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შესავალი

NIMD-ის მისია და სტრატეგია
ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის ჰო
ლანდიის პოლიტიკური პარტიების მიერ შექმნილი ორგანიზაციაა, რომელიც
მხარს უჭერს დემოკრატიული სისტემის განვითარებას ახალი დემოკრატიის
ქვეყნებში. ის მუშაობს 25-ზე მეტი ქვეყნის 150 პოლიტიკურ პარტიასთან აფ
რიკაში, ლათინურ ამერიკაში, აზიასა და აღმოსავლეთ ევროპაში.
NIMD მიიჩნევს, რომ ახალი დემოკრატიის მქონე ქვეყნების მდგრადი გან
ვითარებისთვის საუკეთესო პირობებს მრავალპარტიულ
 ი დემოკრატია
ქმნის. ასეთ მოცემულობაში:

ხალხის ხმა გათვალისწინებულია
სახელმწიფო ასრულებს დაკისრებულ
პასუხისმგებლობას

NIMD-ის კიდევ ერთი სტრატეგიულ
 ი მიმართულება პოლიტიკური განათლების
პროგრამების შექმნის გზით დემოკრატიული კულტურის წახალისებაა. ეს პროგ
რამები პოლიტიკური ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობაზეა დაფუძნე
ბული.

აღმოსავლეთევროპულ სამეზობლოში NIMD-ს ოთხი საყრდენი პროგრა
მა აქვს:

პოლიტიკური პარტიების
ინსტიტუციური განვითარების
ხელშეწყობა

დემოკრატიის განათლებისა
და დემოკრატიული რეფორმების
მხარდაჭერა

პროგრამის მიზანი:
პოლიტიკური პარტიების სტრატეგიული
დაგეგმვის გაუმჯობესება, მათი ორგანი
ზაციული ქმედითუნარიანობის, ინსტი
ტუციონალიზაციისა და შიდა დემოკრა
ტიის გაძლიერება.

პროგრამის მიზანი:
გააძლიეროს დემოკრატიის მოთხოვნა
საზოგადოებ აში და შექმნას საფუძველი
პოლიტიკური პლურალიზმისათვის. საკა
ნონმდებლო რეფორმებისა და საკანონ
მდებლო ინიციატივების წახალისებით,
ეფექტური, გამჭვ ირვალე და მდგრადი
დემოკრატიის მშენებლობის ხელშეწყობა.

სამხრეთ კავკასიის
რეგიონული პროგრამა

მისია
უკრაინაში

პროგრამის მიზანი:
დემოკრატიის გაძლიერება აზერბაიჯან
სა და სომხეთში პოლიტიკური კონსო
ლიდაციისა და სამხრეთ კავკასიაში
რეგიონ
 ული თანამშრომლობის გზით.

პროგრამის მიზანი:
უკრაინაში NIMD-ის სტრატეგიული ამოცა
ნაა პოლიტიკური დიალოგისა და ისეთი
საკანონმდებლო და ინსტიტუციონალური
რეფორმების მხარდაჭერა, რომლებიც
ხელს შეუწყობს ქვეყანაში დემოკრატი
ის გაძლიერ
 ებას. 2017 წელს ლვოვსა და
ოდესაში NIMD დემოკრატიის სკოლებს
ხსნის, რომელთა პროგრამების ფოკუსიც
უკრაინის სამოქალაქო და პოლიტიკური
საზოგადოებ ის ანტიკორუფციული შესაძ
ლებლობების განვითარება იქნება.

პოლიტიკას მოაქვს სარგებელი
NIMD-ის „ცვლილებების თეორიის“ თანახმად, მრავალპარტიულ
 ი
დემოკრატიის შექმნისთვის უნდა არსებობდეს:

1

დემოკრატიული
პოლიტიკური
კულტურა

2

დემოკრატიული
პოლიტიკური
აქტორები ანუ
პარტიები

3

სამართლიანი
პოლიტიკური
სისტემა

NIMD ცდილობს, ხელი შეუწყოს, ერთი მხრივ, პოლიტიკური პარტიებ ის ში
და დემოკრატიის განვითარებას, მეორ
 ე მხრივ კი, ინტერპარტიულ დიალოგს.
უშუალოდ ეხმარება პოლიტიკურ აქტორებს, რათა ისინი გახდნენ უკეთ ორგა
ნიზებული და ეფექტურად დახვეწონ პოლიტიკური პროგრამები. ასევე, განსა
კუთრებულ ყურადღებას უთმობს იმ ჯგუფებს, რომელთაც სურთ პოლიტიკაში
მონაწილეობის გაძლიერება, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზის გამო, ამ ეტაპზე პოლი
ტიკური პროცესების მიღმა რჩებიან.

5
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ლევან ცუცქირიძე

ძვირფასო მკითხველო,
2016 მნიშვნელოვანი წელი
იყო ჩვენი რეგიონისთვის
და, შესაბამისად, ჩვენი ორ
განიზაციის
 ათვის. საქართვე
ლოსთვის ეს საპარლამენტო
არჩევნების უკიდურესად
პოლარიზებული წელი იყო.
უკრაინის საზოგადოებ ა და
მთავრობა, ერთი მხრივ, რუ
სეთის აგრესიას უნდა გამკლა
ვებოდა, ხოლო მეორე მხრივ,
გაეგრძელებინა სახელმწი
ფოს აღმშ ენებლობისთვის
საჭირო მნიშვნელოვანი და,
ამასთანავე, არაპოპულარუ
ლი რეფორმები. სამხედრო
შეტაკებებმა სომხეთსა და
აზერბაიჯანს შორის მნიშვ
ნელოვნად გაართულა მათი
ისედაც უნდობლობით სავსე
სუსტი ურთიერთობა. ანტიდე
მოკრატიულ
 ი პროპაგანდის
გაძლიერების ფონზე, კიდევ
უფრო აქტუალური გახდა დე
მოკრატიული ფასეულობების
დაცვა, მათი განმტკიცებისთ
ვის მუშაობა.

სწორედ ამ გამოწვევებზე
მუშაობას დავუთმეთ გასუ
ლი წელი. საქართველოში
საპარლამენტო არჩევნებისთ
ვის www.partiebi.ge -ს ახალი
ვერსია გამოვეცით, სადაც
ამომრჩ
 ეველს შეეძლო, ძირი
თადი პოლიტიკური პარტიე
ბის პროგრამებს გასცნობოდა
და ისინი ერთმანეთისათვის
შეედარებინა. 2012 წლიდან
მოყოლებული, ეს ვებგვერდი
უნიკალურ როლს ასრულებს
ამომრჩ
 ევლის ინფორმირების
საქმეში. NIMD-ის დემოკრატი
ის სკოლები აგრძ
 ელებდნენ
მუშაობ ას დემოკრატიულ
 ი
კულტურისა და ტრადიციის
გასაძლიერ
 ებლად საქართ
ველოში. წლის დასასრულს,
დემოსკოლების ტრადიცი
ული ბანაკიც მოვაწყვეთ.
ამჯერად მსჯელობის თემა
„იდენტობა“ იყო. ეს იმიტომ,
რომ დავხმარებოდით ჩვენს
კურსდ
 ამთავრებულებს იმის
გააზრებაში, თუ რას წარმოად
გენს თანამედროვე საქართვე
ლო და რას ნიშნავს, იყო მისი
მოქალაქე. ამასთან, ეს ჩვენი
მცდელობაც იყო, წინ აღვდ
გომოდით იმ შეხედულებას,
თითქოს დემოკრატიზაცია,
საქართველოს დაახლოება
ევროკავშირთან, ადამიანის
უფლებების დაცვა და უმცირე
სობათა პატივისცემა ეწინააღ
მდეგება ან ემუქრება ქვეყნის
ტრადიციებსა და იდენტობას.
თანამედროვე მსოფლიო
წარმოუდგენლად სწრაფი
ტემპით ვითარდება და ჩვენ
ეს გვაძლევს შანსს, სწრაფად
ვისწავლოთ და დაკარგული
დრო ავინაზღაუროთ. სწო
რედ ამ მიზანს ემსახურებოდა

ჩვენ მიერ ქუთაისში მოწყობი
ლი „დემოკრატიის ჰაკათონი“,
სადაც მონაწილეებს პროგრა
მირების საფუძვლები შევას
წავლეთ. ვერც კი წარმოვიდ
გენდი, თუკი შესაძლებელი
იყო საინტერესო, ფუნქციონი
რებადი მობილური აპლიკა
ციის ერთ კვირაში შექმნ
 ა!
პარალელურად, NIMD-ის
პოლიტიკური პარტიებ ის
განვითარების პროგრამა აგ
რძელებდა ინდივიდუალური
მხარდაჭერის პროგრამებს
პოლიტიკური პარტიებ ისათ
ვის, რათა გაუმჯობესებუ
ლიყო მათი მმართველობა
და პოლიტიკური უნარები,
დანერგილიყო ახალი ტექნო
ლოგიები პარტიული მართ
ვის საკითხებში, კიდევ უფრო
მეტად გაძლიერ
 ებულიყო
შიდაპარტიული დემოკრატია
და მათ მეტი საინტერესო ადა
მიანი მიეზიდათ პოლიტიკაში,
მთელი საქართველოდან.
2016-ში ვიმუშავეთ ეროვნული
უმცირესობების პოლიტიკაში
ჩართულობისა და ამ მიმარ
თულებით პოლიტიკური პარ
ტიებ ის ყურადღების გასაძლი
ერებლად.
სამხრეთ კავკასიაში არსე
ბული დაძაბული ვითარების
ფონზე, ჩვენ გავაღრმავეთ
კონტაქტები ახალგაზრ
და პოლიტიკოსებს შორის
აზერბაიჯ
 ანის, სომხეთის,
საქართველოს და უკრაინის
პოლიტიკური პარტიები
დან. „სამხრეთ კავკასიისა
და უკრაინის ახალგაზრდა
პოლიტიკოსთა ფორუმმა“,
რომელსაც საქართველოს
პარლამენტი მასპინძლობ
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და, 100-მდე სტუმარი მიიღო.
2016 წელს, ასევე, ვიმოქმე
დეთ იმ ანტიდემოკრატიუ
ლი პროპაგანდისა და ცრუ
ახალი ამბების წინააღმდეგ,
რაც ასე მომძლავრდა მსოფ
ლიოში და ჩვენშიც. ტრე
ნინგების სერია, რომელიც
ახალგაზრდა პოლიტიკოსე
ბისთვ ის მოვაწყვეთ, სწორედ
ამ, ხელოვნური მითებისა და
ანტიდემოკრატიულ
 ი, ანტი
ევროპული პროპაგანდის წი
ნააღმდეგ იყო მიმართული.
გასული წელი მნიშვნელო
ვანი იყო ჩვენი საქმიანო
ბისათვის უკრაინაში. 2016
წელს ოფიციალურად გაიხსნა
კიევის ახალი ოფისი. ჩვენი
პირველი ნაბიჯები მიმართუ
ლი იყო მიმდინარე პოლიტი
კური რეფორმების მხარდა
საჭერად უკრაინაში: გასულ
წელს განვახორციელეთ
სამი კვლევა: პოლიტიკური
პარტიებ ის დაფინანსების,
პოლიტიკაში ქალთა მონაწი
ლეობ ის და პოლიტიკური გა
ნათლების საკითხებზე. გარდა
ამისა, კარგად შევისწავლეთ
ქვეყნის საჭიროებები დემოკ
რატიზაციის მხარდამჭერი
პროგრამების მხრივ. სოცი
ალური მედიის სტრატეგიის
ტრენინგზე, რომელიც კიევში
მოეწყო, უკრაინელ პოლიტი
კოსებთან ერთად საქართვე
ლოს პოლიტიკური პარტიების
წარმომადგენლებიც მივიწვი
ეთ. გამოცდილების გაზიარება
და თანამშრომლობა ამ ორ
ქვეყანას შორის უაღრესად
მნიშვნელოვანია. ის ასევე
საჭიროა ჩვენთვისაც: რათა
მეტი ვისწავლოთ რეგიონ
 ული
თავისებურებებისა და მსგავ

სებების შესახებ და ამით უკეთ
დავგეგმოთ ჩვენი საქმიანობა
ამ ქვეყნებში.
2017 წელს ახალი გეგმებითა
და პრიორიტეტებით ვხვდებით.
საქართველოში ადგილობ
რივი არჩევნები გაიმართება
და ახალ, საინტერესო წინა
საარჩევნო პროექტებს ვგეგ
მავთ. ეს პროექტები ამომრ
ჩევლებს მეტ ინფორმაციას
მისცემს პარტიების ხედვე
ბისა და პოზიციების შესახებ,
თავად პოლიტიკოსებს კი
დაეხმარება, უკეთ შეიმუშაონ
პოლიტიკური და საარჩევნო
პროგრამები. პოლიტიკური
ოპოზიციის ფრაგმენტაცია და
ტრადიციული, ცენტრისტული
პარტიების დამარცხება სა
პარლამენტო არჩევნებში, პო
ტენციურ სირთულეებს ქმნის
დემოკრატიული პლურალიზ
მის თვალსაზრისით. ჩვენ
შევეცდებით, ხელი შევუწყოთ
პლურალისტური პოლიტი
კური გარემოს შენარჩუნებას
საქართველოში და კვლავ
გავაგრძელოთ პოლიტიკური
პარტიების ორგანიზაციული
განვითარების მხარდაჭერა.

