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ვინ ვართ ჩვენ
EECMD დამოუკიდებელი ორგანიზაციაა, 
რომელიც 2017 წელს ნიდერლანდების 
ინსტიტუტის მრავალპარტიული დემო კ
რატიისთვის (NIMD) ბაზაზე დაარსდა. ეს 
უკანასკნელი 2000 წელს ჰააგაში ადგი
ლობრივმა საპარლამენტო პარტიებმა 
დააფუძნეს – იმ ქვეყნების დასახმარებლად, 
რომელნიც დემოკრატიულ რეფორმებში 
მხარდაჭერას საჭიროებდნენ. NIMDის 
ფოკუსში საქართველო 2009 წელს მოექცა. 
სწორედ მაშინ შეიქმნა ჩვენი ოფისი, რო
მელიც რამდენიმე წლის შემდეგ NIMD
ის წარმომადგენელი გახდა ჯერ სამხრეთ 
კავკა სიაში, შემდეგ კი აღმოსავლეთ 
ევროპის სა მეზობლოში. 2017 წელს გადა
წყდა, და მოუ კიდებელ ორგანიზაციად 
დავფუძნე ბულიყავით – საამისოდ საკმაო 
რესურსი და გამოცდილება გაგვაჩნდა. 

შარშანდელის მსგავსად, EECMDის პრი  
ო რიტეტი მიმდინარე წელსაც პოლიტიკუ რი 
გარემოს გაუმჯობესება და დემოკრატიული 
პოლიტიკური კულტურის გაძლიერებისკენ 
სწრაფვაა, რასაც არსებული პროექტები 
ემსახურება. ამჟამად საქართველო და 
უკრაინა EECMDის ყველაზე მსხვილი 
მიმართულებაა. ამის გარდა, გვაქვს პროგ
რამები სომხეთში, მოლდოვასა და ყირგი
ზეთში. საქართველოსა და უკრაინის რე
გიო ნებში ორგანიზაციის 10 ოფისი მოქ მე
დებს. ვმუშაობთ დემოკრატიული პოლი
ტიკური პარტიებისა და მოძრაობების 
განვითარების, შიდაპარტიუ ლი დემოკრა
ტიის გაძლიერების, პოლიტიკური განათ
ლე ბის, ახალი ტექნოლოგიების, ეროვნუ  ლი 
უმცირესობების, გენდერული თანასწო
რობისა და სხვა საინტერესო კუთხით.
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ჩვენ მიგვაჩნია, რომ:

საქმიანობა ხუთ მთავარ პრინციპს მოიცავს

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 ცხოვრებაში. 
განსაკუთრებულ ყურადღებას 
ვუთმობთ ახალი ტექნოლოგიების 
გამოყენებას პოლიტიკური 
ორგანიზების საქმეში, გენდერულ 
თანასწორობას და პოლიტიკურ 
პროცესებში უმცირესობების 
წარმომადგენელთა მონაწილეობას.

დიალოგი აძლიერებს 
დემოკრატიას:
გვჯერა კონსენსუსის ძალის და 
ხელს ვუწყობთ მრავალპარტიულ 
დიალოგს, რათა გავუმკლავდეთ 
პოლიტიკური ტრანსფორმაციის 
გამოწვევებს.

EECMD

დემოკრატია ეყრდნობა დემოკრატებს: 
ვმუშაობთ დემოკრატიული 
ლიდერების ინდივიდუალური და 
კოლექტიური შესაძლებლობების 
გასაუმჯობესებლად. ყურადღებას 
ვამახვილებთ დემოკრატიულ 
ღირებულებებსა და არაძალადობრივი 
პოლიტიკური ქმედებისთვის საჭირო 
ცოდნასა და უნარჩვევებზე.

დემოკრატიას სჭირდება 
თავისუფალი და სამართლიანი 
პოლიტიკური კონკურენცია:
ხელს ვუწყობთ პოლიტიკურ და 
სამოქალაქო ჯგუფებს, დახვეწონ 
საარჩევნო კანონმდებლობა 
თუ პოლიტიკური პარტიების 
საქმიანობასთან დაკავშირებული 
რეგულაციები, რათა პოლიტიკური 
მისწრაფებების გამოსახატად 
ყველას ჰქონდეს ხმა და სივრცე.

დემოკრატია დაუსრულებელი 
პროცესია: 
დაინტერესებულ მხარეებს 
ვუზიარებთ ინოვაციურ იდეებს 
და დაგროვილ ცოდნას 
დემოკრატიზაციის გზაზე არსებული 
პრობლემების გადასაჭრელად 
და პოლიტიკურ ცხოვრებაში მათი 
მონაწილეობის გასაძლიერებლად.
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მოხარული ვარ, რომ ჩვენს ყოველწლიურ 
ანგარიშს ეცნობით, სადაც ამომწურავ ინ
ფორ მაციას მიიღებთ იმის შესახებ, თუ რას 
ვსაქმიანობდით ამ რთული წლის განმავ
ლობაში. 

კოვიდ19ის პანდემიითა და პოსტსაარჩევ
ნო სირთულეებით გამორჩეულ წელიწადს 
შევეცადეთ, ახალი იდეები შემოგვეტანა 
პოლიტიკაში და დავხმარებოდით დემოკრა
ტიულ პოლიტიკურ ძალებს ორგანიზაციულ 
განვითარებასა თუ ახალი უნარების ათვი
სებაში. გარდა ამისა, ინტენსიურად ვმუ
შაობდით ადგილობრივ სამოქალაქო აქტი 
ვისტებთან, რათა მოსახლეობის ხმა უკეთ 
მიგვეწვდინა იმ ადამიანებისთვის, ვი საც 
გადაწყვეტილებების მიღება და მათი პრო ბ
ლემების მოგვარება ევალება. ასევე, ისეთი 
გარემოსა და პირობების შექმნა, რაც ჩვენს 
ქვეყნებს პოლიტიკური და ეკონომიკური 
განვითარების ახალ ეტაპზე გადაიყვანს.

პანდემიით გამოწვეული იძულებითი შეზ   
ღუდ ვების მიუხედავად, რამაც ჩვენი გუნ 
დის იზოლირებულად მუშაობა განაპი
რობა, ძალისხმევა არ დავიშურეთ, რათა 
სათან ადო წვლილი შეგვეტანა პოლიტი
კური  სირთულეების გადალახვასა და დე
მო  კრატიული პოტენციალის გადარჩენა
განვითარებაში ყველა იმ რეგიონსა თუ 
ქვეყანაში, სადაც ჩვენი ორგანიზაცია საქ
მიანობს. 

იმ პრობლემების მიუხედავად, რაც პანდე
მიამ მთელ მსოფლიოს და მათ შორის, ჩვენც 
შეგვიქმნა, გამორჩეულად აქტიური წელი 
გვქონდა – შეხვედრების, სემინარების, 
კონფერენციებისა და ტრენინგების რე
კორ დული რაოდენობით. 

მინდა, მადლობა გადავუხადო ჩვენს თა
ნა მ  შრომლებს ჩვენი საერთო იდეისა და 
მისიის ერთგულების, ადგილობრივ თუ 
საე  რ თა  შორისო პარტნიორებს – ნდობის, 
თა  ნამ  შრომლობისა და მხარდაჭერისთვის. 

ვიმედოვნებთ, 2021 წელი გაცილებით უკე
თესი იქნება: გაიხსნება ჩაკეტილი საზო გა 
დოება, ამოძრავდება ეკონომიკა და ახალი 
პოტენციალი გაჩნდება დემოკრატიული 
გარ ღვევებისათვის. 

გისურვებთ ჯანმრთელობასა და 
წარმატებებს.

ლევან ცუცქირიძე

აღმოსავლეთ ევროპის 
მრავალპარტიული დემოკრატიის 

ცენტრის აღმასრულებელი 
დირექტორი

ძვირფასო 
მკითხველო,

მ ი ს ა ს ა ლ მ ე ბ ე ლ ი  ს ი ტ ყ ვ ა
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ვიმედოვნებთ, 2021 წელი 
გაცილებით უკეთესი 
იქნება: გაიხსნება 
ჩაკეტილი საზოგადოება, 
ამოძრავდება ეკონომიკა 
და ახალი პოტენციალი 
გაჩნდება დემოკრატიული 
გარღვევებისათვის. 
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ლევან ცუცქირიძე EECMDს 2009 წლიდან 
ხელმძღვანელობს. მისი აზრით, EECMDის 
საქმიანობა ერთერთი უმნიშვნელოვანესი 
მხარდაჭერაა, რაც საერთაშორისო თანამე
გობრობამ თუ სამოქალაქო სექტორმა ახალ
გაზრდა დემოკრატიის ქვეყნებს შეიძლება 
აღმოუჩინოს. 

„დემოკრატიას არ ქმნის ცალკეული არჩევ

ნები ან რამდენიმე წარმატებული რე ფორმა. 

მხოლოდ დემოკრატიულ ინსტიტუ ტებსა და 

დე მოკრატიული პოლიტიკის სამო  ქალაქო 

ტრა   დიციაზე შენდება ისეთი სახელ მწიფო   ე  ბი, 

რომლებიც პოლიტიკაში მუდ მივად არსე

ბულ შიდა თუ საერთაშორისო რყევებს გაუმ

კლავდებიან და მოახერხებენ შეინარ ჩუნონ 

და დაიცვან საერთო და ინდი ვი დუა ლური 

თავისუფლება. სწორედ ასეთი სახელ მწი

ფოების შენებაში მონაწი ლეობს EECMD 

თავისი პროგრამების საშუალებით“.

სალომე EECMDს გუნდის წევრია 2013 
წლიდან. მისი ძირითადი საქმიანობა პოლი
ტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროგრამისა 
და მიმდინარე პროექტების მართვაგანხორ
ციელებას უკავშირდება; სალომე ზრუნავს 
EECMDს სტრატეგიულ პარტნიო რებთან (პოლი
ტიკური პარტიები, სამოქალაქო საზო გადოების 
ჯგუფები, საერთაშორისო ორგანი ზაციები და 
სხვა) ეფექტური კონტაქტების დამყარებასა 
და განვითარებაზე; პროგრამის ფარგლებში 
ხელმძღვანელობს სემინარებს, ვიზიტებსა და 
ორმხრივ თუ მრავალმხრივ შეხვედრებს პოლი
ტიკურ პარტიებს, საერთაშორისო ორგანი ზა
ციებსა და სხვა ჩართულ მხარეებს შორის. 

სალომეს სამუშაო გამოცდილება EECMDს 
განვითარების პარალელურად მდიდრდება. 
მისთვის ძვირფასია ის ფასეულობები, რასაც 
ჩვენი ორგანიზაცია ემსახურება. მიიჩნევს, 
რომ ქვეყნის მომავალს დემოკრატიული და 
პოლიტიკურად მრავალფეროვანი გარემო 
განსაზღვრავს. 

„მჯერა, სწორედ ინკლუზიური და მრავალფე

როვანი საზოგადოების მშენებ ლობა უზრუნ 

ველყოფს საქართველოს და ზოგადად, რე

გიო ნის მდგრად განვითა რებას. ამისკენაა 

მიმართული EECMDს საქმიანობაც“.

ლევან ცუცქირიძე 
აღმასრულებელი  

დირექტორი 

სალომე მუხურაძე
პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის 

პროგრამის უფროსი ოფიცერი

ჩ ვ ე ნ ი  გ უ ნ დ ი
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ორი წელია მაია ჩვენი ორგანიზაციის პროგ
რამების მთავარი კოორდინატორია. მანა მ დე 
არასამთავრობო სექტორში მუშა ობდა: ჯერ 
USAIDის დაფინანსებულ პრო ექტ „დემო კ
რატიული მმართველობა საქარ თველოში“ – 
(G3), საზოგადოებასთან ურთი ერ თო ბის გან
ყოფილებაში, შემდეგ კი NIMDის სამ ხრეთ 
კავკასიის რეგიონულ პროგ რამას ხელ მძღვა
ნელობდა. 

მისთვის დემოკრატიული ღირებულებები 
ძალზე მნიშვნელოვანია და ამ თვალსაზრი
სით გადამწყვეტ მნიშვნელობას ანიჭებს 
ახალ გაზრდა ლიდერების განვითარებასა და 
გაძლიერებას. 

„EECMD–ის ერთერთი ძირითადი მიზანია, 

ხელი შეუწყოს ახალი თაობის აქტორების 

სამოქალაქო და პოლიტიკურ ლიდერებად 

ჩამოყალიბებას – როგორც ცენტრალურ, 

ასევე, რეგიონულ დონეზე. ლიდერებად, 

რომელთაც, ცოდნასა და გამოცდილებასთან 

ერთად, მაღალი პასუხისმგებლობაც ექნე

ბათ და პოლიტიკური და სამოქალაქო აქტი

ვიზმის დახმარებით, ქვეყანაში მიმდი ნარე 

პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ პრო ცესებში 

მნიშვნელოვან როლს ითამაშებენ“.

ნინო 2017 წლიდანაა ჩვენი გუნდის წევრი 
და ხელმძღვანელობს ორგანიზაციის ერთ
ერთ მთავარ მიმართულებას – დემო კრატიის 
განათლების პროგრამას. მისი ძირითადი 
მოვა ლეობებია: საქართველოს ხუთ რეგიონში 
დემოკრატიის სკოლების ყოველ დღიური საქ
მიანობის კოორდინაცია; USAID–ის დაფი
ნანსებით, DRIVE Democracy – ამომრ ჩეველთა 
ინფორმირების შესახებ პროექტის მართვა; 
პროგრამის ფარგლებში პარტ ნიო რებთან, 
დონორებთან და სხვა ჩარ თულ მხარეებთან 
კომუნიკაცია და სხვა. 

