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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. NIMD-ის 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. 

შარშანდლის მსგავსად, EECMD-ის პრიორიტეტი მიმდინარე წელსაც პოლიტიკუ რი 
გარემოს გაუმჯობესება და დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურის გაძლიერებისკენ 
სწრაფვაა, რასაც არსებული პროექტები ემსახურება. ამჟამად საქართველო და 
უკრაინა EECMD-ის 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:

EECMD-ს 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.

დემოკრატიას სჭირდება 
თავისუფალი და სამართლიანი 
პოლიტიკური კონკურენცია:

ხელს ვუწყობთ პოლიტიკურ და 
სამოქალაქო ჯგუფებს, დახვეწონ 
საარჩევნო კანონმდებლობა თუ 
პოლიტიკური პარტიების საქმია-
ნობასთან 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.

დემოკრატია  
ეყრდნობა დემოკრატებს: 

ვმუშაობთ დემოკრატიული 
ლიდერების ინდივიდუალური 
და კოლექტიური 
შესაძლებლობების 
გასაუმჯობესებლად. 
ყურადღებას ვამახვილებთ 
დემოკრატიულ 
ღირებულებებსა და არაძალა-
დო ბრივი პოლიტიკური 
ქმედების თვის საჭირო 
ცოდნასა და უნარ-ჩვევებზე.

დიალოგი აძლიერებს  
დემოკრატიას:

გვჯერა კონსენსუსის 
ძალის და ხელს ვუწყობთ 
მრავალპარტიულ დიალოგს, 
რათა გავუმკლავდეთ 
პოლიტიკური 
ტრანსფორმაციის 
გამოწვევებს.
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2021 ჩვენი ორგანიზაციისთვის საქარ-
თვე ლოში პლურალიზმის კუნძულების გა-
დარ ჩენის თვის მუშაობის წლად შეიძლება 
მივიჩ ნიოთ. ვცდილობდით, როგორც 
ტრადიციულ პოლიტიკურ პარტიებში, ასევე, 
შედარებით ახალშექმნილ ორგანიზაციებ-
ში მოგვეძებნა ჯგუფები, რომელთაც მეტი 
მხარ დაჭერა სჭირდებათ და აქვთ უნარი 
- მიიღონ და შეითვისონ ჩვენ მიერ შე თა-
ვაზებული დახმარება. ვქმნიდით ამ ჯგუ -
ფებ ზე მორგებულ პროგრამებს და მხარ   ში 
ვედექით, რათა საკუთარი ხედვა სა ზო  გა-
დოებამდე სწორად მიეტანათ. ეს ყვე  ლა ფერი 
კიდევ უფრო საპასუხისმგებ ლო ჩანდა იმის 
გათვალისწინებით, რომ 2021ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არ  ჩევ ნების წელი 
გახლდათ.

ადგილობრივი თვითმმართველობის არ-
ჩევ  ნე ბი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვ რე -
ბა ში მნიშვნელოვანი მოვლენაა. ჩვენი 
მიზანი იყო, საზოგადოებისთვის პო ლი-
ტიკური პარტიების საარჩევნო გეგმებ სა 
და ხედვებთან დაკავშირებით მიგვე წო -
დებინა ინფორმაცია. ვმუშაობდით პო ლი-
ტი კურ პარტიებთან - პოლიტიკის შექმ ნისა 
და ორგანიზაციული უნარების გა საუმ-
ჯობესებლად; ასევე, ვეხმარებო დით პრო  დე-
მოკრატიულ მოძრაობებს, რომლე  ბიც მნიშვ -
ნელოვან როლს თამაშობენ პოლიტი კურ 
ცხოვრებასა და დემოკრატიულ პროცესებ ში, 
უკეთ დაეგეგმათ საორგანიზაციო საკითხები 
და მთლიანობაში, უფრო ეფექტური ორგა-
ნიზაციები გამხდარიყვნენ.

