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2021 E E C M D

ბაკურ კვაშილავა

პუბლიკაცია მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის
(EECMD) დაკვეთითა და საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური
მხარდაჭერით. აღნიშნული პუბლიკაციის შინაარსზე პასუხისმგებელია ტექსტის ავტორი
და მასში წარმოდგენილი მოსაზრებები არ გამოხატავს EECMD-ისა და ნიდერლანდების
სამეფოს საელჩოს პოზიციას.
პროექტი „დემოკრატიული პოლიტიკური პარტიების ინსტიტუციური და საარჩევნო
შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში“ მიზნად ისახავს დემოკრატიული
კულტურის გაძლიერებასა და არჩეული თანამდებობის პირთა ანგარიშვალდებულების
გაღრმავებას მოქალაქეთა ჩართულობისა და შესაძლებლობების განვითარების გზით.
პროექტი საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით
ხორციელდება.
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დემოკრატიისა და სახელმწიფოებრიობის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესია,
ქვეყნის მმართველობაზე პასუხისმგებელი პირები ანგარიშვალდებულნი იყვნენ საკუთარი
მოქალაქეების წინაშე, რასაც ყველაზე უტყუარად თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები
განაპირობებს. სწორედ ამ დროს ქვეყნის მოქალაქეებს აქვთ უფლება და ზოგიერთი
მოსაზრებით, ვალდებულებაც, წინა მთავრობის საქმიანობა შეაფასონ და გადაწყვეტილება
მიიღონ მისი ხელისუფლებაში დარჩენის ან შეცვლის შესახებ. ამისათვის კი აუცილებელია,
ამომრჩეველმა გაითვალისწინოს ის პოლიტიკური პროგრამა, რომლის განხორციელების
პირობაც მთავრობაში მყოფმა პოლიტიკურმა ძალამ წინა არჩევნების დროს დადო.
მართალია, ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მთავრობისა და სახელმწიფოს წინაშე
შესაძლოა, ახალი გამოწვევები დადგეს და პოლიტიკური პროგრამის კონკრეტული
მიმართულებები დღის წესრიგიდან მოიხსნას, მაგრამ ამ ყველაფერს არგუმენტირებული
დასაბუთება სჭირდება და ამომრჩეველი გაცემული დაპირებების შესრულებისთვის
მაინც შეძლებს მმართველი გუნდის შეფასებას. ბუნებრივია, პროგრამა ოპოზიციური
პარტიებისთვისაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია - ამ ფორმით ის საკუთარ ამომრჩეველს
სთავაზობს ქვეყნისა და საზოგადოების წინაშე არსებული პრობლემების განსხვავებულ
გადაწყვეტას. მოქალაქეები მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაუჭერენ მხარს ალტერნატიულ
პოლიტიკურ ძალას, თუ მისი ხედვა უფრო სწორად და დამაჯერებლად მიაჩნიათ. ამიტომ,
ხშირად მოსახლეობის მხრიდან მთავრობის პოლიტიკით უკმაყოფილება ოპოზიციის
უპირობო მხარდაჭერას არ ნიშნავს, თუკი ეს უკანასკნელი უფრო მიუღებელ ალტერნატივად
მოიაზრება.
ქართულ პოლიტიკურ სარბიელზე დამკვიდრებული მოსაზრებით, პოლიტიკური პროგრამები
ბევრს არაფერს წყვეტს, მათ არავინ კითხულობს და შესაბამისად, მოქალაქეთა მხოლოდ
მცირე ნაწილის არჩევანს განსაზღვრავს. როგორც ჩანს, ამ შეხედულებას იზიარებს
პოლიტიკურ პარტიათა უმეტესობა. ამიტომაცაა, რომ მათი დიდი ნაწილი საერთოდ
არ გვთავაზობს ჩამოყალიბებულ პროგრამას. ისინი კი, ვინც ამას აკეთებს, ხშირად
არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე აქვეყნებენ საკუთარ ხედვას. ფაქტია, ქართული
პოლიტიკის მესვეურებს საარჩევნო კამპანიაში გათვლა სხვა კომპონენტებზე აქვთ.
ამომრჩევლის თავისუფალ არჩევანს სამი გარემოება განაპირობებს: ემთხვევა თუ არა
მის ღირებულებებსა და შეხედულებებს პოლიტიკური პარტიის ან კანდიდატის ხედვა;
ენდობა თუ არა ამ უკანასკნელს და მიაჩნია თუ არა, რომ მოცემულ პოლიტიკურ გუნდს ან
კანდიდატს ხელეწიფება გაცხადებული მიზნების განხორციელება. საარჩევნო პროგრამა
ძირითადად, პირველ კომპონენტს მოიცავს, თუმცა, შესაძლებელია, წარსული მიღწევებისა
და საქმიანობის დემონსტრაციით მეორე და მესამე კომპონენტებზეც გამახვილდეს
ყურადღება.
საქართველოს დემოკრატიზაციისკენ მიმართულ ძალისხმევაში პოლიტიკური პარტიების
თანმიმდევრული, შინაარსობრივად გამართული და თემატურად რელევანტური საარჩევნო
პროგრამების მხარდაჭერა ერთ-ერთი ცენტრალური ამოცანაა. აღმოსავლეთ ევროპის
ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD) ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებულ
როლს თამაშობს: 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან დღემდე, ვებგვერდი www.
partiebi.ge, რომელიც სწორედ ამ ორგანიზაციის ინიციატივით შეიქმნა, არჩევნებში
მონაწილე პოლიტიკურ გაერთიანებებს უგზავნის შეკითხვებს საზოგადოებისთვის ყველაზე
მნიშვნელოვან თემებთან დაკავშირებით და ამომრჩეველს უადვილებს მათ პასუხებზე
წვდომას. პლატფორმის დახმარებით მოქალაქეებს შეუძლიათ, თითოეული საკითხის
მიხედვით იოლად შეადარონ კონკურენტთა პოლიტიკური შეხედულებები და სამოქმედო
გეგმა. ამ მიდგომის კიდევ ერთი უპირატესობა ისაა, რომ პოლიტიკურ ლიდერებსა და
პარტიებს ყველა შეკითხვაზე უწევთ რეაგირება, მიუხედავად იმისა, ასახულია თუ არა
ეს საკითხი მათ პროგრამებში.