ნინო მიიჩნევს, რომ დემოკრატიის განათლების 
პროგრამით განხორციელებული პროექტები 
ხელს უწყობს არა მხოლოდ პოლიტიკოსთა 
ანგარიშვალდებულების გაზრდას ამომ რ ჩევ
ლის წინაშე, არამედ ძლიერი სამოქალაქო 
საზოგადოების ჩამოყალიბებასაც, რაც დე
მო კრატიული განვითარების ერთერთი წინა
პირობაა. 

„მიხარია, რომ EECMDში მუშაობით საშუ

ა ლება მეძლევა განვახორციელო პროე ქ

ტები, რომელიც ითვალისწინებს რეგიო ნებ ში 

ახალგაზრდების, მომავალი ლიდერებისა თუ 

პოლიტიკურად აქტიური პირების განა თ  ლებას 

და მხარდაჭერას“.

მაია მაჭავარიანი  
პროგრამების უფროსი  

კოორდინატორი

ნინო ხითარიშვილი  
დემოკრატიის განათლების პროგრამის 

უფროსი ოფიცერი

ჩ ვ ე ნ ი  გ უ ნ დ ი
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შორენა 2015 წლიდაა ჩვენს რიგებში. მისი 
ძირითადი საქმიანობაა EECMDს ფინანსური 
სტრუქტურის გამართულობა და მონიტორინგი; 
ბიუჯეტისა და შესყიდვების კონტროლი; სტრა
ტეგიული ფინანსური გეგმის ფორმულირება 
ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფის 
მიზნით და სხვა. 

დემოკრატია მისთვის მნიშვნელოვანი ფასე
უ ლობაა, განსაკუთრებით დღეს, როცა ნების
მიერს შეუძლია ხარისხიანი განათლების 
მიღება და ამ ცოდნის ქვეყნის განვითარებაში 
გამოყენება. 

„ვცდილობ, მაქსიმალური წვლილი შევიტა

ნო ამ პროცესში, როგორც ფინან სურად

მი ნისტრაციულმა ოფიცერმა. ჩემი საქ მი

ა ნობის სფერო და უნარჩვევები მნიშვ  ნე

ლოვანია ორგანიზაციის გამარ თული ფუნ

ქ  ციონირებისა და მისი მდგრადობის თვის“.

სამი წელია ნინო ჩვენს გუნდს შემოუერთდა. 
განათლებით ეკონომისტმა საერთაშორისო 
დონორებთან მუშაობის მრავალწლიანი გამო ც     
დილება EECMDს ფინანსური მდგრა დობის 
კუთხით წარმატებით გამოიყენა. დემოკრა
ტიის შენებაში ყველას თავისი ადგილი 
აქვს და მისი როლი ცენტრში ფინანსური 
წარმოების გამართული ფუნქციონირებაა. 
ნინოს მოვალეობებში შედის ორგანიზაციის 
ბუღალტრული აღრიცხვები, EECMD სტან
დარტების შესაბამისად, ორგანიზაციული 
ხარჯების დროული და გამჭვირვალე ფინან
სური ანგარიშგების უზრუნველყოფა; EECMD
ის ოფისის მიმდინარე ადმინისტრაციული 
და ლოჯისტიკური საქმიანობის მართვა და 
ხელმძღვანელობა.

შორენა ჯოელ 
ფინანსურადმინისტრაციული 

ოფიცერი 

ნინო ყოჩიაშვილი
ფინანსური  

ასისტენტი/ბუღალტერი

ჩ ვ ე ნ ი  გ უ ნ დ ი
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2019 წლიდანაა ჩვენი გუნდის წევრი და იკა
ვებს დემოკრატიის განათლების პროგრამის 
ასის ტენტის პოზიციას. თამთას ძირითადი 
მოვა ლე ობებია, საქართველოს ხუთ ქალაქში 
დემო  კრატიის სკოლების კოორდინაცია, DRIVE 
Democracy – ამომრჩეველთა ინფორმირების 
შე სახებ პროექტის მიმდინარე საკითხების 
კოორდინაცია, პროგრამის ადმინისტრაციული 
საკითხების უზრუნველყოფა და სხვა.

თამთა მიიჩნევს, რომ მოქალაქეები არა სოცი
ა ლურპოლიტიკური დღის წესრიგის პა სიური 
მიმღებები, არამედ განვითარების პროცესისა 
და დემოკრატიული საზოგადოე ბის აქტიური 
თანაშემოქმედები არიან და მოხარულია, 
რომ მნიშვნელოვანი წვლილი შე აქვს მათ პო
ლიტიკურ განათლებაში. 

ჩვენს გუნდს 2019 წელს შემოუერთდა. იგი 
იკა ვებს პოლიტიკური პარტიების პროგრა
მის ასისტენ ტის პოზიციას. მისი ძირითა დი 
საქმიანობაა, პროგრამის ფარგლებში მიმ
დინარე პროექტების კოორდინაცია, მიმ
დინარე ადმინისტრაციული და ლოჯის ტიკური 
საქმიანობის მართვა და ხელ მძღ ვანელობა.

თეონას სჯერა, რომ პოლიტიკური პარტიების, 
გან საკუთრებით კი ახლადშექმნილი პარტი  
ე ბისა და მოძრაობების მხარდაჭერით, EECMD 
მნი შვნელოვან როლს ასრულებს საქართველოს 
მრავალპარტიული პოლიტიკური სისტემისა და 
დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყო ბის 
კუთხით, რითაც თავადაც შეაქვს საკუთარი 
წვილილი საქართველოში პოლიტიკური კულ
ტურის გან ვითარებაში.

თამთა ჯოლოხავა  
დემოკრატიის განათლების პროგრამის 

ასისტენტი

თეონა ჯაფოშვილი  
პოლიტიკური პარტიების პროგრამის 

ასისტენტი
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ვიდრე ჩვენს გუნდს შემოუერთდებოდა, 
თამარი არასამთავრობო ორგანიზაციებსა 
და მედიასაშუალებებში სხვადასხვა პოზი ცი
ა ზე მუშაობდა. ამჟამად საქართვე ლოს საზო
გადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მაგისტრია 
ჟურნალისტიკასა და მედიამენეჯ მენტ ში.

თამარის მოვალეობა ბათუმის დემოკრატიის 
სკოლაში სამუშაო პროცესის სწორად დაგეგმვა 
და შეხვედრადისკუსიების ორგანიზებაა. 
ასევე, პარტნიორული ქსელის შენარჩუნება 
დემოკრატიის სკოლის ადგილობრივ დაინტე
რესებულ მხარეებთან, სხვადასხვა პოლიტი
კური პარტიის რეგიონალურ ოფისებთან, 
აჭარის რეგიონში არსებულ არასამთავრობო 
და მედია ორგანიზაციებთან.

„ქვეყნის განვითარება, დემოკრატიზაცია 
ცენტრალიზებულად ვერ მოხდება. გასათვა
ლისწინებელია რეგიონებში მცხოვრე ბი 
ადამიანების როლი, რომლებიც არასაკმა
რისად მონაწილეობენ პრინციპული გა დაწ
ყ ვეტილებების მიღებაში. საჭიროა სასი
კე თოდ გამოვიყენოთ მათი რესურსი და 
გავუჩინოთ განცდა, რომ მიმდინარე პრო
ცესებში მათი ჩართულობა ქვეყნის სწორი 
განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია“.

EECMDში მოსვლამდე ზაზა მუშაობდა საქ
ველმოქმედო–ჰუმანიტარულ ცენტრ „აფხა
ზეთის “(CHCA) მიერ შიდა ქართლის რეგიონში 
განხორციელებული სოციალური და ჰუმა
ნი ტარული მიმართულების პროექტების 
კოორ დინატორად. სხვადასხვა დროს იყო 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს რე
გიონული სამსახურის უფროსი და გორის 
რაიონის გამგე ობის სოციალურ საკითხთა 
განყოფილების ხელმძღვანელი.

გორის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატო
რობა, ისევე, როგორც EECMDის გუნდის წევ
რობა, მისთვის უდიდესი პასუხისმგებლობაა. 

ამ მიზნის მისაღწევად თითქმის ყოველღი  
უ რად უწევს ურთიერთობა სხვადასხვა სფერო
სა თუ სოციუმის წევრებთან, სამოქალაქო 
აქტი ვისტებთან, პოლიტიკური პარტიებისა 
და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომად
გენლებთან, საჯარო მოხელეებსა და მოსამ
სახურეებთან, ჟურნალისტებთან, სტუ დენ ტებ
თან, პედაგოგებთან, ვისთვისაც დემო კრა
ტიული ღირებულებები მნიშვ ნელოვანია. ამ 
მიმართულებით კიდევ უფრო მეტი ცოდნის 
შესაძენადაა გამიზნული ის შეხვედრასემი
ნარები, რომელთა ორგანიზება და კოორ
დინაციაც ევალება.

თამარ მამეიშვილი 
ბათუმის დემოკრატიის სკოლის 

კოორდინატორი 

ზაზა ჭიპაშვილი
გორის დემოკრატიის სკოლის 

კოორდინატორი
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ჩვენს გუნდში მოსვლამდე ნიკოლოზი მუშაობდა 
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის 
რეგიონულ ოფისში, „ათასწლეულის ფონდის 
ზე გავლენის შეფასების პროექტში“ თელავსა 
და ახმეტაში; ადგილობრივი თვითმმართველო
ბის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურში. აქვს 
როგორც სამთავრობო და ადგილობრივი თვით
მმართველობის სექტორში მუშაობის, ასევე 
საერთაშორისო პროექტების განხორციელებაში 
მონაწილეობის გამოცდილება. თელავის დე
მოკრატიის სკოლის კოორდინტორია 2017 
წლიდან.

მისი ცხოვრებისეული პრინციპი ტოკვილის 
სიტყვებითაა შთაგონებული: „დემოკრატიის 
ძირითადი უპირატესობა, მისი ძირითადი 
ფასეულობა, ის კი არაა, რასაც თავად (დემო კ  
რატია) აკეთებს, არამედ ის, რაც მისი წყა
ლობით კეთდება“. სწორედ ამ პრინციპით 
ხელმძღვანელობენ თელავის დემოკრატიის 
სკოლაში, რომლის კოორდინატორიც ნიკო
ლოზია. აქ ჩატარებული სასწავლო სესი
ე ბი, შეხვედრები, დისკუსიები ემსახურება 
იმას, რომ ადამიანებმა ირწმუნონ საკუთარი 
შესაძლებლობები და რომ მათ აქტიურობას 
რეგიონსა და ქვეყანაში პოზიტიური ცვლი
ლებების მოტანა შეუძლია.

ქეთი ჩვენს გუნდს 2019 წელს შემოუერთდა. 
მანამდე მუშაობდა სხვადასხვა საერთაშორი
სო არასამთავრობო ორგანიზაციაში, მათ 
შორის, Management Systems International 
(USAID), East West Management Institute (აღმო
სავლეთდასავ ლეთ მართვის ინსტიტუტი), 
დემო კრატიული ჩართულობის ცენტრების 
ქსელი/ქუთაისი (USAID), ODIHR/OSCE 2018 
წლის საპ რეზიდენტო არჩე ვნები გრძელვადიან 
დამ კვირვებლებთან და სხვა.

ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში კოორდინა
ციას უწევს სხვადასხვა პოლიტიკური მრწამ სის 
და გემოვნების ადამიანებს, ერთ სივრცეში 
შეიკრიბონ და ისაუბრონ დემოკრატიაზე, 
და  სავ ლურ ღირებულებებზე, ქვეყნის განვი
თარებასა და სამომავლო ხედვაზე, ურთიერთ
პატივისცემასა და განსხვავებული აზრის მიმ
ღებ ლობაზე.

„ჩემი მრავალწლიანი ჰუმანიტარული სამუ
შაო გამოცდილებიდან ვისწავლე, რომ რო
დესაც ადამიანს სჭირდება დახმარება, მას 
ადამიანობა ეხმარება. ის ელემენ ტა რული, 
საბაზისო დემოკრატიული პრინ ციპები, რო
მელსაც ჩვენ ვიაზრებთ და ვიზია რებთ, ნე
ბის მიერ ვითარებაში მნიშვნე ლოვანია“.

ნიკოლოზ შარვაშიძე  
თელავის დემოკრატიის სკოლის 

კოორდინატორი

ქეთი ბიბილეიშვილი  
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის 

კოორდინატორი
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სოსო პასუხისმგებელია ჩვენი გუნდის წევრთა 
უსაფრთხო გადაადგილებაზე. 20132014 
წლებ ში იყო „კეთილდღეობის ფონ დის“ ლო
ჯისტიკის მენეჯერი. მუშაობდა სესხის ოფი ცრის 
პოზიციაზე არასამთავრობო ორგანი ზაცია 
„ნდობის კავშირში“, სხვადასხვა ეროვნულ 
და საერთაშორისო ორგანიზაციაში ტრან  
ს პორტირებისა და ლოჯისტიკის მიმართულე
ბით. დაამთავრა სოხუმის სუბტროპიკული 
მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მე
ქანიკური ინჟინერიის სპეციალობით.

EECMDში მოსვლამდე ოქსანა უკრაინის საჯა
რო ადმინისტრირების რეფორმაზე პროექტის 
უფროსი მენეჯერის რანგში, ასევე, უკრაინის 
ინ ფრა სტრუქტურის სამინისტროს რეფორმების 
მხარდაჭერის ჯგუფში მუშაობდა. მიიჩნევს, 
რომ სამსახური უნდა შეესაბამებოდეს პირო ვ 
ნების ცხოვრებისეულ ღირებულებებს, განსა
კუთრებით, როდესაც მისი დახმარებით საზო
გადოებაზე ზეგავლენა შეიძლება. 