ტრადიციულად, წელსაც ვიმუშავეთ პარ-
ტიე ბის საარჩევნო პროგრამებზე და 
წინასაარჩევნოდ წარვადგინეთ ხედ ვე-
ბი, რომლებიც პოლიტიკურმა პარტიებ -
მა შესთავაზეს მოსახლეობას. სამწუხა-

ძვირფასო 
მკითხველო,

როდ, პოლიტიკურმა კრიზისმა და მძაფრ-
მა დაპირისპირებამ კიდევ უფრო მე ტად 
დააზიანა ქართული დემოკრატია. პო ლი-
ტი კური პარტიების უმეტესობას არ აღ-
მოაჩნ და სათანადო პოლიტიკური ნება და 
შესა ბამისი ცოდნა კვალიფიციური, საინ-
ტერე სო წინასაარჩევნო დოკუმენტების 
შესაქმნელად; არც სურვილი - ამომრჩე-
ველთან კონკრეტულ ხედვასა და გეგმებზე 
ესაუბრათ. თუმცა, მაინც შევძელით გარ-
კვეუ ლი ინფორმაციის შეგროვება და გა მო-
ქვეყნება, რათა მოქალაქეებისთვის მე ტად 
გააზრებული არჩევანის საშუალება მიგვე ცა. 

2021 გამორჩეული იყო იმ თვალსაზრისით, 
რომ ჩვენი დემოკრატიის სკოლები 10 
წლის გახდა. 10 წელია, მათი დახმარებით 
EECMD ცდილობს საქართველოს სხვადასხვა 
ქალაქში დემოკრატიული პოლიტიკური 
ტრადიციის გაძლიერებას. ეს თარიღი წლის 
განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიებით 
აღინიშნა, ბოლოს კი, დასკვნით კონ ფერენ-
ციაზე, გასული ათწლეულის მიღწევები 
შე ვა  ჯამეთ: ვისაუბრეთ ჩვენი სკოლების 
კურს  დამთავრებულთა წვლილზე, რაც მათ 
დემოკრატიული უკუსვლის შესაჩერებლად 
და პოლიტიკის უფრო ცივილურ და საპასუ-
ხისმგებლო საქმედ ქცევაში შეაქვთ. ის პრობ-
ლემებიც მიმოვიხილეთ, რაც ხელს გვიშ ლის 
ამ მიზნების მიღწევაში. ყველაზე მნიშვ-
ნელოვანი დემოკრატიის სკოლების კურს-
დამთავრებულთა ასოციაციის დაფუძნებაა. 
ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი 
ჩვენი ალუმნების მჭიდრო თანამშრომლობის 
გზაზე.

ადგილობრივი თვითმმართველობის არ-
ჩევნების შემდეგ გადავწყვიტეთ, წალენჯი-
ხაში - ერთადერთ მუნიციპალიტეტში, სადაც 
მერის არჩევნებში ოპოზიციამ ოფიცია-



7
2022

წლიური
ანგარიში

ჩვენ ვცხოვრობთ 
ეპოქაში, სადაც 
დემოკრატიისა 
და თავისუფლების 
შენარჩუნებისთვის 
მხოლოდ ეროვნული 
ძალისხმევა არ 
კმარა.
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ლურად გაიმარჯვა, „დემოკრატიის ჰაბი“ 
დაგვეარსებინა, რომელიც ქვეყანაში 
პლურალიზმის კუნძულების გადარჩენას 
დაეხმარება. ამით ხელს შევუწყობთ 
ადგილობრივ საზოგადოებას პოლიტიკური 
კულტურის განვითარებაში, ეკონომიკური 
მიმართულებით ცოდნის ამაღლებასა და 
იმის გაცნობიერებაში, რომ დემოკრატია, 
მათ შორის, დემოკრატიული ცვლილებები, 
საშიში და სახიფათო არ არის. საინტერესო 
პროგრამები დავიწყეთ როგორც სოციალ-
ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური განვითარების 
საკითხებზე ცნობიერებისა და ცოდნის 
ასამაღლებლად; ასევე, ანტიდემოკრატიულ 
მოძრაობებსა და პროპაგანდასთან ბრძოლის 
გეგმების შემუშავებისთვის. 2022 წლიდან 
წალენჯი ხაში ინტენსიურ ტრენინ გპროგ-
რამებს გავ მართავთ. გვინდა, ამ რეგიონის 
მაგალით ზე ვაჩვენოთ, როგორ შეიძლება 
ერთ სივრ ცეში განსხვავებული პოლიტიკური 
სპექ ტრის წარმომადგენელთა წარმატებული 
თანამშრომლობა. 