5

შედარებითი
ანალიზი

თბილისის მერობის კანდიდატების წინასაარჩევნო პროგრამების მიმოხილვა
2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის

2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიც, როგორც მოსალოდნელი იყო,
ამ პროექტის არეალში მოექცა და ამჯერად, ქალაქ თბილისზე გაამახვილა ყურადღება.
დედაქალაქის არჩევნებში მონაწილე მერობის ყველა კანდიდატს საშუალება ჰქონდა,
ქალაქის განვითარებისა და ზოგადად, სახელმწიფოს წინაშე არსებულ გამოწვევებთან
დაკავშირებით წარმოედგინა საკუთარი ხედვა.
ეს არჩევნები, რომლის მეორე ტური რიგ ოლქებსა და ქალაქებში ოქტომბრის ბოლოს
გაიმართა, განსაკუთრებულ გარემოებათა და კონტექსტის გამო, უკიდურესად პოლარიზებული
პოლიტიკური დაპირისპირებით ხასიათდებოდა. ყველაზე ანგარიშგასაწევი ოპოზიციური
პარტიების მიერ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების ბოიკოტმა ქვეყანაში მწვავე
პოლიტიკური კრიზისი შექმნა, რომლის დაძლევაშიც ერთ-ერთი უმთავრესი პოლიტიკური
პარტნიორი - ევროკავშირი, თავისი უმაღლესი ხელმძღვანელობით გვეხმარებოდა.
დაპირისპირება თვეების მანძილზე გაგრძელდა. ოპოზიციის მთავარი მოთხოვნა 2020 წლის
არჩევნების შედეგების ანულირებას და ხელახალი არჩევნების დანიშვნას ითვალისწინებდა.
ხანგრძლივი მედიაცია ე.წ. შარლ მიშელის დოკუმენტის მიღებით დასრულდა, რომელსაც
ხელი ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობამ და მმართველმა „ქართულმა ოცნებამ“
მოაწერა1. ამ დოკუმენტის სულისკვეთება დაპირისპირებულ მხარეებს შორის გარკვეული
კონსენსუსის გამოძებნა იყო და მიზნად ისახავდა ძირეულ საკითხებზე გრძელვადიანი
თანამშრომლობისთვის ერთიანი მიდგომების გამოყენებას. მათ შორის, არჩევნებს
სასამართლო რეფორმისა და საკანონმდებლო საქმიანობის მიმართულებით. ერთ-ერთი
საკითხი, რომელმაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე პირდაპირი გავლენა
მოახდინა, შეთანხმების ბოლო, მეხუთე პუნქტი იყო, რომლის მიხედვითაც, „ქართულმა
ოცნებამ“ ვალდებულება აიღო, დაენიშნა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, თუკი
ისინი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში პროპორციული წესით ხმათა 43%ს ვერ დააგროვებდნენ. მთავარმა ოპოზიციურმა პარტიამ - „ერთიანმა ნაციონალურმა
მოძრაობამ“ ამ შეთანხმებას ხელი არ მოაწერა. ფორმალურ მიზეზთა გარდა, საფიქრალია,
რომ ამ გადაწყვეტილების მიღმა პრაგმატული გათვლებიც იდგა: „ქართულ ოცნებას“
უკვე ხელმოწერილი ჰქონდა შეთანხმება და იძულებული იქნებოდა, პირობები დაეცვა.
„ნაციონალური მოძრაობა“ კი ისარგებლებდა შედეგებით ისე, რომ არ მოუწევდა საკუთარი
აქტივისტებისთვის „ქართულ ოცნებასთან“ კომპრომისის აუცილებლობა და მისი დადებითი
მხარეები აეხსნა. ფაქტია, რომ არც ერთი მხარე ამ შეთანხმებით ბოლომდე კმაყოფილი
არ იყო. შესაბამისად, როცა „ქართულმა ოცნებამ“ 28 ივლისს შეთანხმებიდან გასვლა
გადაწყვიტა და მიზეზად სწორედ მთავარი ოპოზიციური პარტიის მიერ ამ შეთანხმების
ბოიკოტი გამოაცხადა, პოლარიზაციის მასშტაბი და ინტენსივობა კიდევ უფრო გამოიკვეთა2.
„ნაციონალურმა მოძრაობამ“ სცადა ინიციატივის დაბრუნება და ხელი მოაწერა შეთანხმებას,
თუმცა, ეს „ქართული ოცნების“ გადაწყვეტილებას ვეღარ შეცვლიდა და ამაზე ალბათ, არც იყო
გათვლა. ამის მიუხედავად, მმართველი პარტიისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანი დარჩა
პროპორციული სისტემით მინიმუმ, 43%-ის მიღება, ვინაიდან, წინააღმდეგ შემთხვევაში,
დღის წესრიგში ვადამდელი არჩევნების საკითხი დადგებოდა.
ეს კონტექსტი წარმოდგენას გვიქმნის, როგორ დაგვიანდა საარჩევნო კამპანიის დაწყება,
რაც ყოველთვის ხელისუფლებაში მყოფი პარტიის ინტერესია. ამას ისიც დაემატა, რომ
ოპოზიციური პარტიები ამ მიმართულებით კიდევ უფრო გვიან შეუდგნენ აქტივობას.
ნაწილობრივ, ამითაც აიხსნება გამოქვეყნებული პოლიტიკური პროგრამების უპრეცედენტოდ
მცირე რაოდენობა და შესაბამისად, ის მწირი გამოხმაურება, რაც 2021 წლის www.partiebi.
ge ინიციატივას მოჰყვა.

