის “ეკომიგრანტი თემის 

გაძლიერება და პოლიტიკურ დღის წესრიგში ინტეგრაციის ხელშეწყობა მუნიციპალურ 

დონეზე’’.  

 

ქართულ საკანონმდებლო ბაზაში „ეკომიგრანტის სტატუსი“ განსაზღვრული არ არის, თუმცა 

საზოგადოებაში დამკვიდრებული ტერმინის შინაარსობრივი მხარე ფაქტობრივად 

ყველასათვის გასაგებია. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის და ლტოლვილთა 

პოლიტიკის დაგეგმვის ცენტრის განმარტებით, ეკოლოგიური ლტოლვილი (მიგრანტი) არის 

პირი, რომელმაც დატოვა საკუთარი საცხოვრებელი თავისი სახელმწიფოს შიგნით, ან 

გადაკვეთა მისი საერთაშორისო საზღვრები და ვისთვისაც გარემოს გაუარესება, დაბინძურება 

და განადგურება იყო გადაადგილების ძირითადი მიზეზი, თუმცა არა აუცილებლად 

ერთადერთი.  

 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (United Nations) განმარტებით კი იძულებით 

გადაადგილებულ პირებად ითვლებიან ის პირები ან პირთა ჯგუფები, რომლებიც 

გამოძევებულ იქნენ ან იძულებულნი გახდნენ, დაეტოვებინათ თავიანთი სახლი ან მუდმივი 

საცხოვრებელი ადგილი, რათა გაქცეოდნენ შეიარაღებულ კონფლიქტს, საყოველთაო 

ძალადობას, ადამიანის უფლებათა ხელყოფასა და სტიქიურ ან ადამიანის მიერ შექმნილ 

კატასტროფებს და ამასთან არ გადაუკვეთიათ საერთაშორისოდ აღიარებული სახელმწიფო 

საზღვარი.  

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტიდან 2016 წლის 16 ოქტომბერს მიღებული მონაცემების 

მიხედვით, უკანასკნელი 27 წლის განმავლობაში ირაგის, წინწყაროს და ჭივჭავის 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში ზემო აჭარიდან ეკომიგრირებული მოსახლეობის საერთო 

რაოდენობა შეადგენს 740 ადამიანს, მათ შორის, ირაგის ადმინისტრაციული ერთეული (194 

კაცი), წინწყაროს ადმინისტრაციული ერთეული (215 კაცი) და ჭივჭავის ადმინისტრაციული 

ერთეული (331 კაცი, 322 სამღერეთი, 9 იფნარი). ეკომიგრანტად წოდებულ მოქალაქეებს 

ერთი საერთო მახასიათებელი აქვთ, ეკოლოგიური კატასტროფების შედეგად მათთვის 

მშობლიური საცხოვრებელი ადგილი ან უკვე აღარ არსებობს ანდაც საცხოვრებლად 

გამოუსედეგარია. დღეს საქართველოში დაახლოებით 35 200 ოჯახი განეკუთვნება 

ეკომიგრანტთა კატეგორიას. 

 



4 

 

კვლევის მეთოდოლოგია 
 

კვლევამ მოიცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ის სოფლები (ირაგა, სამღერეთი, იფნარი, 

წინწყარო), რომლებიც ეკომიგრანტებითაა დასახლებული და გამოიკითხა 72 ეკომიგრანტი, 

18 რესპონდენტი ირაგას, 24 წინწყაროს და 30 ჭივჭავის თემებიდან. შეზღუდული რესურსების 

პირობებში შეუძლებელი იყო შემთხვევითი შერჩევის განხორციელება. ამიტომ შერჩევა 

მოხდა კვოტირების პრინციპით. კვოტირების კრიტერიუმები გახლდათ სქესი 

(მდედრობითი/მამრობითი) და ასაკი (ასაკობრივი ჯგუფები: 18-30, 31-55, 56+). კვოტირების 

მიზანი იყო თითოეული სქესის და ასაკის საკმარისი რაოდენობით გამოკითხვა იმისათვის, 

რომ აღწერითი სტატისტიკის ჩატარება ყოფილიყო შესაძლებელი.  