დემოკრატია ეს
არის მძიმე, რთუ
ლი პროცესი:
თავისუფლებას
მუდმივად სჭირ
დება დაცვა, რად
გან სხვა შემთხვე
ვაში იგი ხელიდან
სწრაფად გამოგ
ვეცლება.

გავაგრძელებთ სამხრეთ
კავკასიაში აქტიურობას და
მომავალ პოლიტიკოსებს
შორის პოზიტიური, ნდობით
სავსე ურთიერთობების ჩამო
ყალიბებას. ვგეგმავთ ახალი
დემოკრატიის სკოლების
დაფუძნებას საქართველოსა
და უკრაინაში. ჩვენი ოფი
სი ამჟამად რეგიონის ოთხ
ქვეყანაში მუშაობს, თუმცა
ვაპირებთ, ჩვენი საქმიანობა
აღმოსავლეთ ევროპის სხვა
ქვეყნებშიც განვავრცოთ.
ზემოთ ჩამოთვლილი არ
ცერთი პროგრამა არ გამოგ
ვივიდოდა, ჩვენ გვერდით
რომ არ იყვნენ მეგობრები
და პარტნიორები: ჰოლან
დიის საგარეო საქმეთა
სამინისტრო და ჰოლანდიის
საელჩო საქართველოსა და
სომხეთში; დიდი ბრიტა
ნეთის საელჩო საქართვე
ლოში; ეუთოს ეროვნული
უმცირესობების კომისარი და
მისი ოფისი საქართველოში;
კანადის საელჩო საქართვ ე
ლოში. დიდი მადლობა მათ
იმისთვ ის, რომ შესაძლებ
ლობა გვაქვს, ვაკეთოთ ის
საქმე, რაც ჩვენი ქვეყნების
განვითარებას ეხმარება. ასე
ვე, მადლობა მინდა ვუთხრა
იმ ლექტორებს, მკვლევრებსა
და ექსპერტებს, ვინც ჩვენთან
რეგულარულად თანამშრომ
ლობს – მათ გარეშე ბევრი
რამ შეუძლებელი იქნებოდა.
ჩემს თანამშრომლებს კი,
თბილისში, თელავში, გორში,
ქუთაისში, ბათუმსა და კიევში,
სამართლიანად შეუძლიათ
იამაყონ იმ მიღწევებით, რომ
ლებიც ამ პუბლიკაციაშია
მოკლედ აღწერილი.
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ლევან ცუცქირიძე

სალომე მუხურაძე

მარიამ ჩიხლაძე

დენის დეგურკო

კირილო ტრეტიაკი

კატერინა პესოცკა

NIMD-ის აღმოსავლეთ 		
ევროპის რეგიონული
ოფისის დირექტორი.

პოლიტიკური პარტიების
მხარდაჭერის პროგრამის
ხელმძვანელი.

დემოკრატიის განათლების
პროგრამის ხელმძღვანელი.

რეგიონული პროგრამის
ოფიცერი.

უკრაინის პროგრამის ოფიცერი.

უკრაინის პროგრამის
აღმასრულებელი ასისტენტი.

განათლება:

უმაღლესი რადის მდივანი,
უკრაინის პარლამენტი. სა
ერთაშორისო ურთიერთობე
ბის დეპარტამენტის დირექ
ტორი პარლამენტში. შავი
ზღვის ეკონომიკური თანამ
შრომლობის ორგანიზაციის
საპარლამენტო ასამბლეის
მდივანი.

გამოცდილება:
გამოცდილება:

გამოცდილება:

საქართველოს საზოგადო
ებრივ საქმეთა ინსტიტუტის
ყოფილი რექტორი; სამოქა
ლაქო რეესტრ
 ის რეფორმის
პირველი ფაზის პროექტის
მენეჯერი; ყოფილი მენეჯერი
ევროპის უსაფრთხოებისა და
თანამშრომლობის ორგანი
ზაციასა და ფონდ „ღია საზო
გადოება საქართველოში“.

სახელმწ იფო და არასამთავ
რობო სექტორში მუშაობისას
მონაწილეობდა სამოქალაქო
საზოგადოების დემოკრატიუ
ლი მოდელის შემუშავებაში;
საერთაშორისო სამართლის
ლექტორი საქართვ ელოს
ტექნიკურ უნივერსიტეტში.

განათლება:
მაგისტრის ხარისხი, ჯონს
ჰოპკინსის პოლ ნიცზეს სა
ხელობის საერთაშორისო
ურთიერთობების სკოლა.
ინტერესები:
საგარეო და უსაფრთხოების
პოლიტიკა, პოლიტიკური
ინსტ
 იტუტებისა და დემოკ
რატიული განვითარების
საკითხები.

განათლება:
მაგისტრის ხარისხი კულტუ
რათაშორისი კონფლიქტების
მართვაში, ASH, ბერლინი.
საერთაშორისო სამართლის
მაგისტრი და ბაკალავრი,
თბილისის სახელმწიფო უნი
ვერსიტეტი.
ინტერესები:
ადამიან
 ის უფლებები, გენ
დერული თანასწორობა და
საჯარო პოლიტიკა.

ჩემი მიზანი დემოკრატიული
პოლიტიკური პარტიებ ის ჩა
მოყალიბების ხელშეწყობაა.

გამოცდილება:

პრაქტიკა საქართველოს სა
გარეო საქმეთა სამინისტრო
სა და პარლამენტის საგარეო
ურთიერთობათა კომიტეტში;
ხელმძ
 ღვანელობდა „ევრო
პის ახალგაზრდული პარ
ლამენტის“ საქართველოს
ეროვნულ კომიტეტს.

ისტორიის ბაკალავრი, ტა
რას შევჩენკოს ეროვნული
უნივერსიტეტი, კიევი. საერ
თაშორისო ურთიერთობების
მაგისტრი, ვენის დიპლო
მატიის აკადემია და ვენის
უნივერსიტეტი.

განათლება:

ინტერესები:

საერთაშორისო პოლიტიკი
სა და დიპლომატიის მაგის
ტრი, GIPA. საერთაშორისო
ურთიერთობების ბაკალავ
რი, თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
ინტერესები:
განვითარების თეორიები,
პოლიტიკური ინსტიტუტები
და საერთაშორისო ურთიერ
თობების თეორიები.

დემოკრატების გარეშე, დე
მოკრატიას ვერ ავაშენებთ.
ამიტომ მათი აღმოჩენა, გაძ
ლიერება და ერთმანეთთან
შეკავშირება ჩემი საქმიანო
ბის მთავარი ამოცანაა.

ევროპული ინტეგრაცია,
დემოკრატიის ხელშეწყობა,
კონფლ
 იქტების მოგვარება
და შუამავლობა.

განათლება:
ისტორიის ფაკულტეტი, ტა
რას შევჩენკოს ეროვნული
უნივერსიტეტი, კიევი.
ინტერესები:
საგარეო პოლიტიკა, უკრაი
ნის პოლიტიკა, უკრაინის და
მსოფლიო კულტურა, არქი
ტექტურა.
ჩემი მიზანია, უკრაინაში წინ
წავწიო ინტერპარტიული დი
ალოგი, წვლილი შევიტანო
ქვეყანაში პოლიტიკური და
პარტიული სისტემების გა
უმჯობესებაში. ვისურვებდი,
დავხმარებოდი უკრაინ
 ელ
პოლიტიკოსებს პარტიული
დემოკრატიის პრაქტიკის
დანერგვაში.

გამოცდილება:
მარჩენკო დანევიჩის სა
ადვოკატო ფირმა, ფილიპ
მორისის სახაზინოს აღმას
რულებელი კორპორაციულ
საქმიანობაში.
განათლება:
მაგისტრი სამართალმცოდ
ნეობაში, კიევ მოჰილიას
აკადემია; ამჟამად იცავს
ფილოსოფიის დოქტორის ხა
რისხს ამავე უნივერსიტეტში.
ინტერესები:
კონსტ
 იტუციური სამართალი,
პოლიტიკა, პოლიტიკური
პარტიებ ის რეგულაციებ ი.
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შორენა ჯოელი

ლადო ჩომახიძე

ნიკოლოზ შარვაშიძე

ზაზა ჭიპაშვილი

ანა შალიკიანი

თამარ ამეიშვილი

ფინანსური ოფიცერი.

ადმინისტრაციული
ოფიცერი.

თელავის დემოკრატიის
სკოლის კოორდინატორი,
კახეთის რეგიონი.

გორის დემოკრატიის
სკოლის კოორდინატორი,
შიდა ქართლის რეგიონი.

დემოკრატიის სკოლის
კოორდინატორი, იმერეთის
რეგიონი.

ბათუმის დემოკრატიის
სკოლის კოორდინატორი,
აჭარის რეგიონი.

გამოცდილება:

გამოცდილება:

გამოცდილება:

გამოცდილება:

სტატისტიკის ეროვნული
სამსახურის კახეთის რეგიო
ნული ოფისისა და ადგილობ
რივი თვითმმართველობის
ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახურის თანამშრომელი.
სხვადასხვა დროს მუშაობდა
სამთავრობო და ადგილობ
რივი თვითმმართველობის
სექტორებში, მონაწილეობდა
სხვადასხვა საერთაშორისო
პროექტის განხორციელებაში.

სოციალური და ჰუმანიტარუ
ლი მიმართულების პრო
ექტების კოორდინატორი,
საქველმოქმედო-ჰუმანიტა
რული ცენტრი „აფხაზეთი“;
სხვადასხვა პერიოდში
მუშაობდა საჯარო სტრუქ
ტურებში, იყო სოციალური
მომსახურების სააგენტოს
რეგიონული სამსახურის
უფროსი და გორის რაიო
ნის გამგეობ ის სოციალურ
საკითხთა განყოფილების
ხელმძღვანელი.

წამყვანი სპეციალისტი,
ქუთაისის მერია; საგან
მანათლებლო პროექტის
მობილიზატორი BP-სა და
საქართველოს სკაუტების
საგანმანათლებლო პროგ
რამაში; იმერეთის სკაუტების
დამფუძნებელი; სამოქალა
ქო განათლების რამდენიმე
პროექტის თანაავტორი.

პროექტების კოორდინა
ტორი, არასამთავრობო
ორგანიზაცია „დემოკრატიის
ინსტ
 იტუტი“; პროექტების
კოორდინატორი, მედიამო
ნიტორი, „საზოგადოებრივი
აზრის კვლევისა და მარ
კეტინგის ინსტ
 იტუტი“;
რედაქტორი, adjaranews;
კორესპონდენტი, გაზეთი
„ბათუმელები“.