2021 საგულისხმო იყო ანტიდემოკრატიული 
ძალებისა და პრორუსული მოძრაობების 
გააქტიურების თვალსაზრისითაც. ამ 
პროპაგანდის ესკალაცია, საზოგადოებაში 
არსებული ნაპრალების გაღრმავების 
მცდე ლობა, ჩვენს სამუშაო არეალში მყოფ 
ყველა ქვეყანაში შეინიშნებოდა, ამი ტომაც 
ვცდილობდით, მის წინააღმდეგ დემო-
კრატიული ძალები უფრო ეფექტურად აგვე-
მოქმედებინა. სწორედ ეს გახდა საქართ-
ველოში დემოკრატიის სკოლების ასოციაციის 
წევრთა ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა - 
ადგილობრივ დონეზე მათი დამარცხება. 
კახეთში, იმერეთში, აჭარაში, სამეგრელოში, 
შიდა ქართლში, თბილისში - ყველგან, სადაც 
კი ჩვენი პროგრამები ვრცელდება, შევქმენით 
და ავამუშავეთ ანტიდემოკრატიულ ძალებ-
თან და პროპაგანდასთან ბრძოლის სამოქ-
მედო გეგმები, რომელთაც ჩვენი კურს-
დამთავრებულები უძღვებიან. შევეცა დეთ, 
იმ უნდობლობისა და უიმედობისთვის, რაც 
საზოგადოებაში ასეთ დროს ისადგუ რებს, 
დემოკრატთა შემჭიდროებული რიგები 

დაგვეპირისპირებინა: როგორც ინდივი-
დუალურად, ასევე რეგიონის მასშტაბით 
- რამდენადაც ჩვენი შესაძლებლობები 
გვაძლევს საშუალებას.

ამ საქმეში დიდი წვლილი შეაქვს ჩვენს ერთ-
ერთ უმთავრეს პროგრამას საქართველოში 
-DRIVE Democracy -ის. მისი მიზანია მოქალა-
ქეებისათვის თანამედროვე ცოდ ნის მიცემა 
განვითარებისა და პოლი ტიკის საკითხებზე 
და შემდეგ, მათი ერთობ ლივი მუშაობით, 
ადგილობრივი განვითარების გზამკვლევის 
დოკუმენტების შექმნა. ვცდილობთ, საქმია-
ნი, პოზიტიური ამოცანების ირგვ ლივ გავა-
ერთია ნოთ პოლიტიკური და სამოქა ლაქო 
ძალისხმევა და მოქალაქეთა ინტე რესები 
და ხედვა მმართველობაში გადა ვიტანოთ. 
სწორედ ასე უნდა მუშაობდეს დემოკ-
რატია და სასიხარულოა, რომ უკვე გვაქვს 
წარმატების კარგი მაგალითები. ამას მხარს 
უმაგრებს ჩვენი ექსპერტთა გუნდი, რო-
მელიც სტუდენტებთან მუშაობის გარდა, 
ქმნის ძალიან საინტერესო და საგულისხმო 
პუბლიკაციებს - პოლიტიკის დოკუმენტებს. ეს 
დოკუმენტები საუკეთესო შესაძლებლობაა 
ად გილობრივი მმართველობისა თუ პოლი-
ტიკის მნიშვნელოვანი გაუმჯო ბესებისთვის.

