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ვინ ვართ ჩვენ
აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალ

შარშანდელის მსგავსად, EECMD-ის პრიო

პარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD)

რიტეტი მიმდინარე წელსაც პოლიტიკური

- ახალგაზრდა დამოუკიდებელი ორგანი

გარემოს გაუმჯობესება და დემოკრატიული

ზაციაა, რომელიც 2017 წელს ნიდერლანდე

პოლიტიკური კულტურის გაძლიერებისკენ

ბის ინსტიტუტის მრავალპარტიული დემო

სწრაფვაა, რასაც არსებული პროექტები ემსა

კრატიისთვის (NIMD) ბაზაზე დაარსდა. ეს

ხურება. ამჟამად საქართველო და უკრაინა

უკანასკნელი 2000 წელს ჰააგაში ადგილო

EECMD-ის ყველაზე მსხვილი მიმართულებაა.

ბრივმა საპარლამენტო პარტიებმა დააფუძ

ამის გარდა, გვაქვს პროგრამები სომხეთში,

ნეს - იმ ქვეყნების დასახმარებლად, რო

მოლდოვასა და ყირგიზეთში. საქართველოსა

მელნიც დემოკრატიულ რეფორმებში მხარ

და უკრაინის რეგიონებში ორგანიზაციის 10

დაჭერას საჭიროებდნენ. NIMD-ის ფოკუსში

ოფისი მოქმედებს. ვმუშაობთ დემოკრატიული

საქართველო 2009 წელს მოექცა. სწორედ

პოლიტიკური პარტიებისა და მოძრაობების

მაშინ შეიქმნა ჩვენი ოფისი, რომელ იც

განვითარების, შიდაპარტიული დემოკრატიის

რამდენიმე წლის შემდეგ NIMD-ის წარმო

გაძლიერების, პოლიტიკური განათლების,

მადგენელი გახდა ჯერ სამხრეთ კავკ ა

ახალი ტექნოლოგიების, ეროვნული უმცირე

სიაში, შემდეგ კი აღმოსავლეთ ევროპის

სობების, გენდერული თანასწორობისა და

სამეზობლოში. 2017 წელს გადაწყდა, და

სხვა საინტერესო კუთხით.

მოუკიდებელ ორგანიზაციად დავფუძნებუ
ლიყავით - საამისოდ უკვე საკმაო რესურსი
და გამოცდილება გაგვაჩნდა.
WW W. E E CMD. O RG
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საქმიანობა ხუთ მთავარ
პრინციპს ეყრდნობა
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ:

დემოკრატიულ ქვეყნებს
სჭირდებათ დემოკრატიული
პოლიტიკური პარტიები:
ღია და გამჭვირვალე პოლიტიკური
პარტიების გარეშე შეუძლებელია
ნამდვილი დემოკრატიის არსებობა,
ამიტომ მხარს ვუჭერთ მათ, რათა
გაზარდონ სხვადასხვა ჯგუფების
ჩართულობა პოლიტიკურ ცხოვრე
ბაში. განსაკუთრებულ ყურადღებას
ვუთმობთ ახალი ტექნოლოგიების
გამოყენებას პოლიტიკური ორგა
ნიზების საქმეში, გენდერულ თანა
სწორობას და პოლიტიკურ პროცე
სებში უმცირესობების წარმომადგე
ნელთა მონაწილეობას.

დემოკრატიას სჭირდება
თავისუფალი და სამართლიანი
პოლიტიკური კონკურენცია:
ვცდილობთ, ხელი შევუწყოთ პოლი
ტიკურ და სამოქალაქო ჯგუფებს, დახ
ვეწონ საარჩევნო კანონმდებლობა
თუ პოლიტიკური პარტიების საქმია
ნობასთან დაკავშირებული რეგუ
ლაციები, რათა პოლიტიკური მისწ
რაფებების გამოსახატად ყველას
ჰქონდეს სივრცე და ხმა.

დემოკრატია ეყრდნობა
დემოკრატებს:
ვმუშაობთ დემოკრატიული ლიდე
რების ინდივიდუალური და კოლე
ქტიური შესაძლებლობების გასა
უმჯობესებლად. ყურადღებას ვა
მახვილებთ დემოკრატიულ ღირე
ბულებებსა და არაძალადობრივი
პოლიტიკური ქმედებისთვის საჭირო
ცოდნასა და უნარ-ჩვევებზე.

დემოკრატია დაუსრულებელი
პროცესია:
დაინტერესებულ მხარეებს ვუზია
რებთ ინოვაციურ იდეებს და დაგ
როვილ ცოდნას დემოკრატიზაციის
გზაზე არსებული პრობლემების
გადასაჭრელად და პოლიტიკურ
ცხოვრებაში მათი მონაწილეობის
გასაძლიერებლად.

დიალოგი აძლიერებს
დემოკრატიას:
გვჯერა კონსენსუსის ძალის და ხელს
ვუწყობთ მრავალპარტიულ დიალოგს,
რათა გავუმკლავდეთ პოლიტიკური
ტრანსფორმაციის გამოწვევებს.
WWW.EEC MD.ORG
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მ ი ს ა ს ა ლ მ ე ბე ლ ი ს ი ტ ყ ვ ა

დ ე მო კრ ა ტიის კრ იზ ის ის
პ ე რ იო დ შ ი - დ ე მო კრ ა ტიის
გ ა დ ა ს ა რ ჩე ნა დ

ბრძოლის საშუალებაა, რომელიც ხელს უწყობს
იმ პოლიტიკოსთა დაპირისპირებას, რომლებიც,
დემოკრატიის ნიღაბს ამოფარებულნი, „მოწი
ნააღმდეგეს“ ადამიანის უფლებათა დარღვევაში
ადანაშაულებენ, გამარჯვებულნი კი თავად არღ
ვევენ სხვათა უფლებას. ერთგვარი მოჯადოე
ბული წრეა, საიდანაც ძნელია თავის დაღწევა.

ძვირფასო მკითხველო, ჩვენი ორგანიზაცია
იმ ადამიანების ერთობაა, ვისაც გვჯერა, რომ
ლიბერალური დემოკრატია სწორედ ის სისტემაა,
რომელიც ყველაზე უკეთ იცავს ადამიანთა
ღირსებას და თავისუფლებას, სადაც ყველაზე
მეტადაა შესაძლებელი საკუთარი ოცნებებისა
და მისწრაფებების რეალიზება.
ასევე გვჯერა, რომ დემოკრატია მხოლოდ
პოლიტიკური პარტიების თუ გადაწყვეტილების
მიმღებთა კეთილი ნების შედეგი კი არ არის,
არამედ საზოგადოებაში არსებული პოლიტიკური
შესაძლებლობების გამოხატულებაც. ჩვენი
ამოცანა ამ დემოკრატიულ შესაძლებლობათა
გაძლიერებაა. მათი ხელშეწყობა მიგვაჩნია
ძლიერი დემოკრატიული საზოგადოებების
შექმნის საფუძვლად და არა იმის მოლოდინი,
რომ ეს სისტემა ოდესმე თავისთავად, ვიღაცის
კეთილი ნების შედეგად ჩამოყალიბდება. სწო
რედ ამიტომ, ჩვენი პრიორიტეტი დემოკრა
ტიული მოქალაქეობისა და კულტურის, დემო
კრატიული პოლიტიკური პარტიების და სისტემის
განვითარებაა.
დემოკრატიული საზოგადოების ერთ-ერთი
მთავარი ქვაკუთხედი პოლიტიკური კულტურაა.
ბოლშევიკურ საზოგადოებაში დემოკრატიას ვერ
ააშენებ. იქ, სადაც მოწინააღმდეგის განადგურება
გამარჯვების ერთადერთ ღირსეულ ფორმად
მიაჩნიათ, კონსენსუსი - სისუსტედ, კოჰაბიტაცია
კი დანაშაულად, რთულია, ეფექტურად იმუშაოს
დემოკრატიულმა პოლიტიკამ. ასეთ პირობებში
დემოკრატია მხოლოდ ძალაუფლებისთვის
WW W. E E CMD. O RG

ამ ფონზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია დემო
კრატიული პოლიტიკური კულტურა, როგორც
ცვლილებების საფუძველი. ქვეყნები და საზოგა
დოებები, სადაც თანამშრომლობა, კონსენსუ
სი, თანასწორობა დაფასებული და მიღებუ
ლია, მეტად ვითარდება და დემოკრატიზაციის
პროცესიც უკეთ მიმდინარეობს. ამიტომაცაა
ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი დემოკრატიული
კულტურის გაძლიერება. ამ მიზანს ემსახურება
დემოკრატიის სკოლები, რომლებიც სხვადასხვა
რეგიონში 2012 წლიდან ფუნქციონირებს და ხელს
უწყობს ახალი, დემოკრატიული ფასეულობების
მქონე პოლიტიკური თაობის ჩამოყალიბებას.
თაობის, რომლის თითოეული წევრი ქვეყნის
რიგითი მაცხოვრებელი კი არ იქნება, არამედ,
სრულფასოვანი მოქალაქეც - ყველა უფლებით
და პასუხისმგებლობით.
დემოკრატიზაციის მეორე პირობა დემოკრა
ტების არსებობაა. სწორედ ამას გულისხმობს
ჩვენი დევიზი - „დემოკრატიას სჭირდება
დემოკრატები. ქვეყანას შესაძლოა, ჰქონდეს
დემოკრატიული კონსტიტუცია, მაგრამ ჰყავდეს
ანტიდემოკრატიული პოლიტიკური პარტიები.
ასეთ დროს დიდი რისკია მოხდეს ის, რაც
არაერთ ქვეყანაში მომხდარა - უპასუხისმგებლო,
რადიკალურმა პოპულისტურმა ძალებმა მოიგონ
თავისუფალი არჩევნები. ამიტომ ჩვენი ერთერთი მიზანი დემოკრატიული პოლიტიკური
პარტიების გაძლიერებაა. მოგვწონს თუ არა,
დღესდღეობით არ არსებობს უკეთესი სისტემა,
რომელიც დაგვეხმარება სწორად გადავიტა
ნოთ პოლიტიკაში საზოგადოებრივი ინტერე
სები. პოლიტიკური პარტიები დემოკრატიული
პროცესის ერთ-ერთი მთავარი და, სამწუხაროდ,
დღესდღეობით ძალზე სუსტი შემადგენელია. ამ
რგოლის ჩამოშლა საზოგადოებასა და პოლიტი
კას შორის კავშირს მოსპობს, რაც არეულობის,