გამოცდილება:

გამოცდილება:

ფინანსურ-ადმინისტრა
ციული ოფიცერი, გაეროს
სურსათისა და სოფლის
მეურნეობის ორგანიზაცია.
საქართვ ელოს ოფისის კო
ორდინატორი IREX/IATP-ის
ოფისში. ტრენინგების პროგ
რამის ოფიცერი, IREX-ი,
USAID-ის მიერ დაფინან
სებული მედიაინ
 ოვაციების
პროგრამა.

პროექტის ადმინისტ
რაციული მენეჯერი,
„დემოკრატიული მმართ
ველობა საქართველოში“.
ადმინისტრაციული და ლო
გისტიკის მენეჯერი, „საჯარო
ადმინისტრაციის რეფორმი
რების“ პროგრამა.

განათლება:

განათლება:
თბილისის სახელმწიფო სა
მედიცინო უნივერსიტეტი.

ინტერესები:

ფლობს თავისუფა
ლი უნივერსიტეტის
„სერტიფიცირებული ადმი
ნისტრაციული მენეჯერის“ და
თბილისის მართვის აკადე
მიის „პროექტების მართვის
სპეციალ
 ისტის“ სერტიფიკა
ტებს.

ფინანსები და ადმინისტრი
რება.

ინტერესები:

ბიზნესის ადმინისტრირება,
კვიპროსის უნივერსიტეტი.
აღმოსავლეთმცოდნეობის
მაგისტრი, თბილისის სახელ
მწიფო უნივერსიტეტი.

პროექტების მენეჯმენტი, დე
მოკრატიული განვითარება.

განათლება:
დიპლომატიისა და საერთა
შორისო ურთიერთობების
ისტორიის მაგისტრი, ჰუმანი
ტარული მეცნიერებების, დიპ
ლომატიისა და მსოფლიო ის
ტორიის ბაკალავრი, თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ინტერესები:
საერთაშორისო ურთიერთო
ბები, ევროპის სამეზობლო
პოლიტიკა და ასოცირების
პერსპექტივები, ეროვნული
უსაფრთხოება, დემოკრატი
ული განვითარება და ადგი
ლობრივი თვითმმართველობა.

განათლება:
სახელმწიფო მმართველო
ბის მაგისტრი, საზოგადო
ებრივ საქმეთა ინსტ
 იტუტი;
ისტორია-ფილოლოგიის
მაგისტრი, ცხინვალის სა
ხელმწიფო პედაგოგიური
ინსტიტუტი.
ინტერესები:
სამოქალაქო განათლება,
საჯარო მმართველობის
პოლიტიკა, კონფლიქტების
მართვა.

განათლება:
მაგისტრის ხარისხი საჯარო
სამართალში.
ინტერესები:
ადგილობრივი თვითმმართ
ველობისა და სამოქალაქო
განათლების საკითხები, სოცი
ალური მედია და სკაუტ
 ინგი.

განათლება:
ჟურნალისტიკასა და მედია
მენეჯმენტის მაგისტრი, GIPA.
ინტერესები:
ახალი ამბები, მედიათეორი
ები, საზოგადოებრივი აზრი
სა და კონტენტანალიზური
კვლევები.
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ანგარიში მოკლედ

პირველად
2016 NIMD-ისთვის, ერთდროულად, ინსტიტუციური კონსოლიდაციის,
რეგიონული საქმიანობის გაფართოებისა და პოლიტიკურ კომუნიკაციაში
ტექნოლოგიურ
 ი ინოვაციების დანერგვ ის წელი იყო.

NIMD შეუდგა თავისი
მისიის გაფართოებას
უკრაინაში და წამოიწყო
დემოკრატიზაციის მხარ
დამჭერი პროექტები
კიევში.

საქართველოში, სომხეთში,
აზერბაიჯანსა და უკრაინაში
NIMD-მა დაიწყო დისკუსიებისა
და ტრენინგების ციკლი თემებზე
– ანტიდემოკრატიული პროპა
განდა და მისი დეკონსტრუქციის
გზები.

გაფართოვდა სამხრეთ კავკასი
ისა და უკრაინის ახალგაზრდა
პოლიტიკოსების ფორუმი. 2016
წელს ფორუმში მონაწილეობა
60-მა დელეგატმა მიიღო. საპა
ტიო სტუმრებს შორის იყო ბრი
ტანეთის კანცლერი და ყოფილი
საგარეო საქმეთა მდივანი ფი
ლიპ ჰამონდი; ასევე ჰოლანდიის
ყოფილი თავდაცვის მინისტრი
აიმერტ ვან მიდელკოოპი.
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ანგარიში მოკლედ

2016

წელს

დემოკრატიის სკოლების
პროგრამას ახალი – ეკონო
მიკური განვითარებისა და
საერთაშორისო უსაფრთხო
ების საკითხები დაემატა.

NIMD-ის წახალისებით,
პოლიტიკურმა პარტიებმა
საქართველოში წინასაარ
ჩევნო პროგრამებში შეიტა
ნეს თავიანთი ხედვა ქალთა
მონაწილეობაზე პოლიტიკა
ში, გარემოს დაბინძურებასა
და საგზაო მოძრაობაზე.

ეროვნული უმცირესობების
ახალგაზრდა წარმომადგენ
ლებს ერთთვიანი სტაჟირე
ბის შესაძლებლობა მისცა
პოლიტიკური პარტიების
სათავო ოფისებში.

ონლაინპლატფორმა
partiebi.ge ინტერაქტიული,
სოციალურ მედიასთან ინ
ტეგრირებული ანალიტიკური
რესურსი გახდა.

პრიორიტეტულ მიმართუ
ლებად იქცა ახალი ტექ
ნოლოგიების, მათ შორის,
მობილური აპლიკაციების
გამოყენების სწავლება და
პოპულარიზაცია.

სამოქალაქო აქტივისტე
ბისთვის, საქართველოს
4 რეგიონიდან, ჩატარდა
პროგრამული ენის სწავლე
ბის ტრენინგი და დემოკრა
ტიის ჰაკათონი.

NIMD-ის დემოკრატიის
განათლების პროგრამას
შეუერთდნენ ახალი მსმენე
ლები, ახალი პარტნიორები
და ტრენერები.
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მხარდაჭერა პოლიტიკურ სუბიექტებს

საპარლამენტო არჩევნები 2016
და პოლიტიკური პარტიების
წინასაარჩევნო პროგრამები
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.

შევეცადეთ, პარტიებს სპეციფიკური, კონკრეტული
ხედვები შეექმნათ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა
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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, დაგვისახელოთ თქვენი
წინადადებები, რომლებიც მიმართულია
ეკოლოგიურად უფრო ჯანსაღი
საცხოვრებელი გარემოს შექმნისაკენ.

რა ნაბიჯებს გადადგამთ
უმუშევრობის დასაძლევად?

რა პოლიტიკას
განახორციელებთ
ადამიანთა პირადი
ცხოვრების
ხელშეუხებლობის
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?

საგზაო მოძრაობა ქალაქში, გარემოს
დაბინძურება, ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში.
ლევან ცუცქირიძე

რომელ ქვეყანა/გაერთიანება/ალიანსი წარმოგიდგენიათ
საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორად?
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www.partiebi.ge
უნიკალური ონლაინრესურსია, რომელზეც 2012
წლიდან მოყოლებული, საქართვ ელოში მოქმედი
ძირითადი პოლიტიკური ორგანიზაციების საარჩევნო
პროგრამები, ქართულთან ერთად, სომხურ, აზერბაი
ჯანულ და ინგლისურ ენებზეა განთავსებული.

პლატფორმა ამომრჩეველს ერთდროუ
ლად სამი პოლიტიკური ორგანიზაციის
ხედვების შედარების შესაძლებლობას
აძლევს. ასევე, მარტივად შეგიძლიათ
ნახოთ, თუ როგორ შეიცვალა დროსთან
ერთად პოლიტიკური პარტიების პროგ
რამები და პრიორ
 იტეტები.

პროექტი საქართველოში
ნიდერლანდების სამეფოს სა
ელჩომ დააფინანსა და მას ორი
მთავარი ამოცანა ჰქონდა: სა
პარლამენტო არჩევნების წელს
ხელი შეეწყო 1) პარტიებისთვის
– პოლიტიკური წინადადებების
ფორმირებაში და 2) ამომრჩევ
ლებისთვის – ამ წინადადებების
გაცნობაში.

ლევან ცუცქირიძე

თამარ კორძაია, რესპუბლიკური პარტია

სხვადასხვა გარემო პირობები იწვევს
ცვლილებებს პარტიებ ის ხედვებში და
სწორედ ამ ევოლუციის დანახვაა შესაძ
ლებელი ამ ვებგვერდის მეშვეობით.

ეს პლატფორმა მნიშვნელოვანია, რადგან ამომრჩე
ველს შეუძლია, ერთ სივრცეში გაეცნოს პოლიტიკური
პარტიებ ის საქმიანობას, წინასაარჩევნო კამპანიას,
პროგრამას. ამავე დროს, ის ჩვენც [პოლიტიკურ პარ
ტიებს] გვიწყობს ხელს.

NIMD-მა პოლიტიკურ პარტიებს შესთავაზა, ლაკონიუ
რი პასუხები გაეცათ აქტუალურ 29 საკითხზე. პარტიებს
პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ თემებზე თანა
ბარი მოცულობის პასუხის გაცემის საშუალება ჰქონდათ.
www.partiebi.ge თავისი მიზნებით და სტრუქტურით, ერ
თი მხრივ, ზრდის პარტიებ ის ანგარიშვალდებულებას,
მეორე მხრივ კი, თავს უყრის ღირებულ ინფორმაციას.
რესურსი არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მედიას, კონ
კურენტ პარტიებს აძლევს საშუალებას, იოლად შეადა
რონ, თუ რას ჰპირდებოდა ესა თუ ის პარტია საზოგა
დოებას ხელისუფლებაში მოსვლამდე და რა გააკეთა
ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ.

ბაკურ კვაშილავა, GIPA-ს სამართლისა
და პოლიტიკის სკოლის დეკანი
NIMD-ის ხელშეწყობით საქართველოს პოლიტი
კური კულტურა ხდება უფრო განვითარებული,
პასუხისმგებლიანი და ანგარიშვალდებული.

გარდა იმისა, რომ www.
partiebi.ge თავს უყრის
პოლიტიკური პარტი
ების ხედვებს, საიტის
ონლაინ
 აპლიკაციები სა
შუალებას გაძლევთ, ინ
ფორმაცია ადვილად გა
ავრცელოთ სოციალურ
მედიაში და იმსჯელოთ
თქვენთვ ის საინტერესო
იმ საკითხებზე, რომელ
თაც ამ პლატფორმაზე
გაეცანით.
2016 წელს ცენტრ
 ალურ
საარჩევნო კომისიასა და
უსინათლოთა კავშირ
თან თანამშრ
 ომლობით,
NIMD-მა ვებგვ ერდზე
წინასაარჩევნო პროგრა
მების აუდიოფაილ
 ებიც
განათავსა.
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ეროვნული
უმცირესობები
პოლიტიკურ ცხოვრებაში
2016 წელს NIMD-მა დაასრულდა პროექტი – „ეროვნული უმცირესობების
ჩართულობის გაძლიერება საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში“. ამ
თემაზე მუშაობა NIMD-ის გუნდმა 2014 წელს ეუთოს ეროვნულ უმცირე
სობათა საკითხების უმაღლეს კომისართან ერთად დაიწყო. პრობლემა
ცხადად და მკაფიოდ განისაზღვრა – ერთმანეთს არ შეეს
 აბამება ეროვნუ
ლი უმცირესობების წილი და მათი ჩართულობის ხარისხი ქვეყნის ცხოვ
რებაში. მათ შორის, პოლიტიკაში მონაწილეობ ა ყველაზე დაბალია სხვა
სფეროებთან შედარებით.
ამ დისპროპორციის შესაცვლელად NIMD-მა ეროვნული უმცირესობების
პოლიტიკურ ცხოვრებაში ინტეგრაციის ორწლიანი პროექტი სამ ძირითად
სტრატეგიულ მიმართულებას დააყრდ
 ნო:

ახალგაზრდების სტაჟირების პროგრამა
პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობის პარალელურად,
NIMD-მა სპეციალ
 ური პროგრამა შეადგინა ეროვნული უმცირე
სობების ახალგაზრდა წარმომადგენლებისთვის. 8 სტაჟიორმა
სამცხე-ჯავახეთიდან და ქვემო ქართლიდან ერთთვიანი სტაჟი
რება გაიარ
 ა ძირითადი პოლიტიკური პარტიების ცენტრალურ
ოფისებში, თბილისში. პირველი სამუშო დღისთვის NIMD-მა
მათ საორიენტაციო ტრენინგიც ჩაუტარა; ყველა მონაწილე
სტაჟირების დასასრულს ქუთაისში პარლამენტის პლენარულ
სხდომას დაესწრ
 ო. სერტიფიკატები ახალგაზრდებს იმ დროს
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ახლა კი უკვე პრეზი
დენტმა, ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა გადასცა.