ისევე, როგორც გასულ წლებში, ჩვენთვის 
გამორჩეულად მნიშვნელოვანი იყო ციფრული 
ტექნოლოგიური შესაძლებლობების გან-
ვითარება. ამ სფეროში კიდევ უფრო მეტი 
ვისწავლეთ და შევქმენით საინტერესო 
აპლიკაციები პარტიებისა და არასამთავრობო 
ჯგუფებისთვის, რაც მათ ამომრჩეველთან, 
მხარდამჭერებთან, მოხალისეებთან 
ნაყოფიერ მუშაობაში დაეხმარება. ციფრული 
ტექნოლოგიები პოლიტიკური აქტივიზმის 
ხვალინდელი დღეა, რაც ნათლად დაგვანახა 
კოვიდპანდემიამ. ამ მხრივ EECMD ერთ-
ერთი ფლაგმანია, ერთ-ერთი მოწინავე 
ორგანიზაცია. ციფრული კომპეტენციების 
დაგროვებისა და სხვისთვის გადაცემის 
უნარების გასაუმჯობესებლად მიმდინარე 
წელს ბევრი ვიმუშავეთ და მომავალშიც 
გავაგრძელებთ საქმიანობას.

მ ი ს ა ს ა ლ მ ე ბ ე ლ ი  ს ი ტ ყ ვ ა



9
2022

წლიური
ანგარიში

ლევან ცუცქირიძე
EECMD-ის აღმასრულებელი დირექტორი

მნიშვნელოვანი წელი იყო უკრაინაში, 
სადაც უკვე 7 წელიწადზე მეტია, დემოკ-
რა ტიის სკოლები ფუნქციონირებს. 
პანდე მიით გამოწვეული სირთულეების 
მიუხედავად, ჩვენმა კურსდამთავრებულებმა 
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძ-
ლიერების მიმართულებით საინტერესო 
პროექ ტები შეიმუშავეს. დემოკრატიის 
ლიდე რების დიდ ჯგუფთან ერთად, ვცდი ლო-
ბ დით, უკეთესობისკენ შეგვეცვალა ადგი-
ლობ რივთა ცხოვრება, მმართველობისა 
და თვითმმართველობის ხარისხი გაგვეუმ-
ჯობესებინა. ეს ყველაფერი, ისევე, როგორც 
თანამოაზრეთა შორის ქსელების მშენებ-
ლობა, ეროვნული უსაფრთხოების ტოლფა-
სია. ასევე, ქვეყნის დემოკრატიული და ეროვ-
ნუ ლი მედეგობის დაცვისათვის - სერიო ზუ ლი 
კონტრიბუცია.

ნაყოფიერად ვიმუშავეთ მოლდოვაში: 
კიშინიოვში დემოკრატიის სკოლა გავხსე-
ნით და დემოკრატიისა და პოლიტიკის 
დიალოგის საკითხებზე ახალ პროგრამას 
ჩავუყა რეთ საფუძველი. მიუხედავად 
იმისა, რომ ხანმოკლე პროექტები ად რეც 
გვქონდა, ამჯერად მოლდოვის პოლიტი-
კურ პარტიებსა და სამოქალაქო საზოგა-
დოებასთან დემოკრატიული ცვლილე-
ბებისათვის გრძელვადიან სტრატეგიულ 
მიმართულებებზე შევძლებთ მუშაობას.

ქმედითი ნაბიჯები გადავდგით ყირგიზეთ-
ში, სადაც პროდემოკრატიული პოლიტიკური 
და სამოქალაქო მოძრაობების გაძლიერების 
პროგრამა ავამოქმედეთ და ადგილობრივებს 
ეფექტური კომუნიკაციის, მოხალისეებთან 
მუშაობის, ორგანიზაციის მართვის უნარების 
გაძლიერებაში ვეხმარებით. 