მ ის ას ალმებელი სიტ ყვ ა

ანარქიისა და ძალადობრივი რევოლუციის წინა
პირობაა. ამიტომაც ვცდილობთ, პოლიტიკური
პარტიების ინსტიტუციურად გაძლიერებას. ჩვენი
მიზანია, დავეხმაროთ მათ ძლიერ საარჩევნო
სუბიექტებად და დემოკრატიულ ინსტიტუტებად
ჩამოყალიბებაში.
მესამე - პოლიტიკური სისტემაა. უამისოდ
რთულია დემოკრატიული სახელმწიფოს მშე
ნებლობა. დემოკრატიული კონსტიტუცია, სამარ
თლიანი საარჩევნო გარემო, პოლიტიკური
მონაწილეობის წესები ყველა მოთამაშისთვის
პოლიტიკური კონკურენციის გამჭვირვალობას და
სამართლიან თამაშის წესებს უზრუნველყოფს.
ამ მიზნის მისაღწევად ვცდილობთ, პოლიტი
კური დიალოგის კულტურა დავამკვიდროთ. ჩვენი
ორგანიზაციის ოფისი პოლიტიკოსთა უამრავ
შეხვედრას მასპინძლობს, რათა პარტიების
წარმომადგენლებმა ნეიტრალურ სივრცეში
საუბარი შეძლონ. თემები იცვლება, მაგრამ
უცვლელია გარემო, რაც ხელს უწყობს მათ
დაახლოებას. დემოკრატიული ინსტიტუტების
ჩამოყალიბებას დემოკრატიული პროცესი სჭირ
დება. ხშირად ეს საბოლოო შედეგზე არანაკლებ
მნიშვნელოვანია. ამიტომაც ვცდილობთ, მხარი
დავუჭიროთ და წავახალისოთ ცვლილებები
უფრო დემოკრატიული და ეფექტური პოლიტიკური
გარემოს მისაღწევად. ჩვენი მიზანია, შევქმნათ
სისტემა, სადაც პარტიებს შორის კამათი იდეებსა
და პოლიტიკურ პლატფორმებს დაეფუძნება და
არა პიროვნულ მტრობას.
2018 წელი ჩვენი ორგანიზაციისთვის ორი მი
მართულებით იყო მნიშვნელოვანი - უკრაინასა
და საქართველოში გაწეული საქმიანობით,
ახალი საქმიანობის წამოწყებით მოლდოვასა
და ყირგიზეთში და სომხეთის პროგრამის
აღდენით. უკრაინაში ეს გახლდათ პროგრამული
კონსოლიდაციისა და სტაბილურობის წელიწა
დი. რაც შეეხება საქართველოს, ძალიან რთულ
პირობებში მოგვიწია მუშაობა. 2018 საპრე
ზიდენტო არჩევნების წელი იყო, რამაც მანამდე
არსებული პოლიტიკური დაპირისპირება კიდევ
უფრო გააღრმავა. იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში
სულ უფრო იკლებს ნდობა პოლიტიკური ორ
განიზაციების მიმართ, საზოგადოება პოლა
რიზებულია და ადამიანებში მატულობს აპა
თია, პროცესები პიროვნულ ქიშპს ეფუძნება
და არა მხარეთა იდეურ დაპირისპირებას,
რთულია ისაუბრო სისტემურ, პოლიტიკურ თუ
შიდაპარტიულ რეფორმებზე და პოლიტიკის
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გრძელვადიან ხედვებზე. ასეთ პირობებში ჩვენი
მხრიდან მნიშვნელოვანი იყო დემოკრატიის
იმპულსების გაძლიერება - გადარჩენა და დღის
წესრიგში ისეთი თემების შენარჩუნება, როგო
რიცაა პოლიტიკის ხედვებზე დაფუძნებული
საარჩევნო კონკურენცია, პოლიტიკაში ქალებისა
და ეროვნული უმცირესობების მონაწილეობა,
პარტიებში შიდაპარტიული დემოკრატიისა და
გამჭვირვალობის გაზრდა, დემოკრატიული პო
ლიტიკური კულტურის განვითარება და დემო
კრატიული მოძრაობების ორგანიზაციული
მხარდაჭერა.
რისთვისაა საჭირო ეს ყველაფერი? იმისთვის,
რომ პოლიტიკური ქაოსის ფონზე პოლიტიკოსებს
არ დაავიწყდეთ სტრატეგიული მნიშვნელობის
თემების არსებობა და კონფრონტაციამ არ
გადაფაროს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური
ღირებულებები; იმისთვისაც, რომ უმწეონი,
შიშველი ხელების ამარა არ აღმოვჩნდეთ პი
რისპირ ძალისმიერ პოლიტიკასთან.
გასულ წელს დემოკრატიის რეიტინგებში
აღმოსავლეთ ევროპის 28 ქვეყანას შორის
საქართველოს მაჩვენებელი ყველაზე მეტად
გაუარესდა. ეს იყო დემოკრატიის ნახტომი უკან.
ჩვენ კი ვცდილობდით, ჩვენი საქმიანობით
ამ ნახტომის მასშტაბი შეგვემცირებინა და
შემდგომი განვითარების შესაძლ ებლობა
არ დაგვეკარგა. უფრო ზუსტად რომ ვთქვა,
დემოკრატიის კრიზისის პერიოდში ვმუშაობ
დით დემოკრატიული შესაძლებლობების გა
დასარჩენად და გასაძლიერებლად.

ლევან ცუცქირიძე
აღმოსავლეთ ევროპის
მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის
აღმასრულებელი დირექტორი
WWW.EEC MD.ORG
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ლევან ცუცქირიძე

სალომე მუხურაძე

ნინო ხითარიშვილი

აღმასრულებელი
დირექტორი

პოლიტიკური პარტიების
მხარდაჭერის პროგრამის
უფროსი ოფიცერი

დემოკრატიის განათლების
პროგრამის ოფიცერი

მუშაობდა საქართველოს საზო
გადოებრივ საქმეთა ინსტიტუ
ტის რექტორად და სამოქალაქო
რეესტრის რეფორმის პირველი
ფაზის პროექტის მენეჯერად.

ბაკალავრიატის დასრულების
შემდეგ მუშაობდა ადგილობ
რივ არასამთავრობო და საერ
თაშორისო ორგანიზაციებში,
სადაც აქტიურად იყო ჩართული
სამოქალაქო საზოგადოების
დემოკრატიული მოდელის შემუ
შავებაში.

2012-2017 წლებში მუშაობდა
არასამთავრობო ორგანიზაცია
„სამართლიანი არჩევნებისა და
დემოკრატიის საერთაშო-რისო
საზოგადოებაში“.

ასევე, ევროპის უსაფრთხოები
სა და თანამშრომლობის ორგა
ნიზაციასა და ფონდ „ღია საზო
გადოება - საქართველოში.“
მიღებული აქვს მაგისტრის ხა
რისხი ჯონს ჰოპკინსის პოლ
ნიცზეს სახელობის საერთა
შორ ისო ურთიერთობ ების
სკოლაში.
მისი კვლევითი და პრო
ფესიული ინტერესებია სა
გარ ეო და უსაფრთხოების
პოლიტ იკა, პოლიტიკური
ინსტ იტუტებისა და დემ ო
კრატ იული განვით არების
საკითხები.
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მუშაობდა საერთაშორისო ორ
განიზაციებისა და საერთაშორი
სო სამართლის ლექტორად
საქართველოს ტექნიკურ უნი
ვერსიტეტში.
დაამთავრა თბილისის სახელ
მწიფო უნივერსიტეტის საერთა
შორისო სამართლის ფაკულ
ტეტი.
ფლობს მაგისტრის ხარისხს
კულტურათაშ ორისი კონფ
ლიქტ ების მართვაში Alice
Salomon University of Applied
Sciences, ბერლინი.

2010-2011წწ. გაიარა სტაჟირე
ბა საქართველოს პარლამენ
ტის საგარეო ურთიერთობათა
კომიტეტში.
2011-2012წწ. მონაწილეობდა
ეროვნულდემოკრატიული ინს
ტიტუტის საპარლამენტო პროგ
რამაში.
2017 წელს პროფესიული გაც
ვლითი პროგრამით იმყოფე
ბოდა აშშ-ში და გაიარა პრაქ
ტიკა საარჩევნო სისტემების
საერთაშორისო ფონდში.
არის ივანე ჯავახიშვილის
სახელ ობის თბილისის სა
ხელმწიფო უნივერსიტეტის
საერთაშორისო ურთიერთო
ბების ბაკალავრი. სწავლობ
და საქართველოს საზოგა
დოებრივ საქმეთა ინსტიტუტ
ში. ფლობს მაგისტრის ხა
რისხს საერთაშორისო ურთი
ერთობებში.
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შორენა ჯოელი

ნინო ყოჩიაშვილი

კირილო ტრეტიაკი

ფინანსურ-ადმინისტრაციული
ოფიცერი

ფინანსური ასისტენტი/
ბუღალტერი

უკრაინის პროგრამის
ოფიცერი

2009-2015 წლებში მუშაობდა
გაეროს სურსათისა და სოფლის
მეურნეობის ორგანიზაციაში
ფინანსურ-ადმინისტრაციული
ოფიცრის თანამდებობაზე.

