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4 5შესავალიშესავალი

NIMD-ის კი დევ ერ თი სტრა ტე გი უ ლი მი მარ თუ ლე ბა პო ლი ტი კუ რი გა ნათ ლე ბის 
პროგ რა მე ბის შექ მ ნის გზით დე მოკ რა ტი უ ლი კულ ტუ რის წა ხა ლი სე ბა ა. ეს პროგ-
რა მე ბი პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა ზეა და ფუძ ნე-
ბუ ლი.

პროგ რა მის მი ზა ნი:  
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის სტრა ტე გი უ ლი 
და გეგ მ ვის გა უმ ჯო ბე სე ბა, მა თი ორ გა ნი-
ზა ცი უ ლი ქმე დი თუ ნა რი ა ნო ბის, ინ ს ტი-
ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ი სა და ში და დე მოკ რა-
ტი ის გაძ ლი ე რე ბა.

პროგ რა მის მი ზა ნი: 
დე მოკ რა ტი ის გაძ ლი ე რე ბა აზერ ბა ი ჯან-
სა და სომ ხეთ ში პო ლი ტი კუ რი კონ სო-
ლი და ცი ი სა და სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში 
რე გი ო ნუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის გზით.

პროგ რა მის მი ზა ნი:  
გა აძ ლი ე როს დე მოკ რა ტი ის მოთხოვ ნა 
სა ზო გა დო ე ბა ში და შექ მ ნას სა ფუძ ვე ლი 
პო ლი ტი კუ რი პლუ რა ლიზ მი სათ ვის. სა კა-
ნონ მ დებ ლო რე ფორ მე ბი სა და სა კა ნონ-
მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბის წა ხა ლი სე ბით, 
ეფექ ტუ რი, გამ ჭ ვირ ვა ლე და მდგრა დი 
დე მოკ რა ტი ის მშე ნებ ლო ბის ხელ შეწყო ბა.

პროგ რა მის მი ზა ნი:  
უკ რა ი ნა ში NIMD-ის სტრა ტე გი უ ლი ამო ცა-
ნაა პო ლი ტი კუ რი დი ა ლო გი სა და ისე თი 
სა კა ნონ მ დებ ლო და ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი 
რე ფორ მე ბის მხარ და ჭე რა, რომ ლე ბიც 
ხელს შე უწყობს ქვე ყა ნა ში დე მოკ რა ტი-
ის გაძ ლი ე რე ბას. 2017 წელს ლვოვ სა და 
ოდე სა ში NIMD დე მოკ რა ტი ის სკო ლებს 
ხსნის, რო მელ თა პროგ რა მე ბის ფო კუ სიც 
უკ რა ი ნის სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი 
სა ზო გა დო ე ბის ან ტი კო რუფ ცი უ ლი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა იქ ნე ბა. 

აღ მო სავ ლე თევ რო პულ სა მე ზობ ლო ში NIMD-ს ოთხი საყ რ დე ნი პროგ რა-
მა აქვს:

NIMD მი იჩ ნევს, რომ ახა ლი დე მოკ რა ტი ის მქო ნე ქვეყ ნე ბის მდგრა დი გან-
ვი თა რე ბის თ ვის სა უ კე თე სო პი რო ბებს მრა ვალ პარ ტი უ ლი დე მოკ რა ტია 
ქმნის. ასეთ მო ცე მუ ლო ბა ში: 

პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის 

ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბის 

ხელ შეწყო ბა

სამ ხ რეთ კავ კა სი ის 

რე გი ო ნუ ლი პროგ რა მა

დე მოკ რა ტი ის გა ნათ ლე ბი სა 

და დე მოკ რა ტი უ ლი რე ფორ მე ბის

 მხარ და ჭე რა 

მი სია  

უკ რა ი ნა ში

1 2 3

NIMD-ის მისია და სტრა ტე გია 

NIMD-ის მისია და სტრატეგია 

ნი დერ ლან დე ბის ინ ს ტი ტუ ტი მრა ვალ პარ ტი უ ლი დე მოკ რა ტი ი სათ ვის ჰო-
ლან დი ის პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი ერ შექ მ ნი ლი ორ გა ნი ზა ცი ა ა, რო მე ლიც 
მხარს უჭერს დე მოკ რა ტი უ ლი სის ტე მის გან ვი თა რე ბას ახა ლი დე მოკ რა ტი ის 
ქვეყ ნებ ში. ის მუ შა ობს 25-ზე მე ტი ქვეყ ნის 150 პო ლი ტი კურ პარ ტი ას თან აფ-
რი კა ში, ლა თი ნურ ამე რი კა ში, აზი ა სა და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში.

NIMD-ის „ცვლილებების თე ო რი ის“ თა ნახ მად, მრა ვალ პარ ტი უ ლი 
დე მოკ რა ტი ის შექ მ ნის თ ვის უნ და არ სე ბობ დეს: 

ხალ ხის ხმა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ა

დე მოკ რა ტი უ ლი 
პო ლი ტი კუ რი 
კულ ტუ რა

დე მოკ რა ტი უ ლი 
პო ლი ტი კუ რი 
აქ ტო რე ბი ანუ 
პარ ტი ე ბი

სა მარ თ ლი ა ნი 
პო ლი ტი კუ რი 
სის ტე მა

პო ლი ტი კას მო აქვს სარ გე ბე ლი

სა ხელ მ წი ფო ას რუ ლებს და კის რე ბულ 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბას

NIMD ცდი ლობს, ხე ლი შე უწყოს, ერ თი მხრივ, პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის ში-
და დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბას, მე ო რე მხრივ კი, ინ ტერ პარ ტი ულ დი ა ლოგს. 
უშუ ა ლოდ ეხ მა რე ბა პო ლი ტი კურ აქ ტო რებს, რა თა ისი ნი გახ დ ნენ უკეთ ორ გა-
ნი ზე ბუ ლი და ეფექ ტუ რად დახ ვე წონ პო ლი ტი კუ რი პროგ რა მე ბი. ასე ვე, გან სა-
კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას უთ მობს იმ  ჯგუ ფებს, რო მელ თაც სურთ პო ლი ტი კა ში 
მო ნა წი ლე ო ბის გაძ ლი ე რე ბა, მაგ რამ სხვა დას ხ ვა მი ზე ზის გა მო, ამ ეტაპ ზე პო ლი-
ტი კუ რი პრო ცე სე ბის მიღ მა რჩე ბი ან. 
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ძვირ ფა სო მკითხ ვე ლო,

2016 მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წე ლი 
იყო ჩვე ნი რე გი ო ნის თ ვის  
და, შე სა ბა მი სად, ჩვე ნი ორ-
გა ნი ზა ცი ი სათ ვის. სა ქარ თ ვე-
ლოს თ ვის ეს სა პარ ლა მენ ტო 
არ ჩევ ნე ბის უკი დუ რე სად 
პო ლა რი ზე ბუ ლი წე ლი იყო. 
უკ რა ი ნის სა ზო გა დო ე ბა და 
მთავ რო ბა, ერ თი მხრივ, რუ-
სე თის აგ რე სი ას უნ და გამ კ ლა-
ვე ბო და, ხო ლო მე ო რე მხრივ, 
გა ეგ რ ძე ლე ბი ნა სა ხელ მ წი-
ფოს აღ მ შე ნებ ლო ბის თ ვის 
სა ჭი რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და, 
ამას თა ნა ვე, არა პო პუ ლა რუ-
ლი რე ფორ მე ბი. სამ ხედ რო 
შე ტა კე ბებ მა სომ ხეთ სა და 
აზერ ბა ი ჯანს შო რის მნიშ ვ-
ნე ლოვ ნად გა არ თუ ლა მა თი 
ისე დაც უნ დობ ლო ბით სავ სე 
სუს ტი ურ თი ერ თო ბა. ან ტი დე-
მოკ რა ტი უ ლი პრო პა გან დის 
გაძ ლი ე რე ბის ფონ ზე, კი დევ 
უფ რო აქ ტუ ა ლუ რი გახ და დე-
მოკ რა ტი უ ლი ფა სე უ ლო ბე ბის 
დაც ვა, მა თი გან მ ტ კი ცე ბის თ-
ვის მუ შა ო ბა.

სწო რედ ამ გა მოწ ვე ვებ ზე 
მუ შა ო ბას და ვუთ მეთ გა სუ-
ლი წე ლი. სა ქარ თ ვე ლო ში 
სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის თ-
ვის www.partiebi.ge -ს ახა ლი 
ვერ სია გა მო ვე ცით, სა დაც 
ამომ რ ჩე ველს შე ეძ ლო, ძი რი-
თა დი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე-
ბის პროგ რა მებს გას ც ნო ბო და 
და ისი ნი ერ თ მა ნე თი სათ ვის 
შე ე და რე ბი ნა. 2012 წლი დან 
მო ყო ლე ბუ ლი, ეს ვებ გ ვერ დი 
უნი კა ლურ როლს ას რუ ლებს 
ამომ რ ჩევ ლის ინ ფორ მი რე ბის 
საქ მე ში. NIMD-ის დე მოკ რა ტი-
ის სკო ლე ბი აგ რ ძე ლებ დ ნენ 
მუ შა ო ბას დე მოკ რა ტი უ ლი 
კულ ტუ რი სა და ტრა დი ცი ის 
გა საძ ლი ე რებ ლად სა ქარ თ-
ვე ლო ში. წლის და სას რულს, 
დე მოს კო ლე ბის ტრა დი ცი-
უ ლი ბა ნა კიც მო ვაწყ ვეთ. 
ამ ჯე რად მსჯე ლო ბის თე მა 
„იდენტობა“ იყო. ეს იმი ტომ, 
რომ დავ ხ მა რე ბო დით ჩვენს 
კურ ს დამ თავ რე ბუ ლებს იმის 
გა აზ რე ბა ში, თუ რას წარ მო ად-
გენს თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თ ვე-
ლო და რას ნიშ ნავს, იყო მი სი 
მო ქა ლა ქე. ამას თან, ეს ჩვე ნი 
მცდე ლო ბაც იყო, წინ აღ ვ დ-
გო მო დით იმ შე ხე დუ ლე ბას, 
თით ქოს დე მოკ რა ტი ზა ცი ა, 
სა ქარ თ ვე ლოს და ახ ლო ე ბა 
ევ რო კავ შირ თან, ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბე ბის დაც ვა და უმ ცი რე-
სო ბა თა პა ტი ვის ცე მა ეწი ნა აღ-
მ დე გე ბა ან ემუქ რე ბა ქვეყ ნის 
ტრა დი ცი ებ სა და იდენ ტო ბას.

თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლიო 
წარ მო უდ გენ ლად სწრა ფი 
ტემ პით ვი თარ დე ბა და ჩვენ 
ეს გვაძ ლევს შანსს, სწრა ფად 
ვის წავ ლოთ და და კარ გუ ლი 
დრო ავი ნაზღა უ როთ. სწო-
რედ ამ მი ზანს ემ სა ხუ რე ბო და 

ჩვენ მი ერ ქუ თა ის ში მოწყო ბი-
ლი „დემოკრატიის ჰა კა თო ნი“, 
სა დაც მო ნა წი ლე ებს პროგ რა-
მი რე ბის სა ფუძ ვ ლე ბი შე ვას-
წავ ლეთ. ვერც კი წარ მო ვიდ-
გენ დი, თუ კი შე საძ ლე ბე ლი 
იყო სა ინ ტე რე სო, ფუნ ქ ცი ო ნი-
რე ბა დი მო ბი ლუ რი აპ ლი კა-
ცი ის ერთ კვი რა ში შექ მ ნა!

პა რა ლე ლუ რად, NIMD-ის 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის 
გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა აგ-
რ ძე ლებ და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
მხარ და ჭე რის პროგ რა მებს 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი სათ-
ვის, რა თა გა უმ ჯო ბე სე ბუ-
ლი ყო მა თი მმარ თ ვე ლო ბა 
და პო ლი ტი კუ რი უნა რე ბი, 
და ნერ გი ლი ყო ახა ლი ტექ ნო-
ლო გი ე ბი პარ ტი უ ლი მარ თ-
ვის სა კითხებ ში, კი დევ უფ რო 
მე ტად გაძ ლი ე რე ბუ ლი ყო 
ში და პარ ტი უ ლი დე მოკ რა ტია 
და მათ მე ტი სა ინ ტე რე სო ადა-
მი ა ნი მი ე ზი დათ პო ლი ტი კა ში, 
მთე ლი სა ქარ თ ვე ლო დან. 
2016-ში ვი მუ შა ვეთ ეროვ ნუ ლი 
უმ ცი რე სო ბე ბის პო ლი ტი კა ში 
ჩარ თუ ლო ბი სა და ამ მი მარ-
თუ ლე ბით პო ლი ტი კუ რი პარ-
ტი ე ბის ყუ რადღე ბის გა საძ ლი-
ე რებ ლად.

სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში არ სე-
ბუ ლი და ძა ბუ ლი ვი თა რე ბის 
ფონ ზე, ჩვენ გა ვაღ რ მა ვეთ 
კონ ტაქ ტე ბი ახალ გაზ რ-
და პო ლი ტი კო სებს შო რის 
აზერ ბა ი ჯა ნის, სომ ხე თის, 
სა ქარ თ ვე ლოს და უკ რა ი ნის 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი-
დან. „სამხრეთ კავ კა სი ი სა 
და უკ რა ი ნის ახალ გაზ რ და 
პო ლი ტი კოს თა ფო რუმ მა“, 
რო მელ საც სა ქარ თ ვე ლოს 
პარ ლა მენ ტი მას პინ ძ ლობ-

მისასალმებელი სიტყვამისასალმებელი სიტყვა

და, 100-მდე სტუ მა რი მი ი ღო. 
2016 წელს, ასე ვე, ვი მოქ მე-
დეთ იმ ან ტი დე მოკ რა ტი უ-
ლი პრო პა გან დი სა და ცრუ 
ახა ლი ამ ბე ბის წი ნა აღ მ დეგ, 
რაც ასე მომ ძ ლავ რ და მსოფ-
ლი ო ში და ჩვენ შიც. ტრე-
ნინ გე ბის სე რი ა, რო მე ლიც 
ახალ გაზ რ და პო ლი ტი კო სე-
ბის თ ვის მო ვაწყ ვეთ, სწო რედ 
ამ, ხე ლოვ ნუ რი მი თე ბი სა და 
ან ტი დე მოკ რა ტი უ ლი, ან ტი-
ევ რო პუ ლი პრო პა გან დის წი-
ნა აღ მ დეგ იყო მი მარ თუ ლი.

გა სუ ლი წე ლი მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი იყო ჩვე ნი საქ მი ა ნო-
ბი სათ ვის უკ რა ი ნა ში. 2016 
წელს ოფი ცი ა ლუ რად გა იხ ს ნა 
კი ე ვის ახა ლი ოფი სი. ჩვე ნი 
პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი მი მარ თუ-
ლი იყო მიმ დი ნა რე პო ლი ტი-
კუ რი რე ფორ მე ბის მხარ და-
სა ჭე რად უკ რა ი ნა ში: გა სულ 
წელს  გან ვა ხორ ცი ე ლეთ 
სა მი კვლე ვა: პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ე ბის და ფი ნან სე ბის,  
პო ლი ტი კა ში ქალ თა მო ნა წი-
ლე ო ბის და პო ლი ტი კუ რი გა-
ნათ ლე ბის სა კითხებ ზე. გარ და 
ამი სა, კარ გად შე ვის წავ ლეთ 
ქვეყ ნის სა ჭი რო ე ბე ბი დე მოკ-
რა ტი ზა ცი ის მხარ დამ ჭე რი 
პროგ რა მე ბის მხრივ. სო ცი-
ა ლუ რი მე დი ის სტრა ტე გი ის 
ტრე ნინ გ ზე, რო მე ლიც კი ევ ში 
მო ეწყო, უკ რა ი ნელ პო ლი ტი-
კო სებ თან ერ თად სა ქარ თ ვე-
ლოს პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბიც მი ვიწ ვი-
ეთ. გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა 
და თა ნამ შ რომ ლო ბა ამ ორ 
ქვე ყა ნას შო რის უაღ რე სად 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ის ასე ვე 
სა ჭი როა ჩვენ თ ვი საც: რა თა 
მე ტი ვის წავ ლოთ რე გი ო ნუ ლი 
თა ვი სე ბუ რე ბე ბი სა და მსგავ-

სე ბე ბის შე სა ხებ და ამით უკეთ 
დავ გეგ მოთ ჩვე ნი საქ მი ა ნო ბა 
ამ ქვეყ ნებ ში.