1
2

შარლ მიშელის დოკუმენტი - სამომავლო გზა საქართველოსთვის https://eeas.europa.eu/sites/
default/files/mediacia_samomavlo_gza_sakartvelostvis.pdf
რადიო თავისუფლება. შარლ მიშელის შეთანხმება გაუქმებულია https://rb.gy/ptai2l
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მეთოდოლოგია
პოლიტიკურ პარტიათა პროგრამების შეფასებისას EECMD უკვე რამდენიმე საარჩევნო ციკლია
იყენებს მიდგომას, რომლის მიხედვითაც, სამ კომპონენტს ექცევა ყურადღება: პოლიტიკური
კურსი - პლატფორმის გამოკვეთილი იდეოლოგიური ხაზი და მისი თანმიმდევრულობა;
კომპეტენცია - თემატური საკითხების დაფარვის არეალი და არსებული პრობლემატიკის
ანალიზის ხარისხი; სამოქმედო გეგმა - კონკრეტული მექანიზმებისა და ნაბიჯების
ერთობლიობა, რომელიც უზრუნველყოფს მოცემული პრობლემის ან ამოცანის მოგვარებას.
თბილისის მერობაზე რეგისტრირებული 16 კანდიდატიდან კითხვარი მხოლოდ ოთხმა
შეავსო. სამწუხაროდ, მათ შორის არ ყოფილა მმართველი პარტია - „ქართული ოცნება“.
საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, EECMD-მ საჭიროდ ჩათვალა, დასმულ
კითხვებზე საპასუხოდ გამოეყენებინა „ქართული ოცნების“ (და მისი თბილისის მერობის
კანდიდატის) მიერ გამოქვეყნებული საარჩევნო პროგრამა, რამაც შექმნა შესაძლებლობა,
მოქალაქეებს შეკითხვათა ნაწილზე მაინც სცოდნოდათ მმართველი პარტიის პოზიცია.
პარტიებს სულ 29 შეკითხვაზე მოუწიათ პასუხი3, რომლებიც ხუთ თემატურ ჯგუფად
გაერთიანდა: ეკონომიკურ, სოციალურ, ინფრასტრუქტურულ, კულტურულსაგანმანათლებლო და კონკრეტულ, ცალკე მდგომ საკითხებად. ასეთმა კლასიფიკაციამ
მნიშვნელოვნად შეამცირა სხვადასხვა კატეგორიის საერთო რიცხვი ვებგვერდზე არსებულ
კლასიფიკაციასთან შედარებით, ამიტომ აუცილებელი გახდა შეკითხვების გადაჯგუფება,
როგორც ეს დანართში აისახა. შესაბამისად, ეკონომიკური განვითარების კატეგორიაში 7
საკითხი აღმოჩნდა, ინფრასტრუქტურასა და ურბანულ განვითარებაში - 10, ჯანდაცვისა
და სოციალურ საკითხებში - 3, კულტურა და განათლება კი 6 საკითხით წარმოჩინდა.
განსაკუთრებულ და ცალკე მდგომ საკითხებს 3 შეკითხვა დაეთმო.
ანალიზისთვის იმ ხუთი პარტიის ხედვას გავეცანით, რომელიც www.partiebi.ge-ზე განთავსდა.
ესენია: „გახარია - საქართველოსთვის,“ „ლელო საქართველოსთვის,“ „მესამე
ძალა,“ „ქართული ოცნება“ და „ძალა ერთობაშია“. ასევე, შევეცადეთ, დამატებითი
ანალიზისთვის სხვა კანდიდატებისა და მათი პარტიების საარჩევნო პლატფორმებიც
მოგვეძებნა. სამწუხაროდ, მხოლოდ „პატრიოტთა ალიანსის“ გამოცემებს მივაკვლიეთ,
რომელიც, პირდაპირი გაგებით, არ არის პროგრამა. თავად პარტია ამ ფორმატს სწორედ
მსგავსი დატვირთვით იყენებს და ამიტომაც, მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ მათი გამოყენება.