პოლიტიკუ

პოლიტიკის ნარკვევები და გადაცემების
ციკლი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე

გაზრდები პარ

ჰუმანიტარულ მეცნიერ
 ებათა და სამართლის ექსპერტებს, აკა
დემიური წრეებ ის წარმომადგენლებსა და ანალიტიკოსებს შო
რის კონკურსის საფუძველზე NIMD-მა შეარჩია ოთხი ავტორი,
რომელთაც შესთავაზა პუბლიკაციების შექმნა შემდეგ თემებზე:

რეგიონიდან სა

•

საარჩევნო სისტემები და ეროვნული უმცირესობები;

•

ეროვნულ უმცირესობათა სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობა;

•

ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი
ქალების მონაწილეობა საქართველოს პოლიტიკურ
ცხოვრებაში;

•

მრავალპარტიული
ფორმატი

ინდივიდუალური
ფორმატი

შეხვედრები
რეგიონებში

NIMD-ის ხელშეწყობით 8
ძირითადმა პარტიამ, სამუ
შაო ჯგუფის ფარგლებში,
ინტეგრაციის საკითხებსა
და სტრატეგიაზ
 ე დაიწყო
ფიქრი და მუშაობ ა.

ექსპ ერტებთან ერთად
NIMD-მა დაიწყო თანამშ
რომლობა უშუალოდ პო
ლიტიკურ პარტიებთან და
მათ ლიდერებთან. ძირითა
დი ამოცანა იყო, პარტიებ ის
სამოქმედო სტრატეგიაშ ი
ასახულიყო პოლიტიკაში
უმცირესობების ინტეგრაცი
ის სურვილი და კონკრეტუ
ლი გეგმები.

პოლიტიკური პარტიე
ბის უშუალო კომუნიკაცია
ეროვნული უმცირესობე
ბის წარმომადგენლებთან,
პროექტის დასაწყისში და
დასასრულს. 2016 წლის
ზაფხულში პოლიტიკური
პარტიები დაბრუნდნენ
ორივე რეგიონში და წარად
გინეს კონკრეტული ხედვები
ეროვნული უმცირესობების
ინტეგრაციის კუთხით.
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ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ეროვნული
უმცირესობებისთვის საქართველოში.

ნაშრომები ქართულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ და ინგლისურ
ენებზე ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი 2017
წლიდან იქნება. გარდა ამისა, NIMD-მა, საზოგადოებრივ მა
უწყებელთან თანამშრომლობით, შექმნა სატელევიზიო დის
კუსიების ციკლი, რომელიც მეორე არხის ეთერით გადაიცა.
2016 წელს პოლიტიკური პარტიების, ეროვნული უმცირესო
ბების, რეგიონული ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა
და სხვა კომპეტენტური სტუმრების მონაწილეობ ით საზოგა
დოებრივი მაუწყებლის ეთერში შედგა ჯამში ოთხი დისკუ
სია, რომელიც უმცირესობების პოლიტიკაში ინტეგრირების
საკითხებს მიეძღვნა. ოთხივე გადაცემა ითარგმნ
 ა სომხურად
და აზერბაიჯანულად, დისკუსიების ჩანაწერები გადაიცა
ახალციხის და მარნეულ
 ის რეგიონული ტელევიზიებითაც.

რი პარტიების
ცენტრალურ
ოფისში სტაჟი
რება ორმხრი
ვად საინტერესო
იდეა აღმოჩნდა.
წინასაარჩევნო
პერიოდში ახალ
ტიის ლიდერებს
სარგებლო და ღი
რებულ ინფორმა
ციას აწვდიდნენ,
თავად სტაჟიორე
ბისთვის კი, დიდი
მოტივაცია იყო
ძირითად პოლი
ტიკურ პროცესებ
ში ჩართვა.
სალომე მუხურა
ძე, პოლიტიკური
პარტიების მხარდა
ჭერის პროგრამის
ხელმძღვანელი
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ამ გზით, ასევე, ტრენინგებისა და სემინარების დახმარებით,
NIMD-მა უკრაინ
 აში პოლიტიკური სტრატეგიის ანალიზში სა
მოქალაქო საზოგადოება ჩართო.

2016 წელს NIMD-ისთვის, ერთი მხრივ, პრიორიტეტული იყო ინსტიტუციური კონსოლიდაცია და,
მეორე მხრივ, რეგიონ
 ული საქმიანობის გაფართოება, მათ შორის და განსაკუთრებით – უკრაი
ნაში. სხვა ქვეყნების მსგავსად, უკრაინაშიც NIMD-ის სტრატეგიული ამოცანაა იმ ცვლილებების
მხარდაჭერა, რომლებიც ხელს შეუწყობს პოლიტიკური პარტიების დემოკრატიზაციას და განვი
თარებას, პოლიტიკური სისტემის გაუმჯობესებას და დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურის
განმტკიცებას. ეს ძალისხმევა უკრაინაშიც შემდეგ ძირითად სფეროებზე გადის:
•
•
•
•
•
•

პოლიტიკური პარტიების განვითარების ხელშეწყობა;
პოლიტიკური კონსოლიდაციისთვის საუკეთესო სტრატეგიის დამუშავება;
ქალებისა და უმცირესობების მონაწილეობ ის გაძლიერ
 ება უკრაინის პოლიტიკასა და პო
ლიტიკურ პარტიებში;
რეგიონული აქტივისტების პოტენციალის გაძლიერ
 ება;
ტექნოლოგიური ინოვაციების დანერგვ ა პოლიტიკურ ცხოვრებაში;
დემოკრატიის შესახებ პუბლიკაციებ ის გამოცემა უკრაინ
 ულ ენაზე.

2016 წელს NIMD-მა მნიშვნელოვანი შეხვედრები გამართა კიევში, ლვოვსა და ოდესაში. აღ
მოსავლეთევროპული სამეზობლოს ოფისის დელეგაციამ კონსულტაციები გამართა როგორც
მაღალი რანგის პოლიტიკოსებთან და პოლიტიკურ პარტიებთან, ასევე, არასამთავრობო
ორგანიზაციებისა და უკრაინის ორი დიდი უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან. მიზანი, ერ
თი მხრივ, უკრაინ
 აში NIMD-ის მისიის გაფართოების შესაძლებლობების ანალიზი იყო, მეორე
მხრივ კი, იმ ცენტრალური პრობლემების იდენტიფიცირება, რომელთა წინაშეც უკრაინული
პოლიტიკური პარტიები დგანან.

უკრაინა ევროპის
უდიდესი სახელმ

NIMD-ის მისიამ უკრაინ
 აში ორგანიზაციის ყველა ახალი
პრიორიტეტი და წამოწყება შეითავსა. მათ შორის, ტექნო
ლოგიურ
 ი ინოვაციები, რომლებიც პოლიტიკური ცხოვრების
დემოკრატიზაციის თანამედროვე ინსტრუმენტია, მსჯელობის
გაფართოება ანტიდემოკრატიულ პროპაგანდასა და საპასუ
ხო ქმედებებზე, ახალი თემების – უსაფრთხოებისა და ეკონო
მიკური საკითხების შემოტანა, რეგიონული გამოცდილების
გაზიარება.

წიფოა, რომელიც

2016 წელს NIMD-ის ხელშეწყობით უკრაინ
 აში დაიწყო დისკუ
სიების სერია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა:

ამ სახელმწიფოს

•
•
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•
•

უკრაინის პოლიტიკური სისტემის სპეციფიკა;
პოლიტიკური პარტიებისა და შიდაპარტიული დემოკ
რატიის პრობლემების იდენტიფიცირება და გადაჭრის
გზების ძებნა;
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება;
უკრაინულ პოლიტიკასა და არჩევნებში მონაწილეობის
ფინანსური მხარე;
გენდერული თანასწორობა პოლიტიკაში.

უკრაინული დემოკრატიის მხარდაჭერის კონტექსტში მნიშ
ვნელოვანი იყო ისიც, რომ 2016 წელს, მეოთხედ შედგა
სამხრეთ კავკასიის
 ა და უკრაინის ახალგაზრდა პოლიტიკო
სების ფორუმი. ესაა უნიკალური ფორმატი, სადაც ერთმანეთს
ხვდებიან ქართველი, სომეხი, აზერბაიჯანელი და უკრაინელი
პოლიტიკოსები. ამ დიდ ფორუმზე, რომელიც საქართველოს
პარლამენტთან ერთად იმართება, 2016 წელს შთამბეჭდავი
დელეგაციები და საპატიო სტუმრები გვყავდა, მათ შორის,
მაშინდელი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მდივანი და დღეს
უკვე კანცლერი, ფილიპ ჰამონდი.
2016 წელს NIMD-მა მონაწილეობა მიიღო პროექტში, რო
მელიც უმაღლესი რადის – უკრაინის პარლამენტის ქცევის
კოდექსის შექმნას ითვალისწინებს.
ერთ- ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომე
ლიც 2016 წელს უკრაინაში NIMD-ის მისიის მუშაობას მოჰყვა,
2017 წელს ლვოვსა და ოდესაში პოლიტიკური სკოლების
დაფუძნებაა, რომელთა სასწავლო პროგრამის ფოკუსი უკრა
ინის სამოქალაქო და პოლიტიკური საზოგადოების ანტიკო
რუფციული შესაძლებლობების განვითარება იქნება.

ახლა დგას სახელ
მწიფო და საზოგა
დოებრივ–პოლიტი
კური ინსტიტუტების
მშენებლობის გზაზე.
დემოკრატიის წარ
მატებას ექნება ის
ტორიული მნიშვნე
ლობა აღმოსავლეთ
ევროპისა და ალბათ
მთელი კონტინენ
ტისთვის. უკრაინაში
განვითარებულ მოვ
ლენებზე დიდწილად
არის დამოკიდე
ბული რეგიონული
უსაფრთხოება.
ამიტომ, NIMD-ს მნიშ
ვნელოვნად მიაჩნია,
რომ თავისი წვლი
ლი შეიტანოს უკრაი
ნული პოლიტიკური
პარტიების და სამო
ქალაქო საზოგადო
ების გაძლიერებაში.
ლევან ცუცქირიძე
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სამხრეთ კავკასიისა
და უკრაინის ფორუმი

ამ ინსტიტუტმა
ძალიან ღირებუ
ლი გამოცდილება
მომცა, როგორ
უნდა იმუშაოს
მრავალპარტი
ულმა სისტემამ
და როგორ უნდა
ფუნქციონირებდეს
საზოგადოების
განსხვავებული
სოციალური ფენე
ბი და პოლიტიკუ
რი ჯგუფები ქვეყ
ნის საუკეთესო
ინტერესებისთვის.
დავით უსუფაშვილი,
საქართველოს პარ
ლამენტის თავმჯდ
 ო
მარე (2012-2016)

2016 წელს NIMD-მა მეოთხედ შეკრიბა სამხრეთ
კავკასიისა და უკრაინ
 ის ახალგაზრდ
 ა პოლიტი
კოსთა ფორუმი, რომელსაც განსაკუთრებულად
შთამბეჭდავი დელეგაციები და საპატიო სტუმრე
ბი ჰყავდა.
ორდღიან ღონისძიებ აზე დასასწრებად თბილისში 60-მდე მო
ნაწილე ჩამოვიდა, მათ შორის, ნიდერლანდების სხვადასხვ ა
პარტიის ახალგაზრდა პოლიტიკოსებიც.