„EECMDის დემოკრატიის სკოლები ერთ
გვა რი ხიდია აქტიურ მოქალაქეებსა და 
პო ლი ტიკურ სტრუქტურებს შორის; პლატ
ფორმა, რომელიც საერთო ხედვისა და 
ფასე უ   ლობების ადამიანებს აერთიანებს. 
მჯე რა, რომ გუნდი, რომელიც ყოველ დღე 
მუშაობს დემოკრატიული ღირებულებების 
დასა   მკვიდრებლად, ქვეყანაში რეალურ 
ცვლი   ლებებს მოიტანს“.

სოსო თორდია 
ლოჯისტიკისა და ტრანსპორტირების 

ასისტენტი 

ოქსანა ლესიკ
კიევის პროგრამის  
კოორდინატორი
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ალექსეი 2019 წლის ნოემბრიდან კურირებს 
ლვოვის დემოკრატიის სკოლას. მანამდე 
აქტიური ჟურნალისტურსაექსპერტო გზა 
განვლო: მუშაობდა CHESNO სამოქალაქო 
მოძრაობის რეგიონულ ანალიტიკოსად და 
სა გამოძიებო ჟურნალისტად; ლვოვის ანტი
კორუფციული ფორუმის ინიციატივის კოორ
დინატორად; იყო UPLAN პოლიტიკური და 
სამართლებრივი რეფორმების ცენტრის ექ 
ს პერ ტი; ხელმძღვანელობდა საინფორმაციო
ანალიტიკურ ცენტრ – „თავისუფალ ხმას“. 
სხვა დასხვა დროს იყო გლობალური უკრაინის 
ახალი ამბების პროექტის კოორდინატორი და 
არასამთავრობო ორგანიზაცია – „ახალგაზრდა 
დიპლო მატიის ცენტრის“ პრეზიდენტი. 

დემოკრატიის სკოლებს სამოქალაქო განა თ
ლების მნიშვნელოვან კერებად მიიჩ ნევს და 
ფიქრობს, რომ სერიოზულ როლს შეა სრულებენ 
სამომავლოდ ქვეყნის განვითარებაში. 

„ქვეყნის წარმატებას მისი პოლიტიკოსების, 
სამოქალაქო აქტივისტების, ჟურნა ლის
ტები სა და ახალგაზრდობის წარმა ტება 
განსაზღვრავს. სწორედ ამიტომ, არაფორ
მალუ რი განათლების როლი გადამწყვეტია 
უკ რაი ნის მომავლისათვის. დემოკრატიის 
სკო ლები ქმნიან ახალი ლიდერების თაობას, 
რომე ლიც ქვეყნის დასავლური სტანდარ
ტებისკენ სვლას განაპირობებს“.

იულია EECMDს გუნდს 2018 წელს შემოუერთ და. 
მანამდე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანი
ზაციაში მუშაობდა (გაეროს ლტოლვილთა 
უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) პროექტში 
– პროექტის ასისტენტად; გაეროს მიგრაციის 
საერთაშორისო ორგანიზაციაში (UNIOM) – 
პროექტის კოორდინატორად). 2015 წლიდან 
ოდესის მერიის ახალგაზრდული საბჭოს 
წევრია; ასევე, ინოვაციებისა და პროექტების 
მართვის კომისიის თავმჯდომარე. მის მოვა
ლეობებში შედის ოდესის დემოკრატიის 
სკო  ლის სასწავლო სესიების, შეხვედრების, 
დის კუსიების ორგანიზება და კოორდინაცია; 
ასევე, პარტნიორული კავშირების შენარჩუნება 
ოდესაში მომუშავე უკრაინის პოლიტიკური 
პარტიების რეგიონალურ ოფისებთან, არასამ
თავრობო და მედია ორგანიზაციებთან, დაინ
ტერესებულ პირებთან. 

მისი აზრით, დემოკრატია რიგითი მოქალაქის
გან იწყება და მნიშვნელოვანია, ეს საზოგადო
ე ბის თითოეულმა წევრმა გააცნობიეროს. 

„მე ვარ ახალგაზრდა ქალი, რომელსაც შეუძ
ლია მიიღოს განათლება, იმუშაოს, მო ნა წი
ლეობა მიიღოს თავისი ქალაქისა და ქვეყნის 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მად ლობა 
დემოკრატიასა და დემოკრატებს, რომე ლ
თაც ეს ყველაფერი ჩვენამდე მოიტა ნეს“.

ალექსეი რიჰოვიკ  
ლვოვის დემოკრატიის სკოლის 

კოორდინატორი

იულია ტიმჩუკ  
ოდესის დემოკრატიის სკოლის 

კოორდინატორი

ჩ ვ ე ნ ი  გ უ ნ დ ი
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ვიდრე ჩვენს გუნდს შემოუერთდებოდა, ანა 
ტოლი მუშაობდა უკრაინის საზოგა დოებ რი  ვი 
მაუწყებლობის პოლტა ვის წარმომადგენლობა
ში სხვადასხვა პოზი  ციებზე, მათ შორის, არხის 
მთავარ რედაქ ტორად. ასევე იკავებდა BBCს 
(პოლ ტავას რეგიონში) უკრაინული სერვისის 
კო რესპონდენტის პოზიციას.

ანატოლი არის პოლტავის კორელენკოს სახე
ლობის პედაგოგიური უნივერსიტეტის, ჟურ
ნალისტიკისა და ისტორიის ფაკულტეტის მა
გისტრი. მისთვის მნიშვნელოვანია იმ ღირე
ბულებათა რეალობაში დანერგვა, რასაც ჩვენი 
ორგანიზაცია ემსახურება.

ვალერია 2019 სექტემბიდანაა EECMDის 
წევრი. დნეპრის დემოკრატიის სკოლა, რომლის 
კოორ დინატორიც ის გახლავთ, ერთერთია 
უკრაინაში მოქმედი 5 სკოლიდან, რომლებიც 
წარ მართავენ ქვეყანაში დემოკრატიულ პრო
ცესებს. 

ვალერიას სამუშაო გამოცდილება სხვადასხვა 
პოლიტიკური პარტიების პრესატაშესა და 
კომუნიკაციების მრჩევლის პოზიციას მო
ი ცავს; აქტიურად მონაწილეობს რეგიონის 
სამოქალაქო ინიციატივებში – ქალთა თანა ს
წორობის საკითხებთან დაკავშირებულ, თავი 
სუფალ მედიასა და სამოქალაქო და გამო წ
ვევების ფონზე კრიტიკული აზროვნება უმნი შ  
ვნელოვანესია.

„ეს არის სტაბილური დემოკრატიის ერთ
ერთი საფუძველი და დემოკრატიის სკო
ლების მუშაობის ძირითადი აქცენტიც. სა
ი მედო წყაროების გამოყენება, მანიპულა
ციებისგან თავის დაცვა, ანალიზისა და 
სწორი დასკვნების უნარი ხელს უწყობს ახალ 
გარემოში სწრაფად ადაპტირებას“.

ანატოლი მიშინი 
პოლტავის დემოკრატიის სკოლის 

კოორდინატორი 

ვალერია დიდკოვსკა
დნეპრის დემოკრატიის სკოლის 

კოორდინატორი

ჩ ვ ე ნ ი  გ უ ნ დ ი
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პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პრო გ
რამისთვის 2020 წლის საქმიანობის ერთერთ 
ძირითად განმსაზღვრელად საპარ ლა მენტო 
არჩევნები იქცა. EECMD წლე ბია ჩარ თულია 
ამ პროცესში და ცდილობს, დაე  ხმა როს 
პოლიტიკურ პარტიებს, საკუთარი ხედ ვა 
უკეთ მიიტანონ მოსახლეობამდე. მეორე 
მხრივ, სხვადასხვა პლატფორმის საშუალე
ბით ამომრჩეველს უადვილებს საარჩევნო 
სუბიექ ტების, მათი პროგრამებისა და გეგმე
ბის გაცნობის პროცესს და ხელს უწყობს მათ 
შორის დიალოგს, რათა პოლიტიკოსებმა მიმ
დი ნარე პრობლემები და გამოწვევები კი
დევ უფრო თვალ  საჩინოდ დაინახონ. გასულ 
წელს ამ ყველაფერს პანდემიაც დაემატა, 
რამაც არსებული დღის წესრიგი კიდევ უფრო 
გაამ ძაფრა. ამ რეალობის გათვალისწინებით, 
საჭი რო გახდა სამუშაო ფორმატის ცვლილება, 
თუმცა პრიო რიტეტები არ შეცვლილა. 

პირველი რიგის ღონისძიებათაგან აუცილე
ბე ლი იყო მოქალაქეთა ინფორმირე ბა, რათა 
საარჩევნო ყუთთან მისულ ამომრჩეველს 
გაც ნო ბიერებული გადაწყვეტილების შესაძ
ლებლობა ჰქონოდა. ამ მიზანს ემსახუ რებოდა 
ჩვენი საინფორმაციო ვებგვერდი www.
partiebi.ge, რომელიც არაერთი სირთულის 
მიუ ხედავად, წარმატებით განვაახლეთ. 
პლატ ფორმა საქართველოში ნიდერლანდე
ბის სა მე ფოს საელჩოს მხარდაჭერით 2012 
წელს შეიქმნა და მას შემდეგ რეგულარულად 
აქვე ყნებს საქართველოს პოლიტიკური პარ  
ტიების წინასაარჩევნო შეხედულებებს ქვე ყ  
 ნისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. პრო
ექტის მიზანია, პოლიტიკურმა პარტიებმა 
ამომრჩეველს კონკრეტული, შედეგზე გათ
ვლილი და ნათელი წინასაარჩევნო ხედ
ვები შესთავაზონ, რის საფუძველზეც არჩე ვ  
ნების დღეს შეძლებს ინფორმირებული 

პოლიტიკური პარტიების 
მხარდაჭერის პროგრამა

„2020 ძალიან მძიმე წელი იყო – ჩვენი ქვეყნის და მთლიანად, 
მსოფლიოსთვის. ურთულეს გარემოში მოგვიწია მუშაობა. COVID19 
პანდემიის გამო გაჭირდა დაგეგ მი ლი აქტივობების იმავე ფორმატით 
ჩატა რება. შეიზღუდა ღონისძიებები და შეხვედ რები ინდივიდუალურ 
თუ პირისპირ რეჟიმში, რის გამოც მათი ონლაინ სივრცეში გადაწ
ყობა დაგვჭირდა. აღსანიშნავია, რომ ეს ყველაფერი ციფრულ ფორ
მატში წარმატებით გადავიტანეთ და დაგეგმილზე ბევრად მე ტი 
ღონისძიება თუ პროექტი განვახორციელეთ. ამ მხრივ 2020 წე ლი 
ჩვენი ორგანიზაციისთვის ძალზე შთამბეჭდავი გამოდგა“. 

სალომე მუხურაძე 
EECMD-ის პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროგრამის უფროსი ოფიცერი 
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გადაწყვეტილების მიღებას. www.partiebi.ge 
ხელმისაწვდომია ეთნიკური უმცირესობებისა 
და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და 
მასზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია 
ნათარგმნია ქართულ, ინგლისურ, სომხურ 
და აზერბაიჯანულ ენებზე. 

ხაზგასასმელია გვერდის ინკლუზიურობაც. 
მასზე განთავსებულია თითოეული საარ
ჩევნო პროგრამის აუდიო ვერსია. აღნიშნულ 
რესურსს აქტიურად ვიყენებდით წლების 
განმავლობაში, პანდემიის პირობებში კი 
განსა კუთრებით კარგად გამოჩნდა მისი 
მნი შვ ნელობა. წინასაარჩევნო პერიოდში 
ვებ  გვერდი ინფორმაციული თვალსაზრისით 
უამ რავ ადამიანს დაეხმარა.

კიდევ ერთი სიახლე ამ მიმართულებით 
პარ  ტ ნი ორი ორგანიზაციების ჩართულო ბით 
გან ხორ ციელებული პროექტი – „საარჩევნო 
კომ პასი საქართველო“ გახდა, რომელიც 
ამომწურავ ინფორმაციას აწვდიდა ამომრ  
ჩ ეველს პოლიტიკური პარტიების პოზიციებთან 
დაკავშირებით. ეს იყო ერთგვარი გზამკვლევი 
მრავალრიცხოვან პოლიტიკურ სპექტრში სა 
ო რიენტაციოდ, რომელიც უნდა დახმარებოდა 
მოქალაქეს იმის გააზრებაში, მის პოლიტიკურ 
გემოვნებას ყველაზე მეტად რომელი პარტიის 
ხედვა შეესაბამებოდა. პროექტი აღმოსავლეთ 
ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული დემო კ  
რა ტიისთვის (EECMD), ფრიდრიხ ებერ ტის 
ფონდის (FES), ფრიდრიხ ნაუმანის ფონ
დის თავისუფლებისთვის, ჰაინრიხ ბიოლის 
ფონდის, კონრად ადენაუერის ფონდისა (KAS) 

და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის 
(IRI) ძალისხმევით განხორციელდა.

პოსტსაარჩევნო პერიოდში ვებგვერდ www.
partiebi.geსა და პოლიტიკური პარტიების 
წინასაარჩევნო პროგრამებზე დაყრდნობით 
მომზადდა კვლევა – „წინასაარჩევნო პროგრა
მე ბის მიმოხილვა 2020 წლის საპარლამენ
ტო არჩევნებისთვის“, რომლის ავტორმა, 
ბაკურ კვაშილავამ იმ პარტია თა საარჩევნო 
პროგრამების ანალიზი შემოგვთავა ზა, რომელ
თაც საკუთარი პრიორიტეტები საჯაროდ 
გააცნეს მოსახლეობას. 