ნინოს აქვს მრავალწლიანი
გამოცდილება საერთაშორი
სო დონორებთან მუშაობის:
2015-2017 წლებში მუშაობდა
საქართველოს შრომის, ჯანმრ
თელ ობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროში მინის
ტრის მოადგილის თანაშემ
წედ. 2014-2015 წლებში - ფი
ნანსურ ოფიცრად კომპანია
JSI-ის (ჯონ სნოუ ინქ) საქარ
თველოს ფილიალში, რომელიც
ახორციელებდა აშშ განვი
თარების სააგენტოს (USAID)
პროექტს - „შენარჩუნება“.
2007-2014 წლებში იყო მიწისა
და უძრავი ქონების პროფე
სიონალთა ასოციაციის (APLR)
ფინანსური მენეჯერი, რომე
ლიც ახორციელებდა აშშ გან
ვითარების სააგენტოს პრო
ექტს (USAID) - „მიწის ბაზრის
განვითარება“. 2001-2007 წლებ
ში იკავებდა სხვადასხვა პოზი
ციას მიწის მესაკუთრეთა უფ
ლებების დაცვის ასოციაციის
ფინანსურ დეპარტამენტში.

დაამთავრა ტარას შევჩენკოს
სახელობის კიევის ეროვნული
უნივერსიტეტი.

2006-2007 წლებში იყო საქარ
თველოს ოფისის კოორდინა
ტორი IREX/IATP-ის ოფისში.
2005-2006 წლებში მუშაობ
და IREX-ში, USAID-ის მიერ
დაფინანსებულ მედია ინოვა
ციების პროგრამაში - ტრენინ
გებ ის პროგრამის ოფიცრ ის
პოზიციაზე.
2007-2008 წლებში მიიღო სამ
თავრობო დაფინანსება კვიპ
როსის დაგეგმვის ბიუროსაგან
და დაამთავრა კვიპროსის უნი
ვერსიტეტი ბიზნესის ადმინის
ტრირების განხრით.
1990-1995 წლებში სწავლობდა
თბილისის სახელმწიფო უნი
ვერსიტეტის აღმოსავლეთ
მცოდენობის ფაკულტეტზე.
მიღებული აქვს მაგისტრის
ხარისხი.
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1998-2002 წლებში იყო ისტო
რიის ფაკულტეტის დოცენტი,
2002-2016 წლებში კი უკრაი
ნის პარლამენტის (ვერხოვნა
რადა) სამდივნოში მუშაობდა.
2007-2011 და 2014-2016
წლებ ში ეკავა სამდივნოს
საერთაშორისო ურთიერთო
ბების დეპარტამენტის დირექ
ტორის თანამდებობა.
2011 წელს აირჩიეს შავი
ზღვის ეკონომიკური თანამშ
რომლობის ორგანიზაციის
(BSEC) საპარლამენტო ასამ
ბლეის გენერალურ მდივნად.

დაამთავრა თბილისის დამოუ
კიდებელი უნივერსიტეტი და
ფლობს ეკონომისტის ხარისხს
(ფინანსებისა და კრედიტის
სპეციალობით).
WWW.EEC MD.ORG
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წლიური ანგარიში
2018

პეტრო კუზუკი

თამარ მამეიშვილი

თემურ ჯვარშეიშვილი

ლვოვის დემოკრატიის
სკოლის კოორდინატორი

ბათუმის დემოკრატიის
სკოლის კოორდინატორი

ქუთაისის დემოკრატიის
სკოლის კოორდინატორი

ამავდროულად იკავებს ასის
ტენტ პროფესორის პოზიციას
ივან ფრანკოს სახელ ობის
ლვოვის ეროვნულ უნივერ
სიტეტში. მუშაობდა დეპუტა
ტის თანაშემწედ და ამერიკის
შეერთ ებული შტატების ყო
ფილი კონგრესმენების ასო
ციაციის უკრაინის საპარლა
მენტო სტაჟირების პროგრამის
კოორდინატორად. ნიდერ
ლანდ ებში, გრონინგენის
უნივერსიტეტში მუშაობდა
გრძელვადიან კვლევით პრო
ექტზე, რომელიც შეისწავლიდა
უკრაინის პოსტ-კომუნისტურ
ტრანსფორმაციასა და ამ ტრან
სფორმაციის საზოგადოებრივ
გამოწვევებს.

მუშაობდა არასამთავრობო
ორგანიზაცია „დემოკრატიის
ინსტ იტუტის“ პროექტების
კოორდინატორად და მედია
მონიტორად „საზოგად ოე
ბრივი აზრის კვლევისა და
მარკეტ ინგის ინსტიტუტში“;
adjaranews-ის რედაქტორად და
გაზეთ „ბათუმელების“ კორეს
პონდენტად.

მუშაობდა ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის საკრებუ
ლოში თავმჯდომარის თა
ნაშ ემწედ. სტაჟირებას გა
დიოდა საქართველოს პარ
ლამენტის საგარეო ურთიერ
თობათა კომიტეტში. წლების
მანძილზე თანამშრომლობდა
შვედეთის ადგილობრივი დე
მოკ რატ იის საერთაშორისო
ცენტრთან ადგილობრივი თვით
მმართველობის პროცესში მოქა
ლაქეთა ჩართულობის კუთხით.

პეტრო კუზუკი ივან ფრანკოს
უნივერსიტეტის საერთაშორი
სო ურთიერთობების დეპარ
ტამენტის კურსდამთავრებუ
ლია. ფლობს პოლიტიკური
ფილოსოფიის მაგისტრის ხა
რისხს იორკის უნივერსიტეტში.
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ამჟამად საქართველოს საზო
გადოებრივ საქმეთა ინსტიტ
უტის მაგისტრია ჟურნალის
ტიკასა და მედიამენეჯმენტში.
მისი ინტერესის სფეროებია
ახალი ამბები, მედია-თეო
რიები, საზოგადოებრივი აზ
რისა და კონტენტანალიზური
კვლევები.

აკაკი წერეთლის სახელმწი
ფო უნივერისტეტის სოციალურ
მეცნიერებათა მაგისტრია
საერთაშორისო ურთიერთო
ბებში. მისი ინტერესის ძირი
თადი სფეროა არჩევნები და
საარჩევნო სისტემები.

EECMD

ჩ ვენი გუნდი

წლიური ანგარიში
2018

ზაზა ჭიპაშვილი

ნიკოლოზ შარვაშიძე

თამთა ჯაფარაშვილი

გორის დემოკრატიის სკოლის
კოორდინატორი

თელავის დემოკრატიის
სკოლის კოორდინატორი

პროექტების ასისტენტი

მუშაობდა საქველმოქმედოჰუმანიტარულ ცენტრ „აფხა
ზეთის“ (CHCA) მიერ შიდა
ქართლის რეგიონში განხორ
ციელებული სოციალური და
ჰუმანიტარული მიმართულე
ბის პროექტების კოორდინატო
რად. სხვადასხვა პერიოდში
- საჯარო სტრუქტურებში. იყო
სოციალური მომსახურების
სააგენტოს რეგიონალური სამ
სახურის უფროსი და გორის
რაიონის გამგეობის სოციალურ
საკითხთა განყოფილების ხელ
მძღვანელი.

მუშაობდა სტატისტიკის ეროვ
ნული სამსახურის კახეთის რე
გიონულ ოფისში, „ათასწლეუ
ლის ფონდის ზეგავლენის შე
ფასების პროექტში“ თელავსა
და ახმეტაში; ადგილობრივი
თვითმართველობის ახალგა
ზრდულ საქმეთა სამსახურში.
აქვს როგორც სამთავ რობო
და ადგილობრივი თვითმმარ
თველობის სექტორში მუშაობის,
ასევე საერთაშორისო პროე
ქტების განხორციელებაში მო
ნაწილეობის გამოცდილება.

გავლილი აქვს სასწავლო
პრაქტიკა

საგარეო საქმეთა
სამინ ისტროს აღმოსავლეთ
ევროპის სამმართველოში. მუ
შაობდა კერძო კომპანიებში
გაყიდვების, პარტნიორებთან
ურთიერთობისა და პროექტების
მართვის მიმართულებით.

არის საქართველოს საზოგა
დოებრივ საქმეთა ინსტიტუ
ტის (GIPA), სახელმწიფ ო
მმართველობის მაგისტ რი
ადგილობრივი მმართველო
ბისა და თვითმმართველო
ბის სპეციალობით. დამთავ
რებული აქვს ცხინვ ალის
სახელმწიფო პედაგოგიური
ინსტიტუტის ისტორია-ფილო
ლოგიის ფაკულტეტი.

არის თელავის იაკობ გოგე
ბაშვილის სახელობის სახელ
მწიფო უნივერსიტეტის, დიპ
ლომატიისა და საერთაშორი
სო ურთიერთობების ისტო
რიის მაგისტრი. ამავე უნი
ვერსიტეტში მიღებული აქვს
ბაკალავრის წოდება ჰუმანი
ტარულ მეცნიერებებეში, დიპ
ლომატიისა და მსოფლიო ის
ტორიის სპეციალობით.