•
•
•
•
•

საარჩევნო სისტემები და საკონსტიტუციო ცვლილებები;
საარჩევნო კამპანიის წარმართვა;
მედიის როლი დემოკრატიულ პროცესებში;
ქალების მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღებაში;
ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერება.

ამ და სხვა თემებზე მსჯელობდნენ თბილისში ახალგაზრდ
 ა პო
ლიტიკოსები საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან,
უკრაინიდან და ნიდერლანდებიდან.

თქვენ წარმოად
გენთ იმ თაო
ბას, რომელიც
კონფლიქტების
ჩრდილქვეშ გაი
ზარდა და ნაკლე
ბად ახსოვს, რას
ნიშნავს მშვიდო
ბიანი ურთიერთო
ბა მეზობლებთან.
ახალი ღობეებისა
და ბარიერების
აღმართვა რეგი
ონს უკან სწევს.
უნდა გაიზარდოს
თანაცხოვრების
შესაძლებლობა ამ
მრავალფეროვან
რეგიონში მცხოვ
რები ადამიანე
ბისთვის და არა
პირიქით.
ფილიპ ჰამონდი,
ბრიტანეთის
კანცლერი

საპატიო სტუმრებს შორის იყო დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდი
ლოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმე
თა მინისტრი და დღეს უკვე კანცლერი ფილიპ ჰამონდი. ფორუ
მის მუშაობ აში მონაწილეობა მიიღო ნიდერლანდების სამეფოს
სენატის ყოფილმა წევრმა და თავდაცვის მინისტრმ
 ა აიმერტ
ვან მიდელკოოპმა.
სამხრეთ კავკასიისა და უკრაინ
 ის ახალგაზრდა პოლიტიკოსთა
ფორუმი, რომელიც საქართვ ელოს პარლამენტის მხარდაჭერი
თა და მონაწილეობით გაიმართა, საქართველოს პარლამენტის
ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა გახსნა.
აიმერტ ვან მიდელკოოპი

თამარ ბერუჩაშვილი, ლევან ცუცქირიძე, ფილიპ ჰამონდი

ახალგაზრდა პოლიტიკოსთა ფორუმი

ეს ფორუმი აღარ
არის ჩვენი პრო
ექტი, ეს არის
სამხრეთ კავკა
სიის და უკრაი
ნის ახალგაზრდა
პოლიტიკოსების
პროექტი. ჩვენ
ვისწავლეთ, რო
გორ უნდა ვიმუ
შაოთ ერთად და
როგორ ვაკეთოთ
დემოკრატია უკე
თესად. ვფიქრობ,
ეს ფორუმი წინა
წლებთან შედარე
ბით მნიშვნელოვ
ნად გაიზარდა.
გაიზარდა დება
ტების ხარისხიც.
ვხედავ, როგორ
ყალიბდება საქმი
ანი თანამშრომ
ლობა სხვადასხვა
ქვეყნის ახალგაზ
რდა პოლიტიკო
სებს შორის.
ლევან ცუცქირიძე
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სამხრეთ კავკასიის
ახალგაზრდა პოლიტიკოსთა
ფორუმის კომუნიკე
29 - 30 ივნისი, 2013

ფრაგმენტი
ჩვენ, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს სხვადასხვა პოლიტიკური
პარტიის წარმომადგენლები, ერთობლივი გადაწყვეტილების საფუძველზე
შევთანხმდით, გავაკეთოთ შემდეგი განცხადება:

ფორუმის უნიკალური ფორმატი შესაძლებელს ხდის, შეკრი
ბოს სხვადასხვა პოლიტიკური გაერთიანების ახალგაზრდა
პოლიტიკოსები მთელი სამხრ
 ეთ კავკასიის რეგიონიდან და
უკრაინიდან. ეს არის კრიტიკული პლატფორმა პოლიტიკური
დებატებისთვის რეგიონის პოლიტიკური ელიტის მომავალ
წარმომადგენლებს შორის. 2016 წლის ფორუმს განსაკუთ
რებული მნიშვნელობა ჰქონდა უკრაინული კონტექსტ
 ისა და
უკრაინაში NIMD-ის მისიის გაფართოების თვალსაზრისით.
ფორუმის მხარდამჭერები საქართვ ელოში დიდი ბრიტანეთის და
ნიდერლანდების საელჩოები არიან.

•

მივესალმებით რეგიონის სხვადასხვ ა პოლიტიკური პარტიის წარმო
მადგენლებს შორის ურთიერთქმედებებისა და დებატების წარმართ
ვის ამ პლატფორმის შექმნას;

•

მივესალმებით ამ ფორუმზე ჩვენი ქვეყნების როგორც მმართველი,
ასევე (არასაპარლამენტო) ოპოზიციური პარტიების მონაწილეობას,
როგორც მნიშვნელოვან წინგადადგმულ ნაბიჯს ჩვენს რეგიონში დე
მოკრატიზაციის პროცესის გაღრმავების მიმართულებით;

•

ვაცხადებთ სრულ მზადყოფნას, განვაგრძოთ ერთობლივი მუშაობა
ამ ფორუმის ფარგლებში, რათა განვიხილოთ ჩვენს ქვეყანასა და
მთლიან რეგიონთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ასპექტები.
ამასთანავე, მივესალმებით გულწრფელი დებატებისა და დისკუსიე
ბის გამართვის საშუალებას ურთიერთპ ატივისცემისა და კეთილგან
წყობის ატმოსფეროში;

•

ვულოცავთ ერთმანეთს საგარეო საქმეთა, პოლიტიკისა და უსაფრ
თხოების სასიცოცხლო საკითხების განხილვას დადებითი, ურთიერთ
პატივისცემაზე დაფუძნებული და წინდახედული ფორმით;

•

ჩვენ ვასრულებთ ამ ფორუმს იმ რწმენით, რომ დემოკრატიული
საფუძველი წარმოადგენს ერთადერთ სიცოცხლისუნარიან და ხან
გრძლივ საფუძველს ჩვენს ქვეყანასა და რეგიონში პოლიტიკური
საქმიანობის განსახორციელებლად და აქვე ვაცხადებთ მზადყოფნას,
ვიღვაწოთ ჩვენს ქვეყნებსა და ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაციების
ფარგლებში უფრო მდგრადი და ყოვლისმომცველი დემოკრატიული
პროცესების დამკვიდრებისათვის.
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პერტების ცოდნას, აქტიური მოქალაქეებ ისათვის ეფექტი
ანი საგ ანმანათლებლო პლატფორმის შესაქმნელად.
პროგრამის მონაწილეები სწავლობენ დემოკრატიის ძირი
თად კონცეფციებს, იღრმავებენ ანალიტიკურ შესაძლებლო
ბებს და ეუფლებიან იმ პრაქტიკულ უნარებს, რომლებიც მათ
საზოგადოების ეფექტიან ცვლილებებში დაეხმარება.
დემოკრატიის სკოლების პროგრამა 4 ძირითად მოდულს
ფარავს:
1. უნარები: დემოკრატიის ძირითადი პრინციპები, კომუნი
კაცია, პროფესიულ
 ი წერა, საჯარო დებატები, ინტერნეტის
გამოყენება;

ეს არის ადგილი,
სადაც ტოლერან
ტული ადამიანები
ვიწყებთ არა მხო
ლოდ თანამშრომ
ლობას, არამედ
მეგობრობასაც. ამ
სკოლის დამთავ
რების შემდეგ მე,
როგორც ეთნიკუ
რი და რელიგიუ
რი უმცირესობის
წარმომადგენე
ლი, უფრო იმე
დიანად ვუყურებ
უმცირესობების
ინტეგრაციის სა
კითხს. შემიძლია
ვთქვა უფრო მე
ტიც: ინტეგრაცია
იწყება NIMD-ში.
ალი ბადიროვი,
აზერბაიჯ
 ანელ იურის
ტთა ასოციაციის
თავმჯდ
 ომარე, გორის
დემოკრატიის სკოლა

დემოკრატიის
სკოლები
საქართველოში
2016 წელს 80-მა ადამიანმა ჩააბარა და ისწავლა NIMD-ის
დემოკრატიის სკოლებში, საქართვ ელოს ოთხ ქალაქში:
ბათუმში, ქუთაისში, გორსა და თელავში.
დემოკრატიის სკოლები ინტენსიური, არაფორმალური სა
განმანათლებლო პროგრამაა, ადგილობრივი თვითმმართ
ველობის, არასამთავრობო სექტორის, მედიის, პოლიტიკუ
რი პარტიების, აკადემიური წრეების წარმომადგენლების,
წარმატებული სტუდენტებისა და თანამედროვე დემოკრა
ტიის საკითხებით დაინტერესებული აქტიური მოქალაქეე
ბისთვის.

2. დემოკრატიული საზოგადოებ ა: მოქალაქეობა, სამოქა
ლაქო საზოგადოება, ერი, ნაციონალიზმი და უმცირესო
ბები, კანონის უზენაესობა, პოლიტიკური და სოციალ
 ური
უფლებები, რელიგია და დემოკრატია, მედია, გენდერი;
3. დემოკრატიული მმართველობა: კონსტიტუციონ
 ალიზმი
და სახელმწიფო მოდელები, პოლიტიკური იდეოლოგიე
ბი, პოლიტიკური პარტიები, საარჩევნო სისტემები, ადგი
ლობრივი თვითმმართველობა, განვითარების საკითხები,
დემოკრატიზაციის საერთაშორისო კონტექსტი;
4. მონაწილეობა და ლიდერობა: დემოკრატიული მონაწილეო
ბის მექანიზმები, ლიდერობა, ამომრჩევლის უფლებები და პასუ
ხისმგებლობები, ადვოკატირება, სამოქალაქო პროტესტი, ბიუჯე
ტირება, პროექტების მომზადება და მართვა, მონიტორინგი.
2016 წელს NIMD-ის დემოკრატიის სკოლების 5-თვიან
პროგრამას ახალი საგნები:
•

ეროვნული უმცირესობები და მათი მდგომარეობ ა სა
ქართველოში;

•

სოციალური უფლებები და მოწყვლ
 ადი ჯგუფების
მდგომარეობ ა საქართველოში;

დემოკრატიის სკოლების მისიაა, ხარისხიან
 ი განათლების
და დამატებითი რესურსებისადმი წვდომის გაიოლებით
ხელი შეუწყოს აქტიურ მოქალაქეებს საკუთარი იდეებისა
და ამოცანების განხორციელებაში და ამ გზით დააჩქაროს
დემოკრატიულ
 ი საზოგადოების განვითარება საქართვე
ლოში.