პლატფორმების თემატური განხილვა
ეკონომიკური განვითარება
ამ ბლოკში 7 შეკითხვაა, რომელთაგან პირველი, საერთოდაც, მთელი კითხვარის გამხსნელია
და კანდიდატსა და მის პოლიტიკურ გაერთიანებას თბილისის განვითარების ძირითად
პრიორიტეტებზე სთხოვს ხედვის გაზიარებას. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ფორმატის
მიხედვით, თითოეულ საკითხზე საპასუხო სიტყვათა რაოდენობა არ უნდა გასცდენოდა
250-ს, რაც საშუალოდ, 10-12 წინადადებაა. საყურადღებოა, რომ პოლიტიკური პარტიები
სიტყვაუხვობით არ გამოირჩეოდნენ და ხშირად ამ შესაძლებლობის ნახევარსაც კი არ
იყენებდნენ. მაგალითად, „ძალა ერთობაშია“ ზემოთნახსენებ შეკითხვას, რომელსაც
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კანდიდატის ხედვა უნდა წარმოეჩინა, ორი წინადადებით გამოეხმაურა, რაც მთლიანობაში
მხოლოდ 32 სიტყვას შეადგენდა. მსგავსი შემთხვევები, სამწუხაროდ, არაერთია. „ქართული
ოცნების“ მიერ კითხვარის შეუვსებლობის გათვალისწინებით, მხოლოდ ეს მიგნებაც
საკმარისი იქნებოდა იმის სამტკიცებლად, რომ პარტიები/კანდიდატები ამომრჩევლისთვის
შინაარსობრივად გამართული საარჩევნო გეგმის წარდგენას მეორეხარისხოვან საქმედ
მიიჩნევენ. ბუნებრივია, ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ
32-სიტყვიანი ხედვა ვერც ერთი კრიტერიუმით ვერ შეფასდება.
სამწუხაროა, რომ დანარჩენ პოლიტიკურ გაერთიანებათა პასუხების უმეტესობა ძალზე
ზოგადი იყო და კეთილ სურვილებს უფრო ჰგავდა, ვიდრე კონკრეტული პრიორიტეტების
ჩამოყალიბებულ იერარქიას. აქაც, სიტყვათა რაოდენობა დაშვებულ ლიმიტს
მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდებოდა. უნდა აღინიშნოს, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში,
პარტიას - „ლელო საქართველოსთვის“ ყველაზე თანმიმდევრული და განსაზღვრულ
პრინციპებზე დაფუძნებული პასუხი ჰქონდა.
ქართული პოლიტიკური სისტემის ხასიათიდან გამომდინარე, ბოლო 10 წელია ორი
პოლიტიკური გაერთიანება - „ქართული ოცნება“ და „ნაციონალური მოძრაობა“ დომინირებს.
ყველა თემატურ საკითხზე პარტიათა პოზიციების ანალიზს სწორედ მათი ხედვით
დავიწყებთ. ლოგიკურია, პირველობა სახელისუფლებო პარტიას - „ქართულ ოცნებას“
დავუთმოთ.
ხელისუფლებაში ყოფნა მნიშვნელოვანი უპირატესობაა როგორც რელევანტური
ინფორმაციის ფლობის, ასევე, ადმინისტრაციული რესურსის თვალსაზრისითაც, მათ
შორის, დეტალიზებული, რაციონალური პროგრამული პლატფორმის შესაქმნელად. ეს
უპირატესობა კიდევ უფრო გამოკვეთილია, თუკი პარტია ხელისუფლების ვერტიკალს
- საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და თვითმმართველობის ორგანოებს სრულად
აკონტროლებს. აქედან გამომდინარე, ველოდით, რომ „ქართული ოცნების“ პლატფორმა,
კონკურენტებთან შედარებით, უფრო თანმიმდევრული და დამაჯერებელი იქნებოდა. ეს
მოლოდინი არ გამართლდა. საკუთარი პროგრამის ეკონომიკურ ბლოკში „ქართული
ოცნების“ თბილისის მერობის კანდიდატს, კახა კალაძეს ისეთ ფუნდამენტურ
საკითხებზე, როგორიცაა ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების გეგმა,
საბიუჯეტო პრიორიტეტები, მთავარი გამოწვევები და შესაძლებლობები, პასუხი არა აქვს.
ამ საკითხებზე „ქართული ოცნების“ პროგრამა არაფერს გვეუბნება. განვითარების ხედვა
ძალზე ზოგადია, ინვესტიციების მოზიდვის გეგმა კი - ძირითადად, კოვიდ პანდემიაზე
საპასუხო ღონისძიებებს მოიცავს. ყველაზე კონკრეტული და გამართული ნაწილი, სადაც
„ქართული ოცნების“ სახელისუფლებო უპირატესობა გამოჩნდა, ეკოლოგიის მიმართულებით
დაგეგმილი ღონისძიებებია. აქ მოკლე, მაგრამ მარტივად გასაგები ნიშნულები იკვეთება.
ეკონომიკური ბლოკის შეკითხვებიდან გაერთიანების - „ძალა ერთობაშია“ თბილისის
მერობის კანდიდატმა, ნიკა მელიამ ყველაზე ვრცლად მეორე საკითხს უპასუხა, რომელიც
ქალაქის განვითარების გრძელვადიან ეკონომიკურ გეგმას/ხედვას ეხება. აქ გამოჩნდა
ერთი მხრივ, ბიზნესისა და ინვესტიციებისთვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნის ნება
და მეორე მხრივ, ეკონომიკასა და სოციალურ სფეროში რეგულაციების გაზრდით, ასევე,
მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული და რეკრეაციული პროექტების მხარდაჭერით,
სახელმწიფოსთვის საკმაოდ დიდი როლის მინიჭების მზაობა. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგ
შემთხვევაში, წარმოდგენილ ინიციატივებს კონკრეტული ხასიათი ჰქონდა, წინადადებათა
ნაწილი განვრცობასა და დაკონკრეტებას საჭიროებდა. მაგალითად, ერთ-ერთ მიზნად
მოიაზრებოდა „თბილისის განათლების ექსპორტიორ ქალაქად გადაქცევა“ (იხ. პასუხი
მეორე კითხვაზე), მაგრამ არსად ყოფილა მსჯელობა, რატომ უნდა იყოს ეს პრიორიტეტი
ან რეალურად, როგორ შეიძლება ამ მიზნის განხორციელება.
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ამ სეგმენტის მესამე და მეოთხე შეკითხვები იმ გამოწვევებსა და შესაძლებლობებს
უკავშირდება, რომლებიც გავლენას ახდენს თბილისის განვითარებაზე. ამ მიმართულებით
მერობის კანდიდატმა განსაკუთრებული ყურადღება კორუფციის აღმოფხვრაზე გაამახვილა,
თუმცა, არც ამ პრობლემის არსებობის რეალური საფუძველი და არც მასშტაბი არ
დაუკონკრეტებია. გადაჭრის გზაც მარტივად - პოლიტიკური ნებით შემოფარგლა.
საკითხი, სადაც გარკვეული რაოდენობრივი მონაცემები დაიმოწმა, მერიაში გაბერილ
შტატებს შეეხებოდა. ხაზს ვუსვამთ, დეტალიზაციისა და არგუმენტაციის სიმწირეს, ამ და
სხვა პარტიების შემთხვევაშიც, ვებგვერდზე მითითებული 250-სიტყვიანი შეზღუდვა ვერ
განაპირობებდა, ვინაიდან, თუ ამ (მესამე) შეკითხვაზე პასუხისთვის კანდიდატმა ლიმიტი
სანახევროდ გამოიყენა, მეოთხე შეკითხვას, რომელიც განვითარების შესაძლებლობებს
შეეხებოდა, მხოლოდ ორი წინადადებით (55 სიტყვა) უპასუხა.
მეხუთე შეკითხვა ქალაქის ბიუჯეტის პრიორიტეტებს შეეხება და აქაც, სათქმელი 3
წინადადებაში ითქვა: ძირითადი აქცენტები, როგორც 2020 წლის საარჩევნო პლატფორმაში,
ბიუროკრატიული წნეხის შემცირებასა და გამოთავისუფლებული თანხით სოციალური
და ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე გაკეთდა.
მეექვსე კითხვა კონკრეტულად იმ ღონისძიებების შესახებ ითხოვს ინფორმაციას, რასაც
მერობის კანდიდატი და მისი პარტია/გაერთიანება გამარჯვების შემთხვევაში კომერციული
ინფრასტრუქტურისა და ინვესტიციების გასაუმჯობესებლად მიმართავენ. მასზე „ძალა
ერთობაშიას“ კანდიდატმა ერთი წინადადებით უპასუხა (15 სიტყვა 250-ის ნაცვლად 15/250). ბუნებრივია, სერიოზულად მის განხილვას აზრი არა აქვს.
ამ ბლოკის ბოლო, რიგით მეოცე შეკითხვა ქალაქის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე
პოლიტიკური პარტიის შეხედულებასა და გეგმებს გაგვაცნობს, თუმცა, „ძალა ერთობაშიას“
შემთხვევაში, ეს ისევ რთული აღმოჩნდა: კანდიდატმა საკუთარი პოზიცია ორადორი
წინადადებით (31 სიტყვა - 31/250) გადმოსცა.
პარტია „ლელო საქართველოსთვის“ თბილისის მერობის კანდიდატმა, ანა
ბიბილაშვილმა უფრო მწყობრად ჩამოაყალიბა პოზიცია ისეთ საკითხზე, როგორიცაა
ქალაქის ეკონომიკური განვითარება შედარებით გრძელვადიან პერსპექტივაში. აქ კეთილ
სურვილებს (განსაკუთრებით, მეოთხე კითხვის გათვალისწინებით) კონკრეტული და
კონკურენტებისგან განსხვავებული ხედვაც დაემატა. მეორე მხრივ, შეკითხვები ქალაქის
ბიუჯეტის პრიორიტეტებისა და საინვესტიციო გარემოს შესახებ საერთოდ უპასუხოდ დარჩა.
საინტერესოა, რომ თავისი სულისკვეთებით „ლელო საქართველოსთვის“ ეკონომიკური
ბლოკი მემარჯვენე ხასიათისაა და სწორედაც რომ ინვესტიციების მოზიდვაზე ამახვილებს
ყურადღებას. შესაბამისად, გაურკვეველია, რატომ არ გამოიყენა პოლიტიკურმა პარტიამ
შესაძლებლობა, ამ თემაზე დასმული შეკითხვისთვის დეტალურად ეპასუხა.
ეკონომიკურ საკითხებთან მიმართებაში პარტია „საქართველოსთვის“ თბილისის მერობის
კანდიდატი, გიორგი გახარიაც მემარჯვენე პოზიციაზეა. ქალაქის განვითარებისთვის
კერძო სექტორთან თანამშრომლობა და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა მთავარი
პრიორიტეტია. მეორე მხრივ, მმართველობაში მოსახლეობის ჩართულობის იდეა,
განსაკუთრებით, ბიუჯეტირების საკითხში, გარკვეულწილად, ინოვაციურია. სამწუხაროდ,
სხვა პარტიების მსგავსად, თემა არც ამ შემთხვევაში განვრცობილა. საინტერესოა
მუნიციპალური ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მეტროს განვითარება-გაფართოების
დაფინანსებაც. „ძალა ერთობაშიასგან“ განსხვავებით, პარტია „საქართველოსთვის“
ქალაქის ამჟამინდელი მმართველობის პრობლემას არა კორუფციაში, არამედ, არაეფექტურ
ბიუროკრატიაში ხედავს, რომელიც ანელებს პროექტების შესრულებას. საგულისხმოა,
რომ მიუხედავად უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებული მკვეთრი პრიორიტეტისა,
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მეექვსე შეკითხვას, რომელიც სწორედ ამ საკითხს შეეხება, პარტია მოკლედ და ზოგადი
ფრაზებით ეხმაურება.
„მესამე ძალის“ თბილისის მერობის კანდიდატი, თამარ კეკენაძე ეკონომიკურ
საკითხებს ყველაზე ვრცლად განიხილავს. მათი მიდგომები ბევრი მიმართულებით
დეტალიზებული და კონკრეტულია: ქალაქის თანამონაწილეობით მართვა, ბიუჯეტირების
პროცესში ჩართულობა თუ თბილისის ჰაბად გადაქცევის პერსპექტივები მხოლოდ
განყენებული მიზნები არ არის და სამოქმედო გეგმის გარკვეულ ელემენტებსაც მოიცავს.
მიდგომები უფრო ცენტრისტულია, სადაც სახელმწიფო გადამწყვეტ როლს თამაშობს
განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებების მხარდასაჭერად. საინტერესო
ინიციატივებია ეკოლოგიური მდგრადობის თვალსაზრისით, თუმცა ინფორმაცია
წარმოდგენილია ფრაგმენტულად.