11

არის შავი ზღვის საერთაშო
რისო უნივერსიტეტის საერ
თაშორისო ურთიერთობების
ინგლისურენოვანი პროგრა
მის დამამთავრებელი კურსის
სტუდენტი - მეორადი სპეცია
ლობით საერთაშორისო ეკო
ნომიკაში. მისი ინტერესის
სფეროებია ქალთა პოლიტი
კური ჩართულობა, გენდერუ
ლი პოლიტიკა და ქალების
ეკონომიკური გაძლიერება;
პოლიტიკური პარტიების მხარ
დაჭერის პროგრამა.
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პროგრამები და
პროექტები
პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის
პროგრამა
ცენტრის საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი
მიმართულებაა, რომლის მიზანია ხელი
შეუწყოს პარტიებს, გახდნენ უფრო გამჭ
ვირვალე, დემოკრატიული, ამომრჩევლი
სა და საზოგადოების მიმართ ანგარიშ
ვალდებულნი. საქართველოში უამრავი
პარტიაა რეგისტრირებული. ბუნებრივია,
ყველასთან ვერ ვითანამშრომლ ებთ.
გამომდინარე იქედან, რომ პროგრამის
მიზანი ქვეყანაში დემოკრატიული ღირე
ბულებების დაფუძნება და მათი განვი
თარების ხელშეწყობა, უპირატესობ ას
საპარლამენტო პარტიებს ვანიჭებთ, თუმ
ცა ვთანამშრომლობთ ახალშექმნილ პარ
ტიებთანაც. ძირითადად მათთან, ვისაც არა
აქვს საპარლამენტო პლატფორმა, მაგრამ

ფლობს ქვეყანაში პოლიტიკური კლიმატის
შექმნის პოზიტიურ პოტენციალს. გასულ
წელს ჩვენს ფოკუსში „შენების მოძრაობა“
და „სამოქალაქო მოძრაობა“ აღმოჩნდნენ,
რომელთაც სტრატეგიული დაგეგმვისა და
ორგანიზაციული განვითარ ებისათვის
საჭირო პროგრამები შევთავაზეთ.

მეორე მიმართულება პარტიებში
შიდა დემოკრატიის გაძლიერებაა
- ჩვენს პარტნიორ პოლიტიკურ პარტიებს
ვეხმარებით წევრების მიღების, დაწინაუ
რების, საარჩევნო სიაში ჩასმის, შიდაპარ
ტიული გადაწყვეტილებების და სხვა მნიშვ
ნელოვანი ორგანიზაციული და პოლიტიკური
პროცესების სიღრმისეულად განხილვასა და
ახალი, უფრო დემოკრატიული და ეფექტური
მიდგომების დანერგვაში.

ორმხრივი თანამშრომლობის პროგრამაში სხვადასხვა მეთოდოლოგიას ვიყენებთ.
ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული დაგეგმვის პროგრამაა. სტრატეგიული
დაგეგმვისას ვეხმარებით პარტიას, ჩამოაყალიბოს საკუთარი მისია, ღირებულებები,
შიდა სტრუქტურა, გააკეთოს რისკების ანალიზი და შექმნას განვითარების გეგმა. გეგმაზე
თავად პარტიის წარმომადგენლები მუშაობენ, ჩვენი პროგრამის თანამშრომლები კი
მათ ამ ყველაფრის სწორად განხორციელებაში ეხმარებიან.

სალომე მუხურაძე: „პროგრამის ერთ-ერთი ღირსებაა ისიც,

რომ ყველა პარტიის მიმართ ერთნაირი მიდგომა არ გვაქვს.
თითოეულთან ინდივიდუალურად ვმუშაობთ და ჩვენს პარტნიორ
ყველა პოლიტიკურ პარტიას სპეციალურად მათთვის შექმნილ
განვითარების პროექტებს ვთავაზობთ“.
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EECMD და არჩევნები

2018 წელი საპრეზიდენტო არჩევნების
წელი იყო, რომელსაც ტრადიციული ონლაინ
პლატფორმით გამოვეხმაურეთ

w w w . p r e z i d e n t i . g e

მნიშვნელოვანი ონლაინ-რესურსია, რომე
ლიც, 2013 წლიდან მოყოლებული, აქვეყნებს
საქართ ველოს პრეზიდენტობის კანდი
დატების წინასაარჩევნო შეხედულებებს
ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ,
ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებზე.
ვებ-გვერდის მიზანია, პრეზიდენტობის
კანდიდატებმა ამომრჩეველს კონკრეტული,
შედეგზე ორიენტირებული და ნათლად
ჩამოყალიბებული წინასაარჩევნო ხედვები
შესთავაზონ, რაც აადვილებს არჩევნების
დღეს გადაწყვეტილების მიღებას.
ამავე პროექტით გვსურს ხელი შევუწყოთ
წინასაარჩევნო კონკურენციას და ამ თემაზე
წარვმართოთ რაციონალური, საქმიანი და
პოლიტიკაზე ორიენტირებული დისკუსიები.
ვებ-გვერდს თან ახლავს სოციალური მედი
ის აპლიკაციები, რომლითაც შესაძლებე
ლია აქტუალური ინფორმაციის სწრაფად
გავრცელება.

ფორმატი მარტივია: საარჩევნო სუბიექტებს
ვუგზავნით კითხვარს, რომელიც საზოგადოე
ბისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს მოიცავს
- ეკონომიკას, უსაფრთხოებას, ჯანდაცვას,
განათლებას, საგარეო კურსს, დასაქმების
პოლიტიკას და ა.შ. თითოეულ კითხვაზე
პასუხი არ უნდა აღემატებოდეს 250 სიტყვას.
შედეგად, ხელთ გვაქვს კანდიდატების
საარჩევნო პროგრამა - ჩამოყალიბებული
მოკლედ და გასაგებად. ეს ყველაფერი
მშვენიერი შესაძლებლობაა დაინტერესე
ბულ პირთათვის, ერთ სივრცეში გაეცნონ
კანდიდატების ხედვას და ისე მიიღონ
გადაწყვეტილება. კარგი რესურსია პოლი
ტოლოგებისა და სოციოლოგებისთვის და
თავად პოლიტიკოსებისთვისაც - საკუთარი თუ
მოწინააღმდეგის პოზიციათა შესაფასებლად.
2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე
19 კითხვისგან შედგენილი კითხვარი 5
კანდიდატს გავუგზავნეთ. არჩევნებამდე
ერთი თვით ადრე ამომრჩეველს შეეძლო
მათი პასუხების ვებ-გვერდზე შეფასება.
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მრავალპარტიული დიალოგის
სივრცეები

„მრავალპარტიული დიალოგის სივრ
ცეები: დემოკრატიის მხარდამჭერთა
კავშირების გაძლიერება“ ევროკავშირის
მიერ დაფინანსებული საცდელი პროექტია,
რომელიც 2018 წელს დაიწყო და პოლიტიკურ
პარტიებს შორის დიალოგის ხელშეწყობას
ისახავს მიზნად. ამჟამად მასში ექვსი ქვე
ყანაა ჩართული: საქართველო, ყირგიზეთი,
მოლდოვა, ბენინი, მაროკო და ტუნისი. პრო
ექტს საქართველოში „აღმოსავლეთ ევროპის
მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრი“ მის
პარტნიორ ჰოლანდიის მრავალპარტიული
დემოკრატიის ინსტიტუტთან (NIMD), ევროპული
პარტნიორობა დემოკრატიისათვის (EPD) და
ხმელათაშუა და საერთაშორისო კვლეების
ცენტრთან (CEMI) ერთად ახორციელებს.
სალომე მუხურაძე: „აღნიშნული პროექტი
სხვა ქვეყნებისთვის მრავალპარტიული
დიალოგის ფორმატთა გაცნობას და
დაგროვილი გამოცდილების გაზიარებას
ითვალისწინებს. ამ მხრივ ბევრი გვაქვს
სათქმელი. წლებია, ჩვენი ორგანიზაცია
მრავალპარტიული დიალოგის ფორმატის
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განვითარებაზე მუშაობს. ჩვენს ოფისში ან
სხვა ნეიტრალურ სივრცეში რეგულარულად
ვიწვევთ პოლიტიკურ პარტიებს და ვმას
პინძლობთ სხვადასხვა საკითხზე დისკუ
სიას. საწყისი ეტაპისთვის ერთ-ერთი ყვე
ლაზე აქტუალური თემა შევარჩიეთ - პოლი
ტიკურ პროცესებში ქალთა ჩართულობა,
რაც დანარჩენი მონაწილეებისთვისაც მნიშ
ვნელოვანია. შევეცადეთ, მათთვის ჩვენში
არსებული რეალობის შესახებ მოგვეთხრო,
საკუთარი გამოცდილება გაგვეზიარებინა.“
„ამავე პროექტის ფარგლებში გასულ წელს
მოლდოვასა და ყირგიზეთს ვსტუმრობდით.
ორივე ქვეყნიდან 10-10 ახალგაზრდა შევარ
ჩიეთ, რომლებიც წელს საქართველოში
ჩამოვლენ და ადგილობრივ და უკრაინელ
თანატოლებთან ერთად ორკვირიან ტრე
ნინგში მიიღებენ მონაწილეობას. ქართული
მხარე ცდილობს, მრავალპარტიული პლატ
ფორმისთვის რაც შეიძლება მეტი ცოდნის
პროდუქტი შექმნას და ამ გზით დაეხმაროს
რეგიონის ქვეყნების განვითარებას“.