2017 წელს ახა ლი გეგ მე ბი თა 
და პრი ო რი ტე ტე ბით ვხვდე ბით. 
სა ქარ თ ვე ლო ში ად გი ლობ-
რი ვი არ ჩევ ნე ბი გა ი მარ თე ბა 
და ახალ, სა ინ ტე რე სო წი ნა-
სა არ ჩევ ნო პრო ექ ტებს ვგეგ-
მავთ. ეს პრო ექ ტე ბი ამომ რ-
ჩევ ლებს მეტ ინ ფორ მა ცი ას 
მის ცემს პარ ტი ე ბის ხედ ვე-
ბი სა და პო ზი ცი ე ბის შე სა ხებ, 
თა ვად პო ლი ტი კო სებს კი 
და ეხ მა რე ბა, უკეთ შე ი მუ შა ონ 
პო ლი ტი კუ რი და სა არ ჩევ ნო 
პროგ რა მე ბი. პო ლი ტი კუ რი 
ოპო ზი ცი ის ფრაგ მენ ტა ცია და 
ტრა დი ცი უ ლი, ცენ ტ რის ტუ ლი 
პარ ტი ე ბის და მარ ცხე ბა სა-
პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში, პო-
ტენ ცი ურ სირ თუ ლე ებს ქმნის 
დე მოკ რა ტი უ ლი პლუ რა ლიზ-
მის თვალ საზ რი სით. ჩვენ 
შე ვეც დე ბით, ხე ლი შე ვუწყოთ 
პლუ რა ლის ტუ რი პო ლი ტი-
კუ რი გა რე მოს შე ნარ ჩუ ნე ბას 
სა ქარ თ ვე ლო ში და კვლავ 
გა ვაგ რ ძე ლოთ პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ე ბის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი 
გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რა.

გა ვაგ რ ძე ლებთ სამ ხ რეთ 
კავ კა სი ა ში აქ ტი უ რო ბას და 
მო მა ვალ პო ლი ტი კო სებს 
შო რის პო ზი ტი უ რი, ნდო ბით 
სავ სე ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო-
ყა ლი ბე ბას. ვგეგ მავთ ახა ლი 
დე მოკ რა ტი ის სკო ლე ბის 
და ფუძ ნე ბას სა ქარ თ ვე ლო სა 
და უკ რა ი ნა ში. ჩვე ნი ოფი-
სი ამ ჟა მად რე გი ო ნის ოთხ 
ქვე ყა ნა ში მუ შა ობს, თუმ ცა 
ვა პი რებთ, ჩვე ნი საქ მი ა ნო ბა 
აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის სხვა 
ქვეყ ნებ შიც გან ვავ რ ცოთ.

ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი არ-
ცერ თი პროგ რა მა არ გა მოგ-
ვი ვი დო და, ჩვენ გვერ დით 
რომ არ იყ ვ ნენ მე გობ რე ბი 
და პარ ტ ნი ო რე ბი: ჰო ლან-
დი ის სა გა რეო საქ მე თა 
სა მი ნის ტ რო და ჰო ლან დი ის 
სა ელ ჩო სა ქარ თ ვე ლო სა და 
სომ ხეთ ში; დი დი ბრი ტა-
ნე თის სა ელ ჩო სა ქარ თ ვე-
ლო ში; ეუთოს ეროვ ნუ ლი 
უმ ცი რე სო ბე ბის კო მი სა რი და 
მი სი ოფი სი სა ქარ თ ვე ლო ში; 
კა ნა დის სა ელ ჩო სა ქარ თ ვე-
ლო ში. დი დი მად ლო ბა მათ 
იმის თ ვის, რომ შე საძ ლებ-
ლო ბა გვაქვს, ვა კე თოთ ის 
საქ მე, რაც ჩვე ნი ქვეყ ნე ბის 
გან ვი თა რე ბას ეხ მა რე ბა. ასე-
ვე, მად ლო ბა მინ და ვუთხ რა 
იმ ლექ ტო რებს, მკვლევ რებ სა 
და ექ ს პერ ტებს, ვინც ჩვენ თან 
რე გუ ლა რუ ლად თა ნამ შ რომ-
ლობს – მათ გა რე შე ბევ რი 
რამ შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და. 
ჩემს თა ნამ შ რომ ლებს კი, 
თბი ლის ში, თე ლავ ში, გორ ში, 
ქუ თა ის ში, ბა თუმ სა და კი ევ ში, 
სა მარ თ ლი ა ნად შე უძ ლი ათ 
იამა ყონ იმ მიღ წე ვე ბით, რომ-
ლე ბიც ამ პუბ ლი კა ცი ა შია 
მოკ ლედ აღ წე რი ლი.

ლე ვან ცუც ქი რი ძე

დე მოკ რა ტია ეს 

არის მძი მე, რთუ-

ლი პრო ცე სი: 

თა ვი სუფ ლე ბას 

მუდ მი ვად სჭირ-

დე ბა დაც ვა, რად-

გან სხვა შემ თხ ვე-

ვა ში იგი ხე ლი დან 

სწრა ფად გა მოგ-

ვეც ლე ბა.
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ლე ვან ცუც ქი რი ძე
NIMD-ის აღ მო სავ ლეთ   
ევ რო პის რე გი ო ნუ ლი  
ოფი სის დი რექ ტო რი.

გა მოც დი ლე ბა:  
სა ქარ თ ვე ლოს სა ზო გა დო-
ებ რივ საქ მე თა ინ ს ტი ტუ ტის 
ყო ფი ლი რექ ტო რი; სა მო ქა-
ლა ქო რე ეს ტ რის რე ფორ მის 
პირ ვე ლი ფა ზის პრო ექ ტის 
მე ნე ჯე რი; ყო ფი ლი მე ნე ჯე რი 
ევ რო პის უსაფ რ თხო ე ბი სა და 
თა ნამ შ რომ ლო ბის ორ გა ნი-
ზა ცი ა სა და ფონდ „ღია სა ზო-
გა დო ე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში“.

გა ნათ ლე ბა: 
მა გის ტ რის ხა რის ხი, ჯონს 
ჰოპ კინ სის პოლ ნიც ზეს სა-
ხე ლო ბის სა ერ თა შო რი სო 
ურ თი ერ თო ბე ბის სკო ლა. 
 
ინ ტე რე სე ბი: 
სა გა რეო და უსაფ რ თხო ე ბის 
პო ლი ტი კა, პო ლი ტი კუ რი 
ინ ს ტი ტუ ტე ბი სა და დე მოკ-
რა ტი უ ლი გან ვი თა რე ბის 
სა კითხე ბი.

სა ლო მე მუ ხუ რა ძე 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის 
მხარ და ჭე რის პროგ რა მის 
ხელმძვანელი.

გა მოც დი ლე ბა: 
სა ხელ მ წი ფო და არა სამ თავ-
რო ბო სექტორში მუ შა ო ბი სას 
მო ნა წი ლე ობ და სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის დე მოკ რა ტი უ-
ლი მო დე ლის შე მუ შა ვე ბა ში; 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლის 
ლექ ტო რი სა ქარ თ ვე ლოს 
ტექ ნი კურ უნი ვერ სი ტეტ ში.

გა ნათ ლე ბა: 
მა გის ტ რის ხა რის ხი კულ ტუ-
რა თა შო რი სი კონ ფ ლიქ ტე ბის 
მარ თ ვა ში, ASH, ბერ ლი ნი. 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლის 
მა გის ტ რი და ბა კა ლავ რი, 
თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი-
ვერ სი ტე ტი. 

ინ ტე რე სე ბი: 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი, გენ-
დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა და 
სა ჯა რო პო ლი ტი კა.

მა რი ამ ჩიხ ლა ძე
დე მოკ რა ტი ის გა ნათ ლე ბის 
პროგ რა მის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი.

გა მოც დი ლე ბა: 
პრაქ ტი კა სა ქარ თ ვე ლოს სა-
გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტ რო-
სა და პარ ლა მენ ტის სა გა რეო 
ურ თი ერ თო ბა თა კო მი ტეტ ში;  
ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და „ევ რო-
პის ახალ გაზ რ დუ ლი პარ-
ლა მენ ტის“ სა ქარ თ ვე ლოს 
ეროვ ნულ კო მი ტეტს.

გა ნათ ლე ბა: 
სა ერ თა შო რი სო პო ლი ტი კი-
სა და დიპ ლო მა ტი ის მა გის-
ტ რი, GIPA. სა ერ თა შო რი სო 
ურ თი ერ თო ბე ბის ბა კა ლავ-
რი, თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტი. 
 
ინ ტე რე სე ბი: 
გან ვი თა რე ბის თე ო რი ე ბი, 
პო ლი ტი კუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბი 
და სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ-
თო ბე ბის თე ო რი ე ბი.

კა ტე რი ნა პე სოც კა 
უკ რა ი ნის პროგ რა მის  
აღმასრულებელი ასისტენტი. 

გა მოც დი ლე ბა: 
მარ ჩენ კო და ნე ვი ჩის სა-
ად ვო კა ტო ფირ მა, ფი ლიპ 
მო რი სის სა ხა ზი ნოს აღ მას-
რუ ლე ბე ლი კორ პო რა ცი ულ 
საქ მი ა ნო ბა ში.  

გა ნათ ლე ბა: 
მა გის ტ რი სა მარ თალ მ ცოდ-
ნე ო ბა ში, კიევ მოჰილიას 
აკადემია; ამ ჟა მად იცავს 
ფი ლო სო ფი ის დოქ ტო რის ხა-
რისხს ამა ვე უნი ვერ სი ტეტ ში.

ინ ტე რე სე ბი: 
კონ ს ტი ტუ ცი უ რი სა მარ თა ლი, 
პო ლი ტი კა, პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ე ბის რე გუ ლა ცი ე ბი. 

დე ნის დე გურ კო
რე გი ო ნუ ლი პროგ რა მის 
ოფი ცე რი. 

გა ნათ ლე ბა: 
ის ტო რი ის ბა კა ლავ რი, ტა-
რას შევ ჩენ კოს ეროვ ნუ ლი 
უნი ვერ სი ტე ტი, კი ე ვი. სა ერ-
თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის 
მა გის ტ რი, ვე ნის დიპ ლო-
მა ტი ის აკა დე მია და ვე ნის 
უნი ვერ სი ტე ტი.

ინ ტე რე სე ბი:
ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ა, 
დე მოკ რა ტი ის ხელ შეწყო ბა, 
კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბა 
და შუ ა მავ ლო ბა.

კი რი ლო ტრე ტი ა კი 
უკ რა ი ნის პროგ რა მის ოფი ცე რი.

გა მოც დი ლე ბა: 
უმაღ   ლე  სი რადის მდი  ვა  ნი, 
უკ   რა  ი  ნის პარ   ლა  მენ   ტი. სა -
ერ   თა  შო  რი  სო ურ   თი  ერ   თო  ბე -
ბის დე  პარ   ტა  მენ   ტის დი  რექ  -
ტო  რი პარ   ლა  მენ   ტ   ში. შა ვი 
ზღვის ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ-
შ რომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის 
სა პარ ლა მენ ტო ასამ ბ ლე ის 
მდი ვა ნი. 

გა ნათ ლე ბა: 
ის ტო რი ის ფა კულ ტე ტი, ტა-
რას შევ ჩენ კოს ეროვ ნუ ლი 
უნი ვერ სი ტე ტი, კი ე ვი. 

ინ ტე რე სე ბი: 
სა გა რეო პო ლი ტი კა, უკ რა ი-
ნის პო ლი ტი კა, უკ რა ი ნის და 
მსოფ ლიო კულ ტუ რა, არ ქი-
ტექ ტუ რა.

ჩე მი მი ზა ნი ა, უკ რა ი ნა ში წინ 
წავ წიო ინ ტერ პარ ტი უ ლი დი-
ა ლო გი, წვლი ლი შე ვი ტა ნო 
ქვე ყა ნა ში პო ლი ტი კუ რი და 
პარ ტი უ ლი სის ტე მე ბის გა-
უმ ჯო ბე სე ბა ში. ვი სურ ვებ დი, 
დავ ხ მა რე ბო დი უკ რა ი ნელ 
პო ლი ტი კო სებს პარ ტი უ ლი 
დე მოკ რა ტი ის პრაქ ტი კის 
და ნერ გ ვა ში. 

ჩემი მი ზა ნი დე მოკ რა ტი უ ლი 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის ჩა-
მო ყა ლი ბე ბის ხელ შეწყო ბაა.

დე მოკ რა ტე ბის გა რე შე, დე-
მოკ რა ტი ას ვერ ავა შე ნებთ. 
ამი ტომ მა თი აღ მო ჩე ნა, გაძ-
ლი ე რე ბა და ერ თ მა ნეთ თან 
შე კავ ში რე ბა ჩე მი საქ მი ა ნო-
ბის მთა ვა რი ამო ცა ნა ა.
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ზა ზა ჭი პაშ ვი ლი
გო რის დე მოკ რა ტი ის  
სკო ლის კო ორ დი ნა ტო რი,  
ში და ქარ თ ლის რე გი ო ნი. 

გა მოც დი ლე ბა: 
სო ცი ა ლუ რი და ჰუ მა ნი ტა რუ-
ლი მი მარ თუ ლე ბის პრო-
ექ ტე ბის კო ორ დი ნა ტო რი, 
საქ ველ მოქ მე დო- ჰუ მა ნი ტა-
რუ ლი ცენ ტ რი „აფხაზეთი“;  
სხვა დას ხ ვა პე რი ოდ ში 
მუ შა ობ და სა ჯა რო სტრუქ-
ტუ რებ ში, იყო სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს 
რე გი ო ნუ ლი სამ სა ხუ რის 
უფ რო სი და გო რის რა ი ო-
ნის გამ გე ო ბის სო ცი ა ლურ 
სა კითხ თა გან ყო ფი ლე ბის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი.

გა ნათ ლე ბა: 
სა ხელ მ წი ფო მმარ თ ვე ლო-
ბის მა გის ტ რი, სა ზო გა დო-
ებ რივ საქ მე თა ინ ს ტი ტუ ტი; 
ის ტო რი ა- ფი ლო ლო გი ის 
მა გის ტ რი, ცხინ ვა ლის სა-
ხელ მ წი ფო პე და გო გი უ რი 
ინ ს ტი ტუ ტი.

ინ ტე რე სე ბი:
სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბა, 
სა ჯა რო მმარ თ ვე ლო ბის 
პო ლი ტი კა, კონ ფ ლიქ ტე ბის 
მარ თ ვა.

ანა შა ლი კი ა ნი
დე მოკ რა ტი ის სკო ლის  
კო ორ დი ნა ტო რი, იმე რე თის 
რე გი ო ნი. 

გა მოც დი ლე ბა: 
წამ ყ ვა ნი სპე ცი ა ლის ტი, 
ქუ თა ი სის მე რი ა; სა გან-
მა ნათ ლებ ლო პრო ექ ტის 
მო ბი ლი ზა ტო რი BP-სა და 
სა ქარ თ ვე ლოს სკა უ ტე ბის 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ-
რა მა ში; იმე რე თის სკა უ ტე ბის 
დამ ფუძ ნე ბე ლი; სა მო ქა ლა-
ქო გა ნათ ლე ბის რამ დე ნი მე 
პრო ექ ტის თა ნა ავ ტო რი.

გა ნათ ლე ბა: 
მა გის ტ რის ხა რის ხი სა ჯა რო 
სა მარ თალ ში. 

ინ ტე რე სე ბი :
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ-
ვე ლო ბი სა და სა მო ქა ლა ქო 
გა ნათ ლე ბის სა კითხე ბი, სო ცი-
ა ლუ რი მე დია და სკა უ ტინ გი. 
 

თა მარ ამე იშ ვი ლი
ბა თუ მის დე მოკ რა ტი ის 
სკო ლის კო ორ დი ნა ტო რი, 
აჭა რის რე გი ო ნი. 

გა მოც დი ლე ბა: 
პრო ექ ტე ბის კო ორ დი ნა-
ტო რი, არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცია „დემოკრატიის 
ინ ს ტი ტუ ტი“; პრო ექ ტე ბის 
კო ორ დი ნა ტო რი, მე დი ა მო-
ნი ტო რი, „საზოგადოებრივი 
აზ რის კვლე ვი სა და მარ-
კე ტინ გის ინ ს ტი ტუ ტი“; 
რე დაქ ტო რი, adjaranews; 
კო რეს პონ დენ ტი, გა ზე თი 
„ბათუმელები“. 

გა ნათ ლე ბა: 
ჟურ ნა ლის ტი კა სა და მე დი ა-
მე ნეჯ მენ ტის მა გის ტ რი, GIPA.

ინ ტე რე სე ბი :
ახა ლი ამ ბე ბი, მე დი ა თე ო რი-
ე ბი, სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რი-
სა და კონ ტენ ტა ნა ლი ზუ რი 
კვლე ვე ბი.
 

ნი კო ლოზ შარ ვა ში ძე
თე ლა ვის დე მოკ რა ტი ის 
სკო ლის კო ორ დი ნა ტო რი, 
კა ხე თის რე გი ო ნი. 

გა მოც დი ლე ბა: 
სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი 
სამ სა ხუ რის კა ხე თის რე გი ო-
ნუ ლი ოფი სი სა და ად გი ლობ-
რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
ახალ გაზ რ დულ საქ მე თა 
სამ სა ხუ რის თა ნამ შ რო მე ლი. 
სხვა დას ხ ვა დროს მუ შა ობ და 
სამ თავ რო ბო და ად გი ლობ-
რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
სექ ტო რებ ში, მო ნა წი ლე ობ და 
სხვა დას ხ ვა სა ერ თა შო რი სო 
პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. 