 

კვლევისთვის მონაცემების შეგროვება განხორციელდა რაოდენობრივი კვლევის მეთოდით, 

რომლისთვისაც მომზადდა 38 კითხვისგან შემდგარი ნახევრად სტრუქტურირებული 

კითხვარი, რომელიც შედგებოდა 7 ბლოკისგან: 1. დემოგრაფიული მონაცემები (სქესი, ასაკი, 

შემოსავალი, განათლება) 2. საცხოვრებელი გარემოთი კმაყოფილება (ჩამოსახლება, უბნის, 

ადგილის და სამეზობლოს მიმართ დამოკიდებულება) 3. განათლება 

(სასკოლო/საუნივერსიტეტო განათლებით კმაყოფილება) 4. დასაქმება (დასაქმების 

ხელისშემშლელი და ხელისშემწყობი ფაქტორები) 5. ინფრასტრუქტურა 

(ინფრასტრუქტურული საჭიროებები) 6. პოლიტიკური ჩართულობა/მონაწილეობა 

(სოციალურ და პოლიტიკურ აქტივობებში ჩართულობა) 7. წარმომადგენლობა (თემის 

საჭიროებების დაყენება ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე). 

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეკომიგრანტების საჭიროებების კვლევის 

შედეგად მიღებული მონაცემების საფუძველზე შეიქმნა ანგარიში, რომელიც წარმოადგენს 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში, კერძოდ, ირაგაში, სამღერეთში, იფნარსა და 

წინწყაროში მცხოვრები ეკომიგრანტების საჭიროებებისა და პრიორიტეტების ზოგად 

შეფასებას.  

 

ანგარიშის პირველ ნაწილში საუბარი იქნება კვლევის ძირითად მიგნებებზე, მეორე ნაწილი 

განიხილავს დემოგრაფიულ ცვლადებს და საცხოვრებელი გარემოთი კმაყოფილებას, მესამე 

ნაწილი შეეხება ეკომიგრანტთა სამოქალაქო და პოლიტიკურ ჩართულობას, მეოთხე ნაწილი 

კი შეაჯამებს კვლევის ანგარიშში მოცემულ დებულებებს და შემოგვთავაზებს 

რეკომენდაციებს.  
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კვლევის ძირითადი მიგნებები 
 

 კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე გამოკითხულ ეკომიგრანტთა საჭიროებები 

სამ ძირითად კატეგორიაში ერთიანდება: იურიდიული, ინფრასტრუქტურული და 

საგანმანათლებლო.  

 განათლების დონის შეფასებისას, გამოიკვეთა, რომ გამოკითხულთა მხოლოდ 

ნაწილმა გააგრძელა სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში საშუალო სკოლის დასრულების 

შემდეგ.  

 დასაქმების თვალსაზრისით, გამოკითხული რესპონდენტების უდიდესი 

უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ დასაქმების ერთ-ერთი ხელისშემწყობი წინაპირობაა 

სამსახურის შესაბამისი განათლების და უნარების ფლობა.  

 გამოკითხულ რესპონდენტების დიდი ნაწილი ნაკლებად მიმართავს 

ხელისუფლებას, რაც განპირობებულია პირველ რიგში, პოლიტიკოსებისადმი ნდობით და 

მეორეს მხრივ, საკუთარი მოქალაქეობრივი უნარის და თვითშეგნების დაბალი ხარისხით.  

 პოლიტიკური  პროცესების შესახებ ინფორმაციას გამოკითხული რესპონდენტების 

თითქმის ნახევარი მედია საშუალებების მეშვეობით იღებს. 

 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრებ ეკომიგრანტებს ჰყავთ 

წარმომადგენელი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში, თუმცა გამოკითხულ რესპონდენტებს 

ამის შესახებ ინფორმაცია ან არ აქვთ ან ინფორმაციის ქონის შემთხვევაში არ იყენებენ 

სათანადოდ.  
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ნაწილი 1: დემოგრაფიული მონაცემები 
 

 

წინამდებარე ქვეთავში განხილული იქნება 

გამოკითხულ რესპონდენტთა დემოგრაფიული 

მდგომაროება, კერძოდ, სქესი, ასაკი, განათლება, 

დასაქმება, სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობა.  