პრ ოგრამები და პ როექტ ებ ი

EECMD

წლიური ანგარიში
2018

15

ქალთა ჩართულობა
პოლიტიკურ პროცესებში
ქალთა ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში
ჩვენი ცენტრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
შემადგენელია. 2011 წელს მრავალპარტიული
დიალოგის ფორმატში დაფუძნდა სამუშაო
ჯგუფი, რომელიც აქტიურად ჩაერთო პოლიტი
კაში ქალთა როლის გასაძლიერებლად. 2012
წლიდან ვმუშაობთ სხვადახვა საკითხზე - დაწ
ყებული საკანონმდებლო ცვლილებებიდან შიდაპარტიული მექანიზმების ჩათვლით.
პრობლემის აქტუალობიდან გამომდინარე,
მესამე წელია ვადგენთ საქართველოს

პოლიტიკური პარტიების გენდერული
თანასწორობის რეიტინგს. შესაბამისი
კვლევის შედეგად იკვეთება, თუ რა მდგო
მარეობაა პარტიებს შიგნით ამ თვალსაზ
რისით და როგორია მათ მიერ წარმოებუ
ლი გენდერული პოლიტიკა, როგორც სა
კანონმდებლო და პოლიტიკურ, ისე შიდა
პარტიულ ასპარეზზე. გენდერული თანა
სწორობის რეიტინგის მესამე კვლევა 2018
წელს გამოიცა და ხელმისაწვდომია ჩვენი
ორგანიზაციის ვებ-გვერდზე.
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მრგვალი მაგიდა პოლიტიკური
პარტიების განვითარების
მხარდასაჭერად

2018 წლის მაისში აღმოსავლეთ ევროპის
მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის
(EECMD) ორგანიზებით და საქართველოში
ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფი
ნანსური მხარდაჭერით მრგვალი მაგიდა
გაიმართა, რომელიც თანამედროვე ეპო
ქაში პოლიტიკური პარტიების როლს და
განვითარებას მიეძღვნა. ერთდღიან ღო
ნისძიებაში საერთაშორისო დონორი ორგა
ნიზაციები, ექსპერტები, პოლიტიკური პარ
ტიებისა და აკადემიური წრეების წარმო
მადგენლები მონაწილეობდნენ, რომ
ლებმაც პოლიტიკური პარტიების განვითა
რების მხარდაჭერისა და ზოგადად, დე
მოკრატიზაციის პროცესის პრობლემების
შესახებ ისაუბრეს.
ევროკავშირი და მის აღმოსავლეთ სამე
ზობლოში მდებარე ქვეყნები დღესდღეო
ბით მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე
დგანან: ეკონომიკური სირთულეები, ანტი
დემოკრატიული პროპაგანდა, შესუსტებული
ნდობა პოლიტიკური პარტიების და ინსტი
ტუტების მიმართ, გაზრდილი საფრთხე
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ავტორიტარული მოთამაშეების მხრიდან,
სახელმწიფოთა სიმყიფე და კორუფცია ყველაფერი ეს იმის საჭიროებას ქმნის, რომ
რეგიონში ახალი მიდგომები შემუშავდეს
დემოკრატიის მხარდასაჭერად. პოლიტიკური
პარტიების როლი ამ პროცესებში უმთავრესია,
ამიტომ მნიშვნელოვანია მათ განვითარებაზე
ზრუნვა.
მსჯელობა შეეხო თავად საერთაშორისო
დონორებისა და საერთაშორისო ორგანი
ზაციების როლსაც პოლიტიკური ველის
ჩამოყალიბების პროცესში. მონაწილეებმა
განიხილეს გლობალური საკითხები და
შეძლებისდაგვარად უპასუხეს საინტერესო
შეკითხვებსაც: ციფრული ეპოქის დად
გომასთან ერთად ხომ არ მოძველდა დღე
მდე არსებული მიდგომები და მეთოდები?
არსებ ული საერთაშორისო ვითარებისა
და ახალი გამოწვევების ფონზე ხომ არ
დადგა დრო, განახლებული ფორმატით
იმუშაონ პოლიტიკურ პარტიებთან? ამ და
სხვა მნიშვნელოვან თემებზე მსჯელობა და
პასუხების ძიება მომავალშიც გაგრძელდება.

პრ ოგრამები და პ როექტ ებ ი

ბაკურ კვაშილავა,
პოლიტოლოგი:
„ქართულ რეალო
ბაში, სადაც პოლი
ტიკური სპექტრ ი
მკვეთრად პოლა
რიზებულია, ცოტაა
ორგანიზაციები, რომ
ლებიც ახერხებენ სხვა
დასხვა პარტიასთან, მათ
შორის, სამთავრობოსა და ოპოზიციურთანაც
თანაბარი წარმატებით თანამშრომლობას. ამ
თვალსაზრისით აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი
მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EEMCD)
გამორჩეულია. მნიშვნელოვანია მისი წვლილი
დემოკრტიული გარემოს ჩამოყალიბებაში
ჯერ კიდევ იმ პერიოდიდან, როდესაც NIMD
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ერქვა და ჰოლანდიის მრავალპარტიული
ინსტიტუტის ფილიალს წარმოადგენდა. ამ
ორგანიზაციამ საქართველოში არაერთი
საინტერესო პროექტი განახორციელა, მათ
შორის, დემოკრატიის სკოლების, პოლიტიკურ
პარტიებთან თანამშრომლობის, პროგრამუ
ლი განვითარებისა და სტრატეგიული დაგეგმ
ვის ხელშეწყობის და ა.შ. შედარებით ახალი
წამოწყებებიდან აღსანიშნავია პროგრამა,
რომელიც ეუთოს მხარდაჭერით მიმდინარეობს
- ეროვნული უმცირესობების ჩართულობის
ზრდა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
აქედან გამომდინარე, მიმაჩნია, რომ EEMCD-ს
როლი ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების
განვითარებაში საკმაოდ დიდია და რაც
მთავარია, ლიბერალური ღირებულებების
მქონე პარტიების მთელ დიაპაზონს მოიცავს“.

WWW.EEC MD.ORG

18

EECMD

წლიური ანგარიში
2018

პ რ ო გრ ა მ ე ბი დ ა პ რ ო ე ქ ტ ე ბი

ეროვნული უმცირესობები
ქართულ პოლიტიკაში
ოთხი წელია აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული
დემოკრატიის ცენტრი ეროვნული უმცირესობების საკითხებში
ეუთოს უმაღლესი კომისრის ოფისთან ერთად (OSCE-HCNM)
საქართველოში ეროვნული უმცირესობების გაძლიერების,
მათი ინტეგრაციისა და ქვეყნის საზოგადოებრივპოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობის პროგრამას
ახორციელებს.
ეს პროექტი 2014 წელს დაიწყო, როდესაც დავაფუძნეთ
მრავალპარტიული დიალოგის პლატფორმა ეროვნული
უმცირესობების პოლიტიკაში მონაწილეობის განსახილველად,
სადაც თავი მოვუყარეთ საპარლამენტო და არასაპარლამენტო
პარტიებს, რომლებიც რეგულარულად ხვდებოდნენ ერთმანეთს
- თბილისშიც და რეგიონებშიც. განსაკუთრებით აქტიურად
მუშაობდნენ ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში, სადაც
ეროვნულ უმცირესობათა ყველაზე მეტი წარმომადგენელი
ცხოვრობს. 2018 წელს პროექტში მონაწილე რეგიონებს
პანკისის ხეობაც დაემატა, სადაც დიდი ხნის განმავლობაში
პირველად მოეწყო მრავალპარტიული შეხვედრა ადგილობრივ
მოსახლეობასთან.
სალომე მუხურაძე: „2017 წლის მოვლენების შემდეგ ცხადი
იყო, რომ ადგილობრივ მოსახლეობასა და პოლიტიკურ
პარტიებს შორის ხიდი ჩატყდა. აუცილებელი იყო მისი აღდგენა
და მოსახლეობის ნდობის მოპოვება, რათა ვითარება აღარ
გამწვავებულიყო. სწორედ ამიტომ, სხვადასხვა პარტიის
წარმომადგენლები დუისში ჩავიყვანეთ. რა უცნაურადაც
უნდა ჩანდეს, ეს იყო პირველი პრეცედენტი დამოუკიდებელი
საქართველოს ისტორიაში, როდესაც პანკისში პოლიტიკური
პარტიები ერთად ჩავიდენ, შეხვდნენ და თავიანთი ხედვა
წარუდგინეს ადგილობრივ მოსახლეობას.“
პროექტი ორ ფაზად მიმდინარეობდა. მოსახლეობასთან
შეხვედრების გარდა, მომზადდა უმცირესობის საკითხებთან
დაკავშირებული კვლევები, რომლებიც 2018 წელს გამოიცა.
დეკემბერში მოეწყო სამდღიანი ბანაკი, სადაც თავი
მოვუყარეთ სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებს
- ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენლებს, რომლებიც
სამოქალაქო და პოლიტიკური აქტივობით გამოირჩევიან.
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დემოკრატიის სკოლების
პროგრამა
დემოკრატიის სკოლები EECMD-ის მეორე
და ძალზე მნიშვნელოვანი მიმართულე
ბაა, რომლის მიზანი ახალი თაობის პოლიტიკუ
რი ლიდერების გაძლიერება, განათლება და
მხარდაჭერაა. ეს არის ინტენსიური საგანმა
ნათლებლო პროგრამა თანამედროვე პოლი
ტიკის, ქალაქების განვითარებისა და დემო
კრატიის საკითხებით დაინტერესებული აქტიური
მოქალაქეებისთვის.
პროექტი, რომელიც საქართველოში ნიდერ
ლანდების სამეფოს საელჩოს მხარდაჭერით
ხორციელდება, უკვე მეცხრე წელია არსებობს
და 600-ზე მეტი კურსდამთავრებული ჰყავს.
ეს ადამიანები აქტიურად ერთვებიან ქვეყნის
საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში
და ცდილობენ, დემოკრატიული სივრცის გა

1
2

ფართოებასა და დემოკრატიული კულტურის
გაძლიერებას.
საქართველოში პროგრამის განხორციელება
2012 წელს, თელავის დემოკრატიის სკოლით
დაიწყო, რომელსაც მალევე დაემატა ქუთაისი,
გორი და ბათუმი. 2018 წელს დემოკრატიის
სკოლები გაიხსნა პანკისსა და თბილისში.
პროგრამა 5-თვიან სასწავლო კურსს მოიცავს
და მასში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ
დაინტერესებულ პირს, რომელსაც 18 წელი შეუს
რულდა. პირველ ეტაპზე აპლიკაციები ხარის
ხდება, საბოლოო კანდიდატები კი გასაუბრებით
ვლინდებიან. სრული კურსი 30-მდე სხვადასხვა
ტიპის ტრენინგს მოიცავს, რომელიც 4 მოდულად
იყოფა.