•

რა არის განვითარება – ძირითადი თეორ
 იებ ი და მა
გალითები;

•

NIMD ეყრდ
 ნობა სხვად ასხვ ა ქვეყნის გამოცდ ილ ებ ას დე
მოკრატიის განათლ ებ ის სფერ ოშ ი და ადგილ ობრ ივ ი ექს

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პოლიტი
კა რეტროსპექტივაში

შესაბამისად, ახალი ლექტორებიც შეემატა.
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უნივერსიტეტი
დიდი ხნის წინ
დავამთავრე და
მენატრებოდა არა
ერთფეროვანი
და პროგრესული
ნააზრევის მოსმე
ნა. დემოკრატიის
სკოლაში სწორედ
ეს დამხვდა. აქ სწავ
ლის დროს ჩემშიც
მოხდა ღირებულე
ბების გადაფასება.
სკოლაში მიღებუ
ლი ცოდნა ბევრჯერ
გამომადგა ჩემს
პროფესიაში, გაკვე
თილების ჩატარე
ბისას, ბავშვებთან
ურთიერთობაში.
სოფო ხვადაგიანი,
პედაგოგი, ქუთაისის
დემოკრატიის სკოლა

დემოკრატიის სკო
ლა – ესაა სივრ
ცე, სადაც წლების
განმავლობაში
დაგროვებულ ცოდ
ნას მიმართულება
მივეცი და ვისწავ
ლე, როგორ უნდა
ვიარო მიზნისკენ.
ელენე
მახათელაშვილი,
ჟურნალისტი, თელა
ვის დემოკრატიის
სკოლა
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ინოვაციები პოლიტიკაში

პოლიტიკური ინოვაციები
და NIMD-ის დემოკრატიის ჰაკათონი

NIMD-ის სკოლაში
სწავლის შედე
გად გამუდმებით
ვამოწმებ ინფორ
მაციას სხვადასხვა
თემაზე; ვაკვირდე
ბი ქალაქის გამწ
ვანებას, ბათუმში
მიმდინარე მშენებ
ლობებს და სხვა
მნიშვნელოვან
დეტალებს, რასაც
მანამდე ყურადღე
ბას არ ვაქცევ
დი. თითოეული
ლექციის შემდეგ
ვგრძნობდი, რომ
გაცილებით მეტი
ვიცოდი, ვიდრე
მანამდე და ყოველ
ჯერზე მქონდა სურ
ვილი, ეს ცოდნა და
უნარები სამოქა
ლაქო აქტივიზმში
გამომეყენებინა.
ბექა ესაძე,
ტუროპერატორი, ბა
თუმის დემოკრატიის
სკოლა

სასწავლო პროგრამის გარდა, დემოკრატიის სკოლა ერთ
გვარი სამოქალაქო კლუბია, რომლის კურსდ
 ამთავრებუ
ლებსაც NIMD აძლევს საშუალებას, მონაწილეობა მიიღ
 ონ
მის მცირე გრანტების კონკურსში, ერთობლივ კონფერენ
ციებსა თუ სხვა მნიშვნელოვან ღონისძიებებში.
სკოლის კურსდამთავრებულები NIMD-ის კურსდამთავრე
ბულთა ქსელში წევრიანდებიან. ეს მზარდი გაერთიან
 ებაა,
რომელიც ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე საზოგადო
ების ინფორმირების, ადვოკატირებისა და გაერთიანებული
ძალისხმევის გზით საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პრაქ
ტიკულ პროექტებზე მუშაობს.
2016 წლისთვის NIMD-ის დემოკრატიის სკოლების პროგ
რამას ხუთწლიანი გამოცდილება დაუგროვდა. მისი პილო
ტური პროექტი ჯერ კიდევ 2011 წელს თელავიდან დაიწყო.
მალევე NIMD-მა პროგრამის მასშტაბი გაზარდა ქუთაისზე,
გორსა და ბათუმზე. დღეს კი, დემოკრატიის სკოლების
იდეას, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ
ინიციატივას, უკარაინაშიც იწყებს.

2016 წელს NIMD-მა სხვადასხვ ა რეგიონის პოლიტიკური
სკოლის კურსდ
 ამთავრებულებისთვის პირველად ჩაატარა
ტრენინგი პროგრამირებაში. ერთი კვირის განმავლობაში,
ქუთაისში, 20-მდე მსმენელმა: ჟურნალისტებმა, არასამ
თავრობო ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიებისა და
თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა პროგრამირების
საბაზისო უნარ-ჩვევები შეითვისეს და ტექნოლოგიური ინო
ვაციების კონცეპტუალური გამოყენება ისწავლეს.
ინტენსიურ
 ი ტრენინგი, რომელიც ანდროიდის მობილური
ტელეფონებისთვის პროგრამული და ოპერაციულ
 ი სისტემე
ბის შექმნას, ლოგიკურ და ინოვაციურ აზროვნებას დაეთმო,
48-საათიანი დემოკრატიის ჰაკათონით დასრულდა. ჯგუფე
ბად დაყოფილმა მონაწილეებმა სხვადასხვა, რეალურად
აქტუალურ პრობლემას ტექნოლოგიურ
 ი გადაწყვეტა მოუ
ძებნეს და შესაბამისი მობილური აპლიკაციების პროტოტიპი
შექმნეს.
დემოკრატიის ჰაკათონი, რომელიც პოლიტიკურ კომუნიკა
ციაში ახალი ტექნოლოგიების შემოტანას ისახავს მიზნად,
პირდაპირ პასუხობს NIMD-ის მისიასა და იმ ღირებულებებს,
რაზეც ეს ორგანიზაცია დგას.

ანგარიშვალდებუ
ლებისა და გამჭვირ
ვალობის გაზრდ
 ა

NIMD დემოკრატიის სკოლებში ახალი ნაკადის
მიღებას 2017 წლის ივლისში გამოაცხადებს.
დაინტერესებულმა პირებმა ინფორმაციისა
და სიახლეებისთვის მიაკითხეთ დემოკრატიის
სკოლების facebook-ის გვერდს – NIMD Democracy School.

მნიშვნელოვან
პროცესებში ადა
მიან
 ების იოლი და
აქტიური ჩართვა

საზოგადოებრივი
აზრის
მობილიზება

2016 წელს NIMD-მა დაიწყო ინვესტირება ისეთ სფეროში,
რომელზეც დღეს ყველაზე მეტად არის დამოკიდებული
პოლიტიკური ინოვაციებ ი და ამ გზით დემოკრატიზაციის
ხელშეწყობა.

ჩვენ გვჯერო
და, რომ NIMD-ის
კურსდამთავრე
ბულებს თავად
შეეძლოთ იმ
მობილური აპლი
კაციების შექმნა,
რომელიც მათ
ყოველდღიურ მუ
შაობაში გამოად
გებოდათ.
მარიამ ჩიხლაძე,
დემოკრატიის განათ
ლების პროგრამის
ხელმძღვანელი

იმან, რაც ვის
წავლეთ, მოლო
დინს გადააჭარ
ბა. უსაზღვრო
შესაძლებლობებ
თან გვაქვს საქმე.
ცხადი გახდა, რომ
ჩვენ შეგვიძლია
ბევრი, ოცნებად
მიჩნეული იდეის
რეალურად გან
ხორციელება.
დათო ღონღაძე,
თელავის
დემოკრატიის სკოლა
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პოლიტიკური პარტიების ვიზიტი
დემოკრატიის სკოლებში
მნიშვნელოვანია,
რომ განსხვავებუ
ლი პოლიტიკური
შეხედულებებისა
და იდეოლოგიის
ძალებს მოვუსმი
ნეთ. ასე უკეთეს
არჩევანს გავაკე
თებთ.
მაია ფურცხვანიძე,
თელავის
დემოკრატიის სკოლის
კურსდამთავრებული

2016 წელს, საპარლამენტო არჩევნების წინ, NIMD-მა ყველა
პოლიტიკური პარტიის ლიდერი დემოკრატიის სკოლების
კურსდამთავრებულებთან შეხვედრაზე მიიწვია. ამ შეხვედრის
მიზანი, თელავის, გორის, ქუთაისისა და ბათუმის სამოქალა
ქო საზოგადოების აქტიურ წარმომადგენლებსა და ძირითად
პოლიტიკურ აქტორებს შორის თემატური დისკუსიის წარმარ
თვა იყო.
პოლიტიკური პარტიების ლიდერებმა მსმენელებს პარტიე
ბის ხედვები და წინასაარჩევნო პროგრამები გააცნეს ისეთი
მნიშვნელოვანი გამოწვევების გადასაჭრელად, როგორიცაა:
ეკონომიკური ზრდის დაბალი ტემპი, უმუშევრობა/სიღარიბე,
ეროვნული ვალუტის გაუფასურება, საგარეო-პოლიტიკური გა
მოწვევები, უმცირესობების უფლებრივი მდგომარეობა, განათ
ლების სისტემური პრობლემები და გენდერული დისბალანსი
პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვ ა
დონეზე. დისკუსია ასევე შეეხ
 ო იმ გამოწვევებს, რომელსაც
პოლიტიკური ორგანიზაციები პოლიტიკის ფორმირებისა თუ ში
დაპარტიული სისტემის განვითარების პროცესში აწყდებიან.
შეხვედრების ციკლში ოთხი პოლიტიკური პარტია მონაწი
ლეობდა: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, თავისუფალი
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დემოკრატები, საქართველოს რესპუბლიკური პარტია და
ახალი პოლიტიკური ცენტრი – გირჩი. მათი აუდიტორია კი
ოთხივე ქალაქში თავს უყრიდა ადგილობრივი ხელისუფლე
ბის, არასამთავრობო სექტორის, აკადემიური წრეების, მედი
ისა და ბიზნესის წარმომადგენლებს.
დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულების შეფასებით,
შეხვედრების მთავარი უპირატესობა უშუალოდ პარტიულ
ლიდერებთან საუბარი, კომუნიკაციის პირდაპირი, სანდო და
ინტერაქტიული ფორმატი იყო.
დისკუსიაში ჩართული კურსდამთავრებულებისათვის საინტე
რესო აღმოჩნდა პოლიტიკური პარტიების როლის დანახვაც
იმ ზოგად პოლიტიკურ კონტექსტში, რომელშიც პარტიები
სადმი ნდობა მცირდება და პოლიტიკოსებით იმედგაცრუებ ა
იზრდება.
შესაძლებლობა, სხვადასხვა პერსპექტივიდან დაენახათ
საზოგადოებრივი პრობლემები, მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა
თავად პოლიტიკური პარტიებისთვისაც.
საპარლამენტო არჩევნების წინ NIMD ასეთ შეხვედრებს
პოლიტიკოსებსა და პოლიტიკურად აქტიურ მოქალაქეებს
შორის თანამშრომლობისა და დიალოგის მხარდასაჭერად
აწყობს. პოლიტიკურ პარტიებსა და სამოქალაქო საზოგა
დოებას შორის დიალოგი მნიშვნ
 ელოვანია დემოკრატიულ
 ი
პოლიტიკური კულტურის გაძლიერებისთვის.

აუდიტორია მოი
ცავდა სხვადასხ
ვა პოლიტიკური
ძალების წარმო
მადგენლებსა თუ
მხარდამჭერებს.
შესაბამისად, მე
მქონდა შესაძლებ
ლობა, მომესმინა
ჩვენს პროგრამას
თან დაკავშირე
ბით კითხვები და
კრიტიკა სხვადას
ხვა ხედვის მქონე
ადამიანებისგან,
რაც ყოველთვის
სასარგებლოა.
ზურაბ ჯაფარიძე,
ახალი პოლიტიკური
ცენტრი – გირჩის
ლიდერი
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„იდენტობა“

და როგორია მისი ეთიკური, პოლიტიკური და კულტურული
კონტექსტი, მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ქვეყნისათვის
საჭირო ზოგადი პოლიტიკური ორიენტირების მოსანიშნად,
არამედ ჩვენი, საქართველოს მოქალაქეების პოლიტიკური
თუ კულტურული იდენტობის უკეთ წარმოსადგენად.

ვინ ვართ? რატომ ვართ აქ? და საით მივდივართ?

დებატები თანამედროვე იდენტობის შესახებ მრავალ დონეზე
მიმდინარეობს და ბევრ საკითხს შეეხება. იგი აისახება დისკუ
სიაში ქვეყნის საგარეო-პოლიტიკური ამოცანების შესახებ,
კამათში უმცირესობათა უფლებებისა და როლის, თანასწო
რობის და თავისუფლების საკითხებზე, გლობალიზაციასა და
კულტურული იდენტობის ურთიერთმიმართებასთან დაკავში
რებით.