გამორჩეული აღმოჩნდა მიმდინარე წელი 
ბელორუსთან ურთიერთობის თვალსაზ-
რისითაც - კარგი ურთიერთობა დავამ-
ყარე თ ადგილობრივ ოპოზიციასთან, 

უფრო სწორად, ფაქტობრივ და ლეგიტიმურ 
ხელისუფლებასთან, რომლის ნაწილი, 
სამწუხაროდ, ლუკაშენკოს რეპრესიებს 
გაექცა. ამ ეტაპზე ვეძებთ გზებს ბელორუსი 
დემოკრატების დასახმარებლად. გვინდა, 
მეტად გავაძლიეროთ ისინი და ჩვენს 
საერ თაშორისო ქსელში ჩავრთოთ, რათა 
ადამიანებმა იცოდნენ, რა ხდება მეზობელ 
ქვეყნებში, ისწავლონ მათი გამოცდილებით 
და ერთმანეთს სირთულეების დაძლევაში 
დაეხმარონ. 

ჩვენ ვცხოვრობთ ეპოქაში, სადაც დემოკ-
რა ტიისა და თავისუფლების შენარჩუ-
ნებისთვის მხოლოდ ეროვნული ძალისხმე-
ვა არ კმარა. საჭიროა საერთაშორი-
სო თანამშრომლობა და შეკავშირე ბა 
დემოკრატიის კუნძულების გადასარჩე-
ნად - იქნება ეს ბელორუსის ოპოზიცია, 
პროდემოკრატიული ძალები საქართველოსა 
თუ უკრაინაში, რომელიც 2014 წლიდან 
რუსეთთან ომშია ჩართული. 

2022 წელს გვინდა, ამ ვრცელი რეგიონის 
ყვე ლა პარტნიორს თბილისში, დიდ კონ -
ფერენციაზე მოვუყაროთ თავი და ვიმსჯე-
ლოთ, როგორ შეიძლება არსებულ სა-
ფრთხეებს დავუპირისპირდეთ და რა შე-
იძ ლე ბა გავაკეთოთ ჩვენს გეოპოლიტიკურ 
არეალ ში დემოკრატიის უფრო მეტად დასაცა-
ვად. აღმოსავლეთ ევროპისა და ზოგადად, 
მსოფლიოს მშვიდობიანი მომავლისათვის ეს 
ყველაფერი ძალზე მნიშვნელოვანია.
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მარიამ განუგრავა
ადმინისტრაციული და ოფისის 
ასისტენტი

მარიამი ჩვენს გუნდს 2021 წლიდან შემოუ-
ერთდა. მისი ძირითადი საქმიანობა ორგა-
ნიზაციის ადმინისტრაციული უზრუნველ-
ყოფაა. განათლებით საერთა შორისო ურთი-
ე რთობებისა და ევროპის მცოდნეობის მაგის-
ტრმა პრაქტიკული უნარ-ჩვევები არაერთ 
სახელმწიფო დაწესებულებაში მუშაობით 
შეიძინა.

მარიამი მიიჩნევს, რომ დემოკრატიული 
ფასე ულობების გაღრმავებასა და პოლი-
ტიკურ განათლებაში EECMD-ის დემოკრატიის 
სკოლების და პოლიტიკური პარტიების 
მხარდაჭერის პროგრამების წვლილი უმნი-
შვნელოვანესია. მისთვის ძვირფასია ის 
ფასეულობები, რასაც ჩვენი ორგანიზაცია 
ემსახურება.

სოსო თორდია 
ლოჯისტიკისა და ტრანსპორტირების 
ასისტენტი

სოსო პასუხისმგებელია ჩვენი გუნდის წევრთა 
უსაფრთხო გადაადგილებაზე. 2013-2014 
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 პორტი რებისა და ლოჯისტიკის მიმარ თუ-
ლე ბით. დაამთავრა სოხუმის სუბტრო პიკული 
მეურნეობის სახელმწიფო უნი ვერ სიტეტი მე-
ქანიკური ინჟინერიის სპეციალობით.
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EECMD-ში 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. 