COVID19 პანდემიის მიზეზით გამოწვეული 
კრიზისი, მასთან დაკავშირებული სირთუ
ლეები და საპასუხო სვლები გახდა ერთერთი 
მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელზეც 
პარტნიორ პარტიებსა და ორგანიზაციებთან 
ერთად ვიმუშავეთ. პროექტის – „დემოკრატიული 
პოლიტიკური პარტიების ინსტიტუციური და 
საარჩევნო შესაძლებლობების გაძლიერება 
საქართველოში” ფარგლებში ხუთ პოლიტიკურ 
პარტიასთან ერთად – „ალეკო ელისაშვილი 
– მოქალაქეები,“ „ლელო საქართველოს
თვის,“ „პარტია სამართლიანობისთვის,“ 
„თავისუფალი დემოკრატები“ და „საქარ
თველოს რესპუბლიკუ რი პარტია“ COVID
19ის საპასუხო ანტიკრი ზისული გეგმები 
შევქმენით. მონაწი ლეებ მა შეიმუშავეს პან
დე მიასთან ბრძოლის კონკრე ტუ ლი ნაბი
ჯები ჯანდაცვის, ეკონომიკის, განათლე ბის, 
სოცია ლური უსაფრთხოების, სოფლის მეურ
ნეობის, ტურიზმის, საგარეო საფრთხეების 
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მიმართულებით. შედეგად, შეიქმნა 5 ანტიკრი
ზისული გეგმა ქართულ და ინგლისურ ენაზე, 
რომლებიც საქართველოს ხუთ ქალაქში: 
ბათუმში, ქუთაისში, თბილისში, გორსა და თე
ლავში წარვუდგინეთ მოსახლეობას. პრო ექტი 
დანიის ინსტიტუტის პოლიტიკური პარ ტიებისა 
და დემოკრატიისთვის (DIPD) მხარდა ჭერით 
განხორციელდა.

წლებია, EECMD აქტიურადაა ჩართული პარ
ტიების მშენებლობის პროცესში, რომე ლიც 
2020ში თანმიმდევრულად გაგრძელდა. 
პროექტის – „დემოკრატიას სჭირდება დემო კ  
რატები“ – პოლიტიკური პარტიებისა და 
მოძრაობების მხარდაჭერა სტრატეგიული 
დაგეგმვის გზით – ფარგლებში გასულ წელს 
5 პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან ვითა
ნამშრომლეთ: „შენების მოძრაობა“, „სამო
ქალაქო მოძრაობა“, მოძრაობა „სირ ცხვი ლია“, 
„ლელო საქართველოსთვის“ ქალთა საბჭო, 
„სამართლიანობისთვის“. პრო ექ ტის ძირითადი 
მიზანი იყო პოლიტიკური პარტიებისა და 
მოძრაობების დახმარება ორგა ნი ზაციული 
განვითარებისა და პოლი ტიკის შემუ შავების 
კუთხით, რისთვისაც სტრა  ტე გიული დაგეგ მ
ვის მეთოდოლოგია გამო  ვიყენეთ. აღსანი შ  
ნა ვია, რომ ონლაინ სივრ ცეში ეს პროექტი 
პირ ველად გადავიტანეთ, რასაც თან ახლდა 
მთელი რიგი სირთულეები, თუმცა ჩანაფიქრი 
წარმატებით შევასრულეთ: პარტნიორმა 
პარტიებმა სრული დატვირთვით ითანა მ
შრომლეს ჩვენთან და ხარისხიანი საბო ლოო 
პროდუქტი შემოგვთავაზეს. პროექტის მხარ 
დამჭერი გახლდათ ნაციონალური ფონდი 
დემო  კრატიისთვის (NED).

ქალთა პოლიტიკური გაძლიერება ყოველთვის 
იყო ჩვენი ორგანიზაციის პრიორიტეტი. ამ 
მიმართულებით არაერთ მნიშვნელოვან წა მო წ  
ყებას და აქტივობას ვახორციელებთ. გასულ 
წელსაც, პროექტის – „რეგიონული ჩარ თუ ლობა 
დემოკრატიული ცენტრის შექმნის მიზ ნით“ 
(REACH for Democracy) – ფარგლებში მოეწყო 
მრავალპარტიული შეხვედრა ქალი პოლი
ტიკოსების/საარჩევნო კანდიდატების ჩარ
თულობით – „წინასაარჩევნო პროგრამები და 
გარემო“, რომლის მიზანი ქალ კანდიდატთა 
შორის დიალოგის ხელშეწყობა, 2020 წინა
საარჩევნო პროგრამების წარდგენა და საარ
ჩევნო გარემოს შეფასება იყო. შეხვედრაში, 
რო მელ შიც ექვსი პოლიტიკური პარტიის 
ლიდერი ქალი მონაწილეობდა, ყურადღება 
გამახვილდა ქვეყნის დემოკრატიული გან
ვი თა რების გზაზე მრავალპარტიული დი  
ა ლო გის მნიშვნელობასა და ქალთა როლზე 
ამ პროცესში. 

2020ში ასევე დავასრულეთ მუშაობა კვლევაზე 
– „ქალი ამომრჩევლის ელექტორალური 
ქცევის რაციონალური და ირაციონალური 
ასპექტები“ და მრავალპარტიული დიალოგის 
ფორმატში კვლევის შედეგების ონლაინ
პრეზენტაცია გავმართეთ. 

ეს თემატიკა იყო ჩვენ მიერ ორგანიზებული 
ტრენინგების ციკლის განმსაზღვრელი, რო
მელიც სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიისა და 
სამოქალაქო საზოგადოების წევრებისთვის 
ჩატარდა. ოთხი შეხვედრის ფარგლებში, ბა
თუმელ, ქუთაისელ, გორელ და თბილისელ 
მონაწილეებთან ერთად, საარჩევნო სისტე
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მების, საარჩევნო სტანდარტებისა და პოლი
ტიკაში ქალთა წარმომადგენლობის შესახებ 
ვიმსჯელეთ. სწავლებათა ძირითად მიზანს 
საარჩევნო სისტემების შესახებ პოლიტიკური 
პარ  ტიების წარმომადგენლე ბისა და სამოქალა
ქო აქტივისტების ცნობიერების ამაღლება და 
საერთო შეხედულებების შემუშავება წარ
მოადგენდა. საარჩევნო სისტემებსა და მასთან 
დაკავშირებულ თემებთან ერ თად განვიხილეთ 
პოლიტიკაში ქალთა წარმომად გენლობასთან 
დაკავშირებული საკითხებიც, რომელიც ასევე 
აქტუალურია.

ამავე პროექტის ფარგლებში გამოვეცით ქარ
თული პოლიტიკური რეალობისთვის მნიშ  
ვ ნე ლოვანი სამეცნიერო კრებული – „საქარ
თველოს პოლიტიკური ლანდშაფტი – მე  
ო რე გამოცემა“, რომელიც ერთგვარად აგ  
რ ძელებს 2006 წელს გია ნოდიასა და ალვარო 
პინტო სქოლტბახის რედაქტორობით მომ ზ
ადებულ წიგნს – „საქართველოს პოლიტი
კური ლანდშაფტი: პოლიტიკური პარტიები: 
მიღწევები, გამოწვევები და პერსპექტი ვები“. 
მასში თავმოყრილი სტატიები ქვეყანაში 
არსებულ პოლიტიკურ გარემოს, პარტიათა 
როლ სა და მათ მნიშვნელობას ამ ლანდშაფტის 
ჩამოყალიბებაზე, საარჩევნო სისტემებსა და 
მათ გავლენას პარტიათა განვითარებაზე, 
ქალთა და უმცირესობის წარმომადგენელთა 
მონაწილეობას პოლიტიკურ პროცესებში და 
სხვა აქტუალურ საკითხებს მიმოიხილავს. 
ქართულ რეალობაში ამ თემაზე არსებული 
მწირი რესურსების გათვალისწინებით, წიგნი 
ძალზე საჭირო და დროულია. ვიმედოვნებთ, 
ეს მნი შვნელოვანი ქართულინგლისური გამო
ცემა დაეხმარება თანამედროვე პოლიტიკური 
მეცნიერებებითა და საქართველოს უახლესი 
ისტორიით დაინტერესებულ ადამიანებს და 
მრავალმხრივ ინფორმაციას მიაწვდის ანა
ლი ზისა და შეფასებისათვის. 

წიგნი საფუძვლად დაედო მოკლემეტრაჟიან 
დოკუმენტურ ფილმს – „საქართველოს 
პოლი ტიკური ლანდშაფტი“, რომელიც ჩვენი 
ორგანიზაციის დაკვეთითა და კრებულის ავტო
რების მონაწილეობით მომზადდა. ფილმი 
დამოუკიდებლობის შემდგომ პერიოდში პო
ლიტიკურ პარტიათა ჩამოყალიბების პროცესს 
და ამ სფეროში დღეს არსებულ ვითარებას 
მიმოიხილავს. მოვაწყვეთ წიგნისა და ფილ

მის ონლაინ პრეზენტაციაც მრავალპარტიულ 
ფორმატში, რომელსაც დამსწრეთა დადებითი 
შეფასება მოჰყვა. 

ამავე პროექტის – „რეგიონული ჩართულობა 
დემოკრატიული ცენტრების შექმნის მიზნით“ 
(REACH for Democracy) ფარგლებში გაიმართა 
მედია ციის ტრენინგი მოლდოვაში Result 
Media tionთან თანამშრომლობით – ჩვენი 
კურ ს  დამთავრებულთათვის, რომლებიც მო ლ      
დოვის პოლიტიკურ პარტიებს, საჯარო ინ
სტი    ტუტებს და სამოქალაქო საზოგადოე ბას 
წარ    მოა დგენდნენ. სწავლება, რომელსაც 
გამო ცდილი მედიატორები უძღვებოდნენ, 
თეო  რიულთან ერთად პრაქტიკულ კურსსაც 
მოი    ცავდა. მედიაციის უნარების პროფესიულ 
დო ნე ზე განვი თარებასთან ერთად, მისი 
მიზანი იყო მონაწილეთა დაახლოება და 
ერთ მანე თისთვის გამოცდილების გაზიარება. 
მსგავ სი ტრენინგი ჩვენმა ორგანიზაციამ 
მეორედ ჩაა ტარა. პირველი – 2019 წელს ყირ
გიზი კურს დამ თავრებულებისთვის ბიშკეკ
ში გავმარ თეთ. პროექტის ფარგლებში ასევე 
გაი მარ თა ონლაინ შეხვედრა მოლდოველი 
და ყირ გიზი კურსდამთავრებულების მონა
წი ლეო ბით, რომლის ფარგლებში დასრულ
და ორივე ქვეყნისთვის მრავალპარ ტიული 
დიალოგის პლა ტ  ფორმის სამოქმედო გეგმების 
შემუშავება.

იმისათვის, რომ საზოგადოების სხვადასხვა 
ჯგუფი მოგვეცვა და პარტიების გზავნილები 
რაც შეიძლება მეტ ადამიანამდე მიგვეტანა, 
ჩვენი ინიციატივით, ამომრჩეველსა და პოლი
ტიკოსებს შორის არაერთი წინასაარჩევნო 
შეხ ვედრა გაიმართა: 

აღსანიშნავია პროექტის – „დემოკრატიული 
პოლიტიკური კულტურის მხარდაჭერა და 
გაძლიერება წინასაარჩევნო პერიოდში“ – 
ფარგლებში თბილისსა და საქართველოს 
რე გიო  ნებში გამართული 13 წინასაარჩევნო 
შეხ ვედრა, სადაც პოლიტიკური პარტიების წარ
მო მადგენლებმა წინასაარჩევნო პროგრა მები 
და პარტიის ხედვები გააცნეს და შეხვდ ნენ 
ადგილობრივ მოსახლეობას. ამას წინ უძღო
და ადგილობრივი პოლიტიკის ინტერესთა 
დოკუმენტების მომზადების პროცესი (11 
დოკუმენტი), კონკრეტულ რეგიონში არსე
ბული ინტერესების, პრობლემებისა და 
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შესა ძლო განვითარების პროექტების შესა
ხებ, რომლებიც ადგილზე ცალკეული ფოკუს 
ჯგუ ფების მუშაობით გამოვლინდა. პროექტი 
„ღია საზო გადოების ფონდის“ მხარდაჭერით 
განხორ ციელდა. 

2020 საპარლამენტო არჩევნების შედეგების 
შეჯამებისა და ქვეყანაში არსებულ რთულ 
პოსტსაარჩევნო ვითარებაზე მსჯელობის
თვის, გასული წლის მიწურულს ჩავატარეთ 
ონლაინ კონფერენცია – „პოლიტიკური კრი
ზისიდან დემოკრატიულ რეფორმებამდე: 
საქართველო კონსენსუსის ძიებაში“, რომლის 
მიზანი იყო ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების 
ანალიზი, როგორიცაა ქვეყანაში არსებული 
კრიზისის ფონზე პოლარიზებული პოლიტიკური 

გარემოს განმუხტვა, დიალოგის გზით უთან
ხმოებათა ეფექტურად მოგვარება, ფართო 
საზოგადოებრივი კონსენსუსის ფორმირება 
და საზოგადოებისთვის ინფორმაციის ადეკ
ვატურად მიწოდება. მნიშვნელოვანი დრო 
დაეთმო ამ პროცესებში საერთაშორისო მე
დია ციის როლს და იმ რეფორმებსა და პოლი
ტიკურ გადაწყვეტილებებზე მსჯელობას, რაც 
სამომავლოდ მსგავსი კრიზისების თავიდან 
აცილებას და პოლიტიკური პროცესების რეგუ
ლირებას დაეხმარება; მონაწილეებმა განი
ხილეს პოლარიზაციის დაძლევის კონ კრე
ტუ ლი გზები, კრიტიკულად შეაფასეს ოპო
ზიციის როლი მიმდინარე მოვლენებში და 
შეეცადნენ, ქვე ყნის განვითარების გრძელ
ვადიანი ხედვები წარმოედგინათ. 