ინფრასტრუქტურა და ურბანული განვითარება
ამ ბლოკში ყველაზე მეტი - 10 შეკითხვა გავაერთიანეთ და ბუნებრივიცაა:
თვითმმართველობის არჩევნებში ეს თემები ყველაზე რელევანტურია. მეორე მხრივ,
არსებული პოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე, სავსებით პროგნოზირებადი
იყო, რომ ოპოზიციურად განწყობილი პარტიები ამ საკითხებს არ და ვერ დაუთმობდნენ
ჯეროვან ყურადღებას. შესაბამისად, ველოდით, რომ „ქართული ოცნება“ მთავარ აქცენტს
სწორედ ამ საკითხებზე გააკეთებდა. მით უფრო, ხელისუფლებაში ყოფნის უპირატესობათა
გათვალისწინებით, რაც განსაკუთრებით უნდა გამოკვეთილიყო ამ თემებზე დისკუსიისას.
მართლაც, „ქართულმა ოცნებამ“ ინფრასტრუქტურის საკითხებს ყველაზე დიდი ყურადღება
დაუთმო: დაწვრილებითაა ჩამოთვლილი, რომელი ქუჩების, ხიდებისა და ნაგებობების
რეაბილიტაცია მოხდება, რამდენ ავტობუსს შეიძენენ, მეტროსადგურების განახლების,
ტროტუარების, ბორდიურების შეკეთების პერსპექტივები და ა.შ. არის რამდენიმე
გამორჩეულად კარგი და დროული ინიციატივაც, როგორიცაა, ველობილიკების ქსელის
გაზრდა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე სააბონენტო სისტემის შემოღება. „ქართული
ოცნების“ თბილისის მერობის კანდიდატმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო
უსახლკაროთა საცხოვრისით უზრუნველყოფისა და დაუსრულებელი მშენებლობების
საკითხებს. მმართველი გუნდის ყურადღების ცენტრში მოექცა ავარიული შენობებიც.
სამწუხაროდ, მხოლოდ ზედაპირული ყურადღება დაეთმო ფეხით მოსიარულეთა და
შშმ პირთა გადაადგილებას. სრულიად იგნორირებულია მიუსაფარ ცხოველებთან
დაკავშირებული პრობლემები, დასუფთავების საკითხი, რომელიც სწორედ არჩევნების
წელს პერსონალის გაფიცვის გამო ქალაქის მმართველობისთვის მნიშვნელოვანი
გამოწვევა გახდა 4. ასევე, არაფერია ნათქვამი მტკვრის სატრანსპორტო პოტენციალის
განვითარებასა და თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტზე, რომელსაც ქალაქის
ამჟამინდელმა ადმინისტრაციამ 2017 წლის საარჩევნო კამპანიისას მხარი დაუჭირა. აქვე
უნდა აღინიშნოს, რომ იქაც კი, სადაც „ქართული ოცნება“ კონკრეტულ საკითხებზე იყო
ორიენტირებული, როგორიცაა, განსაზღვრული ქუჩებისა თუ ნაგებობების რეაბილიტაცია, არ
ჩანდა ხედვა, რომელიც ამომრჩეველს ერთიან სურათს დაანახებდა: მაგალითად, რატომ
შეარჩიეს სწორედ ეს ქუჩები და როგორ ჯდება ეს ყველაფერი ქალაქის განვითარების
ერთიან გეგმაში. ანუ, რა არგუმენტებს ეყრდნობა მათი გადაწყვეტილება.
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რადიო თავისუფლება. დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელთა ნაწილის გაფიცვა
გრძელდება https://www.radiotavisupleba.ge/a/31398164.html
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გაერთიანების „ძალა ერთობაშია“ თბილისის მერობის კანდიდატმა ყველაზე მეტი
ყურადღება რკინიგზის სადგურის ქალაქის ცენტრიდან თბილისის ზღვაზე გადატანას
დაუთმო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ საკვანძო საკითხად
წარმოაჩინა. მისი განხილვისას „ძალა ერთობაშია“ დამაჯერებლად კომპეტენტური
იყო, რაც ალბათ, იმითაცაა გამოწვეული, რომ ამ იდეის ინიციატორები სწორედ ისინი
იყვნენ ხელისუფლებაში ყოფნის ბოლო წლებში. ასევე, დიდი ყურადღება დაეთმო
ელექტროტრანსპორტის განვითარებას. დეტალიზაციით გამოირჩეოდა პოლიტიკური პარტიის
მიდგომები დაუსრულებელ მშენებლობებსა და ავარიულ სახლებთან დაკავშირებითაც.
ამ ნაწილში სახელმწიფოს როლს წარმმართველად მიიჩნევენ, თუმცა, კერძო სექტორის
ჩართულობაც მნიშვნელოვანია.
აღნიშნულ საკითხებზე „ლელო საქართველოსთვის“ თბილისის მერობის კანდიდატს
კიდევ უფრო მემარჯვენე პოზიცია აქვს და ძირითადი საკითხების გადაჭრას კერძო
სექტორის აქტიური ჩართულობით გეგმავს. სამწუხაროდ, შინაარსობრივი დეტალიზაციის
თვალსაზრისით, მათი დამოკიდებულება სხვებისგან ბევრად არ განსხვავდება, თუმცა,
მიუსაფარი ცხოველების მართვის თვალსაზრისით, ყველაზე უკეთ აქვთ ჩამოყალიბებული
ხედვა. იგივე შეიძლება ითქვას მდინარე მტკვრის რესურსის გამოყენების შესახებაც.
პარტია „საქართველოსთვის“ თბილისის მერობის კანდიდატი ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელებისას გარკვეულ როლს ანიჭებს კერძო სექტორთან
თანამშრომლობას, მაგრამ საერთო ჯამში, უფრო მემარცხენე პოზიცია უჭირავს, ვიდრე
„ლელოს საქართველოსთვის“. მთავარი აქცენტი მეტროს განვითარებაზე კეთდება, სხვა
საკითხებთან მიმართებაში კი პოზიცია ზოგად ფორმულირებებს არ სცილდება.
ეკონომიკური ბლოკისგან განსხვავებით, „მესამე ძალა“ აქ უფრო აბსტრაქტული და
ზოგადი მიზნებით შემოიფარგლა და პასუხებიც რამდენიმე წინადადებისგან შედგება.