შესავალი დემოკრატიულ
პოლიტიკაში

თანამედროვე დემოკრატიის
საკითხები

ნინო ხითარიშვილი, დემოკრატიის სკოლების
პროგრამის ხელმძღვანელი: „შვიდი წლის წინ
დაარსებული დემოკრატიის სკოლები სწორედ
იმ სიცარიელის ამოვსებას ემსახურება, რაც ჯერ
კიდევ არსებობს პოლიტიკური განათლებისა და
დემოკრატიული კულტურის სფეროში, როგორც
საქართველოში, ისე უკრაინასა თუ რეგიონის
სხვა ქვეყნებში.“
სასწავლო მოდულით გათვალისწინებული
თემების გარდა, სასწავლო კურსი დამატებით
აქტივობებსაც მოიცავს - იმართება დისკუსიე
ბი, ფილმების ჩვენება, შეხვედრები პოლიტი
კოსებთან. ეწყობა დემოკრატიის ბანაკები.
კურსდამთავრებულთათვის ცხადდება მცირე
გრანტების პროგრამა, სადაც სხვადასხვა
რეგიონის წარმომადგენლები ერთობლივ

4

3

როგორ ვაკეთოთ
პოლიტიკა

ქალაქები და განვითარება
თანამედროვე ეპოქაში

პროექტებს ქმნიან. აქტიურად მიმდინარეობს
მონაწილეთა გაცვლის პროგრამაც. გასულ
წელს რამდენიმე მათგანი უკრაინას და
ტუნისს სტუმრობდა, რაც კარგი გამოცდილება
აღმოჩნდა. შარშანვე დემოკრატიის სკოლე
ბის მსმენელთათვის ერთკვირიანი ტრენინგი
გამართეს ჰოლანდიელებმა.
პეტრო კუზუკი, ლვოვის დემოკრატიის
სკოლის ხელმძღვანელი: „ჩვენი ერთ-ერთი
მიზანია, დავეხმაროთ ადამიანებს განვითა
რებაში. გვინდა, ჩვენი მსმენელები თავად მო
ვიდნენ პოლიტიკაში და ადგილობრივ დონეზე
საფუძველი ჩაუყარონ ცვლილებებს. ქმედება
მნიშვნელოვანია. მხოლოდ უკმაყოფილების
გამოხატვა არ კმარა“.
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„დემოკრატიის ლიდერის“ ჯილდო
დემოკრატიის სკოლების მონაწილეთა
მოტივაციის ასამაღლებლად 2015 წელს
„დემოკრატიის ლიდერის“ ჯილდო დაწესდა.
ყველა ქალაქიდან ვირჩევთ თავისი საქმია
ნობით გამორჩეულ თითო კანდიდატს - იქნე
ბა ეს სამოქალაქო აქტივობა, კრეატიული
პროტესტი თუ სხვა სახის ქმედება. მათგან
საუკეთესო „დემოკრატიის ლიდერი“ ხდება.
EECMD-ის მხრიდან ეს ერთგვარი წახალისე
ბაა მსმენელებისთვის, უფრო აქტიურად გა
მოიყენონ დემოკრატიის სკოლაში შეძენი
ლი ცოდნა და უნარები. შარშან ეს წოდება
თელავის სკოლის კურსდამთავრებულმა,
არჩილ მჭედლიშვილმა მოიპოვა, რომელმაც
თელავისთვის თვითმმართველი ქალაქის
სტატუსის გაუქმების შემდეგ დიდი საპრო
ტესტო ტალღა ააგორა: დატოვა საჯარო სამ
სახური და საზოგადოებას თავი პროტესტის
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ორიგინალური ფორმითაც დაამახსოვრა
- მან თვითთმართველობის არჩევნებში
კანდიდატად ცხვარი დაასახელა, რითაც
შეეცადა საზოგადოების ყურადღება თვით
მართველობის მაღალი მნიშვნელობისთვის
მიეპყრო.
ჩვენი დახმარებით არჩილ მჭედლიშვილი
შარშან ჰოლანდიაში გაემგზავრა. მონაწი
ლეობდა „ინოვაციური დემოკრატიის ფო
რუმში,“ რომელსაც ნიდერლანდების მრავალ
პარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტი (EECMD)
ყოველწლიურად მართავს. მას გადაეცა ფუ
ლადი ჯილდო 1000 ევროს ოდენობით, რომ
ლითაც დემოკრატიის ლიდერმა მცირე პრო
ექტი მოამზადა: სამოქალაქო აქტივიზმის
მიმართულებით ადგილობრივ ახალგაზრდებს
ტრენინგები ჩაუტარდათ.

პრ ოგრამები და პ როექტ ებ ი
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არჩილ მჭედლიშვილი, თელავის დემოკრატიის სკოლის პირველი თაობის
კურსდამთავრებული და 2017 წლის „დემოკრატიის ლიდერის“ ჯილდოს
მფლობელი:
„დემოკრატიის სკოლამ მასწავლა ის, რაც, ჩემი აზრით, თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთი
ძირითადი ქვაკუთხედია - განსხვავებული აზრის მოსმენა და ანალიზი. ყველაზე მთავარი,
რაც იქ შევიძინე - პასუხისმგებლობის გრძნობაა. სტატუსის, სოციალური მდგომარეობის და
განათლების დონის მიუხედავად, თითოეულ მოქალაქეს აქვს პასუხისმგებლობა, საკუთარი
წვლილი შეიტანოს სოციუმის გაუმჯობესებაში“.

თბილისისა და
პანკისის დემოკრატიის
სკოლები
დემოკრატიის სკოლების რიცხვს გასულ
წელს თბილისი დაემატა, რომლისთვისაც
არსებული მოდული მცირედ შეიცვალა. ბოლო
წლებში წარმოშობილი პრობლემების ფონ
ზე დედაქალაქში გააქტიურდა ურბანუ
ლი თემატიკა. ეკოლოგია, მშენებლობა,
ტრანსპორტი - ძალზე მტკივნეული საკითხებია,
რომელზეც მსმენელებს ურბანისტები, ისტო
რიკოსები, ქალაქის თემატიკაზე მომუშავე
ექსპერტები ესაუბრებიან. განხილვასთან
ერთად მნიშვნელოვანია უკუკავშირიც როგორ შეიძლება შეიცვალოს ვითარება და რა
უნდა გაკეთდეს პრობლემის მოსაგვარებლად.
ამ თემაზე მონაწილეები ბევრს ფიქრობენ.
იგეგმება მსგავსი თემების გააქტიურებაც
სხვა ქალაქებში, მაგალითად, ბათუმში,

სადაც ბოლო დროს ასევე მწვავედ დგას ეს
პრობლემა.
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ დემოკრატიის
სკოლის პროგრამა მუდმივად იცვლება
და არსებულ რეალობაზე მორგებას ცდი
ლობს. შარშან სიახლე იყო შრომისა და
სოციალური უფლებები, რომელიც სხვა
დასხვა მიმართულებით განუხრელად ირღ
ვეოდა. წლევანდელ მოდულს დაემატა კორუ
ფციის თემატიკა, რომელიც ბოლო დროს
სამწუხაროდ, ისევ აქტუალური მსჯელობის
თემა გახდა.

ნინო ხითარიშვილი: „ერთი შეხედვით, საქართველოში
კორუფცია მნიშვნელოვნად შემცირდა და გარკვეულწილად, ასეცაა.
თუმცა, ის, რომ პოლიციელს ქრთამს არ ვუხდით, არ ნიშნავს
პრობლემის არარსებობას. ამ ყველაფერმა სხვა ფორმები მიიღო,
განსაკუთრებით რეგიონებში. ტენდერები, თვითმმართველობებში
პირდაპირი წესით შესყიდვის საკითხები ფორმალურად საჯაროა,
მაგრამ რეალურად არაერთი დარღვევა ხდება. სწორედ მათზე
ვამახვილებთ მსმენელების ყურადღებას.“
WWW.EEC MD.ORG
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პანკისის დემოკრატიის სკოლის დაარ
სება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახ
ლეა. მიუხედავად იმისა, რომ თელავის
ცენტრს ყოველწლიურად ერთი ან ორი
მონაწილე ჰყავდა პანკისიდან, არსებული
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ვითარები
დან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი იყო
ამ რეგიონში ცალკე სკოლის არსებობა.
სკოლა თელავის ბაზაზე გაიხსნა და ლექ
ციებიც იქ ტარდება, თუმცა ჯგუფის ნახევარი
პანკისელებისგან შედგება. მათ სპეცია
ლური ტრანსპორტი ემსახურება, რათა გა
დაადგილებამ დამატებითი ბარიერი არ
შეუქმნას.

პანკისის ხეობაში პოლიტიკური მონა
წილეობისა და საზოგადოებასა და მთავ
რობას შორის დიალოგის საჭიროება მწვა
ვედ დგას. პანკისელებისთვის მნიშვნე
ლოვანია, რომ მეტად იყვნენ ჩართული
ქვეყნის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ
ცხოვრებაში, ჰყავდეთ წარმომადგენლები
ადგილობრივ და საკანონმდებლო ხელი
სუფლებაში, მათი ხმა უკეთ ისმოდეს და
მათი ინტერესები შესაბამისად იყოს ასა
ხული გადაწყვეტილებების მიღებისას.
დემოკრატიის სკოლა სწორედ ამ მიზნისკენ
სვლაში ეხმარება.

„დემოკრატიის სკოლის ლექციები მოიცავდა ისეთ საკითხებს,
რომელთა შესწავლის საშუალება უნივერსიტეტში არ მქონდა,
ამიტომ თითოეულს განსაკუთრებული ინტერესით ვუსმენდი.
ბევრი რამ სხვა თვალით დავინახე, რაც მე, როგორც სამოქა
ლაქო აქტივისტს, მომავალი საქმიანობის უკეთ წარმართვაში
დამეხმარება.

რამზან გორგიშვილი
(პანკისი, სამოქალაქო
აქტივისტი)

დემოკრატიის სკოლას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს პანკისის
ტიპის რეგიონებში, რომელიც ეთნიკური და რელიგიური უმცი
რესობებითაა დასახლებული და პოლიტიკური და სამოქალაქო
ჩართულობის დონე საკმაოდ დაბალია. მსგავსი პროექტები ხელს
უწყობს იმ ახალგაზრდების რიცხვის ზრდას, რომელთაც სურთ,
უკეთესობისკენ შეცვალონ საკუთარი საცხოვრებელი გარემო და
გარდატეხა შეიტანონ თანამოქალაქეთა აზროვნებაში“.