„2020მა წელმა ნათლად გვიჩვენა, რომ ციფრული შესაძლებლობების 
გამოყენება ჩვენს საქმიანობაში ძალზე ეფექტურად შეიძლება: 
ონლაინ პლატფორმები დროსაც ზოგავს და ფინანსურ რესურსსაც, 
ამიტომ, საჭი როა ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობა. 

2021 წელს ამ კუთხით კიდევ უფრო მეტს გავაკეთებთ, რადგან იმის 
მიუხედავად, როგორ განვითარდება მოვლენები, საჭირო იქნება 
თუ არა იზოლაცია, ეჭვს არ იწვევს, რომ ონლაინ პლატფორმები 
ადამიანთა შორის საქმიანი ურთიერთობების ხვალინდელი დღეა 
– ის მომავალი, რომელიც უკვე დადგა“.

სალომე მუხურაძე 
EECMD-ის პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროგრამის უფროსი ოფიცერი 
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დემოკრატიის განათლების 
პროგრამა
პოლიტიკური პარტიების პროგრამის მსგავ სად, 
დემოკრატიის განათლების პროგრამისთვი საც 
მნიშვნელოვანი იყო, პანდემიით გამო წვეუ ლი 
რთული ვითარების მიუხედავად, დაგეგმი
ლი პროექტები დროულად და ხარისხიანად 
შეგვესრულებინა. ერთიანი ძალისხმევითა და 
ციფრული პლატფორმების დახმარებით აქტი 
უ რად ვიმუშავეთ ყველა მიმართულებით. წლის 
განმავლობაში პირისპირ თუ ონლაინ რეჟიმში 
არაერთი შეხვედრა და დისკუსია გაიმართა. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო დემო კ
რატიის სკოლების საკითხი, რომელიც პროექ
ტის – „დემოკრატიის მოქნილობის გაუმ   ჯო
ბესება საქართველოში: დემოკრატიის განათ
ლება და აქტივიზმი“ – ფარგლებში მი მ დი
ნარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ სას წავლო 
კურსი პირისპირ ლექციებს ეფუძ ნე ბა, პან დე
მიის გამო ეს პროცესი მთლიანად ონლაინ 
ფორმატში გადავიდა.

დემოკრატიის სკოლები დემოკრატიის გა  
ნათ  ლების პროგრამის ერთერთი გა მორ  
ჩეული მიმართულებაა, რომელიც არსე   

ბობის 10 წელიწადს ითვლის და ამ პე
რიო დის განმავლობაში ჩვენი ორგანიზა
ციის ერთგვარ საიმიჯო პროექტად იქცა. 
დემოკრატიის სკოლები არაფორმალური 
განათ ლების კერაა, სადაც საქართველოს 
მასშტაბით თავს იყრიან მოწინავე, პროგრე
სული ახალ გაზრდები, რომელთაც ქვეყანაში 
ძლიე რი სამოქალაქო საზოგადოების არსე
ბობის და დემოკრატიული ცვლილებების 
სურვილი აქვთ და სჯერათ, რომ დემოკრატიის 
სკოლებში მიღებული ცოდნა ხელს შეუწყობს 
ამ მიზნის მიღწევას. სწავლის დასრულების 
შემდეგ ჩვენი კურსდამთავრებულები ერთგვარ 
არაფორმალურ ქსელს, ერთობას ქმნიან, 
რომლის წევრები ერთმანეთს რჩევითა და 
საქმით ეხმარებიან. თავად ორგანიზაცია 
კი სხვადასხვა პროექტებში ჩართულობით 
ახალ შესაძლებლობებს სთავაზობს მათ და 
იწვევს ყველა მნიშვნელოვან შეხვედრასა 
თუ ღონის ძიებაში მონაწილეობის მისაღე
ბად. დღესდღეობით EECMDის დემოკრატიის 
სკოლების ქსელი საქართველოს 5 რეგიონ
ში მოქმედებს და 764 კურსდამთავრებულს 
აერთიანებს. 

 „2020 დემოკრატიის სკოლათა ქსელის გაძლიერებას მიეძღვნა. 
10 წლის განმავლობაში ამ პროექტის ფარგლებში 800მდე 
კურსდამთავრებული გვყავს და ეს ძალიან კარგია. მათთან მუდმივი 
ურთიერთობა, იმის მიუხედავად, რომ დიდ ენერგიასა და რესურსებს 
მოითხოვს, ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია: დემოკრატიის 
სკოლების მსმენელები ის ძალაა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს 
ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების გაჯანსაღებას. ამიტომ, 
შევეცადეთ, გასული წელი ამ მიმართულებით გვემუშავა: შევქმენით 
სამოქმედო გეგმები ხუთივე სკო ლის კურსდამთავრებულებთან 

ნინო ხითარიშვილი 
დემოკრატიის განათ ლე  ბის პროგრამის უფროსი ოფიცერი: 
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2020 წელს დემოკრატიის სკოლების ხუთ

თვიანი მოდული ოთხმა სასწავლო ნაკადმა 

დაასრულა: 

თებერვალში – თბილისსა და თელავში, აგვის

ტოში კი – გორისა და ბათუმის დემოკრატიის 

სკოლებში შევძელით კურსდამთავრებულთა 

გამოშვება. პანდემიის გამო შეხვედრების 

ხანგრძ ლივობა შემცირდა, თუმცა ამან შინაარ  

სობრივ მხარეზე არ იმოქმედა. სას წავ ლო 

კურსის განმავლობაში დემოკრატიის სკო

ლე ბის მსმენელებმა მრავალმხრივი ცოდ ნა 

მიიღეს ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, როგო

რიცაა: ადამიანის უფლებები, პოლიტიკა და 

თანამედროვე დემოკრატიის გამოწვევები, 

ეკონომიკა, ურბანული განვითარება, რელიგია, 

გენდერთან დაკავშირებული საკითხები და 

სხვ. დემოკრატიის ძირითადი კონცეფციების 

გაცნობასთან ერთად, ანალიტიკური უნარებიც 

გაიღრმავეს. 

სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული აქტი

ვო ბების გარდა, ჩვენმა კურსდამთავრე ბუ 

ლებმა პანდემიის პერიოდში მაღალი სამო

ქალაქო პასუხისმგებლობა გამოავ ლი ნეს 

და აქტიურად ჩაერთნენ მოხალი სეო ბრივ 

საქმიანობაში, რომელიც ყველაზე დაუ ცვე

ლი და მოწყვლადი ჯგუფების: მარტო ხე ლა 

მოხუცებისა და შეზღუდული შე საძ ლებლო

ბების პირთა დახმარებას ით ვალისწინებს. 

პანდემიამ მნიშვნელოვნად შეცვა  ლა ჩვენი 

გეგმები და გვაიძულა, სწრა ფად მოვრგებოდით 

არსებულ რეალობას. განსა კუთრებით მნიშ

ვნე ლოვანი იყო ვირუსის გავრცე ლების საწ ყის 

ეტაპზე მოსახლეობისთვის სწო რი ინფორ

მაციის მიწოდება, იმის ცოდნა, თუ რო გორ 

უმკლავდებოდა ხელისუფლება არსებულ 

გამოწ ვევებს, რათა ადამიანებს დაცულობის 

განცდა ჰქონოდათ. 

კორონავირუსის გავრცელების საწყის ეტა პ     

ზე ონლაინ შეხვედრები დავგეგმეთ რეგი ო 

ნებში ადგილობრივი ხელისუფლების წარ

მომა დგენლებთან, რომლებიც რეგიონებ ში 

ერთად – რეგიო ნებში დემოკრატიის გასაძ
ლიერებლად; დავგეგ მეთ აქტივო ბები 
მათივე მონაწილეობით ანტი დემოკრა
ტიული ნარატივის წინააღმდეგ და ა.შ. 

2021ში, ჩვენი საქმიანობის 10 წლისთავზე, 
ერთობ  ლივ კონფერენციას გავმართავთ, 
რო მელ  შიც დემოკრატიის სკოლის ყველა 
თაო ბის კურსდამთავრებული ჩაერთვება. 
ერ თად გან ვსაზღვრავთ სამომავლო გეგ
მე ბს, ვიმსჯე ლებთ რეგიონებში არსებულ 
პრობლე მებზე და სხვა დასხვა პროექტებისა 
და ინიციატივების დახ მარებით მათი 
გადაჭრის გზებს დავსახავთ“.
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არსებული ინფორმაციული ვაკუუმის ამოვ

სებას ემსახურებოდა. საქართველოს ხუ თი 

ქალაქის მცხოვრებთათვის 8 საინფორ   

მაციო შეხვედრა ჩატარდა, სადაც დამს

წ რეებს ეპიდემიოლოგიური ვითა რე  ბის, 

და   წე სებული შეზღუდვებისა და ვირუსის 

წი ნააღმდეგ გატარებული ღონისძიე ბების 

შესა ხებ მიაწოდეს ინფორმაცია. დემოკრა

ტიის სკოლის კურსდამთავრებულებსა და 

ადგი ლო ბრივი საზოგადოებრივი ორგანიზა

ციე ბის წარ მომადგენლებთან ერთად, მათ 

საქარ თველოში ნიდერლანდების ელჩი, მააიკე 

ვან კოლდამიც ესწრებოდა.

2020ის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა 

საპარლამენტო არჩევნები იყო და ბუნებრივია, 

დემოკრატიის განათლების პროგრამის ფარ

გ ლებში დაგეგმილი გვქონდა შეხვედრების 

ციკლი დემოკრატიის სკოლებში პოლიტიკური 

პარტიების წარმომადგენლებთან და მაჟო

რიტარი დეპუტატობის კანდიდატებთან, რომ

ლებიც ამომრჩევლებს თავიანთ საარჩევნო 

პროგრამებსა და ხედვებს გააცნობდნენ. 

შეხვედრები მოეწყო 5 ქალაქში: თბილისში, 

თელავში, გორში, ქუთაისსა და ბათუმში, სადაც 

საპარლამენტოსთან ერთად, ადგილობრივი 

საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნებიც გა 

ი მართა. ქუთაისში ჩატარდა ქალაქის მერის 

არჩევნებიც. იმისათვის, რომ უკეთ გაეცნოთ 

საკუთარი ხედვა და შესაძლებლობები, პო

ლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა 

და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა 

ონლაინ და პირისპირ ფორმატში აუდიტო

რიას გააცნეს პარტიების პროგრამები, ამომ

რ ჩევლისთვის საინტერესო შეკითხვებს უპა

სუ ხეს და კონკრეტულ თემებზე გამართულ 

დისკუ სიებშიც ჩაერთნენ.

აღსანიშნავია თბილისში ორგანიზებული 

გაერთიანებული ფორმატის შეხვედრა ექ

ვ სი კანდიდატი ქალის მონაწილეობით, სა

დაც, საარჩევნო საკითხების გარდა, ყურად

ღე ბა გამახვილდა ქალების აქტიურ ჩარ

თულობაზე პოლიტიკურ პროცესებში, მათ 

როლსა და გამოცდილებაზე. ამ ფორმატში 

სულ 16 შეხვედრა მოვაწყვეთ, რომელშიც 
არჩევ   ნებში მონაწილე თითქმის ყველა პო
ლი   ტიკური სუბიექტი, ოპოზიციური და სა ხე  ლი
სუფლო კანდიდატი ჩაერთო. პროექტი საქარ 
თველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელ  ჩოს 
მხარდაჭერით განხორციელდა. 

ამავე პროექტის ფარგლებში დემოკრატიის 
სკოლების კურსდამთავრებულთა გაერთი
ა ნებული სამუშაო შეხვედრა ჩავატარეთ – 
დემოკრატიის სკოლების კურსდამთავრებულთა 
ქსელის გაძლიერების, პოლიტიკურ ცხოვრე
ბაში მათი მეტად ჩართულობისა და ანტიდე
მოკრატიული ნარატივის წინააღმდეგ გააქ
ტიურებისათვის. შეხვედრაში ხუთი ვე ქალაქის 
20 კურსდამთავრებული მონაწი ლეობდა, რო
მელთაც საერთო სტრატეგიასა და სამო მავლო 
აქტივობების გეგმებზე იმუშავეს. შედეგად, 
შეიქმნა ხუთი დამოუკიდებელი სამოქმედო 
გეგმა ქალაქების მიხედვით, რომელიც კურს
დამთავრებულთათვის ერთგვარი სახელმძღ
ვანელო დოკუმენტია მომდევნო წლების გან
მავლობაში. 