 

გამოკითხული 72 რესპონდენტიდან 53% (38 

რესპონდენტი) მამრობითი სქესის, ხოლო 47% (34 

რესპონდენტი) მდედრობითი სქესის 

წარმომადგენელია.  

 

რაც შეეხება ასაკობრივ განაწილებას, 18-30 

წლამდე ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენელი 

ახალგაზრდები გამოკითხულთა 30%-ს შეადგენენ, 

მაშინ როცა 31-55 წლის ასაკობრივი კატეგორიის 

რესპონდენტები 40%-ს, ხოლო 56+ ასაკობრივი 

ჯგუფის ადამიანები 31%-ს. 

 

 

რესპონდენტთა განათლების შესახებ საუბრისას, საყურადღებოა ორი ფაქტორი: პირველი 

დაკავშირებულია რესპონდენტთა განათლების დონესთან, ხოლო მეორე განათლების 

ხარისხისადმი მათ დამოკიდებულებასთან.  რესპონდენტთა უდიდეს უმრავლეობას (63%) 

მხოლოდ საშუალო სკოლის ატესტატი აქვს, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ მათ დიდ 

უმრავლესობას სწავლა სკოლის დასრულების შემდეგ არ გაუგრძელებია. ბაკალავრის 

ხარისხის მქონე ადამიანების (17%) უმეტესობა (დაახლოებით 54%) 18-30 ასაკობრივი 

კატეგორიას მიეკუთვნება. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ახალგაზრდები სწავლის 

დასრულების შემდეგ რეგიონებში ბრუნდებიან და შემდგომ საფეხურებზე სწავლას მხოლოდ 

7% აგრძელებს.  
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მიუხედავად იმისა, რომ გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში (სკოლა, უნივერსიტეტი) მიღებულ განათლებას განმანათლებელთა 

(მასწავლებელი, ლექტორი) პროფესიონალიზმის (78%), სასწავლო გარემოს (72%) და 

სასწავლო პროგრამის (75%) მიხედვით დადებითად აფასებს, 48.8% მაინც თვლის, რომ 

მიღებული განათლება შემდგომი დასაქმებისთვის მეტნაკლებად ან საერთოდ არ  

გამოადგება, მაშინ როცა გამოკითხულთა 32% მიიჩნევს რომ ძალიან გამოადგება. 

 

სასკოლო თუ საუნივერსიტეტო 

აქტივობების გარდა ახალგაზრდების 

უმეტესობა (46%) სპორტული, 

მუსიკალური თუ ხელოვნების 

აქტივობებითაა დაკავებული, მაშინ როცა 

9-9% ესწრება საგანმანათლებლო 

აქტივობებს და მონაწილეობს 

კონფერენციაში და გამოკითხულთაგან 

არავინ მონაწილეობს ან არ თვლის თავს 

მოხალისეობრივ საქმიანობის 

მონაწილედ.  

 

 

დასაქმების სტატუსზე საუბრისას 

გამოიკვეთა, რომ სოფლებში 

გამოკითხულთა დიდი უმრავლესობა 

(46%) თვითდასაქმებულია ან 

დასაქმებულია ანაზღაურებად 

სამსახურში, 24% დაუსაქმებელია და 

სამსახურს ეძებს, 16% ასრულებს საშინაო 

საქმეს, უვლის სახლს, ბავშვებს და ოჯახის 

სხვა წევრებს, 11% ქრონიკულად ავად 

არის, ხოლო 11% პენსიონერია. 

გამოკითხულთა მხოლოდ 1%-ია დაკავებული საოჯახო ბიზნესით, ამავე რაოდენობის გადის 

სტაჟირებას.  

 

გამოკითხული რესპონდენტების აბსოლუტური უმრავლესობა (97.1%) აცხადებს, რომ ახალი 

სამსახურის შოვნა საკმაოდ რთულია მათ რეგიონში, რის ძირითად მიზეზადაც სახელდება 

ანაზღაურებადი სამსახურის სიმცირე (94%), სამსახურის შესაბამისი განათლების და უნარების 

ნაკლებობა (29%). სამსახურის შესაბამის განათლების ნაკლებობაზე საუბრისას საინტერესოა 

იმის გამოკვეთა, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მიღებული განათლება 

შესაძლოა შემდგომი დასაქმებისთვის გამოადგეთ ან ძალიან გამოადგეთ. (39%).  
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გამოკითხულთა იმ ნაწილმა, რომელიც დასაქმებულია ანაზღაურებად სამსახურში, 

დაადასტურა, რომ მათი სამსახურის 

დაწყების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

წინაპირობას გამოცდილება და 

განათლება წარმოადგენდა. 