კულტურისა და განათლების საკითხები
ამ სეგმენტში ექვსი შეკითხვა გავაერთიანეთ: როგორც ზოგადი, ასევე, კონკრეტული თემები.
მაგალითად, ამ ბლოკის პირველი შეკითხვა (რიგით მე-14) არჩევნებში გამარჯვებისთვის
მებრძოლ პარტიებს თბილისის შემოქმედებითი და კულტურული განვითარების ხედვას
შეეხება, ხოლო ბოლო, მეექვსე კითხვა წინასაარჩევნო პერიოდში მიმდინარე ცხარე
დისკუსიის საგნის - ხელოვნების მუზეუმის შესაძლო დანგრევასთან დაკავშირებით
ითხოვს არგუმენტირებულ მოსაზრებას.
ადვილი მისახვედრია, რომ თავის პროგრამაში „ქართულ ოცნებას“ ამ საკითხზე საკუთარი
მოსაზრება არ გამოუთქვამს. ამის მიუხედავად, ამ სეგმენტში მმართველი პარტია ყველაზე
დამაჯერებელი გეგმით წარდგა: მთელი რიგი კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია;
ფონდი ეთნიკური უმცირესობების პროექტების დასაფინანსებლად, რომელიც თბილისის
კოსმოპოლიტურ წარსულს აღიარებს და მხარს უჭერს მომავალში მის შენარჩუნებას;
ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია, რისთვისაც 350 მილიონი ლარი გამოიყოფა, ასევე
შთამბეჭდავი ინიციატივაა. თუმცა, არც ამ შემთხვევაში ჩანს მათი შერჩევის კრიტერიუმი და
ის - თუ როგორ ჯდება განვითარების საერთო კონტექსტსა და გეგმაში. საკმაოდ დეტალური
და კონკრეტულია ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციისკენ მიმართული ინიციატივები;
შთამბეჭდავია ახალგაზრდობის სპორტით დაინტერესების მექანიზმებიც. განათლების
მხარდასაჭერად პროგრამაში მოიაზრება მიზნობრივი დახმარების გაფართოებაც, რაც
ასევე მისასალმებელია.
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არც ერთ ამ საკითხზე „ძალა ერთობაშიას“ განვრცობილი და არგუმენტირებული
პოზიცია არ ჰქონია. ჯამური ლიმიტის - 1500 სიტყვის ნაცვლად, საკუთარი ხედვისა და
მოსაზრებების ამომრჩევლისთვის გასაცნობად 160 სიტყვა იკმარა, ანუ ბევრად ნაკლები,
ვიდრე ერთ შეკითხვაზე გამოყოფილი 250-სიტყვიანი ლიმიტია. საინტერესოა, რომ
კონკრეტულ შეკითხვას, რომელიც თბილისში განათლების ხელმისაწვდომობისა და
ხარისხის გაუმჯობესებას ეხებოდა, თბილისის მერობის კანდიდატმა ერთი წინადადებით
უპასუხა - მაშინ, როცა ქალაქის განვითარების ძირითად პრიორიტეტებში ერთ-ერთ
მიმართულებად სწორედ თბილისის განათლების ექსპორტიორ ქალაქად გადაქცევა
დაასახელა; არსად არ ყოფილა ამ საკითხის ადეკვატურად განხილვის მცდელობა.
კარგად ჩამოყალიბებული ხედვა აქვს პარტიას - „ლელო საქართველოსთვის“ ქალაქის
კულტურული განვითარების თვალსაზრისით. განათლების ხარისხისა და ხელმისაწვდომის
უზრუნველსაყოფად მათ მიერ წარმოდგენილი გეგმაც საკმაოდ დეტალიზებული და
კონკრეტულია. ისეთი საკითხებიც, როგორიცაა რეკრეაციული ზონების გაფართოება,
ქალაქის ისტორიული იერსახის შენარჩუნება და სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის
მხარდაჭერა, განხილულია დათვლადი სამიზნე ნიშნულების გათვალისწინებით.
პარტიამ „საქართველოსთვის“ ყველაზე მეტი ყურადღება თბილისის ისტორიული
იერსახის შენარჩუნებას დაუთმო. აქ მათი პოზიცია შინაარსობრივად გამორჩეულია.
მეორე მხრივ, კულტურული განვითარების ხედვა და განათლების თემაზე დისკუსია მეტად
აბსტრაქტულია. სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებასაც შედარებით
დიდი ადგილი უჭირავს, მაგრამ საბოლოო ჯამში, ინიციატივები ზოგადია.
„მესამე ძალამ“ განსაკუთრებულად განავრცო განათლების თემა. დანამდვილებით
შეიძლება ითქვას, რომ ამ კუთხით პარტიის ხედვა ყველაზე თანმიმდევრული და
გამართულია. ნაკლები ყურადღება დაეთმო სპორტის, კულტურის განვითარებისა და
რეკრეაციული ზონების საკითხებს - სადაც თბილისის მერობის კანდიდატი ან ზოგადი,
ყველასთვის მისაღები დევიზებით შემოიფარგლა, ან ფრაგმენტულად წარმოადგინა ხედვა.