ირინე კურტანიძე  
კომუნიკაციის ოფიცერი

ოქსანა ლესიკ  
კიევის დემოკრატიის სკოლის 
კოორდინატორი

ირინე ჩვენს გუნდს 2021 წელს შემოუერთდა 
და იკავებს კომუნიკაციების ოფიცრის პოზი-
ციას. მანამდე არასამთავრობო და მედიის 
სექტორში მუშაობდა: “საერთაშორისო სავა-
ჭრო ცენტრი” (ITC), “კარგი მმართველობის 
ინსტიტუტი” (GGI), “თანასწორობის მოძრაობა”, 
მსოფლიო ბანკის დაფინანსებული პროექ-
ტები, “ლიბერალური ხაზი” (Liberal Line), ჟურ-
ნალი “ობსერვერი”, “ევროპის უშიშროებისა 
და თანა მშრომლობის ორგანიზაცია” და სხვა. 
იგი, ასევე, არის კავკასიის უნივერსიტეტისა 
და საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული 
ლექ ტორი. 

„EECMD-ი უკვე მრავალი 
წელია უმნიშვნე ლოვანეს 
როლს ასრულებს სამოქა ლაქო 
საზოგადოების გაძლიერებისა 
და საქარ თველოს დემოკრატიულ 
განვითარების პროცესში. 
მიხარია, რომ ისეთ ადამიანებთან 
ერთად ვმუშაობ, ვისთვისაც 
თანასწორობა, ადამიანის 
უფლებები და დემოკრატია, ქვე ყნის 
განვითარების უმნიშვნელოვანესი 
საწინდარია”.

„EECMD-ის დემოკრატიის 
სკოლები ერთ გვა რი ხიდია 
აქტიურ მოქალაქეებსა და 
პოლიტიკურ სტრუქტურებს 
შორის; პლატფორმა, რომელიც 
საერთო ხედვისა და ფასეუ  -
ლობების ადამიანებს აერთიანებს.  
მჯე რა, რომ გუნდი, რომელიც 
ყოველ დღე მუშაობს 
დემოკრატიული ღირებულებების 
დასა   მკვიდრებლად, ქვეყანაში 
რეალურ ცვლი   ლებებს მოიტანს“.
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მაია მაჭავარიანი  
პროგრამების უფროსი  
კოორდინატორი

სამი წელია მაია ჩვენი ორგანიზაციის პროგ-
რამების მთავარი კოორდინატორია. მანა მ-
დე არასამთავრობო სექტორში მუშა ობდა: ჯერ 
USAID-ის დაფინანსებულ პრო ექტ „დემო კ-
რატიული მმართველობა საქარ თველოში“ – 
(G3), საზოგადოებასთან ურთი ერ თო ბის გან-
ყოფილებაში, შემდეგ კი NIMD-ის 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 ერთ-ერთი ძირითადი 
მიზა ნია, ხელი შეუწყოს ახალი 
თაობის აქტო რების სამოქალაქო 
და პოლიტიკურ ლიდერებად 
ჩამოყალიბებას – როგორც 
ცენტრალურ, ასევე, რეგიონულ 
დონეზე. ლიდერებად, რომელთაც, 
ცოდნასა და გამოცდილებასთან 
ერთად, მაღალი პასუხისმგებლობაც 
ექნე ბათ და პოლი ტიკური და 
სამოქალაქო აქტი ვიზმის 
დახმარებით, ქვეყანაში მიმდი ნარე 
პოლი ტიკურ თუ საზოგადოებრივ 
პრო ცე სებში მნიშვნელოვან როლს 
ითამაშებენ“.

თამარ მამეიშვილი
ბათუმის დემოკრატიის სკოლის 
კოორდინატორი 

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 შეხვედრა-დისკუსიების ორგანიზებაა. 
ასევე, პარტნიორული ქსე ლის შენარჩუნება 
დემოკრატიის სკო ლის 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 სასიკეთოდ გამოვიყენოთ 
მათი რესურსი და გავუჩინოთ 
განცდა, რომ მიმდინარე პრო ცე სებში 
მათი ჩართულობა ქვეყნის სწორი 
განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია“.
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სალომე მუხურაძე
პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის 
პროგრამის უფროსი ოფიცერი

სალომე EECMD-ს გუნდის წევრია 2013 
წლიდან. მისი ძირითადი საქმიანობა პოლი-
ტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროგრამისა 
და მიმდინარე პროექტების მართვა-განხორ-
ციელებას უკავშირდება; სალომე ზრუნავს 
EECMD-ს 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, საერთა შორისო ორგანი ზა-
ციებსა და სხვა ჩართულ მხარეებს შორის. 