დემოკრატიის ზამთრის ბანაკი 2016

შეიძლება სწავ
ლობდე მთელი
ცხოვრების გან
მავლობაში, მაგ
რამ ხვდები, რომ
აქ ისმენ რაღაც
ისეთს, რაც მთლი
ანად ცვლის შენს
მსოფლმხედვე
ლობას.
ნინო ბერიანიძე,
ბანაკის მონაწილე

2016 წელს, NIMD-ის რიგით მეოთხე დემოკრატიის ბანაკი,
რომელიც კახეთში მოეწყო და 50-მდე აქტივისტი შეკრიბა,
იდენტობის თემას მიეძღვნა.
დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე, საქართვ ელოში
მიმდინარეობს დებატები იმის შესახებ, თუ რას წარმოადგენს
საქართველო, როგორც ერთიანი პოლიტიკური და კულტუ
რული სივრც
 ე.
მნიშვნელოვანია, რომ ეს დისკუსია დაეფუძნოს ისტორიის,
პოლიტიკის, კულტურული მემკვიდრეობის და საერთაშო
რისო მდგომარეობის ცოდნასა და მის რაციონალურ გააზ
რებას, ქვეყნის ისტორიული და კულტურული ევოლუციის
შეფასებას, მის თანამედროვე ინტერპრეტაციას და, შედეგად,
საქართველოს დანახვას თანამედროვე, გლობალურ კონტექ
სტში. ის, თუ რას წარმოადგენს თანამედროვე საქართვ ელო

სტაბილური, დემოკრატიული განვითარების უზრუნველყო
ფისთვის გადამწყვეტი იქნება, საზოგადოება საქართველოს
დემოკრატიულ ტრადიციასთან მოახდენს თვითიდენტიფი
ცირებას თუ საპირისპირო, ტოტალიტარულ გამოცდილე
ბასთან, რომელიც ასევე წარმოადგენს ქვეყნის ისტორიის
მნიშვნელოვან ნაწილს.
იმ სოციალური, კულტურული თუ პოლიტიკური ცვლილებე
ბის არსში უკეთ გარკვევა, რომელიც დღეს თანამედროვე დე
მოკრატიულ
 ი სახელმწიფოს მშენებლობის გზაზე გვხვდება,
მხოლოდ რაციონალური, ღრმა რეფლექსიის შედეგად არის
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მნიშვნელოვა
ნი და საინტერე
სო იყო ლექცია
ქართულ ენაზე,
როგორც იდენტო
ბის მანიშნებელ
ნაწილზე. ვარ სხვა
ენის, კულტურის
მატარებელი და
შევძელი, პარალე
ლები გამევლო
ჩემს ვაინახურ
ენასთან. დავასკ
ვენი, რომ ქართუ
ლი ენა არის ჩვენი
ქვეყნის სიმდიდრე.
შენგელი
ტოხოსაშვილი,
ბანაკის მონაწილე
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აკა მორჩილაძემ
მეცხრამეტე სა
უკუნის ქალაქში
შეგვაჭყიტა და იქ
ვნახეთ, რომ ქა
ლაქი ეს არის მოძ
რაობა, გაცვლა,
ურთიერთობები.
სივრცე არ არის
სტატიკური, ის
მუდმივად იქმნება
და ჩვენი დროის
ქალაქის შექმნაც
ჩვენზეა.
ქრისტინე
მაღლაკელიძე,
ბანაკის მონაწილე
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შესაძლებელი, რომელიც ინდივიდუალურ და კოლექტიურ
იდენტობასთან დაკავშირებული წარმოდგენების, ასოციაციე
ბისა და არქეტიპების დეკონსტრ
 უქციისა და გააზრების გზით
შეიძლება მოხდეს. რაც უმთავრესია, ცვლილებები უნდა გაა
ნალიზდეს საზოგადოებ ის როგორც დომინანტური, ისე უმცი
რესობათა ან მარგინალიზებული ჯგუფების პერსპექტივიდან.
5 დღის განმავლობაში, NIMD-ის დემოკრატიის სკოლის კურ
სდამთავრებულები და მოწვეული ლექტორები მსჯელობდნენ
ისეთი ფუნდამენტური კითხვების შესახებ, როგორებიცაა:
•
•
•
•
•
•

რას წარმოადგენს თანამედროვე ქართული იდენტობა?
ვინ არის და რა ამოძრავებს თანამედროვე ქართვ ელს?
როგორი არის თანამედროვე ქართული იდენტობა?
შესაძლებელია თუ არა ახალი იდენტობის შექმნ
 ა?
ხდება თუ არა, ან შესაძლებელია თუ არა, ახალი ნაცი
ონალური ნარატივის ფორმირება და თუ ასეა, როგორი
უნდა იყოს იგი?
რა როლი უნდა შეასრულონ ამ მნიშვნელოვან პროცეს
ში დემოკრატიის სკოლების კურსდამთავრებულებმა და
როგორ შეუძლიათ ამის უკეთ გაკეთება?

სამუშაო სესიები, დებატები, ლექციები, პოლიტიკის სიმულა
ცია, ლიტერატურული მარათონი და სხვა მრავალფეროვანი
ინტერაქციული კომპონენტები, ბანაკის მონაწილეებისთვის
მნიშვნ
 ელოვან საკითხზე დაფიქრების, ახალი ცოდნის შეძე
ნისა და კომუნიკაციების გაფართოების წყაროდ იქცა.

ინფორმაცია ბანაკში მოწვეული სტუმრებისა და გან
ხილული თემების შესახებ, ასევე ვიდეოლექციებ ი და
საინტერესო დისკუსიებ ი შეგიძლიათ ნახოთ მისამართებზე:
democracybootcamp.ge – „იდენტობა“ – დემოკრატიის ზამ
თრის ბანაკი 2016
2015.democracybootcamp.ge – „ქალაქები“ – დემოკრატიის
ზაფხულის ბანაკი 2015
Nimd.ge – დემოკრატიის ბანაკი 2014

უმნიშვნელოვანესი
დღეები იყო ჩემს
ცხოვრებაში, მე
ამ ბანაკში ვიპოვე
ის, რასაც ვეძებდი
მთელი ცხოვრება.
დავინახე ვინ ვარ
მე და ვინ ვართ ჩვენ
– სად ვართ და რა
გვინდა.
ლიზა ყაზიშვილი,
ბანაკის მონაწილე
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„დემოკრატიის ლიდერის“ 2016
წლის ჯილდოს მფლობელი
2016 წელს „დემოკრატიის
ლიდერის“ ჯილდოს
მფლობელი 24 წლის
ჟურნალისტი და სამოქა
ლაქო აქტივისტი გვანცა
დოლუაშვილი გახდა.
NIMD-ის მიერ 3 წლის წინ
დაწესებული პრიზი მეო
რედ გადაეც
 ა ახალგაზრ
და ქალს, რომელმაც გან
საკუთრებული სიმამაცე,
სიმტკიცე და ლიდერის
თვისებები გამოავლინა
დემოკრატიული ღირე
ბულებების, ადამიანის
უფლებებისა და თანასწო
რობის გაძლიერ
 ებისა და
პოპულარიზაციის საქმე
ში. 2016 წლის ლიდერი
გორის სათემო რადიო
„მოზაიკის“ დირექტორი,
ჟურნალისტიკაში ევრო
კავშირის პრიზის მფლო
ბელი, ბლოგერი და
NIMD-ის გორის დემოკ
რატიის სკოლის კურს
დამთავრებულია.
გვანცა დოლუაშვილი უკ
ვე ხუთი წელია აქტიურად
მუშაობს სხვადასხვა მე
დიაში და მეორე წელია,
რაც გორში პირველ სათე
მო რადიოს ხელმძღვანე
ლობს. რადიო „მოზაიკა“
2015 წელს დაფუძნდა და
მისი თანამშრომლები ძი
რითადად NIMD-ის გორის
დემოკრატიის სკოლის
კურსდამთავრებულები
არიან. გვანცა რადიოს
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გუნდს რიგითი ჟურნალისტის სტატუსით შეუერთდა,
ტრენინგის პროცესში გამოჩენილი აქტიურობისა და
ლიდერის თვისებების დამსახურებით კი, მისი პირველი
დირექტორი გახდა. 2017 წელს რადიო FM მაუწყებლო
ბის რეგიონში გაფართოებას გეგმავს.
ადგილობრივ საზოგადოებას კარგად ახსოვს გვანცას
კრიტიკული საჯარო გამოსვლ
 ები როგორც ქალაქის
თვითმმართველობის, ასევე ფართო საზოგადოების
წინაშე ევროპის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე,
სატელევიზიო ტოქშოუებში.
2015 წლის 2 ოქტომბერს, გორის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო სტალინის ძეგლის დადგმის საკითხს გა
ნიხილავდა. გვანცა, თანამოაზრეებთან ერთად, საკრე
ბულოს სხდომას ესწრ
 ებოდა. ძეგლის დადგმის იდეის
ინიციატორებმა მას თავისი პოზიციის მტკიცედ დაცვის,
სითამამისა და გაბედულების გამო, შეურაცხყოფაც კი
მიაყენეს. სხდომაზე სიტყვით გამოსვლ
 ისას გვანცამ
თქვა: „დიახ, ეს ქალაქი იყო სტალინის სამშობლო, მაგ
რამ ჩვენ არ გავჩერებულვართ, წავედით წინ და გორი
დემოკრატიული ღირებულებების მქონე ადამიანთა
ქალაქად ვაქციეთ, სადაც დიქტატორებს ძეგლებს აღარ
უდგამენ“.
საქართველოს განვითარების გარდამტეხ ეტაპზე, როცა
საზოგადოებ ამ სამომავლო განვითარების ორიენტი
რი უნდა აირჩიოს, განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა
ენიჭება თითოეუ
 ლი გაბედული დემოკრატის ხმას და
აქტივიზმს, რომელიც ანტიდემოკრატიულ პროპაგანდას
დაუპირისპირდება.
„დემოკრატიის ლიდერის“ ჯილდო არის NIMD-ის მხარ
დაჭერა და აღიარება იმ ღირებული საქმისა, რომელსაც
დემოკრატიის აქტივისტები აკეთებენ თავიანთი საზოგა
დოებისათვის, ქალაქისთვის, ქვეყნისათვის. ყოველწლი
ური ლიდერის დასახელებით, NIMD სტიმულს აძლევს
დემოკრატიის სკოლების კურსდამთავრებულებს, აქტიუ
რად გამოიყენონ იქ შეძენილი ცოდნა და უნარები და ამით
თავიანთი წვლილი შეიტანონ საქართველოს დემოკრატი
ული საფუძვლების განმტ
 კიცებაში.
„დემოკრატიის ლიდერის“ ჯილდოს გადაცემით NIMD
მომავალშიც წაახ
 ალისებს საქართველოს ქალებსაც და
კაცებსაც, რათა მათ მეტი გააკ ეთონ თავიანთი და სხვე
ბის უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად.
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ერთადერთი, რაც
ნამდვილად ვიცი,
არის ის, რომ თი
თოეული ჩემი
ქცევა, რომელიც
სხვადასხვა დროს
სხვადასხვა სახის
აქტივიზმად ითარ
გმნება, სწორედ
ადამიანების სიყვა
რულს ეფუძნება…
იყო დემოკრატი
ის ლიდერი, ნიშ
ნავს, ხვდებოდე და
გრცხვენოდეს, რომ
რაღაცები ჯერ არ
გაგიკეთებია. ბევრი
რამ მაფორიაქებს
და მანაღვლებს,
მაგრამ ახლა თით
ქოს კიდევ უფრო
მრცხვენია, რომ ვი
ღაცებს უჭირდათ და
მათ გვერდით ვერ
ვიყავი, ვიღაცებს
ჩაგრავდნენ და
ჩემი ხმა მათ მხარ
დასაჭერად ვერ იყო
სათანადოდ ძლიე
რი და ხმამაღალი.
„დემოკრატიის ლიდე
რის“ ჯილდოს მფლო
ბელი, ჟურნალისტი და
სამოქალაქო აქტივისტი
გვანცა დოლუაშვილი
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საქართველოს ოთხ ქალაქში, NIMD დემოკრატიის სკო
ლები პოლიტიკაში ჩართულ და პოლიტიკით დაინტერესე
ბულ მოქალაქეებს უყრის თავს. სასწავლო პროგრამა ისეა
აწყობილი, რომ მსმენელებს დემოკრატიული პოლიტიკის,
ღია საზოგადოების, ეფექტიანი მმართველობის ძირითადი
პრინციპები გააცნოს და ანალიზის, დაგეგმვის, ლიდერო
ბისა და პოლიტიკური გავლენის მოსახდენად აუცილებე
ლი უნარების განვითარებაში დაეხმაროს.
პოლიტიკაში წასვლის მოტივებსა და სამომავლო გეგმებზე
საუბრისას, კანდიდატი კურსდამთავრებულები ისეთ თე
მებს ეხებიან, როგორიცაა: უმცირესობების ჩართვ ა საჯარო
ცხოვრებაში; ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდა აქტიურ
პოლიტიკაში; მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში; რეალური თვითმ
მართვ ელობის განხორციელება ადგილობრივი მნიშვნელო
ბის საკითხების ლოკალურად გადაჭრის პრაქტიკის დამკ
ვიდრებით და სხვა.