დასაქმებისთვის ხელისშემშლელ 

ძირითად ფაქტორებად სახელდება 

ასაკობრივი თუ სქესობრივი 

დისკრიმინაცია (18%), მაშინ როცა 

მუდმივი თუ დროებით 

ჯანმრთელობის პრობლემას 

გამოკითხულთა 9.1% უჩივის. სხვა ხელისშემშლელ ფაქტორებად თავად სამსახურის 

არარსებობა ან ტრანსპორტის სიმცირე სახელდება (13%).   

 

საკუთარი სოციალური მდგომარეობის 

შეფასებისას, გამოკითხულთა დიდი 

ნაწილი (37%) სოციალურად საშუალო 

საფეხურზე მდგომად მიიჩნევს თავს. 

რესპონდენტების 33% თავს საშუალოზე 

დაბალი სოციალურ ჯგუფად 

მოიაზრებს, 29% კი საშუალოზე მაღალ 

საფეხურზე მდგომ სოციალურ ჯგუფად. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ სოციალურად 

მაღალ საფეხურზე მდგომი, რომელმაც 

საკუთარი თავი 10 ქულიან შკალაზე 10 ქულით შეაფასა, გამოკითხულთა მხოლოდ 1%-ს 

შეადგენს, ხოლო სოციალურად დაბალ საფეხურზე მდგომი ადამიანების რაოდენობა, 

რომელთაც 10 ქულიან შკალაზე საკუთარ თავს 1 ქულა დაუწერა, რესპონდენტთა 13%-ს 

შეადგენს.  

 

შეკითხვის “რამდენი ლარი შეადგინა თქვენი 

ოჯახის მთლიანმა დანახარჯმა გასულ 

თვეში?” პასუხების მიხედვით 

გამოკითხულთა დიდი ნაწილის (65%) 

გასავალმა 400 ლარამდე შეადგინა, მაშინ 

როდესაც 400-დან 1000 ლარამდე გასავლის 

მქონე ოჯახები გამოკითხულთა მხოლოდ 

23%-ს შეადგენს, 1000-დან ლარიდან ზემოთ 

გასავლის მქონე ოჯახების რიცხვი კი სულ 



9 

 

რაღაც 9%-ია. აღსანიშნავია ისიც, რომ სოციალური მდგომარეობის მიხედვით, უფრო მეტი 

ადამიანი მიაკუთვნებდა თავის თავს საშუალო კატეგორიას, ვიდრე დაბალს ან მაღალ 

საფეხურს, თუმცა ოჯახის გასავალის დასახელებისას მხოლოდ საშუალოზე დაბალი 

კატეგორია მიუთითეს.  

 

დემოგრაფიული მონაცემების დამუშავებისას გამოიკვეთა, რომ გამოკითხულ თემებში 

მცხოვრები ეკომიგრანტების დამოკიდებულება განათლებისადმი მჭიდრო კავშირშია 

დასაქმებასთან და სოციალურ სტატუსთან. საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ გამოკითხულთა 

63%-ს საშუალო სკოლის დასრულების შემდეგ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლა არ 

გაუგრძელებია და დასაქმების ერთ-ერთ ხელისშემშლელ ფაქტორად სწორედ შესაფერისი 

განათლების არქონას მოიაზრებს. დასაქმებული რესპონდენტების აბსოლუტურმა 

უმრავლესობამ განათლება, გამოცდილება და უნარები სამსახურის დაწყების ერთ-ერთ 

მნიშნვნელოვან წინაპირობად დაასახელა. აღსანიშნავია ისიც, რომ თვითდასაქმებული (29%) 

და ანაზღაურებად სამსახურში დასაქმებული (17%) რესპონდენტების ნაწილი თავს 

სოციალურად საშუალო საფეხურზე მდგომად მოიაზრებს თავს და მათი წინა თვის გასავალი 

400-დან 700 ლარამდე კატეგორიაში ხვდება მერყეობს.  
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ნაწილი 2: საცხოვრებელი გარემოთი კმაყოფილება 
 

აღნიშნულ ქვეთავში განხილულია გამოკითხულ თემებში მცხოვრებ ეკომიგრანტთა 

ჩამოსახლების პერიოდი, საცხოვრებელი გარემოთი კმაყოფილება, რომელიც 

განისაზღვრება უბნისა და უშუალო სამეზობლოს მიხედვით. გარემოთი კმაყოფილება ასევე 

მოიცავს მოწესრიგებულ თუ გასაუმჯობესებელ ინფრასტრუქტურას.  