2020ში ჩვენი პროექტების ერთერთი მიზანი 
იყო პოლიტიკურ ჯგუფებსა და მოქალაქეებს 
შო რის დისკუსიისა და დიალოგის გზით ურთი
ერთ კავშირის გაუმჯობესება. ასევე, ამომ  
რ  ჩეველთა გაძლიერება. პროექტის – „რეგი
ო ნების უზრუნველყოფა ინფორ მაციით და 
ამომრჩეველთა გაძლიერება დემოკრა
ტიისთვის“ (DRIVE Democracy) ფარგლებში, 
რომელიც USAIDის ფინანსური მხარდაჭერით 
მიმდინარეობს და მოქალაქეთა ინფორმირებას 
და საარჩევნო პროცესში ჩართულობას ითვა
ლისწინებს, ჩვენმა ბენეფიციარებმა „რეგი  
ო ნული განვითარების გზამკვლევები“ (მოქალა
ქეთა ხედვის დოკუმენტები) მოამზადეს. ეს 
იყო მოქალაქეთა მიერ საკუთარი პოზიციის 
გამოხატვის პირველი მცდელობა, ამიტომაც 
გახდა ის ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნე
ლოვანი. თუ მანამდე დემოკრატიის სკოლის 
კურსდამთავრებულებთან ურთიერ თო ბისას 
ძირითადად პოლიტიკოსები აქტიუ რობდ ნენ, 
ამ შემთხვევაში პირიქით მოხდა – პოლიტიკურ 
პარტიათა წარმომადგენლებს მოქალაქეებმა 
გააცნეს კონკრეტულ რეგიონში არსებული 
პრობ ლემები. 
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შეხვედრები ადვოკატირების კამპანიისა 
და პოლიტიკური დიალოგის ფორმატების 
ფარგ  ლებში გაიმართა. მონაწილეებმა ადგი 
ლობრივი თვითმმართველობისა და სხვა
დასხვა პო ლი ტი კური პარტიების წარმო მად
გენლებს საკუ თარი ხედვის დოკუ მენტები 
შეს თავაზეს, რე კომენდაციები გაუზიარეს და 
მიიღეს და პი რება, რომ ამ ყველაფერს თავიანთ 
სამოქ მე დო გეგმებში ასახავდნენ. გასულ წელს 
საქარ თველოს 5 ქალაქში (თბილისი, გორი, 
თელავი, ქუთაისი, ბათუმი) 9 ასეთი შეხვედრა 
ჩატარდა. 

ამას წინ უძღოდა რამდენიმეთვიანი ინტენსი
უ რი სასწავლო კურსი, სადაც მონაწილეებმა 

მათთვის საინტერესო საკითხები შეისწავლეს, 
ამ ცოდნის გამოყენებით სამუშაო შეხვედრები 
გამართეს, მცირე კვლევები ჩაატარეს, რეგი 
ო ნებში არსებული პრობლემები გამოავლი ნეს 
და რეგიონული განვითარების 8 გზამკვლევი 
– 8 დოკუმენტი შექმნეს. ამასთან, თავიანთი 
რეკომენდაციებიც შემოგვთავაზეს მათი 
მოგვარებისთვის. 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რესურსი, რომე
ლიც წინასაარჩევნოდ ამერიკის შეერთებული 
შტატების საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით 
მოვამზადეთ, მოქალაქეთა ჩართულობის 
ინო ვა ციური პროგრამა – „კონსულია“ (Consul) 

ნინო ხითარიშვილი 
დემოკრატიის განათ ლე  ბის პროგრამის  
უფროსი ოფიცერი: 

„პროექტის მონაწილეებმა ძალზე მნიშვ ნე  ლოვანი დო
კუმენ ტები მოამზადეს სხვა დასხვა თე მა ტი კაზე ადგი
ლობრივი საჭი როებების გათვა ლისწინებით, რასაც წინ 
სერიოზული კვლევა და სამუშაო შეხ ვედრები უძღოდა. 
საბოლოოდ, წარ მოადგინეს მოქალაქეთა ხედვები კონ 
კ რე ტულ საკითხებზე, როგორიცაა: შშმ პირთა პროფესიული 
განათლების ხელ მისაწვდომობა, საინვესტიციო გარემოს 
გაუმჯობესება და ადგი ლობრივი საწარ მოე ბის ხელშეწყობა თე ლავში 
– კახეთის მასშ ტაბით; ურბანული თე მატიკა და კულტურული მემკვიდრეობის 
დაცვა ბა თუმში, სადაც ეს პრობლემა უფრო მწვავედ დგას და ა.შ.“.
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– ცი ფრუ ლი პლატფორმა, რომელიც მოქა
ლაქეებს დე მოკრატიულ პროცესებში ჩართუ
ლობაში, ასე ვე, საზოგადოებასა და პოლი
ტიკოსებთან აქ ტიურ დიალოგში ეხმარება. 

პლატფორმის საშუალებით ამომრჩეველს 
შეუძლია, მონაწილეობა მიიღოს მიმდინარე 
სოციალურეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ 
მოთ ხოვნებში და მისთვის მნიშვნელოვან 
საკით ხებზე გამოთქვას თავისი მოსაზრება. 
პან დემიის პერიოდში, როდესაც ადამიანებს 
შეზღუდული ჰქონდათ ურთიერთობა გარესამ
ყაროსთან და ერთმანეთთან, ეს ყველაფერი 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. 
„კონსულის“ სივრცე შესაძლებლობას აძლევს 
პლატფორმაზე რეგისტრირებულ მოქალა
ქეებს, გამართონ ღია დებატები, წამოაყენონ 
ინიცია ტივები, ხმა მისცენ კონკრეტულ პრო 
ე ქ  ტებს, მოამზადონ და ადგილობრივი თვით 
მმართველობის წარმომადგენლებს შესთა 
ვაზონ მათთვის მნიშვნელოვანი პე ტიცია. 
პლა ტ ფორმის გახსნილობა ადგი ლობ  რივი 
თვი თმმართველობის ორგა ნოების წარ მო
მად გენლებსაც აძლევს საშუალებას, გაეც
ნონ მოქალაქეთა პრობლემებს, მოუს მი ნონ 
მათ მოსაზრებებს და აღმოუჩინონ შესა ბა
მისი დახმარება. პროექტ DRIVE De mo c racy 
ის ფარგლებში „კონსული“ ქარ თულ ენა
ზე ითარგმნა და საქართველოს 5 ქა ლაქ ში 
ამოქმედდა. სამომავლოდ მისი ფუნქ  ცი
ების კიდევ უფრო მეტად გაზრდა და გამ რა
ვალფეროვნება იგეგმება.

დემოკრატიის განათლების პროგრამის ფარ
გ  ლებში აქტიურად ვთანამშრომლობთ სხვა
დასხვა დარგის ექსპერტებთან და ვცდი ლობთ, 
მათი ხედვა და მოსაზრებები აუდიტორიას 
მივა წოდოთ. ამ მხრივ, მნიშვნელოვანი იყო 
პუბ ლიკაციათა სერია – სოციალურეკო 
ნო მიკურ, ჯანდაცვის, ურბანულ და თვით
მმართ ველობის საკითხებზე, რომლებიც 
2020ში ექსპერტთა ჯგუფთან ერთად მოვამ
ზადეთ. სულ 5 პოლი ტიკის დოკუმენტი გამოქ_
ვეყნდა, რომელ შიც მიმოხილულია კონკრეტულ 
სფეროში არსებული ვითარება და მოცემულია 
ავტორთა ხედვა მათი მოგვარებისთვის. 

EECMDის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მი 
მარ თუ ლება რეგიონებში სამოქალაქო აქ ტი
ვიზმის ხელშეწყობა და გაძლიერებაა. მნი შ  
ვნელოვანია, ბენეფიციარებმა დამოუკი
დებლად წამოჭრან მათთვის მტკივნეული 
საკითხები და პრობ ლემების გადაჭრაზე იზ
რუნონ. სწორედ ამას ემსახურებოდა მცი
რე საგრანტო კონკურსი, რო მელიც ორ  ჯერ 
გამოვაცხადეთ და რომლის პრიო რი ტე ტად 
სა მოქალაქო ჩართულობის გზით ადგი ლო ბ    
რივი დემოკრატიის გაძლიე რებაზე ორი
ენტირებული ინოვაციური იდეე ბის მხარ
დაჭერა იქცა. 

გასულ წელს სულ 5 გამარჯვებული პროექტი 
გამოვლინდა: „ინფორმირებული მოქალაქე= 
გაცნობიერებულ არჩევანს!“ – ქუთაისის ჯგუ
ფიდან, რომელიც მიზნად მოსახლეობაში 
საარჩევნო კულტურის განვითარებას ისახავს; 
„ბათუმი – ველომობილური ქალაქი“ – ბათუმის 
ჯგუ ფის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს 
ეკო  ლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის პოპულა
რი ზა ციას, ასევე, ველომობილობისა და უსა
ფრთ ხოების ხელშეწყობას; „წერილი კონ
სულს“ – თელავის ჯგუფიდან, რომელიც ად გი   
ლობრივ თვითმმართველობაში მოქა ლა  ქეთა 
მეტ ჩართულობას და „კონსულის“ ელე ქ 
ტრონული პლატფორმის საშუალებით ამ პრო  
ცესის ხელშეწყობას ემსახურება; „გორის მუნი 
ციპალიტეტის საბიუჯეტო პრიორიტეტების 
კვლევა“ – გორის ჯგუფიდან, რომელიც 
მხარს უჭერს დემოკრატიული პროცესების 
გაუმ ჯო ბესებას რეგიონში და საკუთარი მუნი
ციპალიტეტის მართვაში მოსახლეობის მონა
წილეობას; „ახალგაზრდების ჩართულობა 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევ
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ნინო ხითარიშვილი
დემოკრატიის განათლების პროგრამის უფროსი ოფიცერი: 

„ამ ერთი წლის განმავლობაში საკმაო გამოცდილება დავაგროვეთ, 
რათა ეფექტურად ვიმუშავოთ ნებისმიერ ვითარებაში. 
შეზღუდვების არარსე ბობის შემთხვევაში, რეგულაციების 
გათვალის წინებით, ზაფხულში ჩვენი ალუმნების მონაწილეობით 
ერთობლივ კონფერენციას ჩავატარებთ; ასევე, მოქალაქეთა 
კონგრესს, რომელსაც DRIVE Democracy ის ფარგლებში 
ვგეგმავთ და სხვა ღონისძიებებსაც. თუ COVID19 გაგრძელდება, 
ალტერნატიულ გზებსა და პლატფორმებს მივმართავთ. 

საბოლოოდ, პანდემია ჩვენს პროექტებს ვერ შეაფერხებს, 
თუმცა, პირისპირ კომუნიკაციას და ღონისძიებებს აქვს ის 
განსაკუთრებული ხიბლი და ძალა, რაც პროცესების ეფექტურობას 
განაპირობებს. ვიმედოვნებთ, რომ 2021ში ამ ფორმატში მუშაობის 
საშუალება გვექნება“.

ნე ბში“ – თბილისის სამუშაო ჯგუფის პროექ
ტი, რომელიც ახალგაზრდების უკეთ ინფო რ
მირებით საარჩევნო პროცესებში მათ მეტად 
ჩართულობას ემსახურება. 

აღსანიშნავია, რომ პროექტ DRIVE Democracy
ის ფარგლებში 2020შივე გამოვაცხადეთ მიღე
ბა დემოკრატიის ხუთივე სკოლაში. ახა ლი 
ნაკადის „სამიზნე“, მათთვის განკუ თვნი ლი 
სტანდარტული კურსის გარდა, 2021 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არ
ჩევნებიც იქნება: მსმენელები მოამზადებენ 
გზამკვლევებს, შეიმუშავებენ რეკომენდაციებს 

და შეხვდებიან მერობის კანდიდატებსა და 
ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევ
ნებ ში მონაწილე პარტიებს – იმ კონკრეტული 
სა კითხების მოსაგვარებლად, რომელთაც 
სხვა დასხვა ტიპის დოკუმენტსა თუ სამუშაო 
დღის წესრიგში თავადვე შეიტანენ.

ყველაფერი, მათ შორის, არსებული სურათი 
იმაზე მიგვანიშნებს, რომ წინ სირთულეებით 
სავსე 2021 გველოდება, თუმცა, ვიმედოვნებთ, 
2020ის გამოცდილება მათ დაძლევაში და გ
ვეხმარება.
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უკრაინა EECMD-ის 
არეალში
საქართველოს მსგავსად, პანდემიამ EECMDის 
საქმიანობაზე უკრაინაშიც მკვეთრად იმოქ
მედა. ვინაიდან ქვეყანაში ადგილობრივი არ
ჩევ  ნები უნდა გამართულიყო, მოგვიწია გეგმების 
სწრაფად გადაწყობა და პროგრა მების არსებულ 
ვითარებაზე მორგება. მნიშვ ნელოვანი იყო არ 
შეგვეწყვიტა დემოკრატიის სკოლების მუშაობა. 
სირთულეების მიუხე დავად, წარმატებით 
გავუმკლავდით დასახულ მიზნებს და არაერთი 
სასიკეთო წამოწყება დავასრულეთ. 

უპირველეს ყოვლისა, დამთავრდა EECMDის 
ხუთწლიანი პროგრამა – „დიალოგი სტაბი
ლუ რობისთვის (DFS)“, რომლის დახმარებით 
ჩვენმა ორგანიზაციამ ადგილობრივი პოლი
ტიკური პარტიებისა და სამოქალაქო საზოგა
დოების სახით ძლიერი დასაყრდენი შექმნა 
ქვეყანაში, დემოკრატიის სანდო მხარდამჭერის 
სტატუსი მოიპოვა და ამ მიმართულებით წამ 
ყ ვან მოთამაშედ მოგვევლინა უკრაინაში. ხუთ
წ ლიანი პროგრამა ნიდერლანდების მრავალ

პარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის (NIMD) 
დახმარებით განხორციელდა. 