დემოკრატიის სკოლების
კურსდამთავრებულები პოლიტიკაში
ვიბრძოლებ ეროვ
ნული უმცირესო
ბების მეტი ინტეგ
რაციისთვის, იმ
ხარვეზების აღ
მოსაფხვრელად,
რაც სახელმწიფო
ინსტიტუტებისა და
საკანონმდებლო
დონეზე გვაქვს.
სხვა შემთხვევაში
ვერასოდეს გვექნე
ბა სრულფასოვანი
დემოკრატიული
სახელმწიფო.
ოთარ კვირიკაშვილი,
თელავის მაჟორიტარი
კანდიდატი

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში სხვადასხვ ა პარ
ტიის სახელით, მაჟორიტარი დეპუტატის მანდატის მო
საპოვებლად NIMD-ის დემოკრატიის სკოლების 9 კურს
დამთავრებულმა იბრძოლა. 2011 წლიდან მოყოლებული,
მას შემდეგ, რაც პირველი დემოკრატიის სკოლა გაიხსნა
თელავში, საქართვ ელოში არჩევნები მეოთხედ ჩატარდა.
კანდიდატების ნაწილისთვის 2016 წლის საპარლამენტო
არჩევნები პირველი იყო, ნაწილს კი მსგავსი გამოცდილე
ბა უკვე ჰქონდა.
გაიცანით 2016 წლის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდა
ტები დემოკრატიის სკოლებიდან:
•

ვანო გალახვარიძე, ოთარ კვირიკაშვილი, შაქრო ტერტე
რაშვილი და ლევან ქინქლაძე თელავის დემოკრატიის
სკოლიდან;

•

ანა ბალიაშვილი – გორიდან;

•

ლელა სებუა – ქუთაის
 ის დემოკრატიის სკოლიდან;

•

არმაზ ბახტაძე, მალხაზ ნაკაშიძე და ნინო ტავლალაშვილი
– ბათუმიდან.

პარტიული კუთვნ
 ილების მიუხ
 ედავად, NIMD-ის კურს
დამთავრებულები აღნიშნავენ, რომ აქტიურ პოლიტიკაში
წასვლ
 ა, ახალი ტიპის პასუხისმგებლობებისა და ინიციატი
ვების აღება, მეტწილად, დემოკრატიის სკოლებში გატარე
ბულ პერიოდს, აქ მიღებულ უნარებს, გამოცდილებასა და
დამყარებულ კომუნიკაციას უკავშირდება.
NIMD-ს, რომელიც მრავალპარტიული დემოკრატიის გაძლიე
რებისა და დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურის ჩამოყა
ლიბებისთვის მუშაობს, კურსდამთავრებულების აქტიურ პოლი
ტიკაში წასვლის გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად მიაჩნია.

არასამთავრობო სფეროდან პოლიტიკაში
გადასვლის ორი ძირითადი მიზეზი მქონდა –
დაგროვებული გამოცდილება და კითხვები იმის
შესახებ, თავად რატომ არ ვცდილობდი ხელი
სუფლებაში მოსვლას. ალბათ, მართლაც დადგა
დრო, უკეთესობისკენ ცვლილებებში თავად
მივიღო მონაწილეობა, საკუთარ თავზე ავიღო
ინიციატივა.
ნინო ტავლალაშვილი,
ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი,
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაც
 იის ყოფილი წევრი
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დამთავრებულთა
ქსელის წევრები
სწორედ იმ ძალად
წარმოგვიდგენია,
რომელთა გარეშეც
პოლიტიკური პარტი
ები და, შესაბამისად,
მთელი პოლიტიკური
სისტემა დემოკრატი
ული ვერ გახდება.
მარიამ ჩიხლაძე,
NIMD-ის დემოკრატიის
განათლების პროგრა
მის ხელმძღვანელი
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NIMD-ის
რჩეული ბიბლიოთეკა
სწორედ ამ ორი ტრადიციის ჭიდილში გა
მოდის ეს პუბლიკაციაც, რომლის მიზანია
სტალინის შესახებ იმ მითების გაქარწყლება,
რომლებიც ტოტალიტარულმა სახელმწ იფომ
შექმნ
 ა და ჯერ კიდევ ფართოდ არის გავრ
ცელებული საქართველოში. სტალინიზმის
პროპაგანდა, მისი იდეებ ისა და საქმეების
განდიდება ხელს უშლის საქართველოს დე
მოკრატიულ კონსოლიდაციას, აძლიერ
 ებს
ანტიდემოკრატიულ პოლიტიკურ მოძრაო
ბებს და შეურაცხყოფს იმ ასეულათასობით
ქართველის ხსოვნას, რომლებიც სტალინის
დიქტატურამ შეიწირა.

13 მითი სტალინის შესახებ,
2016
ავტორები: ბონდო კუპატაძე,
ლევან ცუცქირიძე
თანამედროვე საქართველოში ისევ თანაარ
სებობს ორი ტრადიცია: ერთი მხრივ, დემოკ
რატიული, ევროპული პოლიტიკური ტრადი
ცია, ხოლო მეორე მხრივ, ტოტალიტარული,
პოსტკომუნისტური. სასწორი თავისუფლების
სასარგებლოდ საბოლოოდ არ გადახრი
ლა, დემოკრატიისა და თავისუფლებისთვის
ბრძოლის ისტორია საქართველოში არ დას
რულებულა.

„13 მითი სტალინის შესახებ“ არქივებსა და
ობიექტურ ისტორიულ ინფორმაციას ეყრდ
ნობა. ნარკვევში ახსნილია 13 ყველაზე აქ
ტუალური მითის წარმოშობის წყარო, მიზეზი
და ხანგრ
 ძლივობის საფუძველი. ტოტალი
ტარულ რეჟიმებსა და პერსონებს გამუდმე
ბით თან სდევთ მითები, რომელთა ნაწილი
თავად რეჟიმის არსებობის პერიოდში იქმ
ნება და სისტემის გაძლიერ
 ებას ემსახურება.
მეორე ნაწილი კი, იქმნება მოგვიანებით,
განსხ
 ვავებულ სოციალურ გარემოში, საზო
გადოების მოთხოვნის შედეგად ან გამიზნუ
ლად, ამ მითების შემქმნელი სახელმწიფო
თუ სოციალური ინსტიტუტების მეშვეობით ან
მათი დაკვეთით.
იმედი გვაქვს, რომ ეს პუბლიკაცია გამოად
გებათ სამოქალაქო აქტივისტებს ტოტალი
ტარული ტრადიციის
 ა და გაძლიერებული
ანტიდემოკრატიული პროპაგანდის წინააღმ
დეგ ბრძოლაში.

13 მითი სტალინის შესახებ ბლოგის სახით
ნახეთ ამ მისამართზე: 13mythsaboutstalin.ge
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„პოლიტიკა და დემოკრატია –
აუცილებელი საკითხავი“ წიგნი 1, 2015
სამუელ ჰანტინგტ
 ონის, ფარიდ ზაქარიას, კიმ დე ჯუნის, ისაია
ბერლინის, ჯორჯ კენანისა და ფრენსის ფუკუიამას ესეების
კრებული.
მთარგმნელები: ლევან ცუცქირიძე, ირაკლი ქობალია, ქეთე
ვან კიკნაველიძე

„აუცილებელი საკითხავი“ გავ
ლენიანი პოლიტიკური სტატი
ების ქართული თარგმანების
სერიაა, რომელსაც NIMD-ის
აღმოსავლეთ ევროპის სამე
ზობლოს ოფისი გამოსცემს.
პირველ წიგნში შეკრებილი
ესეების უმრავლესობა სხვა
დასხვა დროს ავტორიტეტულ
ჟურნალ Foreign Affairs-ში და
სხვა ტიტულოვან ჟურნალებში
დაიბეჭდა. ეს ნაშრომები
დღემდე განსაზღვრ
 ავენ
დებატებს საერთაშორისო
პოლიტიკასა და დემოკრატი
ზაციაზ
 ე.
გამოცემაში შესული მასალე
ბის უმრავლესობა მანამ

დე ქართულ ენაზე არ იყო
ხელმისაწვდომი. წიგნზე
მუშაობის იდეა დემოკრატიის
სკოლების მსმენელებისთ
ვის რამდენიმე საინტერესო
სტატიის თარგმნ
 ის მოხა
ლისეობრივი ინიციატივით
დაიწყო და უფრო მასშტაბურ
პროექტად გარდაიქმნა.
„აუცილებელი საკითხავის“
პირველ გამოცემაზე მუშაო
ბისას NIMD-ის ორიენტირი
იყო ისეთი მასალების შერ
ჩევა, რომლებიც აქტუალური
იქნებოდა კონტინენტსა თუ
რეგიონში მიმდინარე პროცე
სების უფრო საფუძვლიანად
გასააზრებლად, ევროპაში
ამჟამად არსებული კრიზისის
ასახსნელად და ახალი მი
მართულების საპოვნელად.
ნაშრომებში გამოთქმული
მოსაზრებები დღესაც ღირე
ბულია თანამედროვე პოლი
ტიკური დებატების დროს,
განსაკუთრებით – ევროპის
კონტინენტის უსაფრთხოების
კონტექსტში.
ამჟამად მუშაობა მიმდინარე
ობს ამ სერიის მეორე ტომზე,
რომელსაც NIMD ფართო
აუდიტორიას 2017 წლის გა
ზაფხულზე წარუდგენს.

გზამკვლევი –
ევროკავშირი
და საქართველო,
2014
ავტორები: მიხეილ მირზიაშ
ვილი, ივანე ჩხიკვაძე
ლაკონიურ
 ი გამოცემა საქარ
თველოსა და ევროკავშირის
ასოცირების შეთანხმების
შესახებ. გზამკვ ლევში გაეც
ნობით საქართველოსა და
ევროკავშირის ურთიერთო
ბის ისტორიას, ევროკავში
რის ძირითად ინსტიტუტებს,
ასევე, გამოცემა პასუხობს
საქართველოში გავრცელე
ბულ მითებს ევროკავშირის
შესახებ.

NIMD-ის პუბლიკაციებისა
და გამოცემების ელექტ
რონული ვერსიების დიდ
ნაწილს იპოვით www.
nimd.ge-ს პუბლიკაციების
განყოფილებაში.

პარტნიორები
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NIMD-ის პარტნიორები
დემოკრატიის მშენებლობაში
ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის (NIMD)
აღმოსავლეთევროპული სამეზობლოს ოფისი აქტიურ
 ად თანამშრომ
ლობს სხვადასხვა ორგანიზაციასთან, რომლებიც მას პროგრამების გან
ხორციელების საქმეში სხვადასხვა ტიპის პარტნიორ
 ობას უწევენ. NIMD-ის
მთავარი დონორი არის ნიდერლანდების სამეფოს საგარეო საქმეთა
სამინისტრ
 ო.

პარტნიორები დემოკრატიის მშენებლობაში:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 ონლაინ
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 მითი სტალინის შესახებ, ბლოგი: 13mythsaboutstalin.ge
NIMD YouTube-ზე
https://www.youtube.com/channel/UCh1G8zVQ1JefUVhvb2L1xDw
NIMD Twitter-ზე
https://twitter.com/NIMD_EEN

NIMD-ის მისია და სტრატეგია
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