„დემოკრატიის სკოლაში კრიტიკულ აზროვნებასთან ერთად
ვისწავლე თემში არსებული პრობლემების ადეკვატურად აღქმა და
ამაზე ღიად საუბარი. გავხდი უფრო თავდაჯერებული და ვცდილობ,
აქ შეძენილი ცოდნა სხვებსაც გავუზიარო, დავარწმუნო მუდმივი
განვითარების აუცილებლობაში. ბევრ რამეს სხვა თვალით
შევხედე. ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ვაჟა-ფშაველას,
რომელიც ჩემთვის მხოლოდ „ბუნების მგოსანი“ და დიდი პოეტია,
ადამიანის უფლებებზე არაერთი მნიშვნელოვანი წერილი ჰქონია
დაწერილი.

მარინა გუმაშვილი
(პანკისი, ახმეტის
სოციალური მომსახურების
სააგენტოს იურისტი)
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პანკისელებისთვის მნიშვნელოვანია ამ პროექტის გაგრძე
ლება, რათა რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მიეცეს საშუალება,
ეზიაროს სწორ ღირებულებებს და ჩაერთოს არსებული გარემოს
გაუმჯობესებაში.“
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უკრაინა
EECMD-ის არეალში
2018 უკრაინაში EECMD-ის პროგრამის კონსოლიდაციის წელი იყო ჩვენი საქმიანობაც
და პროექტებიც უფრო სტაბილური და სისტემატიზებული გახდა: წინა წლებში დაწყებული
პროგრამები შეიკრა, ჩამოყალიბდა თანამშრომელთა სტაბილური გუნდი და ქვეყანაში
ჩვენი ცნობადობაც გაიზარდა. სიახლეებიდან აღსანიშნავია დემოკრატიის ახალი სკოლა
პოლტავაში, რომელიც უკრაინის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრია.

კირილო ტრეტიაკი: „2018 წელს დავიწყეთ ძალიან საინტერესო
პროგრამა უკრაინელი პოლიტიკოსი ქალებისთვის პოლიტიკური
ფინანსების მოძიების კუთხით. ეს თემა მათთვის განსაკუთრებით
აქტუალურია, რადგან უკრაინაში, ისევე, როგორც ბევრ სხვა
ქვეყანაში, პოლიტიკაში ქალების მონაწილეობის ერთ-ერთი
მთავარი ბარიერი უსახსრობაა. პარტიები კანდიდატებად
ისეთ პირებს აყენებენ, ვისაც საკუთარი საარჩევნო კამპანიის
დაფინასება ან პარტიის ყულაბაში თანხის შეტანა შეუძლია.
პოლიტიკურ მარათონში ჩაბმა ქალებს გაცილებით რთულ
სასტარტო პირობებში უხდებათ, ამიტ ომაც დავიწყეთ
გრძელვადიანი პროგრამა, სადაც ვასწავლით, როგორ მოიძიონ
პოლიტიკისთვის დამოუკიდებლად ფული და დააფინანსონ
საკუთარი საარჩევნო კამპანია. პროექტში უკრაინელ პოლიტიკოს
ქალთა კომპაქტური ჯგუფი შევკრიბეთ - როგორც დიდი, ასევე
პატარა ქალაქებიდან და დავეხმარეთ პოლიტიკური დაფინან
სების ანბანის შესწავლაში. მეორე ეტაპი დეტალური კამპანიის
დაგეგმვას ითვალისწინებდა, ახლა ვიწყებთ ინდივიდუალურ
მუშაობას თითოეულთან, რათა საკუთარი საარჩევნო შტაბის,
რეკლამისა და კამპანიის დასაფინანსებლად კონკრეტული
ნაბიჯები გადადგან. ამ ადამიანების წარმატება ჩვენთვის ძალიან
მნიშვნელოვანია, რადგან მათ მაგალითზე შევძლებთ სხვების
დახმარებასაც.“
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EECMD-ის გამოცემები და
პუბლიკაციები
გასულ წელს რამდენიმე მნიშვნელოვანი კვლევა და პუბლიკაცია გამოვეცით. ნაწილი
2018 წელს ეხება, ნაწილი - 2017 წლის კონკრეტული მოვლენების ანალიზს ასახავს.
თითოეული კარგი რესურსია ექსპერტების, პოლიტოლოგების, პოლიტიკოსების და
ზოგადად, ამ სფეროთი დაინტერესებული ადამიანებისთვის დასკვნებისა და შეფა
სებების გასაკეთებლად.

„პოლიტიკა და დემოკრატია აუცილებელი საკითხავი“ წიგნი 2, 2017
ისაია ბერლინის, რობერტ კაგანის, გილიერმო ო’დონე
ლის, ფრენსის ფუკუიამას, ქეროლ ჰეიტმანის, ტიმოთი
გარტონ ეშისა და იურგენ ჰაბერმასის ესეების კრებული

მთარგმნელები: თორნიკე შარაშენიძე, გია ნოდია,
ქეთევან კიკნაველიძე, მარიამ ჩიხლაძე, შორენა
ლორთქიფანიძე, ნინო ჟვანია
„აუცილებელი საკითხავი“ გავლენიანი პოლიტიკური სტა
ტიების ქართული თარგმანების სერიაა, რომელსაც NIMD-ის
აღმოსავლეთ ევროპის სამეზობლო ოფისი გამოცემს.
ამ წიგნის პირველი ნაწილი 2015 წელს გამოვიდა და სწრაფად
მოიპოვა პოპულარობა მასში თავმოყრილი საინტერესო
პოლიტიკური ესეების წყალობით, რომელთა უმეტესობა
ქართულ ენაზე არ დაბეჭდილა.
წიგნზე მუშაობის იდეა დემოკრატიის სკოლის მსმენელ
თათვის რამდენიმე სტატიის თარგმნისას გაჩნდა და მალევე
გაცხადდა, რომ აუცილებელი იყო ამ მიმართულებით კიდევ
უფრო მეტად მუშაობა. გადაწყდა, ეთარგმნათ და გამოეცათ
ის მნიშვნელოვანი ესეები, რომელთა გარეშეც წარმოუ
დგენელია თანამდროვე მსოფლიოში პოლიტიკურ და სო
ციალურ მეცნიერებათა განვითარება. ეს ნაშრომები დღემდე
განსაზღვრავენ დებატებს საერთაშორისო პოლიტიკისა და
დემოკრატიზაციის მიმართულებით. ამ კრებულში სწორედ
ასეთი ესეები შევიდა.
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ქალთა მონაწილეობა
უკრაინის პოლიტიკაში
ამ სფეროში არსებულ ვითარებას მიმოიხილავს. ერთი
შეხედვით, პოლიტიკური ლიდერები მიესალმებიან
ქალთა ჩართულობას პოლიტიკაში და მხარს უჭერენ
გენდერულ თანასწორობას, მაგრამ პარტიული სიები და
ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ქალთა რაოდენობა
საპირისპიროზე მეტყველებს. კვლევა არსებული სურათის
ანალიზს ემსახურება.

პოლიტიკური განათლების
პროგრამები უკრაინაში
გამომდინარე იქიდან, რომ დემოკრატიის სკოლები
პოლიტიკური განათლების პროგრამაა, დავინტერესდით, რა
ხდებოდა ამ მიმართულებით ქვეყანაში, რას აკეთებენ თავად
პოლიტიკური პარტიები საკუთარი წევრების პოლიტიკური
განათლებისა და პოლიტიკური სოციალიზაციისთვის, რაც
მათი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქციაა. შევისწავლეთ ამ
კუთხით სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობაც,
რათა არ გაგვემეორებინა მათი მიმართულება და
ამავდროულად, მეტად გაგვეუმჯობესებინა ჩვენი პროგრამა.

მესამე პუბლიკაცია პოლიტიკაში
ახალგაზრდების მონაწილეობას
და უკრაინულ პოლიტიკაში
ახალგაზრდული პარტიული ფრთების
მდგომარეობის ანალიზს ეხება
აქაც ანალოგიური ვითარებაა, რაც ქალების შემთხვევაში:
ერთი შეხედვით, პოლიტიკოსები მიესალმებიან ახალგა
ზრდობის მოსვლას პოლიტიკაში, ახალ სისხლს და ხედვას,
მაგრამ რეალურად სულ სხვა სურათია და ეს კვლევა ვი
თარებას კარგად ასახავს.
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მეოთხე პუბლიკაცია უკრაინის
პოლიტიკური პარტიების ოფიციალურ
ხედვებსა და იდეოლოგიას და
ამ ყველაფრის საპარლამენტო
ცხოვრებაში გატარებას მიმოიხილავს
შევისწავლეთ, რას ამბობს საჯაროდ კონკრეტული პარ
ტია, რა კურსს ატარებს და რა ტიპის გადაწყვეტილებებს
უჭერს მხარს რეალურად. ამ თვალსაზრისით ეს პუბლიკაცია
არაერთ საინტერესო ფაქტს ააშკარავებს, რაც ექსპერტებისა
და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის დამატებითი
საინტერესო საკვლევი მასალაა.