გამოკითხული რესპონდენტები 1989 წლიდან 2015 წლამდე პერიოდში ჩამოვიდნენ 

წინწყაროს, ჭივჭავისა და ირაგას თემებში. 1989 წლიდან 2001 წლამდე დაახლოებით 38% 

ჩამოსახლდა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის თემებში, 2001-დან 2015 წლამდე კი 

დაახლოებით 62%.  

 

საცხოვრებელთა გარემოთი კმაყოფილებაზე საუბრისას რესპონდენტების უმრავლესობა 

სამეზობლოსთან დამოკიდებულებას და ყოველდღიურ კომუნიკაციას დადებითად აფასებს. 

დადებითადვეა შეფასებული რელიეფი, სოფლის მეურნეობისთვის ვარგისიანი ნიადაგი და 

ჰაერი.  

 

შეკითხვაზე “გთხოვთ, დაასახელოთ 

სამი რამ, რაც თქვენს სოფელში 

მოწესრიგებულია”, რესპონდენტების 

დიდმა ნაწილმა (32%) სასწავლო 

დაწესებულებების, კერძოდ ბაღებისა 

და სკოლების ინფრასტრუქტურული 

მოწესრიგებულობა დაასახელა. იქვე 

დასძინა, რომ ორივე დაწესებულება 

განახლებას და შეკეთებას 

საჭიროებს. ტრანსპორტის 

მოწესრიგების მიუხედავად (18%), რესპონდენტების მხრიდან სატრანსპორტო სისტემის 

გაუმჯობესების ერთ-ერთ გზად სატრანსპორტო საშუალებათა სიმრავლე სახელდება. 

ჯანდაცვის პუნქტებზე საუბრისას, რესპონდენტების 17%-მა აღნიშნა, რომ ამბულატორიები 

ძირითად შემთხვევაში მოწესრიგებულია, თუმცა უბნის ექიმის ნაკლებობას უჩივის და 

ისურვებდა თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილ საავადმყოფოს.  

 

საცხოვრებელ გარემოზე საუბრისას გამოიკვეთა შემდეგი სახის სირთულეები: 1. 

ინფრასტრუქტურული პრობლემები (შიდა გზები, გარე განათება, სარწყავი არხსები, 

ინტერნეტი, ტელეფონი), 2. ეკომიგრანტების სტატუსი და მასთან დაკავშირებული საკითხები 

(მათ შორის, სახლების/მიწის შესყიდვა, გადაფორმება) 3. დასასვენებელი და გასართობი 

სივრცეების ნაკლებობა.  
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ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე 

საუბრისას გამოკითხულმა 

რესპონდენტებმა ყურადღება 

გაამახვილეს გაზის, სასმელი წყლის, 

გზის საფარისა და დამატებითი სამუშაო 

ადგილების შექმნაზე (განსაკუთრებით, 

უკვე არსებული ფაბრიკების და 

ქარხნების ამუშავება). გამოკითხულთა 

34%-ისთვის პრიორიტეტულია სოფლის 

გაზიფიცირება, 31%-თვის შიდა გზების 

მოასფალტება, 14%-თვის კი უკაბელო ინტერნეტის არსებობა.  დასახელებული საკითხებიდან 

ასევე გამოიყო სპორტული სივრცეების მოწესრიგება და აღჭურვა,  დასასვენებელი 

ადგილების არსებობა ბიბლიოთეკის და სხვა საგანმანათლელო დაწესებულებების 

კეთილმოწყობა.  