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა
ამ ბლოკში სულ სამი შეკითხვა იყო: ორი მათგანი ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის
ძირითად მიმართულებებს შეეხებოდა, მესამე კი მიუსაფართა პრობლემის გადაჭრის
გზებზე სთხოვდა პოლიტიკურ პარტიებს საკუთარი მოსაზრებების გამოთქმას.
სოციალურ პოლიტიკასთან მიმართებაში მმართველმა გუნდმა („ქართული ოცნება“)
ძირითადი აქცენტები კვლავ უსახლკაროთა პრობლემაზე გააკეთა და საკმაოდ ამბიციური
მიზანი დაისახა - არც ერთი უსახლკარო ოჯახი პროგრამის განხორციელების შემდეგ.
ჯანდაცვის ინდიკატორების გასაუმჯობესებლად კი ყურადღება ონკოლოგიური პაციენტების
დაფინანსების გაზრდასა და პრევენციულ ღონისძიებათა გაფართოებაზე გამახვილდა.
გაერთიანებამ „ძალა ერთობაშია“ მხარი დაუჭირა ჯანდაცვისა და სოციალური
დანახარჯების გაზრდას და ხაზი გაუსვა, რომ ეს სერვისები მოქალაქეებმა უნდა მიიღონ
პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად. საინტერესოა, რომ აქაც, როგორც სხვა
შემთხვევაში, კანდიდატმა საჭიროდ არ ჩათვალა შესაბამისი მაგალითების მოყვანა,
რომელიც მეტ დამაჯერებლობას შესძენდა ამ ხედვას. სატელევიზიო დებატების
მსგავსად, ყურადღება დაუთმო უფასო სასადილოების საკითხს და გააკრიტიკა მთავრობის
არასათანადო ძალისხმევა კოვიდ-ვითარების, კონკრეტულად კი, ვაქცინაციის ტემპებთან
მიმართებაშიც.

„ლელო საქართველოსთვის“ ამ საკითხებშიც შედარებით კონსერვატიულია, თუმცა
კონკრეტული სერვისების გაზრდას ემხრობა. უმეტესად საუბარია მიზნობრივ ჯგუფებზე,
რომლებიც უფრო მეტად მოწყვლადი არიან. მნიშვნელოვანია, რომ ამ თვალსაზრისით
„ლელო საქართველოსთვის“ ერთადერთია, რომელიც მიუსაფარი ბავშვების პრობლემასაც
ეხება.
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პარტია „საქართველოსთვის“ დანახარჯების გაზრდას პრიორიტეტული ჯგუფების
დახმარების ფონზე გეგმავს, ყურადღება ექცევა საბავშვო ბაღების ქსელის გაფართოებას,
შინმოვლის ინსტიტუტის დანერგვასა და ავარიული სახლების სახელმწიფო ხარჯებით
გამაგრებას. უფასო სასადილოებისა და უსახლკაროთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის
საკითხები აქაც ყურადღების ცენტრშია.
„მესამე ძალა“ ერთადერთი პოლიტიკური გაერთიანება იყო, რომელმაც შეკითხვას
ჯანდაცვის ინდიკატორების გაუმჯობესების შესახებ ადეკვატურად უპასუხა და კონკრეტული
არგუმენტებით გაამყარა საკუთარი ხედვა. სოციალურ საკითხებთან მიმართებაში და
მიუსაფართა პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით მათ მოსაზრებებს ზოგადი ან
ფრაგმენტული ხასიათი ჰქონდა.

განსაკუთრებული საკითხები
აქ სამი შეკითხვა შევიტანეთ, რომლებიც ბოლო თვეებში განვითარებულ საზოგადოებრივ
დისკუსიას ეხმიანება: კომპეტენციის ფარგლებში კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლა
და მისი პრევენცია; დამოკიდებულება კონკრეტულად, ივლისში მომხდარ მასშტაბურ
ძალადობასა და უფრო ზოგადად, აზრის გამოხატვისა და მანიფესტაციის უფლების
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით.
„ქართულმა ოცნებამ“ თავის პროგრამაში ამ შეკითხვებს არ უპასუხა. ეს ალბათ, არც
იყო გასაკვირი: როცა პარტიას არ უწევს დისკუსია, რაც დასმულ შეკითხვებზე პასუხის
ვალდებულებას გულისხმობს, თავისი ამომრჩევლისთვის პრობლემურ საკითხებზე
საუბარს ნებაყოფლობით არ აირჩევს. შესაბამისად, უპასუხოდ დარჩა შეკითხვები
გამოხატვის თავისუფლებაზე, კრიმინალის პრევენციასა და სექსუალურ უმცირესობათა
და ჟურნალისტების მიმართ ამა წლის 5 ივლისს განხორციელებულ ძალადობაზე.
სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ამ საკითხებზე სხვა პარტიებიც მოკლე
პასუხებით შემოიფარგლნენ. ბუნებრივია, ყველამ დაგმო ძალადობა, თუმცა აღსანიშნავია,
რომ მხოლოდ „მესამე ძალამ“ ისაუბრა მკაფიოდ ამ საკითხზე და პირდაპირ
ახსენა სექსუალური უმცირესობა, როგორც შევიწროებული ჯგუფი. სხვა პარტიებმა/
კანდიდატებმა უბრალოდ ხაზი გაუსვეს რაიმე ნიშნით შევიწროების მიუღებლობას,
პარტიამ „საქართველოსთვის“ კი აქცენტი მხოლოდ მანიფესტაციისა და თავისუფალი
გამოხატვის უზრუნველყოფაზე გააკეთა, ანტიდისკრიმინაციული კანონისა და ამ კანონში
მოხსენიებული მახასიათებლებით ჩაგვრის ხსენების გარეშე.
„ქართული ოცნების“ პროგრამაში არც ერთ ამ საკითხზე პოზიცია არ გამოუხატავთ - როგორც
ჩანს, მსგავს თემებზე ყურადღების გამახვილება მიზანშეწონილად არ მიიჩნიეს. „ქართული
ოცნებისა“ და „პატრიოტთა ალიანსის“ პოზიციების განხილვას ამ ფორმატში არ ვაპირებთ,
რადგან არც ერთმა არ შეავსო კითხვარი. ამიტომ შევეცდებით, ამ თემებთან დაკავშირებით
მათი შეხედულებები განზოგადებულად წარმოვადგინოთ. აქვე უნდა გავითვალისწინოთ,
რომ რიგი საკითხები, რომელთაც ჩვენ მიერ განხილული პარტიები შეეხნენ, საერთოდ
უგულებელყოფილია „ქართული ოცნებისა“ და „პატრიოტთა ალიანსის“ მიერ.