თბილისის მერობის
კანდიდატების წინასაარჩევნო
პროგრამების ანალიზი
ავტორები: გივი კორინთელი, დავით ლეჟავა,
კოკა კიღურაძე, ირაკლი ჟვანია, CENN
პუბლიკაცია წარმოადგენს თბილისის მერობის კანდიდატ
თა წინასაარჩევნო პროგრამების ექსპერტულ ანალიზს
თავად კანდიდატთა პროგრამებზე დაყრდნობით და
რამდენიმე თემატურ „კალათად“ ერთიანდება. მოიცავს
ქალაქისა და მოქალაქეებისათვის მნიშვნელოვან ისეთ
თემებს, როგორიცაა: ეკონომიკური პოლიტიკა, სოციალური
დანახარჯები, ქალაქის მმართველობა, საზოგადოებრივი
ინფრასტრუქტურა, ურბანული მობილობა, საცხოვრებელი,
გარემოს დაცვა და კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა.
სწორედ ეს საკითხებია სიღრმისეულად გაანალიზებული
პუბლიკაციაში, რომლის წყაროებად თავად თბილისის
მერობის კანდიდატთა წინასაარჩევნო გამოსვლები და
პროგრამები გვევლინება.
პუბლიკაცია აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული
დემოკრატიის ცენტრის (EECMD) დაკვეთითა და
საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს
ფინანსური მხარდაჭერით მომზადდა.
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გენდერული თანასწორობის
შეფასება საქართველოს
პოლიტიკურ პარტიებში
ავტორები: ბაკურ კვაშილავა, ხატია გოგილაშვილი,
ზვიად ბარქაია
პოლიტიკური პარტიების გენდერული თანასწორობის
ინდექსი პარტიებს სამი ძირითადი განზომილებით აფასებს
– საარჩევნო, ინსტიტუციური და პროგრამული. თითოეული
განზომილება ინდიკატორთა ერთობლიობას მოიცავს,
რომელთაც მინიჭებული აქვთ კონკრეტული ქულა და
პარტიებში გენდერული თანასწორობის ინდექსის შექმნის
შესაძლებლობას იძლევა. საქართველოს პოლიტიკური
პარტიების გენდერული რანგირება პირველად 2014 წელს
ჩატარდა. წინამდებარე კვლევა მესამე რანგირებას წარ
მოადგენს და 2017 წელს მოიცავს.

ეროვნული უმცირესობების
ჩართულობა საქართველოს
პოლიტიკურ ცხოვრებაში
ავტორი: ბაკურ კვაშილავა
პუბლიკაცია აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული
დემოკრატიის ცენტრმა (EECMD) ეროვნული უმცირესობების
საკითხებში ეუთოს უმაღლესი კომისრის ოფისთან ერთად
(OSCE-HCNM) პროექტის - „საქართველოს პოლიტიკურ
ცხოვრებაში ეროვნული უმცირესობების ჩართულობის
გაძლიერება“ ფარგლებში გამოსცა. წინამდებარე პუბ
ლიკაციის თემაც პროექტში მონაწილე პოლიტიკურ პარ
ტიებთან კონსულტაციებისა და შეხვედრებისას გან
ხილული საკითხების ანალიზის საფუძველზე შეირჩა.
ნარკვევი - „ეროვნული უმცირესობების პოლიტიკური და
საზოგადოებრივი ჩართულობა სახელმწიფო ენის შეს
წავლის შემდეგ: გამოწვევები და შესაძლებლობები
პანკისის ხეობის მაგალითზე“ - მოკლედ მიმოიხილავს
ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციის ოთხ ძირითად
კომპონენტს და პანკისის ხეობის მაგალითზე ადგილობრივი
მოსახლეობის პოლიტიკური ინტეგრაციის პრობლემის
მიზეზებს აანალიზებს.
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ფული და პოლიტიკა: სისტემური,
ინსტიტუციური და კულტურული
ფაქტორების გავლენა პოლიტიკურ
კონკურენციაზე
ავტორი: ლევან ცუცქირიძე
სტატიაში მიმოხილულია ფულის პოლიტიკური გავლენის
საკითხები და განხილულია ის შესაძლო გზები, რომელთა
საშუალებითაც შესაძლებელია ქვეყანაში უფრო სამართლიანი
და ეფექტური პოლიტიკური და საარჩევნო კონკურენციის
განსაზღვრა. რომელიც უზრუნველყოფს, რომ პოლიტიკა საერთო
და არა კერძო ფინანსური ინტერესების სამსახურში იდგეს.

ეროვნული უმცირესობების ჩართულობა
საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში,
2018 წლის საქართველოს საპრეზიდენტო
არჩევნების კონტექსტში
ავტორი: ბაკურ კვაშილავა
პუბლიკაცია აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის
ცენტრმა (EECMD) ეროვნული უმცირესობების საკითხებში ეუთოს უმაღლესი
კომისრის ოფისთან ერთად (OSCE-HCNM) პროექტის - „საქართველოს
პოლიტიკურ ცხოვრებაში ეროვნული უმცირესობების ჩართულობის
გაძლიერება“ ფარგლებში გამოსცა. წინამდებარე პუბლიკაციის თემაც
პროექტში მონაწილე პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციებისა და
შეხვედრებისას განხილული საკითხების ანალიზის საფუძველზე შეირჩა.
ნარკვევი - „ეროვნული უმცირესობების პოლიტიკური და საზოგადოებრივი
ჩართულობა სახელმწიფო ენის შესწავლის შემდეგ: გამოწვევები და
შესაძლებლობები პანკისის ხეობის მაგალითზე“ - მოკლედ მიმოიხილავს
ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციის ოთხ ძირითად კომპონენტს და
პანკისის ხეობის მაგალითზე ადგილობრივი მოსახლეობის პოლიტიკური
ინტეგრაციის პრობლემის მიზეზებს აანალიზებს.

შიდაპარტიული დემოკრატია პოლიტიკური
განახლების შესაძლებლობაა
ავტორი: ლევან ცუცქირიძე
ბოლო წლები დემოკრატიის სტაგნაციის წლებად მიიჩნევა. ამას
მრავალი მიზეზი აქვს, იქნება ეს დემოკრატიული ქვეყნების
ეკონომიკის შენელება თუ პოლიტიკაზე ფულის მზარდი გავლენა,
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რაც ამომრჩეველთა პოლიტიკისგან გაუცხოებას იწვევს. ეს
ბევრ დემოკრატიულ ქვეყანაში პარტიებისა და პარლამენტების
მიმართ ნდობის კლებაში, პარტიაში გაწევრიანებულთა
რაოდენობის შემცირებაში, წევრობის საშუალო ასაკის ზრდაში,
ექსტრემისტ-პოპულისტური პარტიების გაძლიერებასა და
ტრადიციული, დემოკრატიული პოლიტიკური პარტიების
დასუსტებაში გამოიხატება. ეს პუბლიკაცია ამ პრობლემების
გადალახვის შესაძლო გზებსა და ალტერნატივებს ეძღვნება.

დეცენტრალიზაციის პოლიტიკა
უკრაინაში: ოდესის რეგიონი
ავტორი: სერჰიეი სახანიენკო
ანალიტიკური შეჯამება - „EECMD-ის მრგვალი მაგიდა უკრაინასა
და ოდესის რეგიონში დეცენტრალიზაციის შესახებ“ ოდესის საჯარო
ადმინისტრირების რეგიონალური ინსტიტუტის ექსპერტის, სერჰიეი
სახანიენკოს მიერაა შედგენილი. პუბლიკაცია 2017 წლის 24
ნოემბერს აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის
ცენტრის (EECMD) ორგანიზებით გამართული მრგვალი მაგიდის
მსვლელობისას ექსპერტების მიერ გამოთქმულ არგუმენტებს და
შეთავაზებებს აჯამებს. პუბლიკაცია მიმოიხილავს პოლიტიკურ
პარტიებსა და უკრაინის პოლიტიკურ სისტემაზე დეცენტრალიზაციის
გავლენას, აღწერს ადგილობრივი აქტორების წინაშე დე
ცენტრალიზაციის შედეგად შექმნილ გამოწვევებს.

დეცენტრალიზაციის პოლიტიკა
უკრაინაში: ლვოვის რეგიონი
ავტორები: მარიან ლოპატა, იევენ ლანიუკი
ანალიტიკური შეჯამება EECMD-ის მრგვალი მაგიდა უკრაინასა
და ლვოვის რეგიონში დეცენტრალიზაციის შესახებ ინოვაციური
კვლევის ცენტრის ექსპერტების, მარიან ლოპატასა და იევენ
ლანიუკის ავტორობით არის შედგენილი. პუბლიკაცია 2017 წლის
ნოემბერში, ლვოვში აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული
დემოკრატიის ცენტრის (EECMD) ორგანიზებით გამართული
მრგვალი მაგიდის მსვლელ ობისას ექსპერტების მიერ
გაჟღერებულ არგუმენტებსა და შემოთავაზებებს აჯამებს.
აღწერს დეცენტრალიზაციის პროცესის უპირატესობებსა და
ნაკლოვანებებს, დეცენტრალიზაციის რეფორმის გავლენას
პოლიტიკურ პარტიებსა და უკრაინის პოლიტიკურ სისტემაზე,
ისევე, როგორც ლვოვის რეგიონში დეცენტრალიზაციის პროცესის
ძირითად მახასიათებლებს.
WWW.EEC MD.ORG
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EECMD-ს პარტნიორები
დემოკრატიის მშენებლობაში
აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის
(EECMD) აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან,
რომლებიც მას პროგრამების განხორციელების საქმეში სხვადასხვა
ტიპის პარტნიორობას უწევენ.
პარტნიორები დემოკრატიის მშენებლობაში:

•
•
•

ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში;

•

ევროკავშირი

ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის;
ეროვნული უმცირესობების საკითხებში ეუთოს უმაღლესი კომისრის
ოფისი (OSCE-HCNM);

Embassy of the
Kingdom of the Netherlands
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EECMD ონლაინ
ამომრჩეველთა საინფორმაციო ვებგვერდები:
www.Partiebi.ge
www.Presidenti.ge
ინფორმაცია EECMD-ის დემოკრატიის სკოლების შესახებ:
www.eecmd.org
პუბლიკაციების ელექტრონული ბიბლიოთეკა
www.eecmd.org
EECMD Youtube-ზე
https://www.youtube.com/channel/UC0dFTxwSSqZiV_qqq-RQAMQ
EECMD Twitter-ზე
https://twitter.com/eecmd_org?lang=en
WWW.EEC MD.ORG
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