სალომეს სამუშაო გამოცდილება EECMD-ს 
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 
მრავალ ფე როვანი საზოგადოების 
მშენებ ლობა უზრუნ  ველყოფს 
საქართველოს და ზოგადად, 
 რე გიო ნის მდგრად განვითარებას. 
ამისკენაა მიმართული EECMD-ს 
საქმიანობაც“.

ალექსეი რიჰოვიკ  
ლვოვის დემოკრატიის სკოლის 
კოორდინატორი

ალექსეი 2019 წლის ნოემბრიდან კურირებს 
ლვოვის დემოკრატიის სკოლას. მანამდე 
აქტიური ჟურნალისტურ-საექსპერტო 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 ტებისა 
და ახალგაზრდობის წარმა ტება 
განსაზღვრავს. სწორედ ამიტომ, 
არაფორ  მალუ რი განათლების 
როლი გადამწყვეტია უკ რაი ნის 
მომავლისათვის. დემოკრატიის 
სკოლები ქმნიან ახალი ლიდერების 
თაობას, რომე ლიც ქვეყნის 
დასავლური სტანდარ ტებისკენ სვლას 
განაპირობებს“.
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ოთხი წელია ნინო ჩვენს გუნდს შემოუერთ და. 
განათლებით ეკონომისტმა საერთაშორი სო 
დონორებთან მუშაო ბის მრავალწლიანი გა მო ც    - 
დილე  ბა EECMD-ს 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.

ნინო ყოჩიაშვილი
ფინანსური ასისტენტი/ბუღალტერი

იულია ტიმჩუკ  
ოდესის დემოკრატიის სკოლის 
კოორდინატორი

იულია EECMD-ს გუნდს 2018 წელს შემოუერთ-
და. მანამდე სხვადასხვა საერთაშორისო 
ორგანი ზაციაში მუშაობდა (გაეროს ლტოლ-
ვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) 
პროექტში – პროექტის ასისტენტად; გაეროს 
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაში 
(UN-IOM) – პროექტის კოორდინატორად). 2015 
წლიდან ოდესის მერიის ახალგაზრდული 
საბჭოს წევრია; ასევე, ინოვაციებისა და პრო-
ექტების მართვის კომისიის თავმჯ დომარე. 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“.
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ჩვენს გუნდში მოსვლამდე ნიკოლოზი მუშა ობდა 
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის 
რეგიონულ ოფისში, „ათასწლეულის ფონდის 
ზე გავლენის შეფასების პროექტში“ თელავსა 
და ახმეტაში; ადგილობრივი თვით მმართველო-
ბის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურში. აქვს 
როგორც სამთავრობო და ადგი  ლობრივი თვით-
მმართველობის სექ ტორში მუშაობის, ასევე 
საერთაშორისო პრო ექ ტების განხორციელებაში 
მონაწილეობის გამოცდილება. თელავის დე-
მოკრატიის სკო ლის 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.

ნიკოლოზ შარვაშიძე  
თელავის დემოკრატიის სკოლის 
კოორდინატორი

მათე ჩვენს გუნდს 2021 წელს შემოუერთ და. 
მანამდე მუშაობდა სხვადასხვა არასამ  თავრო-
ბო ორგანიზაციაში. მათ შორის, LAG Consortium 
Georgia, Organization future prosperity House, 
International society for Fair Election and Democracy 
(ISFED) და სხვა.

ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდი ნა-
ტორობა მისთვის უდიდესი პასუხის მგე  ბლობაა, 
ვინაიდან ის თავად იყო 2017 წლის ქუ თაისის 
დემოკრატიის სკოლის მე-7 თაობის მონაწილე.