შეჯამება
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2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები განსაკუთრებულ კონტექსტში
გაიმართა. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაწყებული პოლიტიკური
კრიზისი კვლავაც გრძელდება. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის
საქართველოში ჩამოსვლამ და მისმა დაპატიმრებამ კიდევ უფრო გაზარდა პოლიტიკური
დაძაბულობა. არჩევნების მეორე ტურის წინ როგორც ოპოზიცია, ასევე მთავრობა,
პრინციპული დაპირისპირებისთვის ემზადება. საარჩევნო კამპანია ხშირად მოწინააღმდეგის
დეჰუმანიზაციას ისახავს მიზნად. ამ ფონზე პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამები
უყურადღებოდ რჩება. არადა, მოქალაქეებმა მეტწილად სწორედ მათზე დაყრდნობით
უნდა გააკეთონ არჩევანი.
ამ მოკლე ნარკვევში შევეცადეთ, გაგვეანალიზებინა მნიშვნელოვან პოლიტიკურ
მოთამაშეთა შეხედულებები ჩვენი დედაქალაქისა და ქვეყნის წინაშე არსებული ძირითადი
გამოწვევების შესახებ. ფაქტია, რომ ეს პლატფორმები ხშირად მეტ დეტალიზაციასა
და კონკრეტიკას მოითხოვს. პარტიები გამართული და თანმიმდევრული პროგრამის
მომზადებას ნაკლებ როლს ანიჭებენ. ამის მიუხედავად, მნიშვნელოვანია, ყურადღება
დავუთმოთ ისეთ პლატფორმასაც, რომელიც შესაძლოა, იდეალური არ იყოს, მაგრამ
შთაბეჭდილებას გვიქმნიდეს სერიოზულ აქტორთა პოზიციებზე. ეს ნარკვევიც ამ მიზნით
შეიქმნა. ვიმედოვნებთ, გარკვეულ წარმოდგენას მაინც შეუქმნის მოქალაქეებს ჩვენი
პოლიტიკური პარტიების მიერ არჩეულ ძირითად პრიორიტეტებზე.

დანართი 1: კითხვარი თბილისის
მერობის კანდიდატებისთვის
გთხოვთ, პასუხი გასცეთ ქვემოთ ჩამოთვლილ შეკითხვებს. თითოეული 250 სიტყვას
არ უნდა აღემატებოდეს. ზოგიერთ შეკითხვას შეგიძლიათ არ უპასუხოთ, რომელზეც
ჯერჯერობით არ გაქვთ გამოკვეთილი პოზიცია ან, თქვენივე შეფასებით, ესა თუ ის
საკითხი არ საჭიროებს ცალკე პოლიტიკის გატარებას.

ზოგადი ხედვა / წინასაარჩევნო პროგრამის მოკლე შეჯამება
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თბილისის მერობის კანდიდატების წინასაარჩევნო პროგრამების მიმოხილვა
2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის

1.

როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითად პრიორიტეტებთან
დაკავშირებით?

განვითარება და ეკონომიკა
2.

გთხოვთ, მოკლედ აღწეროთ თბილისის გრძელვადიანი ეკონომიკური
განვითარების თქვენეული ხედვა/გეგმა (არსებობის შემთხვევაში).

3.

თქვენი აზრით, რა მთავარი პრობლემები უშლის ხელს დედაქალაქის ეკონომიკურ
განვითარებას?

4.

რა არის თბილისის ძირითადი შესაძლებლობები/უპირატესობები, რომელთა
გამოყენებასაც შეეცდებით მისი ეკონომიკური და ურბანული განვითარების
მისაღწევად?

5.

როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ, მოკლედ განმარტოთ
თქვენი საბიუჯეტო პოლიტიკა.

6.

რა ღონისძიებებს გაატარებთ თბილისის ბიზნეს და კომერციული
ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად და ინვესტიციების მოსაზიდად?

ურბანული განვითარება/ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა
7.

როგორ ფიქრობთ მოქალაქეთა საბინადრო პირობების გაუმჯობესებას?

8.

რა ღონისძიებებს გეგმავთ დედაქალაქში ქუჩების უკეთ დასუფთავებისთვის?

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი
9.

რა ღონისძიებებს მიმართავთ ქალაქში ქვეითთა გადაადგილების მაქსიმალური
უსაფრთხოებისა და კომფორტისთვის?

10. როგორია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის გაუმჯობესების თქვენეული
გეგმა?
11. რა ქმედით ნაბიჯებს გადადგამთ დედაქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების
გაუმჯობესებისთვის?
12. რა მექანიზმებით ფიქრობთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
გადაადგილების ხელშეწყობას?
13. როგორ აპირებთ უპატრონო ცხოველების საკითხის მოგვარებას?

კულტურა და განათლება
14. როგორია თქვენი ხედვა თბილისის კულტურული და შემოქმედებითი პოტენციალის
განვითარების თვალსაზრისით?
15. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ თბილისში განათლების
ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გასაუმჯობესებლად?

უსაფრთხოება და კრიმინალი
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16. რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის
პრევენციისთვის?

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა
17. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა დედაქალაქში? რა სოციალური
პროგრამები განხორციელდება?
18. რა გზებს მიმართავთ
გაზრდისთვის?

თბილისში ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების

19. რა ღონისძიებებს გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების
გასაუმჯობესებლად?

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი
20. როგორია თქვენი გეგმები და ხედვა თბილისის ეკოლოგიურ მდგომარეობასთან
დაკავშირებით?
21. რა ღონისძიებებს გაატარებთ თბილისში რეკრეაციული ზონების, პარკების
გაფართოებისა და განვითარებისთვის?
22. რის გაკეთებას აპირებთ სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებისთვის
და სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად?

კულტურული მემკვიდრეობა
23. რა ღონისძიებებს მიმართავთ თბილისის ისტორიული იერსახის შესანარჩუნებლად?
24. რას ფიქრობთ ხელოვნების მუზეუმის შესაძლო დანგრევასთან დაკავშირებით?

სხვა საკითხები
25. 2021 წლის ივლისში განხორციელდა მასშტაბური ძალადობა ლგბტქი+ თემისა და
ჟურნალისტების წინააღმდეგ. როგორია ამ საკითხზე თქვენი, როგორც მერობის
კანდიდატის პოზიცია?
26. მერობის შემთხვევაში, თქვენი კომპეტენციისა და პოლიტიკური როლის
გათვალისწინებით, როგორ შეუწყობთ ხელს აზრის, შეკრებისა და მანიფესტაციის
უფლებების დაცვასა და თავისუფლებას?
27. რა ღონისძიებებს გეგმავთ დაუსრულებელი მშენებლობების, ავარიული შენობანაგებობების პრობლემების რეგულირებისთვის?
28. როგორია თქვენი პოზიცია თბილისის შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობასთან
დაკავშირებით?
29. მდინარე მტკვარი - თბილისის ორგანული ნაწილი, ამ ეტაპზე ნაკლებად
ათვისებულია. თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება სატრანსპორტო თუ სარეკრეაციო
მიზნებისთვის მისი უფრო ეფექტურად გამოყენება?
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