 

საცხოვრებელი გარემოთი კმაყოფილებაზე საუბრისას, გამოკითხულმა რესპონდენტებმა 

ყურადღება გაამახვილეს ინფრასტრუქტურულ საკითხებზე, დასაქმების პრობლემებზე და 

საგანმანათლებლო სივრცეების შექმნაზე. სამღერეთის მოსახლეობის ინერტერესებში შედის 

განვითარებაზე ორიენტირებული სათემო განათლების ცენტრის შექმნა, სადაც ისინი 

შეისწავლიან ბიზნეს-პროექტის წერასა და მართვას, არაფორმალურ განათლებას, 

განივითარებენ სხვადასხვა უნარ-ჩვევებს, რაც მათ წაადგებათ საკუთარი ეკონომიკური 

მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. ირაგას მოსახლეობა დაინტერესებულია სათემო 

თავშეკრების ადგილით, სადაც მათ შეეძლებათ შეიკრიბონ და განიხილონ თემისთვის 

საჭირბოროტო საკითხები.  
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ნაწილი 3: მონაწილეობა და წარმომადგენლობითობა 
 

აღნიშნულ ქვეთავში განხილულია გამოკითხული თემებში მცხოვრებთა პოლიტიკური თუ  

სამოქალაქო მონაწილეობა და წარმომადგენლობითობა. მონაწილეობის კომპონენტი 

შედგებოდა შემდეგი კატეგორიებისგან: 

მოქალაქეობა, პოლიტიკით 

დაინტერესება, პოლიტიკის დაგეგმვაში 

მონაწილეობა პოლიტიკურ სხდომებზე 

დასწრებით, პეტიციების მომზადება და 

დემონსტრაციებში მონაწილეობა.  

გამოკითხული რესპონდენტების 

განცხადებით, მოქალაქისთვის 

მნიშვნელოვანია კანონის მორჩილება, 

გადასახადების გადახდისთვის თავის 

არარიდება, გაჭირვებული ადამიანების დახმარება, არჩევნებში მონაწილეობა და ნაკლებად 

მნიშვნელოვანია პოლიტიკურ თუ სოციალურ პროცესებში აქტიურობა.  

 

კანონებისადმი მორჩილება (99%) და გაჭირვებულისადმი დახმარება  (98%) გაცილებით 

უფრო წინ დგას, ვიდრე არჩევნებში მონაწილეობა (83%) და სოციალურ-პოლიტიკურ 

ასოციაციებში მონაწილეობა (46%). შეკითხვაზე “მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 2016 წლის 8 

ოქტომბრის არჩევნებში”, გამოკითხულთა 82.6%-მა დადებითად უპასუხა.  

 

პოლიტიკურ ასოციაციებში დაბალი 

მონაწილეობა აისახა ისეთ 

საკითხებზე საუბრისას, როგორიცაა 

დემონსტრაციაში მონაწილეობა, 

ბოიკოტის გამოცხადება, პოლიტიკურ 

შეხვედრებზე დასწრება, 

საკომუნიკაციო საშუალებების 

გამოყენება საკუთარი აზრის 

დაფიქსირებისთვის. გამოიკვეთა, 

რომ პოლიტიკური აქტივობის 

ფორმებიდან ყველაზე ხშირად გასულ წელს თუ შორეულ წარსულში გამოკითხული 

რესპონდენტების უმეტესობას პეტიციაზე ხელის მოწერისა (44%) და პოლიტიკურ 

შეხვედრებში მონაწილეობისთვის (30%) მიუმართავს. გამოკითხულთა მხოლოდ 13%-ს 

დაუფიქსირებია საკუთარი აზრი მედიაში შორეულ წარსულში, და 9-9%-ს მიუღია 

მონაწილეობა დემონსტრაციაში ან გამოუცხადებია ბოიკოტი.  
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შეკითხვაზე, “წარმოიდგინეთ, რომ პარლამენტი ისეთ კანონს განიხილავს, რომელიც 

უსამართლოდ ან ზიანის მომტანად მიგაჩნიათ. ასეთ შემთხვევაში რამდენად სავარაუდოა, 

რომ თქვენ, მარტო ან სხვებთან ერთად, შეეცდებით რაიმე მოიმოქმედოთ?”, გამოკითხულთა 

მხოლოდ 40% მიიჩნევს, რომ მონაწილეობა მნიშვნელოვანია, მაშინ როცა 30% არც ისე 

სავარაუდოდ მიიჩნევს ჩართვას და 24.3%-ს საერთოდ ვერ წარმოუდგენია მონაწილეობა. 