გა ნათ ლე ბა: 
დიპ ლო მა ტი ი სა და სა ერ თა-
შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის 
ის ტო რი ის მა გის ტ რი, ჰუ მა ნი-
ტა რუ ლი მეც ნი ე რე ბე ბის, დიპ-
ლო მა ტი ი სა და მსოფ ლიო ის-
ტო რი ის ბა კა ლავ რი, თე ლა ვის 
სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი.   

ინ ტე რე სე ბი:
სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო-
ბე ბი, ევ რო პის სა მე ზობ ლო 
პო ლი ტი კა და ასო ცი რე ბის 
პერ ს პექ ტი ვე ბი, ეროვ ნუ ლი 
უსაფ რ თხო ე ბა, დე მოკ რა ტი-
უ ლი გან ვი თა რე ბა და ად გი-
ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა.

შო რე ნა ჯო ე ლი
ფი ნან სუ რი ოფი ცე რი.

გა მოც დი ლე ბა: 
ფი ნან სურ -ად მი ნის ტ რა-
ცი უ ლი ოფი ცე რი, გა ე როს 
სურ სა თი სა და სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის ორ გა ნი ზა ცი ა. 
სა ქარ თ ვე ლოს ოფი სის კო-
ორ დი ნა ტო რი IREX/IATP-ის 
ოფის ში. ტრე ნინ გე ბის პროგ-
რა მის ოფი ცე რი, IREX-ი, 
USAID-ის მი ერ და ფი ნან-
სე ბუ ლი მე დი ა ი ნო ვა ცი ე ბის 
პროგ რა მა. 

გა ნათ ლე ბა: 
ბიზ ნე სის ად მი ნის ტ რი რე ბა, 
კვიპ რო სის უნი ვერ სი ტე ტი. 
აღ მო სავ ლეთ მ ცოდ ნე ო ბის 
მა გის ტ რი, თბი ლი სის სა ხელ-
მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი. 

ინ ტე რე სე ბი: 
ფი ნან სე ბი და ად მი ნის ტ რი-
რე ბა.
 

ლა დო ჩო მა ხი ძე 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი  
ოფი ცე რი.

გა მოც დი ლე ბა: 
პრო ექ ტის ად მი ნის ტ-
რა ცი უ ლი მე ნე ჯე რი, 
„დემოკრატიული მმარ თ-
ვე ლო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში“. 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი და ლო-
გის ტი კის მე ნე ჯე რი, „საჯარო 
ად მი ნის ტ რა ცი ის რე ფორ მი-
რე ბის“ პროგ რა მა. 

გა ნათ ლე ბა: 
თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო სა-
მე დი ცი ნო უნი ვერ სი ტე ტი.
ფლობს თა ვი სუ ფა-
ლი უნი ვერ სი ტე ტის 
„სერტიფიცირებული ად მი-
ნის ტ რა ცი უ ლი მე ნე ჯე რის“ და 
თბი ლი სის მარ თ ვის აკა დე-
მი ის „პროექტების მარ თ ვის 
სპე ცი ა ლის ტის“ სერ ტი ფი კა-
ტებს.

ინ ტე რე სე ბი:
პრო ექ ტე ბის მე ნეჯ მენ ტი, დე-
მოკ რა ტი უ ლი გან ვი თა რე ბა.
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პირველად წელს

2016 NIMD-ისთვის, ერ თ დ რო უ ლად, ინ ს ტი ტუ ცი უ რი კონ სო ლი და ცი ის, 
რე გი ო ნუ ლი საქ მი ა ნო ბის გა ფარ თო ე ბი სა და პო ლი ტი კურ კო მუ ნი კა ცი ა ში 
ტექ ნო ლო გი უ რი ინო ვა ცი ე ბის და ნერ გ ვის წე ლი იყო.    

NIMD შე უდ გა თა ვი სი 
მი სი ის გა ფარ თო ე ბას 
უკ რა ი ნა ში და წა მო იწყო  
დე მოკ რა ტი ზა ცი ის მხარ-
დამ ჭე რი პრო ექ ტე ბი 
კი ევ ში.

სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში, სომ   ხეთ   ში, 
აზერ   ბა  ი  ჯან   სა და უკ   რა  ი  ნა  ში 
NIMD-მა და  იწყო დის   კუ  სი  ე  ბი  სა 
და ტრე  ნინ   გე  ბის ციკ   ლი თე  მებ   ზე 
– ან   ტი  დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი პრო  პა -
გან   და და მი  სი დე  კონ   ს   ტ   რუქ   ცი  ის 
გზე  ბი.

გა  ფარ   თოვ   და სამ   ხ   რეთ კავ   კა  სი -
ი  სა და უკ   რა  ი  ნის ახალ   გაზ   რ   და 
პო  ლი  ტი  კო  სე  ბის ფო  რუ  მი. 2016 
წელს ფო  რუმ   ში მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა 
60-მა დე  ლე  გატ   მა მი  ი  ღო. სა  პა -
ტიო სტუმ   რებს შო  რის იყო ბრი -
ტა  ნე  თის კან   ც   ლე  რი და ყო  ფი  ლი 
სა  გა  რეო საქ   მე  თა მდი  ვა  ნი ფი -
ლიპ ჰამონდი; ასე  ვე ჰო  ლან   დი  ის 
ყო  ფი  ლი თავ   დაც   ვის მი  ნის   ტ   რი 
აიმერტ ვან მიდელკოოპი.

დე  მოკ   რა  ტი  ის სკო  ლე  ბის 
პროგ   რა  მას ახა  ლი – ეკო  ნო -
მი  კუ  რი გან   ვი  თა  რე  ბი  სა და 
სა  ერ   თა  შო  რი  სო უსაფ   რ   თხო -
ე  ბის სა  კითხე  ბი და  ე  მა  ტა.

NIMD-ის წა  ხა  ლი  სე  ბით, 
პო  ლი  ტი  კურ   მა პარ   ტი  ებ   მა 
სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში  წი  ნა  სა  არ  -
ჩევ   ნო პროგ   რა  მებ   ში შე  ი  ტა -
ნეს თა  ვი  ან   თი ხედ   ვა ქალ   თა 
მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა  ზე პო  ლი  ტი  კა -
ში, გა  რე  მოს და  ბინ   ძუ  რე  ბა  სა 
და საგ   ზაო მოძ   რა  ო  ბა  ზე.

ეროვ   ნუ  ლი უმ   ცი  რე  სო  ბე  ბის 
ახალ   გაზ   რ   და წარ   მო  მად   გენ  -
ლებს ერ   თ   თ   ვი  ა  ნი სტა  ჟი  რე -
ბის შე  საძ   ლებ   ლო  ბა მის   ცა 
პო  ლი  ტი  კუ  რი პარ   ტი  ე  ბის 
სა  თა  ვო ოფი  სებ   ში.

პრი  ო  რი  ტე  ტულ მი  მარ   თუ -
ლე  ბად იქ   ცა ახა  ლი ტექ  -
ნო  ლო  გი  ე  ბის, მათ შო  რის, 
მო  ბი  ლუ  რი აპ   ლი  კა  ცი  ე  ბის 
გა  მო  ყე  ნე  ბის სწავ   ლე  ბა და 
პო  პუ  ლა  რი  ზა  ცი  ა.

NIMD-ის დე  მოკ   რა  ტი  ის 
გა  ნათ   ლე  ბის პროგ   რა  მას 
შე  უ  ერ   თ   დ   ნენ ახა  ლი მსმე  ნე -
ლე  ბი, ახა  ლი პარ   ტ   ნი  ო  რე  ბი 
და ტრე  ნე  რე  ბი.

ონ   ლა  ინ   პ   ლატ   ფორ   მა 
partiebi.ge ინ   ტე  რაქ   ტი  უ  ლი, 
სო  ცი  ა  ლურ მე  დი  ას   თან ინ  -
ტეგ   რი  რე  ბუ  ლი ანა  ლი  ტი  კუ  რი 
რე  სურ   სი გახ   და.

სა  მო  ქა  ლა  ქო აქ   ტი  ვის   ტე -
ბის   თ   ვის, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
4 რე  გი  ო  ნი  დან, ჩა  ტარ   და 
პროგ   რა  მუ  ლი ენის სწავ   ლე -
ბის ტრე  ნინ   გი და დე  მოკ   რა -
ტი  ის ჰა  კა  თო  ნი.

2016
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ტრადიციულად, NIMD პოლიტიკურ პარტიებს მათი წინასაარჩევნო პროგრამების 
განვითარებასა და დახვეწაში ეხმარება. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ, 
NIMD-ის ორგანიზატორობით, ძირითადმა პოლიტიკურმა პარტიებმა, ფუნდამენტურ 
საკითხებთან ერთად, პროგრამებში თავიანთი პოზიცია ისეთ თემებზე გამოხატეს, რომელიც 
ამომრჩევლების ყოველდღიურ ცხოვრებას ეხება, პოლიტიკოსები კი იშვიათად საუბრობენ 
მათზე.  

მსგავს თემებზე კონკრეტული პოლიტიკური ხედვების ფორმირების წახალისების მიზნით, 
NIMD-მა შეიმუშავა და შექმნა სპეციალური კითხვარი, რომელზე პასუხის გაცემაც 2016 წლის 
საპარლამენტო არჩევნების ყველა დაინტერესებულ სუბიექტს შესთავაზა.  

• შესაძლო ცვლილებები საქართველოს კონსტიტუციაში;
• სასამართლოს დამოუკიდებლობა და ამ ინსტიტუტის მიმართ ნდობის ამაღლება; 
• პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის გარანტიები;
• უმუშევრობის დაძლევა და ლარის კურის ვარდნა;
• უმცირესობების დაცვა და მათი ინტეგრაცია;
• ბავშვთა უფლებების დაცვა;
• საგარეო პოლიტიკისა და თავდაცვის საკითხები;
• საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესებისთვის;
• ეკოლოგიურად ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

NIMD-მა გამოკვეთა ეს და სხვა, აქტუალური საკითხები, რომლებზეც თავიანთი პოზიციის 
გამოხატვით, დაინტერესებულმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციებმა, ერთი მხრივ, მოახერხეს 
საკუთარი პროგრამის დახვეწა, ხოლო მეორე მხრივ, გაზარდეს ანგარიშვალდებულება 
ამომრჩევლის წინაშე. საქართველოს პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო 
შეხედულებები ვებგვერდ www.partiebi.ge-ზე გამოქვეყნდა. 

საპარლამენტო არჩევნები 2016 
და პოლიტიკური პარტიების 
წინასაარჩევნო პროგრამები 

შევეცადეთ, პარტიებს სპეციფიკური, კონკრეტული 

ხედვები შეექმნათ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა 

საგზაო მოძრაობა ქალაქში, გარემოს 

დაბინძურება, ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში. 

ლევან ცუცქირიძე 

კითხვები 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში 
მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებისთვის

აპირებთ თუ არა მნიშვნელოვანი ცვლილების ინიცირებას 
საქართველოს კონსტიტუციაში?

რა პოლიტიკის გატარებას აპირებთ, რომ საქართველოში 
ყველა ბავშვის უფლება იყოს დაცული?

რა პოლიტიკას განახორციელებთ სასამართლოების 
დამოუკიდებლობის განსამტკიცებლად?   

გთხოვთ, პირობითად გაანაწილოთ საქართველოს 
ბიუჯეტი თქვენი პოლიტიკის პრიორიტეტების მიხედვით. 

აპირებთ თუ არა სპეციალური 
პოლიტიკის გატარებას საგზაო 
მოძრაობის უსაფრთხოების 
გაუმჯობესებისთვის?

როგორი საარჩევნო 
სისტემა უნდა არსებობდეს 
საქართველოში?

რომელ ქვეყანა/გაერთიანება/ალიანსი წარმოგიდგენიათ 
საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორად?

რა ნაბიჯებს გადადგამთ 
უმუშევრობის დასაძლევად?

გთხოვთ, დაგვისახელოთ თქვენი 
წინადადებები, რომლებიც მიმართულია 
ეკოლოგიურად უფრო ჯანსაღი 
საცხოვრებელი გარემოს შექმნისაკენ. რა პოლიტიკას 

განახორციელებთ 
ადამიანთა პირადი 
ცხოვრების 
ხელშეუხებლობის 
განსამტკიცებლად?

მხარდაჭერა პოლიტიკურ სუბიექტებს მხარდაჭერა პოლიტიკურ სუბიექტებს
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www.partiebi.ge 

პლატ ფორ მა ამომ რ ჩე ველს ერ თ დ რო უ-
ლად სა მი პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის 
ხედ ვე ბის შე და რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას 
აძ ლევს. ასე ვე, მარ ტი ვად შე გიძ ლი ათ 
ნა ხოთ, თუ რო გორ შე იც ვა ლა დროს თან 
ერ თად პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის პროგ-
რა მე ბი და პრი ო რი ტე ტე ბი. 

სხვადასხვა გა რე მო პი რო ბე ბი იწ ვევს 
ცვლი ლე ბებს პარ ტი ე ბის ხედ ვებ ში და 
სწო რედ ამ ევო ლუ ცი ის და ნახ ვაა შე საძ-
ლე ბე ლი ამ ვებ გ ვერ დის მეშ ვე ო ბით.

ეს პლატ ფორ მა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რად გან ამომ რ ჩე-
ველს შე უძ ლი ა, ერთ სივ რ ცე ში გა ეც ნოს პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ე ბის საქ მი ა ნო ბას, წი ნა სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ას, 
პროგ რა მას. ამა ვე დროს, ის ჩვენც [პოლიტიკურ პარ-
ტი ებს] გვიწყობს ხელს.

NIMD-ის ხელ შეწყო ბით სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი ტი-
კუ რი კულ ტუ რა ხდე ბა უფ რო გან ვი თა რე ბუ ლი, 
პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი.

პრო ექ ტი სა ქარ თ ვე ლო ში 
ნი დერ ლან დე ბის სა მე ფოს სა-
ელ ჩომ და ა ფი ნან სა და მას ორი 
მთა ვა რი ამო ცა ნა ჰქონ და: სა-
პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის წელს 
ხე ლი შე ეწყო 1) პარ ტი ე ბის თ ვის 
– პო ლი ტი კუ რი წი ნა და დე ბე ბის 
ფორ მი რე ბა ში და 2) ამომ რ ჩევ-
ლე ბის თ ვის – ამ წი ნა და დე ბე ბის 
გაც ნო ბა ში. 

NIMD-მა პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს შეს თა ვა ზა, ლა კო ნი უ-
რი პა სუ ხე ბი გა ე ცათ აქ ტუ ა ლურ 29 სა კითხ ზე. პარ ტი ებს 
პო ლი ტი კურ, ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ თე მებ ზე თა ნა-
ბა რი მო ცუ ლო ბის პა სუ ხის გა ცე მის სა შუ ა ლე ბა ჰქონ დათ. 

www.partiebi.ge თა ვი სი მიზ ნე ბით და სტრუქ ტუ რით, ერ-
თი მხრივ, ზრდის  პარ ტი ე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას, 
მე ო რე მხრივ კი, თავს უყ რის ღი რე ბულ ინ ფორ მა ცი ას. 
რე სურ სი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს, მე დი ას, კონ-
კუ რენტ პარ ტი ებს აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, იოლად შე ა და-
რონ, თუ რას ჰპირ დე ბო და ესა თუ ის პარ ტია სა ზო გა-
დო ე ბას ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვ ლამ დე და რა გა ა კე თა 
ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვ ლის შემ დეგ. 

გარ და იმი სა, რომ www.
partiebi.ge თავს უყ რის 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი-
ე ბის ხედ ვებს, სა ი ტის 
ონ ლა ი ნაპ ლი კა ცი ე ბი სა-
შუ ა ლე ბას გაძ ლევთ, ინ-
ფორ მა ცია ად ვი ლად გა-
ავ რ ცე ლოთ სო ცი ა ლურ 
მე დი ა ში და იმ ს ჯე ლოთ 
თქვენ თ ვის სა ინ ტე რე სო 
იმ სა კითხებ ზე, რო მელ-
თაც ამ პლატ ფორ მა ზე 
გა ე ცა ნით. 
2016 წელს ცენ ტ რა ლურ 
სა არ ჩევ ნო კო მი სი ა სა და 
უსი ნათ ლო თა კავ შირ-
თან თა ნამ შ რომ ლო ბით, 
NIMD-მა ვებ გ ვერ დ ზე 
წი ნა სა არ ჩევ ნო პროგ რა-
მე ბის აუდი ო ფა ი ლე ბიც 
გა ნა თავ სა.

უნი კა ლუ რი ონ ლა ინ რე სურ სი ა, რო მელ ზეც 2012 
წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი 
ძი რი თა დი პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა არ ჩევ ნო 
პროგ რა მე ბი, ქარ თულ თან ერ თად, სომ ხურ, აზერ ბა ი-
ჯა ნულ და ინ გ ლი სურ ენებ ზეა გან თავ სე ბუ ლი.