ECMDის უკრაინული პროგრამის ფარგლებში 
ერთერთი ყველაზე დიდი წარმატება კიევის, 
ოდესის, ლვოვის, პოლტავისა და დნეპრის 
დემოკრატიის სკოლების დაფუძნება და მარ
თვაა, რომელთა მიზანია რეგიონში ადგი
ლობრივი აქტივისტებისა და ახალგაზრდა 
ლი დერების მძლავრი ქსელის შექმნა, 
მათი დემო კრატიული შესაძლებლობებისა 
და უნა რების გაუმჯობესება. არსებობის 5 
წლის მანძილზე უკრაინის დემოკრატიის 
5 სკოლაში სასწავლო კურსი 350მდე მსმე
ნელმა გაიარა. 

ექსპერტთა გამორჩეული გუნდისა და სიღრ მი
სეულად შემუშავებული სასწავლო მოდულის 
დახმარებით, მაქსიმალურად შევუწყვეთ ხელი 
ახალგაზრდა პერსპექტიული ლიდერების ჩა
მოყალიბებას, რომლებიც სამომავლოდ უკრა
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ი ნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში თავიანთ სიტ
ყ  ვას იტყვიან. ხუთთვიანი სასწავლო პრო გ  
რამა – დემოკრატიული პოლიტიკისა და მარ
თვის, პოლიტიკური კულტურის, საარჩევ ნო 
სისტემების, პოლიტიკური აქტივიზმი სა და 
ანტიკორუფციული პოლიტიკის ღონისძი  
ე ბებ თან დაკავშირებულ საკითხებს განიხი
ლავს. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა 
კორუფციის თემას, რომელიც მწვავედ დგას 
ქვეყანაში. 

მნი შვ ნელოვანი იყო ამომრჩეველთა საინ ფო რ 
მაციო ვებგვერდის – www.partiyi.org ამოქმედება 
2019 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ, 
რომელიც უკრაინაში ნიდერლანდების მრა
ვალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის 
(NIMD) დახმარებით განხორციელდა და სა
ზოგა დოებისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე 
ინფორმირებული, ხარისხიანი პოლი  ტიკური 
დისკუსიის ხელშეწყობას ისახავ და მიზნად. 
www.partiyi.orgის საშუალებით მოქალაქეებს 
შეეძლოთ ცალკეულ საკითხებზე კანდიდატი 
პოლიტიკური პარტიების ხედვების შედარება 
და მათი სრული პროგრამების გაცნობა, რაც 
ძალზე მნიშვნელოვანიასწორი არჩევანისთვის. 

პროგრამის კიდევ ერთი მიმართულება ლიდერი 
ქალების აქტიური მხარდაჭერა და მათთვის 
სხვადასხვა შესაძლებლობათა განვითარება 

იყო, როგორიცაა, პოლიტიკური დაფინანსების 
მოძიება და ეფექტური საარჩევნო კამპანიის 
დაგეგმვა. ეს საკითხი ძალზე მნიშვნელოვანია 
ადგილობრივთათვის, რომელიც მკვეთრად 
აფერხებს პოლიტიკურ პროცესებში ქალთა 
ჩართულობას. მონაწილეები საარჩევნო კამპა
ნიის დაგეგმვის, მისთვის თანხის მოძიების, 
საკუთარი საარჩევნო შტაბის დაფინანსებისა 
და სხვა აქტუალურ საკითხებზე იღებდნენ 
ინ ფორმაციას. ქალთა გაძლიერება EECMDის
თვის გამორჩეულად მნიშვნელოვანია, ამიტომ 
ამ პროცესს უკრაინა მომავალშიც დაუჭერს 
მხარს. 

ოქსანა ლესიკ  
პროგრამის კოორდინატორი 
უკრაინაში  
„დანარჩენი მსოფლიოს 
მსგავსად, 2020 
უკრაინისთვისაც 
რთული აღმოჩნდა. 
პანდემიით გამოწვეულმა 
კრიზისმა ჩვენს საქმიანობაზე 
განსაკუთრებულად იმოქმედა, რის 
გამოც უკრაინის მთავრობის მიერ დაწე
სებული შეზღუდვებისა და საკარანტინო 
რე გულაციების პირობებში ხუთივე 
დემოკრატიის სკოლის სასწავლო
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კურსი ონლაინ ფორმატს მოვარგეთ. შევი

მუშავეთ სპეციალური გეგმა, რომლის მიხედ

ვითაც არსებული პროგრამები, მიმდინარე 

ატივობები და დაგეგმილი ღონის ძიებები 

ციფრულ რეჟიმში გადავიტანეთ. შექმნილი 

ვითარებიდან გამომდინარე, ეს მიმართულება 

მომავალ წელსაც აქტუალური იქნება, ამიტომ, 

შევეცდებით, ციფრული პლატ ფორმები უფრო 

მეტად განვავითაროთ“. 

2020 წელი დაიწყო EECMDის დემოკრატიის 

სკოლის პირველი ონლაინ გამოსაშვები 

ცერემონიით 20192020 წლის ოთხი სკოლის 

კურსდამთავრებულთათვის. ღონისძიებას 

უკრაინის ოთხი რეგიონიდან (ოდესა, დნეპრი, 

ლვოვი და პოლტავა) 75 სტუდენტი ესწრებოდა.

დაგეგმილი აქტივობების დროულად ჩასა

ტარებ ლად შევიმუშავეთ ონლაინ ტრენინგე

ბი, რაც სასწავლო პროგრამების განახლე ბას, 

მათი ხანგრძლივობის ცვლილე ბას, უკრა  

ი  ნულ ენაზე ციფრული პლატფორმა Moodle

ის გამოყენე ბას, ონ ლაინ სწავლების თავი

სებურებებთან და კავ ში რებით ტრენე რებისა 

და ფასილი ტა ტორების გადა მზადებას და სხვა 

ღონის ძიებებს ითვალი სწინებდა.

დემოკრატიის სკოლების მონაწილეთა მე ტი 

ჩართულობისა და მოტივაციისთვის შევქმე

ნით დამატებითი ონლაინ პლატფორმა – 

„ყო  ველკვირეული ონლაინ დისკუსიები“ 

უკ რაი ნაში მიმდინარე ისეთ მნიშვნელოვან 

საკით  ხებზე, როგორიცაა COVID19ის კრი

ზის თან გამკლავება, პანდემიის გავლენა ადა

მიანთა უფლებებზე, ქალთა მიმართ ძალა

დობაზე, არსებულ ეკონომიკურ ვითარებასა 

და 2020ის ადგილობრივ არჩევნებზე. 

დის კუსიებში აქტიურად მონაწილეობდნენ 

უკრაინისა და საქართველოს დემოკრატიის 

სკოლის კურსდამთავრებულები, პოლიტიკური 

პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების 

წარმომადგენლები და აქტივისტები (მთლია

ნობაში – 400ზე მეტი მონაწილე).

2020ში უკრაინის დემოკრატიის სკოლების 

სას წავლო კურსი 130მა ახალგაზრდა ლი 

დე რ  მა გაიარა. პარალელურად, ჩვე ნი მს მე 

ნე ლების უმეტესობა ჩაერთო დე მოკ რა   ტიის 

გან ვითარე ბის პროექტებში სხვა და  სხვა 

მიმართულებით – იქნებოდა ეს ქალთა გაძ

ლიერება პოლიტიკაში, ტრე ნინ გები დემო კ

რატიის შესახებ – სკოლის მოს წავლე  თათვის 

თუ 2020 წლის ადგილო ბ რივ არჩე ვ ნებში 

მონაწილეობა. 

2020 უკრაინასა და საქართველოში საარ 

ჩე ვ ნო წელი და ერთგვარი მიჯნა იყო დემოკ 

რა ტიი სა და ახალი პოლიტიკური ლან დ  

  შაფ   ტის ფორმირების თვალსაზრისით. წი  

ნა   საარჩევნოდ საქართველოსა და უკრა   

ი ნის პროგრამული აქტივობები ონლაინ პა

ნელური დისკუსიების საშუალებით დავა

კავშირეთ. ერთერთი ასეთი ღონისძიება 

იყო ონლაინკონფერენცია სახელწოდებით 

– „წინასაარჩევნო პოლიტიკური გარემოს 

შეფასება საქართველოსა და უკრაინაში“, 

სადაც ორივე ქვეყნის პოლიტიკის წამყვანმა 

ექსპერტებმა და არასამთავრობო სექტორის 

წარმომადგენლებმა უკრაინასა და საქართ

ვე ლოში არსებული წინასაარჩევნო გარემო, 

ძირითადი გამოწვევები და ზოგადი პოლი

ტიკური ვითარება მიმოიხილეს და მათი მოგვა

რების გზებზე იმსჯელეს.

COVID19 პოტენციური რისკების შესამცირებ

ლად და EECMDის ციფრული შესაძლებ

ლობების გასაუმჯობესებლად 2020ში ახალი 

ციფრული პლატფორმა – CONSUL – უკრაინულ 

ენაზეც ვთარგმნეთ. ეს კიდევ უფრო მეტად 

შეუწყობს ხელს მოქალაქეთა ჩართულობას 

პოლიტიკურ დიალოგში და გააიოლებს მმართ

ველი ძალებისთვის კონკრეტული იდეე ბის 

შეთავაზებას. სამომავლოდ იგეგ მება მისი 

კიდევ უფრო მეტად დახვეწა და ადგილობრივ 

საჭიროებებზე მორგება.
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მაია მაჭავარიანი 
EECMD-ის პროგრამების უფ როსი კოორდინატორი 
„უახლოეს მო მავალ ში ვიწყებთ ახალ პროექტს – „დემო კრა ტიუ ლი 

პოლიტიკური კულტურის გაძლიე  რე ბა უკრაინაში“, რომელიც უკრაი ნა

ში ნი დერლანდების სამეფოს საელ ჩოს მხარ და ჭერით ხორციელდება. 

პროექტის ძირითადი მიზანია დემოკრატიის მდგრადობისა და 

დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურის განმტ კიცება ქვეყნის ხუთ 

რეგიონში (კიევი, ოდესა, ლვოვი, პოლტავა, დნეპრი) – ახალგაზრდა 

ლიდერების ქსელის – დემო კრატიის სკოლის კურსდამთავრებულთა 

გაძლიერების გზით. ეს ხელს შეუწყობს ანტიკორუფციული და ად

გილობრივი მმართველობის სფეროში დე მოკრატიული რეფორმების 

პროცესს და გაზრ დის რეგიონულ დონეზე ადგილობრივი ხელისუფლების 

ანგარიშვალდებულებასა და გამჭვირვალობას. არსებული ვითარების 

გათვალისწინებით. ასევე განახლდება ჩვენი სკოლების მუშაობა 

კიევში, ლვოვსა და ოდესაში – ონლაინ თუ პირისპირ რეჟიმში, რაც 

კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს დემოკრატიული პროცესების 

განვითარებას ქვეყანაში“.

საბოლოოდ, ყველა სირთულეს, რაც 2020 

პანდემიამ მოიტანა, უკრაინაში წარმატებით 

გავუმკლავდით. მეტიც, შევქმენით მოქნილი და 

თანამედროვე გამოწვევებზე მაქსიმალურად 

მორგებული პლატფორმები, რომლებიც 

კიდევ უფრო ეფექტურს გახდის რეგიონში 

ორგანიზაციის საქმიანობას. 

სამომავლოდ ჩვენი პარტნიორების ხელშე წ

ყობით არაერთი სიახლე იგეგმება, რომლებიც 

ქვეყანაში დემოკრატიის პროცესების გაძლი

ე რებას და სამოქალაქო საზოგადოების გააქ

ტიურებას დაეხმარება.
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პანდემიით გამოწვეული სირთულეების 
მიუხედავად, 2020 პუბლიკაციების 
თვალსაზრისით ნაყოფიერი გამოდგა. 
მოვამზადეთ და გამოვეცით 
მნიშვნელოვანი კვლევები, რომლებიც 
გარდა იმისა, რომ საინტერესო ანალიზს 
გვთავაზობს სხვადასხვა მიმართულებით, 
მკითხველს აძლევს შესაძლებლობას, 
ამა თუ იმ სფეროში არსებული ვითარება 
თავად შეაფასოს. ამასთან, ერთგვარ 
დამხმარე რესურსად შეიძლება იქცეს 
პოლიტიკის, ეკონომიკის და გენდერული 
სა კითხებით დაინტერესებულ პირთათვის  
პროფე სიულ საქმიანობაში.

EECMD-ს 
გამოცემები და 
პუბლიკაციები

დემოკრატიულ საზოგადოებებში პოლიტიკურ პარტიებს მრავალი მნიშვ ნე

ლოვანი ფუნქცია აკისრიათ: არჩევნებში მონაწილეობასა და კანდიდატების 

წარდგენასთან ერთად, ისინი პოლიტიკის შემუშავების, მმართველობაში 

მონაწილეობის, საზოგადოებრივ ინტერესთა გაერთიანების თუ პოლი

ტიკური სოციალიზაციის მნიშვნელოვან როლსაც ასრულებენ. პარტიების 

ინსტიტუციური სიჯანსაღე ამ მნიშვნელოვანი ფუნქციების წარმატებით 

შესრულებას განაპირობებს. „საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტის“ 

მეორე გამოცემა სწორედ იმის უკეთ შესასწავლად შეიქმნა, თუ განვითარების 

რა გზა გაიარეს პოლიტიკურმა პარტიებმა და როგორ შეგვიძლია უკეთ 

დავძლიოთ ის პრობლემები, რომლებიც დემოკრატიული საზოგადოების 

მშენებლობის პროცესს ახლავს.