მათი მოსაზრებით, ეს სწორედ იმითაა განპირობებული, რომ მსგავსი აქტიურობის 

პირობებშიც კი ნაკლებად შეიძლება მიიღონ დაინტერესება პარლამენტისგან ან სხვა 

ორგანოსგან. გამოკითხულთა 42%-ის მოსაზრებით პარლამენტი არ დაინტერესდება 

აღნიშნული საკითხის განხილვით. ამას ემატება ისიც, რომ გამოკითხულთა 86%-ის 

განცხადებით, ხელისუფლების ქმედებებზე მათ აზრს არავინ ეკითხება და შესაბამისად, არ 

ითვალისწინებს.  

 

მონაწილეობის კომპონენტში ასევე მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ გამოკითხული 

მოსახლეობის მიერ დაყენებული საკითხებისა თუ პრობლემების უმეტესობის 

გადაჭრა/მოგვარება მათივე განმარტებით, ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას 

შეუძლია, რადგან თავად, როგორც მოქალაქეს ამის ძალა ნაკლებად შესწევს. აქვე 

საყურადღებოა, რომ რესპონდენტების რაღაც ნაწილისთვის (13%) უცხო არ არის 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თუ საერთაშორისო ფონდებთან ურთიერთობა, 

საინიციატივო ჯგუფების დაარსება პრობლემის მოგვარებისთვის, თუმცა შედარებით უფრო 

ნაკლებად (5%) მიმართავდნენ ისეთ რადიკალურ ფორმებს, როგორიცაა აქცია ან 

დემონსტრაცია ხელისუფლების აქტივობების გასაკრიტიკებლად.  

 

გამოკითხული რესპონდენტებისთვის ხელისუფლების საქმიანობებში უნდა შედიოდეს 

მოქალაქისთვის საჭირო სტანდარტის შექმნა, უმცირესობების უფლებების დაცვა, საჯარო 

გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობის შესაძლებლობების ზრდა, საჭიროების 

შემთხვევაში კი მოქალაქისგან ელიან სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის გამოხატვას 

ხელისუფლების ქმედებების საწინააღმდეგოდ (49%).  

 

პოლიტიკით დაინტერესება რესპონდენტების პირადი შეფასებით, გამოკითხულთა 49%-ს 

გააჩნია, რაც ასევე აისახება ქვეყნის წინაშე მდგარი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური 

პრობლემების კარგად ცოდნასა (51.4%) და პოლიტიკური პროცესების შესახებ 

ინფორმირებულობაში (53%), რაც გამოწვეულია მათი მხრიდან მედია საშუალებების 

(ტელევიზია, გაზეთი, რადიო, ინტერნეტი) აქტიური გამოყენებით (71%) პოლიტიკური 

სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად.  

 

რაც შეეხება პოლიტიკური წარმომადგენლობის საკითხს, გამოკითხულთა ნახევარს (50%) 

მიაჩნია, რომ მათ არ ჰყავთ წარმომადგენელი ადგილობრივ ხელისუფლებაში და 97% 

ისურვებდა ეკომიგრანტი დეპუტატის ყოლას როგორც ადგილობრივ, ასევე ცენტრალურ 

ხელისუფლებაში. წარმომადგენლობის შესახებ აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლოა 
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განპირობებული იყოს შემდეგი ფაქტორებით: 1. მოსახლეობა არ ფლობს ინფორმაციას იმის 

თაობაზე, რომ მათ ჰყავთ ეკომიგრანტი დეპუტატი/დეპუტატები ადგილობრივ 

ხელისუფლებაში ან 2. აღნიშნული დეპუტატი/დეპუტატები იმდენად დაბალ თანამდებობაზე 

არის, რომ ვერ ახერხებს მათთვის საჭირო წინადადებების დაყენებას. გამოკითხულთა 47%-ის 

მოსაზრებით მათი საკითხების დაყენება არც თუ ისე ხშირად ხდება პოლიტიკურ შეხვედრებსა 

და სხდომებზე, რაზეც მიუთითებს მათი აქტუალობაც და გადაუჭრელობის სიმწვავე.  