ლე ვან ცუც ქი რი ძე თა მარ კორ ძა ი ა,  რეს პუბ ლი კუ რი პარ ტი ა ბა კურ კვა ში ლა ვა, GIPA-ს სა მარ თ ლი სა

 და პო ლი ტი კის სკო ლის დე კა ნი
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ეროვ ნუ ლი 
უმ ცი რე სო ბე ბი 
პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში 

2016 წელს NIMD-მა და ას რულ და  პრო ექ ტი – „ეროვნული უმ ცი რე სო ბე ბის 
ჩარ თუ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში“. ამ 
თე მა ზე მუ შა ო ბა NIMD-ის გუნ დ მა 2014 წელს ეუთოს ეროვ ნულ უმ ცი რე-
სო ბა თა სა კითხე ბის უმაღ ლეს კო მი სარ თან ერ თად და იწყო. პრობ ლე მა 
ცხა დად და მკა ფი ოდ გა ნი საზღ ვ რა – ერ თ მა ნეთს არ შე ე სა ბა მე ბა ეროვ ნუ-
ლი უმ ცი რე სო ბე ბის წი ლი და მა თი ჩარ თუ ლო ბის ხა რის ხი ქვეყ ნის ცხოვ-
რე ბა ში. მათ შო რის, პო ლი ტი კა ში მო ნა წი ლე ო ბა ყვე ლა ზე და ბა ლია სხვა 
სფე რო ებ თან შე და რე ბით.  

ახალ გაზ რ დე ბის სტა ჟი რე ბის პროგ რა მა 
პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის პა რა ლე ლუ რად, 
NIMD-მა სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მა შე ად გი ნა ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე-
სო ბე ბის ახალ გაზ რ და წარ მო მად გენ ლე ბის თ ვის. 8 სტაჟიორ მა 
სამ ცხე- ჯა ვა ხე თი დან და ქვე მო ქარ თ ლი დან  ერ თ თ ვი ა ნი სტა ჟი-
რე ბა გა ი ა რა ძი რი თა დი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის ცენ ტ რა ლურ 
ოფი სებ ში, თბი ლის ში. პირ ვე ლი სა მუ შო დღის თ ვის NIMD-მა 
მათ სა ო რი ენ ტა ციო ტრე ნინ გიც ჩა უ ტა რა; ყვე ლა მო ნა წი ლე 
სტა ჟი რე ბის და სას რულს ქუ თა ის ში პარ ლა მენ ტის პლე ნა რულ 
სხდო მას და ეს წ რო. სერ ტი ფი კა ტე ბი ახალ გაზ რ დებს იმ დროს 
გერ მა ნი ის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ რ მა, ახ ლა კი უკ ვე პრე ზი-
დენ ტ მა, ფრან კ - ვალ ტერ შტა ინ მა ი ერ მა გა დას ცა. 

პო ლი ტი კუ-

რი პარ ტი ე ბის 

ცენ ტ რა ლურ 

ოფის ში სტა ჟი-

რე ბა ორ მ ხ რი-

ვად სა ინ ტე რე სო 

იდეა აღ მოჩ ნ და. 

წი ნა სა არ ჩევ ნო 

პე რი ოდ ში ახალ-

გაზ რ დე ბი პარ-

ტი ის ლი დე რებ ს  

რე გი ო ნი დან სა-

სარ გებ ლო და ღი-

რე ბუ ლ ინ ფორ მა-

ცი ას აწ ვ დიდ ნენ, 

თა ვად სტაჟიორე-

ბის თ ვის კი, დი დი 

მო ტი ვა ცია იყო 

ძი რი თად პო ლი-

ტი კურ პრო ცე სებ-

ში ჩარ თ ვა.

სა ლო მე მუ ხუ რა-
ძე, პო ლი ტი კუ რი 

პარ ტი ე ბის მხარ და-
ჭე რის პროგ რა მის 

ხელმძღვანელი

ამ დის პ რო პორ ცი ის შე საც ვ ლე ლად NIMD-მა ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის 
პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში ინ ტეგ რა ცი ის ორწლიანი პრო ექ ტი სამ ძი რი თად 
სტრა ტე გი ულ მი მარ თუ ლე ბას და აყ რ დ ნო: 

• საარჩევნო სისტემები და ეროვნული უმცირესობები;

• ეროვნულ უმცირესობათა სოციალურ-ეკონომიკური 
მდგომარეობა;

• ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი 
ქალების მონაწილეობა საქართველოს პოლიტიკურ 
ცხოვრებაში;

• ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ეროვნული 
უმცირესობებისთვის საქართველოში.

ნაშ რო მე ბი  ქარ თულ, სომ ხურ, აზერ ბა ი ჯა ნულ და ინ გ ლი სურ 
ენებ ზე ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი 2017 
წლი დან იქ ნე ბა. გარ და ამი სა, NIMD-მა, სა ზო გა დო ებ რივ მა-
უწყე ბელ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით, შექ მ ნა სა ტე ლე ვი ზიო დის-
კუ სი ე ბის ციკ ლი, რო მე ლიც მე ო რე არ ხის ეთე რით გა და ი ცა.  

2016 წელს პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის, ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო-
ბე ბის, რე გი ო ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სა 
და სხვა კომ პე ტენ ტუ რი სტუმ რე ბის მო ნა წი ლე ო ბით სა ზო გა-
დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის ეთერ ში შედ გა ჯამ ში ოთხი დის კუ-
სი ა, რო მე ლიც უმ ცი რე სო ბე ბის პო ლი ტი კა ში ინ ტეგ რი რე ბის 
სა კითხებს მი ეძღ ვ ნა. ოთხი ვე გა და ცე მა ითარ გ მ ნა სომ ხუ რად 
და აზერ ბა ი ჯა ნუ ლად, დის კუ სი ე ბის ჩა ნა წე რე ბი გა და ი ცა 
ახალ ცი ხის და მარ ნე უ ლის რე გი ო ნუ ლი ტე ლე ვი ზი ე ბი თაც. 

პო ლი ტი კის ნარ კ ვე ვე ბი და გა და ცე მე ბის 
ციკ ლი სა ზო გა დო ებ რივ მა უწყე ბელ ზე 
ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ე რე ბა თა და სა მარ თ ლის ექ ს პერ ტებს, აკა-
დე მი უ რი წრე ე ბის წარ მო მად გენ ლებ სა და ანა ლი ტი კო სებს შო-
რის კონ კურ სის სა ფუძ ველ ზე NIMD-მა შე არ ჩია ოთხი ავ ტო რი, 
რო მელ თაც შეს თა ვა ზა პუბ ლი კა ცი ე ბის შექ მ ნა შემ დეგ თე მებ ზე: 

NIMD-ის ხელ შეწყო ბით 8 
ძი რი თად მა პარ ტი ამ, სა მუ-
შაო ჯგუ ფის ფარ გ ლებ ში, 
ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხებ სა 
და სტრა ტე გი ა ზე და იწყო 
ფიქ რი და მუ შა ო ბა.

ექ ს პერ ტებ თან ერ თად 
NIMD-მა და იწყო თა ნამ შ-
რომ ლო ბა უშუ ა ლოდ  პო-
ლი ტი კურ პარ ტი ებ თან და 
მათ ლი დე რებ თან. ძი რი თა-
დი ამო ცა ნა იყო, პარ ტი ე ბის 
სა მოქ მე დო სტრა ტე გი ა ში  
ასა ხუ ლი ყო პო ლი ტი კა ში 
უმ ცი რე სო ბე ბის ინ ტეგ რა ცი-
ის სურ ვი ლი და  კონ კ რე ტუ-
ლი გეგ მე ბი.

პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე-
ბის უშუ ა ლო კო მუ ნი კა ცია 
ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე-
ბის წარ მო მად გენ ლებ თან, 
პრო ექ ტის და საწყის ში და 
და სას რულს. 2016 წ ლის 
ზაფხულ ში პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ე ბი დაბ რუნ დ ნენ 
ორი ვე რე გი ონ ში და წა რად-
გი ნეს კონ კ რე ტუ ლი ხედ ვე ბი 
ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის 
ინ ტეგ რა ცი ის კუთხით. 

მრა ვალ პარ ტი უ ლი 

ფორ მა ტი

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 

ფორ მა ტი

შეხ ვედ რე ბი 

რე გი ონ ებში
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2016 წელს NIMD-ისთვის, ერ თი მხრივ, პრი ო რი ტე ტუ ლი იყო ინ ს ტი ტუ ცი უ რი კონ სო ლი და ცია და, 
მე ო რე მხრივ, რე გი ო ნუ ლი საქ მი ა ნო ბის გა ფარ თო ე ბა, მათ შო რის და გან სა კუთ რე ბით – უკ რა ი-
ნა ში. სხვა ქვეყ ნე ბის მსგავ სად, უკ რა ი ნა შიც NIMD-ის სტრა ტე გი უ ლი ამო ცა ნაა იმ ცვლი ლე ბე ბის 
მხარ და ჭე რა, რომ ლე ბიც ხელს შე უწყობს პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის დე მოკ რა ტი ზა ცი ას და გან ვი-
თა რე ბას, პო ლი ტი კუ რი სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბას და დე მოკ რა ტი უ ლი პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის 
გან მ ტ კი ცე ბას. ეს ძა ლის ხ მე ვა უკ რა ი ნა შიც შემ დეგ ძი რი თად სფე რო ებ ზე გა დის: 

• პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა;
• პო ლი ტი კუ რი კონ სო ლი და ცი ის თ ვის სა უ კე თე სო სტრა ტე გი ის და მუ შა ვე ბა;
• ქა ლე ბი სა და უმ ცი რე სო ბე ბის მო ნა წი ლე ო ბის გაძ ლი ე რე ბა უკ რა ი ნის პო ლი ტი კა სა და პო-

ლი ტი კურ პარ ტი ებ ში;
• რე გი ო ნუ ლი აქ ტი ვის ტე ბის პო ტენ ცი ა ლის გაძ ლი ე რე ბა;
• ტექ ნო ლო გი უ რი ინო ვა ცი ე ბის და ნერ გ ვა პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში;
• დე მოკ რა ტი ის შე სა ხებ პუბ ლი კა ცი ე ბის გა მო ცე მა უკ რა ი ნულ ენა ზე. 

2016 წელს NIMD-მა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შეხ ვედ რე ბი გა მარ თა კი ევ ში, ლვოვ სა და ოდე სა ში. აღ-
მო სავ ლე თევ რო პუ ლი სა მე ზობ ლოს ოფი სის დე ლე გა ცი ამ კონ სულ ტა ცი ე ბი გა მარ თა რო გორც 
მა ღა ლი რან გის პო ლი ტი კო სებ თან და პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ თან, ასე ვე, არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და უკ რა ი ნის ორი დი დი უნი ვერ სი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებ თან. მი ზა ნი, ერ-
თი მხრივ, უკ რა ი ნა ში NIMD-ის მი სი ის გა ფარ თო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ანა ლი ზი იყო, მე ო რე 
მხრივ კი, იმ ცენ ტ რა ლუ რი პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, რო მელ თა წი ნა შეც უკ რა ი ნუ ლი 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი დგა ნან. 

NIMD-ის მისია უკრაინაში 
და უკრაინული კონტექსტი 

უკ რა ი ნა ევ რო პის 

უდი დე სი სა ხელ მ-

წი ფო ა, რო მე ლიც 

ახ ლა დგას სა ხელ-

მ წი ფო და სა ზო გა-

დო ებ რივ–პო ლი ტი-

კუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის 

მშე ნებ ლო ბის გზა ზე. 

ამ სა ხელ მ წი ფოს 

დე მოკ რა ტი ის წარ-

მა ტე ბას ექ ნე ბა ის-

ტო რი უ ლი მნიშ ვ ნე-

ლო ბა აღ მო სავ ლეთ 

ევ რო პი სა და ალ ბათ 

მთე ლი კონ ტი ნენ-

ტის თ ვის. უკ რა ი ნა ში 

გან ვი თა რე ბულ მოვ-

ლე ნებ ზე დიდ წი ლად 

არის და მო კი დე-

ბუ ლი რე გი ო ნუ ლი 

უსაფ რ თხო ე ბა. 

ამი ტომ, NIMD-ს მნიშ-

ვ ნე ლოვ ნად მი აჩ ნი ა, 

რომ თა ვი სი წვლი-

ლი შე ი ტა ნოს უკ რა ი-

ნუ ლი  პო ლი ტი კუ რი 

პარ ტი ე ბის და სა მო-

ქა ლა ქო სა ზო გა დო-

ე ბის გაძ ლი ე რე ბა ში.

ლე ვან ცუც ქი რი ძე

ამ გზით, ასე ვე, ტრე ნინ გე ბი სა და სე მი ნა რე ბის დახ მა რე ბით, 
NIMD-მა უკ რა ი ნა ში პო ლი ტი კუ რი სტრა ტე გი ის ანა ლიზ ში სა-
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ჩარ თო. 

NIMD-ის მი სი ამ უკ რა ი ნა ში ორ გა ნი ზა ცი ის ყვე ლა ახა ლი 
პრი ო რი ტე ტი და წა მოწყე ბა შე ი თავ სა. მათ შო რის, ტექ ნო-
ლო გი უ რი ინო ვა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე ბის 
დე მოკ რა ტი ზა ცი ის თა ნა მედ რო ვე ინ ს ტ რუ მენ ტი ა, მსჯე ლო ბის 
გა ფარ თო ე ბა ან ტი დე მოკ რა ტი ულ პრო პა გან და სა და სა პა სუ-
ხო ქმე დე ბებ ზე, ახა ლი თე მე ბის – უსაფ რ თხო ე ბი სა და ეკო ნო-
მი კუ რი სა კითხე ბის შე მო ტა ნა, რე გი ო ნუ ლი გა მოც დი ლე ბის 
გა ზი ა რე ბა.   

2016 წელს NIMD-ის ხელ შეწყო ბით უკ რა ი ნა ში და იწყო დის კუ-
სი ე ბის სე რია ისეთ სა კითხებ ზე, რო გო რი ცა ა:  

• უკ რა ი ნის პო ლი ტი კუ რი სის ტე მის სპე ცი ფი კა;
• პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი სა და ში და პარ ტი უ ლი დე მოკ-

რა ტი ის პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და გა დაჭ რის 
გზე ბის ძებ ნა; 

• პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის და ფი ნან სე ბა;
• უკ რა ი ნულ პო ლი ტი კა სა და არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბის 

ფი ნან სუ რი მხა რე;  
• გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა პო ლი ტი კა ში. 

უკ რა ი ნუ ლი დე მოკ რა ტი ის მხარ დ აჭე რის კონ ტექ ს ტ ში მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი იყო ისიც, რომ 2016 წელს, მე ოთხედ შედ გა 
სამ ხ რეთ კავ კა სი ი სა და უკ რა ი ნის ახალ გაზ რ და პო ლი ტი კო-
სე ბის ფო რუ მი. ესაა უნი კა ლუ რი ფორ მა ტი, სა დაც ერ თ მა ნეთს 
ხვდე ბი ან ქარ თ ვე ლი, სო მე ხი, აზერ ბა ი ჯა ნე ლი და უკ რა ი ნე ლი 
პო ლი ტი კო სე ბი. ამ დიდ ფო რუმ ზე, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს 
პარ ლა მენ ტ თან ერ თად იმარ თე ბა, 2016 წელს შთამ ბეჭ და ვი 
დე ლე გა ცი ე ბი და სა პა ტიო სტუმ რე ბი გვყავ და, მათ შო რის, 
მა შინ დე ლი ბრი ტა ნე თის სა გა რეო საქ მე თა მდი ვა ნი და დღეს 
უკ ვე კან ც ლე რი, ფი ლიპ ჰა მონ დი. 

2016 წელს NIMD-მა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო პრო ექ ტ ში, რო-
მე ლიც უმაღ ლე სი რა დის – უკ რა ი ნის პარ ლა მენ ტის ქცე ვის 
კო დექ სის შექ მ ნას ით ვა ლის წი ნებს. 

ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო მე-
ლიც 2016 წელს უკ რა ი ნა ში NIMD-ის მი სი ის მუ შა ო ბას მოჰ ყ ვა, 
2017 წელს ლვოვ სა და ოდე სა ში პო ლი ტი კუ რი სკო ლე ბის 
და ფუძ ნე ბა ა, რო მელ თა სას წავ ლო პროგ რა მის ფო კუ სი უკ რა-
ი ნის სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი სა ზო გა დო ე ბის ან ტი კო-
რუფ ცი უ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა იქ ნე ბა.
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2016 წელს NIMD-მა მე ოთხედ შეკ რი ბა სამ ხ რეთ 
კავ კა სი ი სა და უკ რა ი ნის ახალ გაზ რ და პო ლი ტი-
კოს თა ფო რუ მი, რო მელ საც გან სა კუთ რე ბუ ლად 
შთამ ბეჭ და ვი დე ლე გა ცი ე ბი და სა პა ტიო სტუმ რე-
ბი ჰყავ და.  