Political parties perform a variety of functions in democracies. Apart from 
participating in elections and fielding candidates, they work to develop 
policies, take part in governance, aggregate public interests and ensure 
political socialization of voters. The institutional resilience of political parties 
helps them better perform these functions. The second edition of The 
Political Landscape of Georgia was written to support the study of the 
evolution of Georgian political parties and help in overcoming the problems 
that often accompany democratic transformation.
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„საქართველოს პოლიტიკური  
ლანდშაფტი – მეორე გამოცემა“
ავტორები: ბაკურ კვაშილავა, ზვიად 
ბარქაია, ნინო გოგოლაძე, ირაკლი 
ქობალია, ივანე ჩხიკვაძე

„საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტი – 
მეორე გამოცემა“, „საქართველოს პოლიტიკური 
ლანდ შაფტი: პოლიტიკური პარტიები: მიღწევები, 
გამოწვევები და პერსპექტივების“ ერთგვარი 
გაგრძელებაა, რომელიც 2006 წელს გია ნოდიას 
და ალვარო პინტო სქოლტბახის რედაქტორობით 
გამოიცა. კრებული სხვადასხვა თემა ტიკის პუბ
ლიკაციებს აერთიანებს, რომელთა ავტორები 
ბოლო 15 წლის განმავლობაში საქართველოში 
არსებულ პოლიტიკურ კლიმატს, საარჩევნო სისტე
მებს და პარტიების განვითარებაზე მათ ზე გავლე
ნას, პოლიტიკურ პარტიათა პროგრამებს, პარ
ტიულ სტრუქტურებში ქალთა და უმცირესობების 
ჩარ თულობას და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს 
მიმოიხილავენ. 

ქალი ამომრჩევლის ელექტორალური 
ქცევის ირაციონალური და რაციონალური 
ასპექტები
ავტორი: თამარ ბაგრატია

საქართველოში მოსახლეობის ელექტორალური 
ქცევა გენდერული თვალსაზრისით დღემდე 
კომპ ლექსურად არ შესწავლილა და ძირი თადად, 
ცალ კეული სოციოლოგიური გამოკი თხვებით 
შემოი ფარგლება. კვლევა ამ სიცა რიელის ამო ვ  
 სე ბას და საკითხის სწორად გააზ რებას ემსა ხუ
რება. მისი ამოცანაა, პო ლი ტიკურ პარტიებს და 
დაინტერესებულ მხა რეებს გააცნოს სხვა დასხვა 
ქვეყნის გამოც დი ლება და ქალთა ელექ ტორა
ლური ქცევის თავისებურებებზე გაამახვილოს 
ყურა დღება.

E E C M D - ს  გ ა მ ო ც ე მ ე ბ ი  დ ა  პ უ ბ ლ ი კ ა ც ი ე ბ ი

დემოკრატიულ საზოგადოებებში პოლიტიკურ პარტიებს მრავალი მნიშვ ნე

ლოვანი ფუნქცია აკისრიათ: არჩევნებში მონაწილეობასა და კანდიდატების 

წარდგენასთან ერთად, ისინი პოლიტიკის შემუშავების, მმართველობაში 

მონაწილეობის, საზოგადოებრივ ინტერესთა გაერთიანების თუ პოლი

ტიკური სოციალიზაციის მნიშვნელოვან როლსაც ასრულებენ. პარტიების 

ინსტიტუციური სიჯანსაღე ამ მნიშვნელოვანი ფუნქციების წარმატებით 

შესრულებას განაპირობებს. „საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტის“ 

მეორე გამოცემა სწორედ იმის უკეთ შესასწავლად შეიქმნა, თუ განვითარების 

რა გზა გაიარეს პოლიტიკურმა პარტიებმა და როგორ შეგვიძლია უკეთ 

დავძლიოთ ის პრობლემები, რომლებიც დემოკრატიული საზოგადოების 

მშენებლობის პროცესს ახლავს.

Political parties perform a variety of functions in democracies. Apart from 
participating in elections and fielding candidates, they work to develop 
policies, take part in governance, aggregate public interests and ensure 
political socialization of voters. The institutional resilience of political parties 
helps them better perform these functions. The second edition of The 
Political Landscape of Georgia was written to support the study of the 
evolution of Georgian political parties and help in overcoming the problems 
that often accompany democratic transformation.
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წინასაარჩევნო პროგრამების 
მიმოხილვა 2020 წლის საპარლამენტო 
არჩევნებისთვის, შედარებითი ანალიზი 
ავტორი: ბაკურ კვაშილავა

აღნიშნული დოკუმენტის მთავარი მიზანი იმ 
პარტიების პროგრამული მსოფლმხედველობის 
შედარებითი ანალიზია, რომლებიც EECMDს 
უკვე ტრადიციულ – partiebi.ge პროექტში მონა
წილეობდნენ. მასში მიმოხილულია 12 პოლი
ტიკური პარტიის საარჩევნო პროგრამა კონკრე
ტული ხედვებისა და ქვეყანაში არსებული ძი
რი თადი გამოწვევებისადმი მათი მიდგომის 
გათ ვალისწინებით, რომელსაც პოლიტიკური 
სუბიექტები სპეციალური კითხვარის შევსებისას 
თავადვე გვთავაზობენ. კვლევა საშუალებას 
აძლევს მკითხველს, შეადაროს ერთსა და იმავე 
საკითხზე პოლიტიკური სუბიექტების პოზიცია, 
გაეცნოს ავტორის დამოკიდებულებას და შესა
ბამისი დასკვნები გამოიტანოს. 

ადგილობრივი პოლიტიკის ინტერესების 
შეფასება 
ავტორები: სოფიო ჩაჩანიძე, მარიამ 
საყევარიშვილი

წინამდებარე დოკუმენტი იმ აქტუალურ თემებსა 
და საჭიროებებს ასახავს, რომლებიც თბილისსა და 
საქართველოს რეგიონებში გამართულ ფოკუსურ 
დისკუსიებზე გამოვლინდა და თითოეულისთვის 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. კვლევა საინ
ტერესო მასალას იძლევა ქვეყანაში არსე ბული 
ვითარების გასაანალიზებლად, მათ შორის, 
პოლიტიკის, ეკონომიკური, განათლების, ჯან
დაცვის, ადამიანის უფლებების, სასამართლოს 
და ა.შ. თვალსაზრისით. ასევე, იმ სფეროებისა 
და პრობლემათა ჩამონათვალის განსასაზღვრად, 
რაც პრიორიტეტულია მოსახლეობისა და არასა მ
თავრობო სექტორისთვის. 
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კრიზისის გადალახვიდან – XXI საუკუნის 
საარჩევნო ადმინისტრაციისკენ: 
რეფორმის პაკეტის ძირითადი ხედვა და 
პრინციპები
დოკუმენტი საზოგადოებას სთავაზობს საარჩევნო 
ადმინისტრირების ძირეულ და პრინციპულ რე
ფორმას, რომლის განხორციელების შემ თხ ვე ვაში, 
შესაძლებელი გახდება ოპოზიციასა და მმარ
თველ გუნდს შორის არსებული კონფლიქ ტისა 
და არჩევნებთან დაკავშირებული პრინციპული 
საკითხების მოგვარება, რაც გაზრდის ნდობას 
და საქართველოში ადმინისტრირებისა და დე
მოკრატიის ხარისხს გააუმჯობესებს.

ჯანდაცვის სისტემის გამოწვევები 
საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე 
COVID 19-ის პანდემიის დროს
ავტორი: ნინო მირზიკაშვილი

დოკუმენტში მიმოხილულია COVID 19ის პან
დე მიის მსვლელობა 2020ის განმავლობაში – 
დასაწყისიდან დღემდე: მისი ისტორია, გავრცე
ლების ეტაპები და ქცევის თავისებურებები 
კონკრეტულ გარემოში; ვირუსთან ბრძოლის 
სპეციფიკა სხვადასხვა ქვეყანასა და საქარ
თველოში; სახელმწიფოს, ჯანდაცვის რგოლე
ბისა და მოსახლეობის როლი და ფუნქციები მისი 
მართვის პროცესში, მიმდინარეობა და შედეგები 
თბილისსა და რეგიონებში; საზოგადოების ცნო
ბიერების ამაღლების მნიშვნელობა და ინ ფორ
მირებულობა ვირუსთან ბრძოლის პრო ცესში. 
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თბილისში სარკინიგზო ხაზის 
განვითარების პოლიტიკის დოკუმენტი 
რკინიგზის ხაზის ქალაქგეგმარებითი 
მნიშვნელობისა და მისი შენარჩუნებისა 
თუ გადატანის შესახებ 
ავტორი: ირაკლი ჟვანია

კვლევის მიზანია, თბილისის სარკინიგზო ხაზთან 
დაკავშირებული მოსაზრებებისა და მიდგომების 
შეფასება კომპლექსური ქალაქგანვითარებითი 
კუთხით. მასში მიმოხილულია ის ძირითადი 
მიზეზები და მოსაზრებები, რაც წლების წინ 
საფუძვლად დაედო ქალაქის განაშენიანებული 
ნაწილიდან სარკინიგზო ხაზის გადატანისა და 
თბილისის შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობის 
საჭიროებას; გაანალიზებულია ის შეცდომები, 
რამაც მოგვიანებით განაპირობა ამ პროექტის 
წარუმატებლობა. 

ადგილობრივ თვითმმართველობაში 
მოქალაქეთა მონაწილეობის 
თანამედროვე გამოწვევები 
ავტორი: კოკა კიღურაძე

რა გამოწვევები დგას დღესდღეობით ადგილობ
რივი თვითმმართველობის წინაშე მოქალაქეთა 
ჩართულობის თვალსაზრისით? სწორედ ამ კით
ხვაზე პასუხს ცდილობს წინამდებარე კვლევა. 
მისი მიზანია, პოლიტიკოსები, ადმინისტრა
ტორები, მოქალაქეები და ზოგადად, მმარ თვე
ლობის ყველა პოტენციური მონაწილე დააფიქ
როს იმ გამოწვევებზე, რომლებიც საჯარო მმარ
თველობის პროცესში პანდემიამ გაამწვავა ან 
შექმნა; მიმოიხილოს მიზეზები, რაც ხელს უშლის 
მმართველობით პროცესებში მოქალაქეთა ჩარ
თულობას; ხელი შეუწყოს და განავითაროს საჯა
რო პოლიტიკასა და ადმინისტრირებისას მო ქა
ლაქეთა როლისა და პასუხისმგებლობის ამაღ
ლე ბაზე დაფუძნებული ხედვა. გარემოებათა 
შეფასების პარალელურად, ავტორი გამოსავალსაც 
გვთავაზობს, რაც მონაწილეობის ელექტრონული 
მექანიზმების დანერგვას ეფუძნება.
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COVID 19-ის პანდემიის გავლენა 
საქართველოს ეკონომიკაზე რეგიონულ 
ჭრილში (თბილისი, აჭარა, იმერეთი, 
კახეთი, შიდა ქართლი)
ავტორი: თამარ ხორბალაძე

დოკუმენტი ასახავს პანდემიის გავლენას მსო ფ
ლიოსა და საქართველოზე ეკონომიკურ ჭრილ ში 
– ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების გათვა
ლი ს წინებით. მასში დიდი ადგილი ეთმობა 
ქარ  თულ რეალობას: გაანალიზებულია ისეთი 
მნი   შვ ნელოვანი მიმართულებები, როგორიცაა 
მთლი ანი შიდა პროდუქტი, დასაქმება და უმუშევ
რობა, ბიზნესსექტორი, ტურიზმი, როგორც შემო
სავ ლის მნიშვნელოვანი წყარო და ა.შ. მოცემული 
ანალიზი დაინტერესებულ პირებს არსე ბული 
სურათის უკეთ დანახვაში დაეხმა რება და გა  
ა ცნობს სახელმწიფოსთვის შეთავაზე ბულ რეკო
მენდაციებს – მოკლე და გრძელვადიან ეფექ ტზე 
გათვლილ ღონისძიებებათა ნუსხას, რომ ლებიც 
ხელს შეუწყობს პანდემიის შემდგომ პერიო დში 
ქვეყნის ნორმალურ ფუნქციონირებას.

გენდერული ბიუჯეტირების გამოწვევები 
საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე
ავტორი: შორენა კახიძე

აღნიშნული პუბლიკაცია გენდერული ბიუჯეტირე
ბის არსის, მისი ფორმირების პროცესისა და თანა
მედროვე მიდგომების გააზრების მცდელობაა 
ქართულ სინამდვილესთან მიმართებაში. ავტორი 
ამ თემას მუნიციპალური თვითმმართველობის 
ასპექტში ვრცლად მიმოიხილავს. გენდერული 
ბიუჯეტირების მსოფლიო გამოცდილების პარა
ლელურად, კვლევაში აღწერილია მისი ქართულ 
რეალობაში დანერგვის ისტორია და მექანიზმები; 
ასევე, მუნიციპალიტეტებში არსებული გამო ც
დილება ამ მიმართულებით და მოცემულია 
რეკო მენდაციები, რომლებიც გააუმჯობესებს 
ვითარებას. 
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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 
• ევროკომისია (European Commission) 
• “ეროვნული ღვაწლი დემოკრატიისთვის” (NED) 
• ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (NIMD) 
• აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
• დანიის ინსტიტუტი პარტიებისა და დემოკრატიისთვის (DIPD) 

EECMD ონლაინ
ამომრჩეველთა საინფორმაციო ვებგვერდები:

www.Partiebi.ge

www.Presidenti.ge

ინფორმაცია EECMDის დემოკრატიის სკოლების შესახებ: 

www.eecmd.org

პუბლიკაციების ელექტრონული ბიბლიოთეკა

www.eecmd.org

EECMD Youtubeზე

https://www.youtube.com/channel/UC0dFTxwSSqZiV_qqq-RQAMQ

EECMD Twitterზე

https://twitter.com/eecmd_org?lang=en

Embassy of the
Kingdom of the Netherlands