 

შეკითხვაზე “რამდენად ხდება თქვენი 

პრობლემების წინ დაყენება ადგილობრივი 

ხელისუფლების პოლიტიკური დღის 

წესრიგში?”, რესპონდენტების მხოლოდ 

37%-ს მიაჩნია, რომ ძალიან ან საკმაოდ 

ხშირად დგება საკითხები პოლიტიკურ 

დღის წესრიგში, როცა 47%-თვის არც თუ 

ისე ხშირად დგება, ხოლოდ 15%-თვის 

საერთოდ არ ჟღერდება. დასაყენებელი 

საკითხების სიაში ერთ-ერთ პირველ 

ადგილს მუნიციპალიტეტისთვის მაღალმთიანი რეგიონის, ხოლო მოსახლეობისთვის 

ეკომიგრანტის სტატუსის მინიჭება იკავებს, შემდეგ ეტაპზე ისინი განიხილავენ გზის საფარის, 

გაზის, სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემის მოგვარებას და ალტერნატიული 

საგანმანათლებლო თუ დასასვენებელი სივრცეების შექმნას. საინტერესოა იმის აღნიშვნაც, 

რომ ამ საკითხების მოსაგვარებლად თავად, როგორც მოქალაქეებს უფრო ნაკლები ძალა 

შესწევთ.  

 

როგორც კვლევამ აჩვენა, გამოკითხულ რესპონდენტთა პოლიტიკური და სამოქალაქო 

მონაწილეობა გამოიხატება მათი არჩევნებსა და პოლიტიკურ სხდომებში შედარებით 

აქტიური მონაწილეობით და პოლიტიკური პროცესებზე პასიური დაკვირვებით.  
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დასკვნა 
 

აღნიშნული კვლევის მიზნად ისახავდა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლების 

მცხოვრებთა საჭიროებების შესწავლას და მათი პოლიტიკური თუ სამოქალაქო 

ჩართულობების თავისებურებების შეფასებას. კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე 

გამოკითხულ ეკომიგრანტთა საჭიროებები შემდეგნაირად შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ: 

იურიდიული (კანონმდებლობის მოწესრიგება და სტატუსის მინიჭება), ინფრასტრუქტურული 

(შიდა გზების, განათების, სარყწავი არხების და საკაბელო სისტემების მოწესრიგება) და 

საგანმანათლებლო (დასასვენებელი, გასართობი და საგანმანათლებლო სივრცეები. 

აღნიშნული საჭიროებები გაჟღერდა არა მხოლოდ მათი უბნისა და საცხოვრებელი 

ადგილების დახასიათებისას, არამედ ინფრასტრუქტურულ გაუმართაობაზე საუბრისას და 

პოლიტიკური დღის წესრიგში დასაყენებელი საკითხების ნუსხის განსაზღვრისას.  

 

გამოკითხულ რესპონდენტთა სამოქალაქო თუ პოლიტიკური ქცევიდან გამომდინარე 

აღმოჩნდა, რომ ისინი  ნაკლებად მიმართავენ ხელისუფლებას, რაც განპირობებულია 

პირველ რიგში, პოლიტიკოსებისადმი ნდობით და მეორეს მხრივ, საკუთარი 

მოქალაქეობრივი უუნარობით. გასულ წელსა თუ შორეულ წარსულში მათ ყველაზე ხშირად 

ისეთ აქტივობებში მიუღიათ მონაწილეობა, როგორიცაა პეტიციაზე ხელის მოწერა და 

პოლიტიკურ შეხვედრაზე დასწრება. აქვე მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ 

პოლიტიკისადმი ინტერესი გამოკითხული რესპონდენტების თითქმის ნახევარს აქვს, რაც 

მათი მხრიდან პრობლემების ცოდნასა და მედია საშუალებების მეშვეობით პოლიტიკური 

პროცესების შესახებ ინფორმაციის მიღებაში გამოიხატება.   

 

საინტერესოა იმის აღნიშვნაც, რომ რიგ სოფლებში ეკომიგრანტებს ჰყავთ წარმომადგენელი 

ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში, თუმცა ამის შესახებ ან ინფორმაცია არ აქვთ ან არ იყენებენ 

ამ მდგომარეობას წინადადებების გასაჟღერებლად.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