ორ დღი ან ღო ნის ძი ე ბა ზე და სას წ რე ბად თბი ლის ში 60-მდე მო-
ნა წი ლე ჩა მო ვი და, მათ შო რის, ნი დერ ლან დე ბის სხვა დას ხ ვა 
პარ ტი ის ახალ გაზ რ და პო ლი ტი კო სე ბიც.

სა პა ტიო სტუმ რებს შო რის იყო დი დი ბრი ტა ნე თი სა და ჩრდი-
ლო ეთ ირ ლან დი ის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს სა გა რეო საქ მე-
თა მი ნის ტ რი და დღეს უკ ვე კან ც ლე რი ფი ლიპ ჰა მონ დი. ფო რუ-
მის მუ შა ო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ნი დერ ლან დე ბის სა მე ფოს 
სე ნა ტის ყო ფილ მა წევ რ მა და თავ დაც ვის მი ნის ტ რ მა აიმერტ 
ვან მი დელ კო ოპ მა. 

სამ ხ რეთ კავ კა სი ი სა და უკ რა ი ნის ახალ გაზ რ და პო ლი ტი კოს თა 
ფო რუ მი, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის მხარ და ჭე რი-
თა და მო ნა წი ლე ო ბით გა ი მარ თა, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
ყო ფილ მა თავ მ ჯ დო მა რემ და ვით უსუ ფაშ ვილ მა გახ ს ნა.  

სამ ხ რეთ კავ კა სი ი სა 
და უკ რა ი ნის ფო რუ მი

• სა არ ჩევ ნო სის ტე მე ბი და სა კონ ს ტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბი;
• სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ის წარ მარ თ ვა;
• მე დი ის რო ლი დე მოკ რა ტი ულ პრო ცე სებ ში;
• ქა ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ში; 
• ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა. 

ამ და სხვა თე მებ ზე მსჯე ლობ დ ნენ თბი ლის ში ახალ გაზ რ და პო-
ლი ტი კო სე ბი სა ქარ თ ვე ლო დან, აზერ ბა ი ჯა ნი დან, სომ ხე თი დან, 
უკ რა ი ნი დან და ნი დერ ლან დე ბი დან. 

ამ ინ ს ტი ტუტ მა 

ძა ლი ან ღი რე ბუ-

ლი გა მოც დი ლე ბა 

მომ ცა, რო გორ 

უნ და იმუ შა ოს 

მრა ვალ პარ ტი-

ულ მა სის ტე მამ 

და რო გორ უნ და 

ფუნ ქ ცი ო ნი რებ დეს 

სა ზო გა დო ე ბის 

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი  

სო ცი ა ლუ რი ფე ნე-

ბი და პო ლი ტი კუ-

რი ჯგუ ფე ბი ქვეყ-

ნის სა უ კე თე სო 

ინ ტე რე სე ბის თ ვის.

და ვით უსუ ფაშ ვი ლი,

სა ქარ თ ვე ლოს პარ-
ლა მენ ტის თავ მ ჯ დო-

მა რე (2012-2016)

თქვენ წარ მო ად-

გენთ იმ თა ო-

ბას, რო მე ლიც 

კონ ფ ლიქ ტე ბის 

ჩრდილ ქ ვეშ გა ი-

ზარ და და ნაკ ლე-

ბად ახ სოვს, რას 

ნიშ ნავს მშვი დო-

ბი ა ნი ურ თი ერ თო-

ბა მე ზობ ლებ თან. 

ახა ლი ღო ბე ე ბი სა 

და ბა რი ე რე ბის 

აღ მარ თ ვა რე გი-

ონს უკან სწევს. 

უნ და გა ი ზარ დოს 

თა ნაცხოვ რე ბის 

შე საძ ლებ ლო ბა ამ 

მრა ვალ ფე რო ვან 

რე გი ონ ში მცხოვ-

რე ბი ადა მი ა ნე-

ბის თ ვის და არა 

პი რი ქით.

ფი ლიპ ჰა მონ დი, 
ბრი ტა ნე თის 

კან ც ლე რი 

აიმერტ ვან მი დელ კო ოპი თამარ ბერუჩაშვილი, ლევან ცუცქირიძე, ფი ლიპ ჰა მონ დი
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ფო რუ მის უნი კა ლუ რი ფორ მა ტი შე საძ ლე ბელს ხდის, შეკ რი-
ბოს სხვა დას ხ ვა პო ლი ტი კუ რი გა ერ თი ა ნე ბის ახალ გაზ რ და 
პო ლი ტი კო სე ბი მთე ლი სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ო ნი დან და 
უკ რა ი ნი დან. ეს არის კრი ტი კუ ლი პლატ ფორ მა პო ლი ტი კუ რი 
დე ბა ტე ბის თ ვის რე გი ო ნის პო ლი ტი კუ რი ელი ტის მო მა ვალ 
წარ მო მად გენ ლებს შო რის. 2016 წლის ფო რუმს გან სა კუთ-
რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა ჰქონ და უკ რა ი ნუ ლი კონ ტექ ს ტი სა და 
უკ რა ი ნა ში NIMD-ის მი სი ის გა ფარ თო ე ბის თვალ საზ რი სით. 
ფო რუ მის მხარ დამ ჭე რე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში დი დი ბრი ტა ნე თის და 
ნი დერ ლან დე ბის სა ელ ჩო ე ბი არი ან.  

ეს ფო რუ მი აღარ 

არის ჩვე ნი პრო-

ექ ტი, ეს არის 

სამ ხ რეთ კავ კა-

სი ის და უკ რა ი-

ნის ახალ გაზ რ და 

პო ლი ტი კო სე ბის 

პრო ექ ტი. ჩვენ 

ვის წავ ლეთ, რო-

გორ უნ და ვი მუ-

შა ოთ ერ თად და 

რო გორ ვა კე თოთ 

დე მოკ რა ტია უკე-

თე სად. ვფიქ რობ, 

ეს ფო რუ მი წი ნა 

წლებ თან შე და რე-

ბით მნიშ ვ ნე ლოვ-

ნად გა ი ზარ და. 

გა ი ზარ და დე ბა-

ტე ბის ხა რის ხიც. 

ვხე დავ, რო გორ 

ყა ლიბ დე ბა საქ მი-

ა ნი თა ნამ შ რომ-

ლო ბა სხვა დას ხ ვა 

ქვეყ ნის ახალ გაზ-

რ და პო ლი ტი კო-

სებს შო რის.

ლე ვან ცუც ქი რი ძე  

სამ ხ რეთ კავ კა სი ის 

ახალ გაზ რ და პო ლი ტი კოს თა 

ფო რუ მის კო მუ ნი კე

29 - 30 ივ ნი სი, 2013

ფრაგმენტი 

ჩვენ, სომ ხე თის, აზერ ბა ი ჯა ნი სა და სა ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ის წარ მო მად გენ ლე ბი, ერ თობ ლი ვი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე  
შევ თან ხ მ დით, გა ვა კე თოთ შემ დე გი გან ცხა დე ბა:

• მი ვე სალ მე ბით რე გი ო ნის სხვა დას ხ ვა პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის წარ მო-
მად გენ ლებს შო რის ურ თი ერ თ ქ მე დე ბე ბი სა და დე ბა ტე ბის წარ მარ თ-
ვის ამ პლატ ფორ მის შექ მ ნას;

• მი ვე სალ მე ბით ამ ფო რუმ ზე ჩვე ნი ქვეყ ნე ბის რო გორც მმარ თ ვე ლი, 
ასე ვე (არასაპარლამენტო) ოპო ზი ცი უ რი პარ ტი ე ბის მო ნა წი ლე ო ბას, 
რო გორც მნიშ ვ ნე ლო ვან წინ გა დად გ მულ ნა ბიჯს ჩვენს რე გი ონ ში დე-
მოკ რა ტი ზა ცი ის პრო ცე სის გაღ რ მა ვე ბის მი მარ თუ ლე ბით;

• ვაცხა დებთ სრულ მზად ყოფ ნას, გან ვაგ რ ძოთ ერ თობ ლი ვი მუ შა ო ბა 
ამ ფო რუ მის ფარ გ ლებ ში, რა თა გან ვი ხი ლოთ ჩვენს ქვე ყა ნა სა და 
მთლი ან რე გი ონ თან და კავ ში რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ას პექ ტე ბი. 
ამას თა ნა ვე, მი ვე სალ მე ბით გულ წ რ ფე ლი დე ბა ტე ბი სა და დის კუ სი ე-
ბის გა მარ თ ვის სა შუ ა ლე ბას ურ თი ერ თ პა ტი ვის ცე მი სა და კე თილ გან-
წყო ბის ატ მოს ფე რო ში;

• ვუ ლო ცავთ ერ თ მა ნეთს სა გა რეო საქ მე თა, პო ლი ტი კი სა და უსაფ რ-
თხო ე ბის სა სი ცოცხ ლო სა კითხე ბის გან ხილ ვას და დე ბი თი, ურ თი ერ თ-
პა ტი ვის ცე მა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი და წინ და ხე დუ ლი ფორ მით;

• ჩვენ ვას რუ ლებთ ამ ფო რუმს იმ რწმე ნით, რომ დე მოკ რა ტი უ ლი 
სა ფუძ ვე ლი წარ მო ად გენს ერ თა დერთ სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ან და ხან-
გ რ ძ ლივ სა ფუძ ველს ჩვენს ქვე ყა ნა სა და რე გი ონ ში პო ლი ტი კუ რი 
საქ მი ა ნო ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად და აქ ვე ვაცხა დებთ მზად ყოფ ნას, 
ვიღ ვა წოთ ჩვენს ქვეყ ნებ სა და ჩვე ნი პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
ფარ გ ლებ ში უფ რო მდგრა დი და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი დე მოკ რა ტი უ ლი 
პრო ცე სე ბის დამ კ ვიდ რე ბი სათ ვის.



26 27გახ დი NIMD-ელიგახ დი NIMD-ელი

2016 წელს 80-მა ადა მი ან მა ჩა ა ბა რა და ის წავ ლა NIMD-ის 
დე მოკ რა ტი ის სკო ლებ ში, სა ქარ თ ვე ლოს ოთხ ქა ლაქ ში: 
ბა თუმ ში, ქუ თა ის ში, გორ სა და თე ლავ ში. 

დე მოკ რა ტი ის სკო ლე ბი ინ ტენ სი უ რი, არა ფორ მა ლუ რი სა    
გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა ა, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ-
ვე ლო ბის, არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის, მე დი ის, პო ლი ტი კუ-
რი პარ ტი ე ბის, აკა დე მი უ რი წრე ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის, 
წარ მა ტე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბი სა და თა ნა მედ რო ვე დე მოკ რა-
ტი ის სა კითხე ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე ე-
ბის თ ვის.

დე მოკ რა ტი ის სკო ლე ბის მი სი ა ა, ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის 
და და მა ტე ბი თი რე სურ სე ბი სად მი წვდო მის გა ი ო ლე ბით 
ხე ლი შე უწყოს აქ ტი ურ მო ქა ლა ქე ებს სა კუ თა რი იდე ე ბი სა 
და ამო ცა ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში და ამ გზით და აჩ ქა როს 
დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბა სა ქარ თ ვე-
ლო ში.  

NIMD ეყ რ დ ნო ბა სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის გა მოც დი ლე ბას დე-
მოკ რა ტი ის გა ნათ ლე ბის სფე რო ში და ად გი ლობ რი ვი ექ ს-

დე მოკ რა ტი ის 
სკო ლე ბი 
სა ქარ თ ვე ლო ში  

პერ ტე ბის ცოდ ნას, აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის ეფექ ტი-
ა ნი სა გან მა ნათ ლებ ლო პლატ ფორ მის შე საქ მ ნე ლად. 

პროგ რა მის მო ნა წი ლე ე ბი სწავ ლო ბენ დე მოკ რა ტი ის ძი რი-
თად კონ ცეფ ცი ებს, იღ რ მა ვე ბენ ანა ლი ტი კურ შე საძ ლებ ლო-
ბებს და ეუფ ლე ბი ან იმ პრაქ ტი კულ უნა რებს, რომ ლე ბიც მათ 
სა ზო გა დო ე ბის ეფექ ტი ან ცვლი ლე ბებ ში და ეხ მა რე ბა.  

დე მოკ რა ტი ის სკო ლე ბის პროგ რა მა 4 ძი რი თად მო დულს 
ფა რავს:

1. უნა რე ბი: დე მოკ რა ტი ის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი, კო მუ ნი-
კა ცი ა, პრო ფე სი უ ლი წე რა, სა ჯა რო დე ბა ტე ბი, ინ ტერ ნე ტის 
გა მო ყე ნე ბა;

2. დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბა: მო ქა ლა ქე ო ბა, სა მო ქა-
ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა, ერი, ნა ცი ო ნა ლიზ მი და უმ ცი რე სო-
ბე ბი, კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა, პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი 
უფ ლე ბე ბი, რე ლი გია და დე მოკ რა ტი ა, მე დი ა, გენ დე რი;

3. დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თ ვე ლო ბა: კონ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლიზ მი 
და სა ხელ მ წი ფო მო დე ლე ბი, პო ლი ტი კუ რი იდე ო ლო გი ე-
ბი, პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი, სა არ ჩევ ნო სის ტე მე ბი, ად გი-
ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა, გან ვი თა რე ბის სა კითხე ბი, 
დე მოკ რა ტი ზა ცი ის სა ერ თა შო რი სო კონ ტექ ს ტი;

4. მო ნა წი ლე ო ბა და ლი დე რო ბა: დე მოკ რა ტი უ ლი მო ნა წი ლე ო-
ბის მე ქა ნიზ მე ბი, ლი დე რო ბა, ამომ რ ჩევ ლის უფ ლე ბე ბი და პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბე ბი, ად ვო კა ტი რე ბა, სა მო ქა ლა ქო პრო ტეს ტი, ბი უ ჯე-
ტი რე ბა, პრო ექ ტე ბის მომ ზა დე ბა და მარ თ ვა, მო ნი ტო რინ გი.

2016 წელს NIMD-ის დე მოკ რა ტი ის სკო ლე ბის 5-თვიან 
პროგ რა მას ახა ლი საგ ნე ბი: 

• ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბი და მა თი მდგო მა რე ო ბა სა-
ქარ თ ვე ლო ში;

• სო ცი ა ლუ რი უფ ლე ბე ბი და მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის 
მდგო მა რე ო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში; 

• რა არის გან ვი თა რე ბა – ძი რი თა დი თე ო რი ე ბი და მა-
გა ლი თე ბი; 

• სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის პო ლი ტი-
კა რეტ როს პექ ტი ვა ში

შე სა ბა მი სად, ახა ლი ლექ ტო რე ბიც შე ე მა ტა. 

დე მოკ რა ტი ის სკო-

ლა – ესაა სივ რ-

ცე, სა დაც წლე ბის 

გან მავ ლო ბა ში 

დაგ რო ვე ბულ ცოდ-

ნას მი მარ თუ ლე ბა 

მი ვე ცი და ვის წავ-

ლე, რო გორ უნ და 

ვი ა რო მიზ ნის კენ.

ელე ნე 
მა ხა თე ლაშ ვი ლი, 

ჟურ ნა ლის ტი, თე ლა-
ვის დე მოკ რა ტი ის 

სკო ლა

უნი ვერ სი ტე ტი 

დი დი ხნის წინ 

და ვამ თავ რე და 

მე ნატ რე ბო და არა-

ერ თ ფე რო ვა ნი 

და პროგ რე სუ ლი 

ნა აზ რე ვის მოს მე-

ნა. დე მოკ რა ტი ის 

სკო ლა ში სწო რედ 

ეს დამ ხ ვ და. აქ სწავ-

ლის დროს ჩემ შიც 

მოხ და ღი რე ბუ ლე-

ბე ბის გა და ფა სე ბა. 

სკო ლა ში მი ღე ბუ-

ლი ცოდ ნა ბევ რ ჯერ 

გა მო მად გა ჩემს 

პრო ფე სი ა ში, გაკ ვე-

თი ლე ბის ჩა ტა რე-

ბი სას, ბავ შ ვებ თან 

ურ თი ერ თო ბა ში.

სო ფო ხვა და გი ა ნი, 
პე და გო გი, ქუ თა ი სის 

დე მოკ რა ტი ის სკო ლა 

ეს არის ად გი ლი, 

სა დაც ტო ლე რან-

ტუ ლი ადა მი ა ნე ბი 

ვიწყებთ არა მხო-

ლოდ თა ნამ შ რომ-

ლო ბას, არა მედ 

მე გობ რო ბა საც. ამ 

სკო ლის დამ თავ-

რე ბის შემ დეგ მე, 

რო გორც ეთ ნი კუ-

რი და რე ლი გი უ-

რი უმ ცი რე სო ბის 

წარ მო მად გე ნე-

ლი, უფ რო იმე-

დი ა ნად  ვუ ყუ რებ 

უმ ცი რე სო ბე ბის 

ინ ტეგ რა ცი ის სა-

კითხს. შე მიძ ლია 

ვთქვა უფ რო მე-

ტიც: ინ ტეგ რა ცია 

იწყე ბა NIMD-ში.   

ალი ბა დი რო ვი, 
აზერ ბა ი ჯა ნელ იურის-

ტ თა ასო ცი ა ცი ის 
თავ მ ჯ დო მა რე, გო რის 
დე მოკ რა ტი ის სკო ლა 
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სას წავ ლო პროგ რა მის გარ და, დე მოკ რა ტი ის სკო ლა ერ თ-
გ ვა რი სა მო ქა ლა ქო კლუ ბი ა, რომ ლის კურ ს დამ თავ რე ბუ-
ლებ საც NIMD აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ 
მის მცი რე გრან ტე ბის კონ კურ ს ში, ერ თობ ლივ კონ ფე რენ-
ცი ებ სა თუ სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვან ღო ნის ძი ე ბებ ში.

სკო ლის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბი NIMD-ის კურ ს დამ თავ რე-
ბულ თა ქსელ ში წევ რი ან დე ბი ან. ეს მზარ დი გა ერ თი ა ნე ბა ა, 
რო მე ლიც ად გი ლობ რივ და ეროვ ნულ დო ნე ზე სა ზო გა დო-
ე ბის ინ ფორ მი რე ბის, ად ვო კა ტი რე ბი სა და გა ერ თი ა ნე ბუ ლი 
ძა ლის ხ მე ვის გზით სა ზო გა დო ებ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის პრაქ-
ტი კულ პრო ექ ტებ ზე მუ შა ობს. 

2016 წლის თ ვის NIMD-ის დე მოკ რა ტი ის სკო ლე ბის პროგ-
რა მას ხუთ წ ლი ა ნი გა მოც დი ლე ბა და უგ როვ და. მი სი პი ლო-
ტუ რი პრო ექ ტი ჯერ კი დევ 2011 წელს თე ლა ვი დან და იწყო. 
მა ლე ვე NIMD-მა პროგ რა მის მასშტაბი გაზარდა ქუ თა ის ზე, 
გორ სა და ბა თუმ ზე. დღეს კი, დემოკრატიის სკოლების 
იდეას, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ 
ინიციატივას, უკარაინაშიც იწყებს.  

NIMD დე მოკ რა ტი ის სკო ლებ ში ახა ლი ნა კა დის 
მი ღე ბას 2017 წლის ივ ლის ში გა მო აცხა დებს. 
და ინ ტე რე სე ბულ მა პი რებ მა ინ ფორ მა ცი ი სა 
და სი ახ ლე ე ბის თ ვის მი ა კითხეთ დე მოკ რა ტი ის 
სკო ლე ბის facebook-ის გვერდს – NIMD De-
mocracy School.   

2016 წელს NIMD-მა სხვა დას ხ ვა რე გი ო ნის პო ლი ტი კუ რი 
სკო ლის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბის თ ვის პირ ვე ლად ჩა ა ტა რა 
ტრე ნინ გი პროგ რა მი რე ბა ში. ერ თი კვი რის გან მავ ლო ბა ში, 
ქუ თა ის ში, 20-მდე მსმე ნელ მა: ჟურ ნა ლის ტებ მა, არა სამ-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი სა და  
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებ მა პროგ რა მი რე ბის  
სა ბა ზი სო უნარ - ჩ ვე ვე ბი შე ით ვი სეს და ტექ ნო ლო გი უ რი ინო-
ვა ცი ე ბის კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი გა მო ყე ნე ბა ის წავ ლეს. 

ინ ტენ სი უ რი ტრე ნინ გი, რო მე ლიც ან დ რო ი დის მო ბი ლუ რი 
ტე ლე ფო ნე ბის თ ვის პროგ რა მუ ლი და ოპე რა ცი უ ლი სის ტე მე-
ბის შექ მ ნას, ლო გი კურ და ინო ვა ცი ურ აზ როვ ნე ბას და ეთ მო, 
48-საათიანი დე მოკ რა ტი ის ჰა კა თო ნით დას რულ და. ჯგუ ფე-
ბად და ყო ფილ მა მო ნა წი ლე ებ მა სხვა დას ხ ვა, რე ა ლუ რად 
აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მას ტექ ნო ლო გი უ რი გა დაწყ ვე ტა მო უ-
ძებ ნეს და შე სა ბა მი სი მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცი ე ბის პრო ტო ტი პი 
შექ მ ნეს.

დე მოკ რა ტი ის ჰა კა თო ნი, რო მე ლიც პო ლი ტი კურ კო მუ ნი კა-
ცი ა ში ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის შე მო ტა ნას ისა ხავს მიზ ნად, 
პირ და პირ პა სუ ხობს NIMD-ის მი სი ა სა და იმ ღი რე ბუ ლე ბებს, 
რა ზეც ეს ორ გა ნი ზა ცია დგას.

პო ლი ტი კუ რი ინო ვა ცი ე ბი 
და NIMD-ის დე მოკ რა ტი ის ჰა კა თო ნი 

ჩვენ გვჯე რო-

და, რომ NIMD-ის 

კურ ს დამ თავ რე-

ბუ ლებს თა ვად 

შე ეძ ლოთ იმ 

მო ბი ლუ რი აპ ლი-

კა ცი ე ბის შექ მ ნა, 

რო მე ლიც მათ 

ყო ველ დღი ურ მუ-

შა ო ბა ში გა მო ად-

გე ბო დათ.

მა რი ამ ჩიხ ლა ძე, 
დე მოკ რა ტი ის გა ნათ-

ლე ბის პროგ რა მის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი

იმან, რაც ვის-

წავ ლეთ, მო ლო-

დინს გა და ა ჭარ-

ბა. უსაზღ ვ რო 

შე საძ ლებ ლო ბებ-

თან გვაქვს საქ მე. 

ცხა დი გახ და, რომ 

ჩვენ შეგ ვიძ ლია 

ბევ რი, ოც ნე ბად 

მიჩ ნე უ ლი იდე ის 

რე ა ლუ რად გან-

ხორ ცი ე ლე ბა.

და თო ღონ ღა ძე, 
თე ლა ვის 

დე მოკ რა ტი ის სკო ლა 

ან გა რიშ ვალ დე ბუ-
ლე ბი სა და გამ ჭ ვირ-

ვა ლო ბის გაზ რ და

სა ზო გა დო ებ რი ვი
აზ რის

 მო ბი ლი ზე ბა

მნიშ ვ ნე ლო ვან 
პრო ცე სებ ში ადა-

მი ა ნე ბის იოლი და 
აქ ტი უ რი ჩარ თ ვა

2016 წელს NIMD-მა და იწყო ინ ვეს ტი რე ბა ისეთ სფე რო ში, 
რო მელ ზეც დღეს ყვე ლა ზე მე ტად არის და მო კი დე ბუ ლი 
პო ლი ტი კუ რი ინო ვა ცი ე ბი და ამ გზით დე მოკ რა ტი ზა ცი ის 
ხელ შეწყო ბა. 

NIMD-ის სკო ლა ში 

სწავ ლის შე დე-

გად გა მუდ მე ბით 

ვა მოწ მებ ინ ფორ-

მა ცი ას სხვა დას ხ ვა 

თე მა ზე; ვაკ ვირ დე-

ბი ქა ლა ქის გამ წ-

ვა ნე ბას, ბა თუმ ში 

მიმ დი ნა რე მშე ნებ-

ლო ბებს და სხვა 

მნიშ ვ ნე ლო ვან 

დე ტა ლებს, რა საც 

მა ნამ დე  ყუ რადღე-

ბას არ ვაქ ცევ-

დი. თი თო ე უ ლი 

ლექ ცი ის შემ დეგ 

ვგრძნობ დი, რომ 

გა ცი ლე ბით მე ტი 

ვი ცო დი, ვიდ რე 

მა ნამ დე და ყო ველ 

ჯერ ზე მქონ და სურ-

ვი ლი, ეს ცოდ ნა და 

უნა რე ბი სა მო ქა-

ლა ქო აქ ტი ვიზ მ ში 

გა მო მე ყე ნე ბი ნა. 

ბე ქა ესა ძე,
 ტუ რო პე რა ტო რი, ბა-
თუ მის დე მოკ რა ტი ის 

სკო ლა 

ინოვაციები პოლიტიკაშიგახ დი NIMD-ელი
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2016 წელს, სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის წინ, NIMD-მა ყვე ლა 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის ლი დე რი დე მოკ რა ტი ის სკო ლე ბის 
კურ ს დამ თავ რე ბუ ლებ თან შეხ ვედ რა ზე მი იწ ვი ა. ამ შეხ ვედ რის 
მი ზა ნი, თე ლა ვის, გო რის, ქუ თა ი სი სა და ბა თუ მის სა მო ქა ლა-
ქო სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი ურ წარ მო მად გენ ლებ სა და ძი რი თად 
პო ლი ტი კურ აქ ტო რებს შო რის თე მა ტუ რი დის კუ სი ის წარ მარ-
თ ვა იყო.   

პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის ლი დე რებ მა მსმე ნე ლებს პარ ტი ე-
ბის ხედ ვე ბი და წი ნა სა არ ჩევ ნო პროგ რა მე ბი გა აც ნეს ისე თი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვე ბის გა და საჭ რე ლად, რო გო რი ცა ა: 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდის და ბა ლი ტემ პი, უმუ შევ რო ბა/ სი ღა რი ბე, 
ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გა უ ფა სუ რე ბა, სა გა რე ო- პო ლი ტი კუ რი გა-
მოწ ვე ვე ბი, უმ ცი რე სო ბე ბის უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა, გა ნათ-
ლე ბის სის ტე მუ რი პრობ ლე მე ბი და გენ დე რუ ლი დის ბა ლან სი 
პო ლი ტი კუ რი და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის სხვა დას ხ ვა 
დო ნე ზე. დის კუ სია ასე ვე შე ე ხო იმ გა მოწ ვე ვებს, რო მელ საც 
პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბი სა თუ ში-
და პარ ტი უ ლი სის ტე მის გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში აწყ დე ბი ან.

შეხ ვედ რე ბის ციკ ლ ში ოთხი პო ლი ტი კუ რი პარ ტია მო ნა წი-
ლე ობ და: ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა, თა ვი სუ ფა ლი 

პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის ვი ზი ტი 
დე მოკ რა ტი ის სკო ლებ ში

დე მოკ რა ტე ბი, სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კუ რი პარ ტია და 
ახა ლი პო ლი ტი კუ რი ცენ ტ რი – გირ ჩი. მა თი აუდი ტო რია კი 
ოთხი ვე ქა ლაქ ში თავს უყ რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე-
ბის, არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის, აკა დე მი უ რი წრე ე ბის, მე დი-
ი სა და ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლებს.

დე მოკ რა ტი ის სკო ლის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბით, 
შეხ ვედ რე ბის მთა ვა რი უპი რა ტე სო ბა უშუ ა ლოდ პარ ტი ულ 
ლი დე რებ თან სა უ ბა რი, კო მუ ნი კა ცი ის პირ და პი რი, სან დო და 
ინ ტე რაქ ტი უ ლი ფორ მა ტი იყო.  

დის კუ სი ა ში ჩარ თუ ლი კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბი სათ ვის სა ინ ტე-
რე სო აღ მოჩ ნ და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის რო ლის და ნახ ვაც 
იმ ზო გად პო ლი ტი კურ კონ ტექ ს ტ ში, რო მელ შიც პარ ტი ე ბი-
სად მი ნდო ბა მცირ დე ბა და პო ლი ტი კო სე ბით იმედ გაც რუ ე ბა  
იზ რ დე ბა. 

შე საძ ლებ ლო ბა, სხვა დას ხ ვა პერ ს პექ ტი ვი დან და ე ნა ხათ 
სა ზო გა დო ებ რი ვი პრობ ლე მე ბი, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აღ მოჩ ნ და 
თა ვად პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის თ ვი საც. 

სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის წინ NIMD ასეთ შეხ ვედ რებს 
პო ლი ტი კო სებ სა და პო ლი ტი კუ რად აქ ტი ურ მო ქა ლა ქე ებს 
შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და დი ა ლო გის მხარ და სა ჭე რად 
აწყობს. პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა-
დო ე ბას შო რის დი ა ლო გი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია დე მოკ რა ტი უ ლი 
პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის გაძ ლი ე რე ბის თ ვის. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 

რომ გან ს ხ ვა ვე ბუ-

ლი პო ლი ტი კუ რი 

შე ხე დუ ლე ბე ბი სა 

და იდე ო ლო გი ის 

ძა ლებს მო ვუს მი-

ნეთ. ასე უკე თეს 

არ ჩე ვანს გა ვა კე-

თებთ. 

მაია ფურ ცხ ვა ნი ძე,
თელავის 

დემოკრატიის სკოლის 
კურსდამთავრებული 

აუდი ტო რია მო ი-

ცავ და სხვა დას ხ-

ვა პო ლი ტი კუ რი 

ძა ლე ბის წარ მო-

მად გენ ლებ სა თუ 

მხარ დამ ჭე რებს. 

შე სა ბა მი სად, მე 

მქონ და შე საძ ლებ-

ლო ბა, მო მეს მი ნა 

ჩვენს პროგ რა მას-

თან და კავ ში რე-

ბით კითხ ვე ბი და 

კრი ტი კა სხვა დას-

ხ ვა ხედ ვის მქო ნე 

ადა მი ა ნე ბის გან, 

რაც ყო ველ თ ვის 

სა სარ გებ ლო ა.

 ზუ რაბ ჯა ფა რი ძე, 
ახა ლი პო ლი ტი კუ რი 

ცენ ტ რი – გირ ჩის 
ლი დე რი 
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2016 წელს, NIMD-ის რი გით მე ოთხე დე მოკ რა ტი ის ბა ნა კი, 
რო მე ლიც კა ხეთ ში მო ეწყო და 50-მდე აქ ტი ვის ტი შეკ რი ბა, 
იდენ ტო ბის თე მას მი ეძღ ვ ნა.

და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბი დან დღემ დე, სა ქარ თ ვე ლო ში 
მიმ დი ნა რე ობს დე ბა ტე ბი იმის შე სა ხებ, თუ რას წარ მო ად გენს 
სა ქარ თ ვე ლო, რო გორც ერ თი ა ნი პო ლი ტი კუ რი და კულ ტუ-
რუ ლი სივ რ ცე. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ეს დის კუ სია და ე ფუძ ნოს ის ტო რი ის, 
პო ლი ტი კის, კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის და სა ერ თა შო-
რი სო მდგო მა რე ო ბის ცოდ ნა სა და მის რა ცი ო ნა ლურ გა აზ-
რე ბას, ქვეყ ნის ის ტო რი უ ლი და კულ ტუ რუ ლი ევო ლუ ცი ის 
შე ფა სე ბას, მის თა ნა მედ რო ვე ინ ტერ პ რე ტა ცი ას და, შე დე გად, 
სა ქარ თ ვე ლოს და ნახ ვას თა ნა მედ რო ვე, გლო ბა ლურ კონ ტექ-
ს ტ ში. ის, თუ რას წარ მო ად გენს თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თ ვე ლო 

„იდენტობა“  
დე მოკ რა ტი ის ზამ თ რის ბა ნა კი 2016  
ვინ ვართ? რა ტომ ვართ აქ? და სა ით მივ დი ვართ? 

 

და რო გო რია მი სი ეთი კუ რი, პო ლი ტი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი 
კონ ტექ ს ტი, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია არა მხო ლოდ ქვეყ ნი სათ ვის 
სა ჭი რო ზო გა დი პო ლი ტი კუ რი ორი ენ ტი რე ბის მო სა ნიშ ნად, 
არა მედ ჩვე ნი, სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბის პო ლი ტი კუ რი 
თუ კულ ტუ რუ ლი იდენ ტო ბის უკეთ წარ მო სად გე ნად.

დე ბა ტე ბი თა ნა მედ რო ვე იდენ ტო ბის შე სა ხებ მრა ვალ დო ნე ზე 
მიმ დი ნა რე ობს და ბევრ სა კითხს შე ე ხე ბა. იგი აისა ხე ბა დის კუ-
სი ა ში ქვეყ ნის სა გა რე ო- პო ლი ტი კუ რი ამო ცა ნე ბის შე სა ხებ, 
კა მათ ში უმ ცი რე სო ბა თა უფ ლე ბე ბი სა და რო ლის, თა ნას წო-
რო ბის და თა ვი სუფ ლე ბის სა კითხებ ზე, გლო ბა ლი ზა ცი ა სა და 
კულ ტუ რუ ლი იდენ ტო ბის ურ თი ერ თ მი მარ თე ბას თან და კავ ში-
რე ბით.

სტა ბი ლუ რი, დე მოკ რა ტი უ ლი გან ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ ყო-
ფის თ ვის გა დამ წყ ვე ტი იქ ნე ბა, სა ზო გა დო ე ბა სა ქარ თ ვე ლოს 
დე მოკ რა ტი ულ ტრა დი ცი ას თან მო ახ დენს თვი თი დენ ტი ფი-
ცი რე ბას თუ სა პი რის პი რო, ტო ტა ლი ტა რულ გა მოც დი ლე-
ბას თან, რო მე ლიც ასე ვე წარ მო ად გენს ქვეყ ნის ის ტო რი ის 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს.

იმ სო ცი ა ლუ რი, კულ ტუ რუ ლი თუ პო ლი ტი კუ რი ცვლი ლე ბე-
ბის არ ს ში უკეთ გარ კ ვე ვა, რო მე ლიც დღეს თა ნა მედ რო ვე დე-
მოკ რა ტი უ ლი სა ხელ მ წი ფოს მშე ნებ ლო ბის გზა ზე გვხვდე ბა, 
მხო ლოდ რა ცი ო ნა ლუ რი, ღრმა რეფ ლექ სი ის შე დე გად არის 

შე იძ ლე ბა სწავ-

ლობ დე მთე ლი 

ცხოვ რე ბის გან-

მავ ლო ბა ში, მაგ-

რამ ხვდე ბი, რომ 

აქ ის მენ რა ღაც 

ისეთს, რაც მთლი-

ა ნად ცვლის შენს 

მსოფ ლ მ ხედ ვე-

ლო ბას.

ნი ნო ბე რი ა ნი ძე, 
ბა ნა კის მო ნა წი ლე 

მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნი და სა ინ ტე რე-

სო იყო ლექ ცია 

ქარ თულ ენა ზე, 

რო გორც იდენ ტო-

ბის მა ნიშ ნე ბელ 

ნა წილ ზე. ვარ სხვა 

ენის, კულ ტუ რის 

მა ტა რე ბე ლი და 

შევ ძე ლი, პა რა ლე-

ლე ბი გა მევ ლო 

ჩემს ვა ი ნა ხურ 

ენას თან. და ვას კ-

ვე ნი, რომ ქარ თუ-

ლი ენა არის ჩვე ნი 

ქვეყ ნის სიმ დიდ რე.

შენ გე ლი 
ტო ხო საშ ვი ლი, 

ბა ნა კის მო ნა წი ლე 
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შე საძ ლე ბე ლი, რო მე ლიც ინ დი ვი დუ ა ლურ და კო ლექ ტი ურ 
იდენ ტო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი წარ მოდ გე ნე ბის, ასო ცი ა ცი ე-
ბი სა და არ ქე ტი პე ბის დე კონ ს ტ რუქ ცი ი სა და გა აზ რე ბის გზით 
შე იძ ლე ბა მოხ დეს. რაც უმ თავ რე სი ა, ცვლი ლე ბე ბი უნ და გა ა-
ნა ლიზ დეს სა ზო გა დო ე ბის რო გორც დო მი ნან ტუ რი, ისე უმ ცი-
რე სო ბა თა ან მარ გი ნა ლი ზე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის პერ ს პექ ტი ვი დან.

5 დღის გან მავ ლო ბა ში, NIMD-ის დე მოკ რა ტი ის სკო ლის კურ-
ს დამ თავ რე ბუ ლე ბი და მოწ ვე უ ლი ლექ ტო რე ბი მსჯე ლობ დ ნენ 
ისე თი ფუნ და მენ ტუ რი კითხ ვე ბის შე სა ხებ, რო გო რე ბი ცა ა: 

• რას წარ მო ად გენს თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი იდენ ტო ბა? 
• ვინ არის და რა ამოძ რა ვებს თა ნა მედ რო ვე ქარ თ ველს? 
• რო გო რი არის თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი იდენ ტო ბა? 
• შე საძ ლე ბე ლია თუ არა ახა ლი იდენ ტო ბის შექ მ ნა? 
• ხდე ბა თუ არა, ან შე საძ ლე ბე ლია თუ არა, ახა ლი ნა ცი-

ო ნა ლუ რი ნა რა ტი ვის ფორ მი რე ბა და თუ ასე ა, რო გო რი 
უნ და იყოს იგი? 

• რა რო ლი უნ და შე ას რუ ლონ ამ მნიშ ვ ნე ლო ვან პრო ცეს-
ში დე მოკ რა ტი ის სკო ლე ბის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლებ მა და 
რო გორ შე უძ ლი ათ ამის უკეთ გა კე თე ბა? 

სა მუ შაო სე სი ე ბი, დე ბა ტე ბი, ლექ ცი ე ბი, პო ლი ტი კის სი მუ ლა-
ცი ა, ლი ტე რა ტუ რუ ლი მა რა თო ნი და სხვა მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
ინ ტე რაქ ცი უ ლი კომ პო ნენ ტე ბი, ბა ნა კის მო ნა წი ლე ე ბის თ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხ ზე და ფიქ რე ბის, ახა ლი ცოდ ნის შე ძე-
ნი სა და კო მუ ნი კა ცი ე ბის გა ფარ თო ე ბის წყა როდ იქ ცა.   

აკა მორ ჩი ლა ძემ 

მეცხ რა მე ტე სა-

უ კუ ნის ქა ლაქ ში 

შეგ ვაჭყი ტა და იქ 

ვნა ხეთ, რომ ქა-

ლა ქი ეს არის მოძ-

რა ო ბა, გაც ვ ლა, 

ურ თი ერ თო ბე ბი.  

სივ რ ცე არ არის 

სტა ტი კუ რი, ის 

მუდ მი ვად იქ მ ნე ბა 

და ჩვე ნი დრო ის 

ქა ლა ქის შექ მ ნაც 

ჩვენ ზე ა.

ქრის ტი ნე 
მაღ ლა კე ლი ძე, 

ბა ნა კის მო ნა წი ლე 

უმნიშვნელოვანესი 

დღე   ე    ბი იყო ჩემს 

ცხოვ       რე    ბა    ში, მე 

ამ ბა    ნაკ       ში ვი    პო    ვე 

ის, რა    საც ვე    ძებ       დი 

მთე    ლი ცხოვ       რე    ბა.  

და    ვი    ნა    ხე ვინ ვარ 

მე და ვინ ვართ ჩვენ 

– სად ვართ და რა 

გვინ       და.

ლი    ზა ყა    ზიშ       ვი    ლი,
       ბა    ნა    კის მო    ნა    წი    ლე 

ინ ფორ მა ცია ბანაკში მოწვეული სტუმრებისა და გან-
ხი ლუ ლი თე მე ბის შე სა ხებ, ასე ვე ვი დე ო ლექ ცი ე ბი და 
საინტერესო დის კუ სი ე ბი შე გიძ ლი ათ ნა ხოთ მი სა მარ თებ ზე:

democracybootcamp.ge – „იდენტობა“ – დე მოკ რა ტი ის ზამ-
თ რის ბა ნა კი 2016  

2015.democracybootcamp.ge – „ქალაქები“ – დე მოკ რა ტი ის 
ზაფხუ ლის ბა ნა კი 2015 

Nimd.ge – დე მოკ რა ტი ის ბა ნა კი 2014   
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2016 წელს „დემოკრატიის 
ლი დე რის“ ჯილ დოს 
მფლო ბე ლი 24 წლის 
ჟურ ნა ლის ტი და სა მო ქა-
ლა ქო აქ ტი ვის ტი გვან ცა 
დო ლუ აშ ვი ლი გახ და. 
NIMD-ის მი ერ 3 წლის წინ 
და წე სე ბუ ლი პრი ზი მე ო-
რედ გა და ე ცა ახალ გაზ რ-
და ქალს, რო მელ მაც გან-
სა კუთ რე ბუ ლი სი მა მა ცე, 
სიმ ტ კი ცე და ლი დე რის 
თვი სე ბე ბი გა მო ავ ლი ნა 
დე მოკ რა ტი უ ლი ღი რე-
ბუ ლე ბე ბის, ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბე ბი სა და თა ნას წო-
რო ბის გაძ ლი ე რე ბი სა და 
პო პუ ლა რი ზა ცი ის საქ მე-
ში. 2016 წლის ლი დე რი 
გო რის სა თე მო რა დიო 
„მოზაიკის“ დი რექ ტო რი, 
ჟურ ნა ლის ტი კა ში ევ რო-
კავ ში რის პრი ზის მფლო-
ბე ლი, ბლო გე რი და 
NIMD-ის გო რის დე მოკ-
რა ტი ის სკო ლის კურ ს-
დამ თავ რე ბუ ლი ა.

გვან ცა დო ლუ აშ ვი ლი უკ-
ვე ხუ თი წე ლია აქ ტი უ რად 
მუ შა ობს სხვა დას ხ ვა მე-
დი ა ში და მე ო რე წე ლი ა, 
რაც გორ ში პირ ველ სა თე-
მო რა დი ოს ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლობს. რა დიო „მოზაიკა“ 
2015 წელს და ფუძ ნ და და 
მი სი თა ნამ შ რომ ლე ბი ძი-
რი თა დად NIMD-ის გო რის 
დე მოკ რა ტი ის სკო ლის 
კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბი 
არი ან. გვან ცა რა დი ოს 

„დემოკრატიის ლი დე რის“ 2016 
წლის ჯილ დოს მფლო ბე ლი 

ერ თა დერ თი, რაც 

ნამ დ ვი ლად ვი ცი, 

არის ის, რომ თი-

თო ე უ ლი ჩე მი 

ქცე ვა, რო მე ლიც 

სხვა დას ხ ვა დროს 

სხვა დას ხ ვა სა ხის 

აქ ტი ვიზ მად ითარ-

გ მ ნე ბა, სწო რედ 

ადა მი ა ნე ბის სიყ ვა-

რულს ეფუძ ნე ბა… 

იყო დე მოკ რა ტი-

ის ლი დე რი, ნიშ-

ნავს, ხვდე ბო დე და 

გრცხვე ნო დეს, რომ 

რა ღა ცე ბი ჯერ არ 

გა გი კე თე ბი ა. ბევ რი 

რამ მა ფო რი ა ქებს 

და მა ნაღ ვ ლებს, 

მაგ რამ ახ ლა თით-

ქოს კი დევ უფ რო 

მრცხვე ნი ა, რომ ვი-

ღა ცებს უჭირ დათ და 

მათ გვერ დით ვერ 

ვი ყა ვი, ვი ღა ცებს 

ჩაგ რავ დ ნენ და 

ჩე მი ხმა მათ მხარ-

და სა ჭე რად ვერ იყო 

სა თა ნა დოდ ძლი ე-

რი და ხმა მა ღა ლი. 

„დემოკრატიის ლი დე-
რის“ ჯილ დოს მფლო-

ბე ლი, ჟურ ნა ლის ტი და 
სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტი 

გვან ცა დო ლუ აშ ვი ლი 

გუნდს რი გი თი ჟურ ნა ლის ტის სტა ტუ სით შე უ ერ თ და, 
ტრე ნინ გის პრო ცეს ში გა მო ჩე ნი ლი აქ ტი უ რო ბი სა და 
ლი დე რის თვი სე ბე ბის დამ სა ხუ რე ბით კი, მი სი პირ ვე ლი 
დი რექ ტო რი გახ და. 2017 წელს რა დიო FM მა უწყებ ლო-
ბის რე გი ონ ში გა ფარ თო ე ბას გეგ მავს.

ად გი ლობ რივ სა ზო გა დო ე ბას კარ გად ახ სოვს გვანცას 
კრი ტი კუ ლი სა ჯა რო გა მოს ვ ლე ბი რო გორც ქა ლა ქის 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის, ასე ვე ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის 
წი ნა შე ევ რო პის დღი სად მი მიძღ ვ ნილ ღო ნის ძი ე ბა ზე, 
სა ტე ლე ვი ზიო ტოქ შო უ ებ ში.

2015 წლის 2 ოქ ტომ ბერს, გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
საკ რე ბუ ლო სტა ლი ნის ძეგ ლის დად გ მის სა კითხს გა-
ნი ხი ლავ და. გვან ცა, თა ნა მო აზ რე ებ თან ერ თად, საკ რე-
ბუ ლოს სხდო მას ეს წ რე ბო და. ძეგ ლის დად გ მის იდე ის 
ინი ცი ა ტო რებ მა მას თა ვი სი პო ზი ცი ის მტკი ცედ დაც ვის, 
სი თა მა მი სა და გა ბე დუ ლე ბის გა მო, შე უ რაცხ ყო ფაც კი 
მი ა ყე ნეს. სხდო მა ზე სიტყ ვით გა მოს ვ ლი სას გვან ცამ 
თქვა: „დიახ, ეს ქა ლა ქი იყო სტა ლი ნის სამ შობ ლო, მაგ-
რამ ჩვენ არ გავ ჩე რე ბულ ვართ, წა ვე დით წინ და გო რი 
დე მოკ რა ტი უ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბის მქო ნე ადა მი ან თა 
ქა ლა ქად ვაქ ცი ეთ, სა დაც დიქ ტა ტო რებს ძეგ ლებს აღარ 
უდ გა მენ“. 

სა ქარ თ ვე ლოს გან ვი თა რე ბის გარ დამ ტეხ ეტაპ ზე, რო ცა 
სა ზო გა დო ე ბამ სა მო მავ ლო გან ვი თა რე ბის ორი ენ ტი-
რი უნ და აირ ჩი ოს, გან სა კუთ რე ბით დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა 
ენი ჭე ბა თი თო ე უ ლი გა ბე დუ ლი დე მოკ რა ტის ხმას და 
აქ ტი ვიზმს, რო მე ლიც ან ტი დე მოკ რა ტი ულ პრო პა გან დას 
და უ პი რის პირ დე ბა.

„დემოკრატიის ლი დე რის“ ჯილ დო არის NIMD-ის მხარ-
და ჭე რა და აღი ა რე ბა იმ ღი რე ბუ ლი საქ მი სა, რო მელ საც 
დე მოკ რა ტი ის აქ ტი ვის ტე ბი აკე თე ბენ თა ვი ან თი სა ზო გა-
დო ე ბი სათ ვის, ქა ლა ქის თ ვის, ქვეყ ნი სათ ვის. ყო ველ წ ლი-
უ რი ლი დე რის და სა ხე ლე ბით, NIMD სტი მულს აძ ლევს 
დე მოკ რა ტი ის სკო ლე ბის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლებს, აქ ტი უ-
რად გა მო ი ყე ნონ იქ შე ძე ნი ლი ცოდ ნა და უნა რე ბი და ამით 
თა ვი ან თი წვლი ლი შე ი ტა ნონ სა ქარ თ ვე ლოს დე მოკ რა ტი-
უ ლი სა ფუძ ვ ლე ბის გან მ ტ კი ცე ბა ში. 

„დემოკრატიის ლი დე რის“ ჯილ დოს გა და ცე მით NIMD 
მო მა ვალ შიც წა ა ხა ლი სებს სა ქარ თ ვე ლოს ქა ლებ საც და 
კა ცებ საც, რა თა მათ მე ტი გა ა კე თონ თა ვი ან თი და სხვე-
ბის უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად.
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2016 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში სხვა დას ხ ვა პარ-
ტი ის სა ხე ლით, მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა ტის მან და ტის მო-
სა პო ვებ ლად NIMD-ის დე მოკ რა ტი ის სკო ლე ბის 9 კურ ს-
დამ თავ რე ბულ მა იბ რ ძო ლა. 2011 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, 
მას შემ დეგ, რაც პირ ვე ლი დე მოკ რა ტი ის სკო ლა გა იხ ს ნა 
თე ლავ ში, სა ქარ თ ვე ლო ში არ ჩევ ნე ბი მე ოთხედ ჩა ტარ და. 
კან დი და ტე ბის ნა წი ლის თ ვის 2016 წლის სა პარ ლა მენ ტო 
არ ჩევ ნე ბი პირ ვე ლი იყო, ნა წილს კი მსგავ სი გა მოც დი ლე-
ბა უკ ვე ჰქონ და.

გა ი ცა ნით 2016 წლის მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა ტო ბის კან დი და-
ტე ბი დე მოკ რა ტი ის სკო ლე ბი დან:

•  ვა ნო გა ლახ ვა რი ძე, ოთარ კვი რი კაშ ვი ლი, შაქ რო ტერ ტე-
რაშ ვი ლი და ლე ვან ქინ ქ ლა ძე თე ლა ვის დე მოკ რა ტი ის 
სკო ლი დან;

•  ანა ბა ლი აშ ვი ლი – გო რი დან;

•  ლე ლა სე ბუა – ქუ თა ი სის დე მოკ რა ტი ის სკო ლი დან; 

•  არ მაზ ბახ ტა ძე, მალ ხაზ ნა კა ში ძე და ნი ნო ტავ ლა ლაშ ვი ლი 
– ბა თუ მი დან. 

დემოკრატიის სკოლების 

კურსდამთავრებულები პოლიტიკაში 

სა ქარ თ ვე ლოს ოთხ ქა ლაქ ში, NIMD დე მოკ რა ტი ის სკო-
ლე ბი პო ლი ტი კა ში ჩარ თულ და პო ლი ტი კით და ინ ტე რე სე-
ბულ მო ქა ლა ქე ებს უყ რის თავს. სას წავ ლო პროგ რა მა ისეა 
აწყო ბი ლი, რომ მსმე ნე ლებს დე მოკ რა ტი უ ლი პო ლი ტი კის, 
ღია სა ზო გა დო ე ბის, ეფექ ტი ა ნი მმარ თ ვე ლო ბის ძი რი თა დი 
პრინ ცი პე ბი გა აც ნოს და ანა ლი ზის, და გეგ მ ვის, ლი დე რო-
ბი სა და პო ლი ტი კუ რი გავ ლე ნის მო სახ დე ნად აუცი ლე ბე-
ლი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა ში და ეხ მა როს.

პო ლი ტი კა ში წას ვ ლის მო ტი ვებ სა და სა მო მავ ლო გეგ მებ ზე 
სა უბ რი სას, კან დი და ტი კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბი ისეთ თე-
მებს ეხე ბი ან, რო გო რი ცა ა: უმ ცი რე სო ბე ბის ჩარ თ ვა სა ჯა რო 
ცხოვ რე ბა ში;  ქალ თა წარ მო მად გენ ლო ბის გაზ რ და აქ ტი ურ 
პო ლი ტი კა ში;  მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში; რე ა ლუ რი თვით მ-
მარ თ ვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო-
ბის სა კითხე ბის ლო კა ლუ რად გა დაჭ რის პრაქ ტი კის დამ კ-
ვიდ რე ბით და სხვა.

პარ ტი უ ლი კუთ ვ ნი ლე ბის მი უ ხე და ვად, NIMD-ის კურ ს-
დამ თავ რე ბუ ლე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ აქ ტი ურ პო ლი ტი კა ში 
წას ვ ლა, ახა ლი ტი პის პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბი სა და ინი ცი ა ტი-
ვე ბის აღე ბა, მეტ წი ლად, დე მოკ რა ტი ის სკო ლებ ში გა ტა რე-
ბულ პე რი ოდს, აქ მი ღე ბულ უნა რებს, გა მოც დი ლე ბა სა და 
დამ ყა რე ბულ კო მუ ნი კა ცი ას უკავ შირ დე ბა.

NIMD-ს, რო მე ლიც მრა ვალ პარ ტი უ ლი დე მოკ რა ტი ის გაძ ლი ე-
რე ბი სა და დე მოკ რა ტი უ ლი პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბის თ ვის მუ შა ობს, კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბის აქ ტი ურ პო ლი-
ტი კა ში წას ვ ლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მი აჩ ნი ა. 

არა სამ თავ რო ბო სფე რო დან პო ლი ტი კა ში 

გა დას ვ ლის ორი ძი რი თა დი მი ზე ზი მქონ და – 

დაგ რო ვე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა და კითხ ვე ბი იმის 

შე სა ხებ, თა ვად რა ტომ არ ვცდი ლობ დი ხე ლი-

სუფ ლე ბა ში მოს ვ ლას. ალ ბათ, მარ თ ლაც დად გა 

დრო, უკე თე სო ბის კენ ცვლი ლე ბებ ში თა ვად 

მი ვი ღო მო ნა წი ლე ო ბა, სა კუ თარ თავ ზე ავი ღო 

ინი ცი ა ტი ვა.

ნი ნო ტავ ლა ლაშ ვი ლი, 
ბა თუ მის მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა ტო ბის კან დი და ტი, 

ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ის ყო ფი ლი წევ რი 

ვიბ რ ძო ლებ ეროვ-

ნუ ლი უმ ცი რე სო-

ბე ბის მე ტი ინ ტეგ-

რა ცი ის თ ვის, იმ 

ხარ ვე ზე ბის აღ-

მო საფხ ვ რე ლად, 

რაც სა ხელ მ წი ფო 

ინ ს ტი ტუ ტე ბი სა და 

სა კა ნონ მ დებ ლო 

დო ნე ზე გვაქვს. 

სხვა შემ თხ ვე ვა ში 

ვე რა სო დეს გვექ ნე-

ბა სრულ ფა სო ვა ნი 

დე მოკ რა ტი უ ლი 

სა ხელ მ წი ფო.

 ოთარ კვი რი კაშ ვი ლი, 
თე ლა ვის მა ჟო რი ტა რი 

კან დი და ტი 

NIMD-ის კურ ს-

დამ თავ რე ბულ თა 

ქსე ლის წევ რე ბი 

სწო რედ იმ ძა ლად 

წარ მოგ ვიდ გე ნი ა, 

რო მელ თა გა რე შეც 

პო ლი ტი კუ რი პარ ტი-

ე ბი და, შე სა ბა მი სად, 

მთე ლი პო ლი ტი კუ რი 

სის ტე მა დე მოკ რა ტი-

უ ლი ვერ გახ დე ბა. 

მა რი ამ ჩიხ ლა ძე, 
NIMD-ის დე მოკ რა ტი ის 
გა ნათ ლე ბის პროგ რა-

მის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი
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„აუცილებელი სა კითხა ვი“ გავ-
ლე ნი ა ნი პო ლი ტი კუ რი სტა ტი-
ე ბის ქარ თუ ლი თარ გ მა ნე ბის 
სე რი ა ა, რო მელ საც NIMD-ის 
აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის სა მე-
ზობ ლოს ოფისი გა მოს ცემს. 

პირ ველ წიგ ნ ში შეკ რე ბი ლი 
ესე ე ბის უმ რავ ლე სო ბა სხვა-
დას ხ ვა დროს ავ ტო რი ტე ტულ 
ჟურ ნალ Foreign Affairs-ში და 
სხვა ტიტულოვან ჟურნალებში 
და ი ბეჭ და. ეს ნაშრომები 
დღემ დე გან საზღ ვ რა ვენ 
დე ბა ტებს სა ერ თა შო რი სო 
პო ლი ტი კა სა და დე მოკ რა ტი-
ზა ცი ა ზე.

გა მო ცე მა ში შე სუ ლი მა სა ლე-
ბის უმ რავ ლე სო ბა მა ნამ-

დე ქარ თულ ენა ზე არ იყო 
ხელ მი საწ ვ დო მი. წიგ ნ ზე 
მუ შა ო ბის იდეა დე მოკ რა ტი ის 
სკო ლე ბის მსმე ნე ლე ბის თ-
ვის რამ დე ნი მე სა ინ ტე რე სო 
სტა ტი ის თარ გ მ ნის მო ხა-
ლი სე ობ რი ვი ინი ცი ა ტი ვით 
და იწყო და უფ რო მას შ ტა ბურ 
პრო ექ ტად გარ და იქ მ ნა. 

„აუცილებელი სა კითხა ვის“ 
პირ ველ გა მო ცე მა ზე მუ შა ო-
ბი სას NIMD-ის ორი ენ ტი რი 
იყო ისე თი მა სა ლე ბის შერ-
ჩე ვა, რომ ლე ბიც აქ ტუ ა ლუ რი 
იქ ნე ბო და კონ ტი ნენ ტ სა თუ 
რე გი ონ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე-
სე ბის უფ რო სა ფუძ ვ ლი ა ნად 
გა სა აზ რებ ლად, ევ რო პა ში 
ამ ჟა მად არ სე ბუ ლი კრი ზი სის 
ასახ ს ნე ლად და ახა ლი მი-
მარ თუ ლე ბის სა პოვ ნე ლად. 
ნაშ რო მებ ში გა მოთ ქ მუ ლი 
მო საზ რე ბე ბი დღე საც ღი რე-
ბუ ლია თა ნა მედ რო ვე პო ლი-
ტი კუ რი დე ბა ტე ბის დროს, 
გან სა კუთ რე ბით – ევ რო პის 
კონ ტი ნენ ტის უსაფ რ თხო ე ბის 
კონ ტექ ს ტ ში. 

ამ ჟა მად მუ შა ო ბა მიმ დი ნა რე-
ობს ამ სე რი ის მე ო რე ტომ ზე, 
რო მელ საც NIMD ფარ თო 
აუდი ტო რი ას 2017 წლის გა-
ზაფხულ ზე წა რუდ გენს. 

ბიბლიოთეკაბიბლიოთეკა

ლა კო ნი უ რი გა მო ცე მა სა ქარ-
თ ვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის 
ასო ცი რე ბის შე თან ხ მე ბის 
შე სა ხებ. გზამ კ ვ ლევ ში გა ეც-
ნო ბით სა ქარ თ ვე ლო სა და 
ევ რო კავ ში რის ურ თი ერ თო-
ბის ის ტო რი ას, ევ რო კავ ში-
რის ძი რი თად ინ ს ტი ტუ ტებს, 
ასე ვე, გა მო ცე მა პა სუ ხობს 
 სა ქარ თ ვე ლო ში გავ რ ცე ლე-
ბულ მი თებს ევ რო კავ ში რის 
შე სა ხებ.

NIMD-ის პუბ ლი კა ცი ე ბი სა 
და გა მო ცე მე ბის ელექ ტ-
რო ნუ ლი ვერ სი ე ბის დიდ 
ნა წილს იპო ვით www.
nimd.ge-ს პუბლიკაციების 
განყოფილებაში.

NIMD-ის 
რჩე უ ლი ბიბ ლი ო თე კა 

თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თ ვე ლო ში ისევ თა ნა არ-
სე ბობს ორი ტრა დი ცი ა: ერ თი მხრივ, დე მოკ-
რა ტი უ ლი, ევ რო პუ ლი პო ლი ტი კუ რი ტრა დი-
ცი ა, ხო ლო მე ო რე მხრივ, ტო ტა ლი ტა რუ ლი, 
პოს ტ კო მუ ნის ტუ რი. სას წო რი თა ვი სუფ ლე ბის 
სა სარ გებ ლოდ სა ბო ლო ოდ არ გა დახ რი-
ლა, დე მოკ რა ტი ი სა და თა ვი სუფ ლე ბის თ ვის 
ბრძო ლის ის ტო რია სა ქარ თ ვე ლო ში არ დას-
რუ ლე ბუ ლა.

13 მი თი სტა ლი ნის შე სა ხებ, 

2016

ავ ტო რე ბი: ბონ დო კუ პა ტა ძე, 
ლე ვან ცუც ქი რი ძე 

სა მუ ელ ჰან ტინ გ ტო ნის, ფა რიდ ზა ქა რი ას, კიმ დე ჯუ ნის, ისაია 
ბერ ლი ნის, ჯორჯ კე ნა ნი სა და ფრენ სის ფუ კუ ი ა მას ესე ე ბის 
კრე ბუ ლი.

მთარ გ მ ნე ლე ბი: ლე ვან ცუც ქი რი ძე, ირაკ ლი ქო ბა ლი ა, ქე თე-
ვან კიკ ნა ვე ლი ძე

ავ ტო რე ბი: მი ხე ილ მირ ზი აშ-
ვი ლი, ივა ნე ჩხიკ ვა ძე  

„პოლიტიკა და დე მოკ რა ტია – 
აუცი ლე ბე ლი სა კითხა ვი“  წიგ ნი 1, 2015 

გზამ კ ვ ლე ვი – 
ევ რო კავ ში რი 
და სა ქარ თ ვე ლო, 
2014

სწო რედ ამ ორი ტრა დი ცი ის ჭი დილ ში გა-
მო დის ეს პუბ ლი კა ცი აც, რომ ლის მი ზა ნია 
სტა ლი ნის შე სა ხებ იმ მი თე ბის გა ქარ წყ ლე ბა, 
რომ ლე ბიც ტო ტა ლი ტა რულ მა სა ხელ მ წი ფომ 
შექ მ ნა და ჯერ კი დევ ფარ თოდ არის გავ რ-
ცე ლე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლო ში. სტა ლი ნიზ მის 
პრო პა გან და, მი სი იდე ე ბი სა და საქ მე ე ბის 
გან დი დე ბა ხელს უშ ლის სა ქარ თ ვე ლოს დე-
მოკ რა ტი ულ კონ სო ლი და ცი ას, აძ ლი ე რებს 
ან ტი დე მოკ რა ტი ულ პო ლი ტი კურ მოძ რა ო-
ბებს და შე უ რაცხ ყოფს იმ ასე უ ლა თა სო ბით 
ქარ თ ვე ლის ხსოვ ნას, რომ ლე ბიც სტა ლი ნის 
დიქ ტა ტუ რამ შე ი წი რა.

„13 მი თი სტა ლი ნის შე სა ხებ“ არ ქი ვებ სა და 
ობი ექ ტურ ის ტო რი ულ ინ ფორ მა ცი ას ეყ რ დ-
ნო ბა. ნარ კ ვევ ში ახ ს ნი ლია 13 ყვე ლა ზე აქ-
ტუ ა ლუ რი მი თის წარ მო შო ბის წყა რო, მი ზე ზი 
და ხან გ რ ძ ლი ვო ბის სა ფუძ ვე ლი. ტო ტა ლი-
ტა რულ რე ჟი მებ სა და პერ სო ნებს გა მუდ მე-
ბით თან სდევთ მი თე ბი, რო მელ თა ნა წი ლი 
თა ვად რე ჟი მის არ სე ბო ბის პე რი ოდ ში იქ მ-
ნე ბა და სის ტე მის გაძ ლი ე რე ბას ემ სა ხუ რე ბა. 
მე ო რე ნა წი ლი კი, იქ მ ნე ბა მოგ ვი ა ნე ბით, 
გან ს ხ ვა ვე ბულ სო ცი ა ლურ გა რე მო ში, სა ზო-
გა დო ე ბის მოთხოვ ნის შე დე გად ან გა მიზ ნუ-
ლად, ამ მი თე ბის შემ ქ მ ნე ლი სა ხელ მ წი ფო 
თუ სო ცი ა ლუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის მეშ ვე ო ბით ან 
მა თი დაკ ვე თით. 

იმე დი გვაქვს, რომ ეს პუბ ლი კა ცია გა მო ად-
გე ბათ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტებს ტო ტა ლი-
ტა რუ ლი ტრა დი ცი ი სა და გაძ ლი ე რე ბუ ლი 
ან ტი დე მოკ რა ტი უ ლი პრო პა გან დის წი ნა აღ მ-
დეგ ბრძო ლა ში.

13 მი თი სტა ლი ნის შე სა ხებ ბლო გის სა ხით 
ნა ხეთ ამ მი სა მარ თ ზე: 13mythsaboutstalin.ge
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პარ ტ ნი ო რე ბი დე მოკ რა ტი ის მშე ნებ ლო ბა ში:

• ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოსა და სომხეთში; 
• დიდი ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში;
• ეუთოს უმაღლესი კომისარი ეროვნული უმცირესობების საკითხებში;
• ევროპული პარტნიორობა დემოკრატიისათვის;
• კანადის ადგილობრივი ინიციატივების ფონდი;
• ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ეუთოს ოფისი; 
• საქართველოს პარლამენტი;
• საკანონმდებლო ინიციატივების ლაბორატორია (უკრაინა);
• ილკო კუჩერევის სახელობის დემოკრატიული ინიციატივების ფონდი  

(უკრაინა);

NIMD-ის პარ ტ ნი ო რე ბი 
დე მოკ რა ტი ის მშე ნებ ლო ბა ში

ნი დერ ლან დე ბის მრა ვალ პარ ტი უ ლი დე მოკ რა ტი ის ინ ს ტი ტუ ტის (NIMD) 
აღ მო სავ ლე თევ რო პუ ლი სა მე ზობ ლოს ოფი სი აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ-
ლობს სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ას თან, რომ ლე ბიც მას პროგ რა მე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის საქ მე ში სხვა დას ხ ვა ტი პის პარ ტ ნი ო რო ბას უწე ვენ. NIMD-ის 
მთა ვა რი დო ნო რი არის ნი დერ ლან დე ბის სა მე ფოს სა გა რეო საქ მე თა 
სა მი ნის ტ რო.

ამომრჩეველთა საინფორმაციო ვებგვერდები: 
Partiebi.ge 

Presidenti.ge
 

როგორ გავხდე NIMD-ელი: ინფორმაცია NIMD-ის დემოკრატიის სკოლების შესახებ 
გვერდი Facebook-ზე: NIMD Democracy School

ონლაინ აპლიკაცია: school.nimd.ge

NIMD-ის დემოკრატიის ბანაკის ვიდეოლექციები, დისკუსიები და მოხსენებები:  
democracybootcamp.ge – „იდენტობა“ – დემოკრატიის ზამთრის ბანაკი 2016  

2015.democracybootcamp.ge – „ქალაქები“ – დემოკრატიის ზაფხულის ბანაკი 2015 

პუბლიკაციების ელექტრონული ბიბლიოთეკა 
www.nimd.ge

13 მი თი სტა ლი ნის შე სა ხებ, ბლო გი: 13mythsaboutstalin.ge

NIMD YouTube-ზე
https://www.youtube.com/channel/UCh1G8zVQ1JefUVhvb2L1xDw

NIMD Twitter-ზე
https://twitter.com/NIMD_EEN 

NIMD ონლაინ
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