მათე ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში კოორ-
დინაციას უწევს განსხვავებული ღირე ბულებე   ბის 
პოლიტიკური ორიენტაციისა და ფა სეულობების 
მქონე ადამიანებს, რათა შეკ რიბოს ერთ სივრ-
ცეში და მათთან ერთად დასახოს მიზნები, 
რომლებიც რეგიონსა და ქვეყანაში პოზიტიურ 
ცვლილებებს განაპირობებს.

მათე ჩაფიჩაძე  
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის 
კოორდინატორი
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ლევან ცუცქირიძე 
აღმასრულებელი დირექტორი 

ლევან ცუცქირიძე EECMD-ს 2009 წლიდან 
ხელმძღვანელობს. მისი აზრით, EECMD-ის 
საქმიანობა ერთ-ერთი 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 
სამოქალაქო ტრა   დიციაზე შენდება 
ისეთი სახელ მწიფო   ე  ბი, რომლებიც 
პოლიტიკაში მუდ მივად არსე ბულ 
შიდა თუ საერთაშორისო რყევებს 
გაუმკლავდებიან 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“.

EECMD-ში მოსვლამდე ზაზა მუშაობდა საქ-
ველმოქმედო–ჰუმანიტარულ ცენტრ „აფხა-
ზეთის “(CHCA) მიერ შიდა ქართლის რეგიონ ში 
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 EECMD-ის 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 შეხვედრა-სემი-
ნარები, რომელთა ორგანიზება და კოორ-
დინაციაც ევალება.

ზაზა ჭიპაშვილი
გორის დემოკრატიის სკოლის 
კოორდინატორი
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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 ერთ-ერთი წინა-
პირობაა.

„მიხარია, რომ EECMD-ში  
მუშაობით საშუ ა ლება მეძლევა 
განვახორციელო პროე ქტები, 
რომელიც ითვალისწინებს 
რეგიონებ ში ახალგაზრდების, 
მომავალი ლიდერებისა თუ 
პოლიტიკურად აქტიური პირების 
განა თ  ლებას და მხარდაჭერას“.

ნინო ხითარიშვილი  
დემოკრატიის განათლების 
პროგრამის უფროსი ოფიცერი

შორენა ჯოელ 
ფინანსურ-ადმინისტრაციული 
ოფიცერი 

შორენა 2015 წლიდაა ჩვენს რიგებში. მისი 
ძირითადი საქმიანობაა EECMD-ს 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 სურ-ად მი ნისტრაციულმა 
ოფიცერმა. ჩემი საქ მი ა ნობის 
სფერო და უნარ-ჩვევები მნიშვ  ნე-
ლოვანია ორგანიზაციის გამარ-
თული ფუნ ქ  ციონირებისა და მისი 
მდგრადობისთვის“.
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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 ლურ-პოლიტიკური 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. 

თამთა ჯოლოხავა  
დემოკრატიის განათლების პროგრამის 
ასისტენტი

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 პარ ტი ე-
ბისა და მოძრაობების მხარდაჭერით, EECMD 
მნი შვნელოვან როლს ასრულებს საქართველოს 
მრავალპარტიული პოლი ტი კური სისტემისა და 
დემოკრატიული პროცე სების ხელშეწყო ბის 
კუთხით, რითაც თავადაც შეაქვს საკუთარი 
წვილილი საქართველოში პოლიტიკური კულ-
ტურის გან ვითარებაში.

თეონა ჯაფოშვილი  
პოლიტიკური პარტიების პროგრამის 
ასისტენტი
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იუჯინი ჩვენს გუნდს 2021 წელს შემოუერთდა. 
EECMD-ში მოსვლამდე იგი სხვადასხვა ისეთ 
საერთაშორისო ორგანიზაციაში მუშაობ-
და, როგორიცაა გერმანიის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), 
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), 
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის 
ორგანიზაცია (UNFAO), ღია საზოგადოების 
ფონდი (OSF), აშშ-ს საერთაშორისო განვი -
თარების სააგენტო (USAID) და ევროკავ შირის 
მიერ დაფინანსებული პრო ექ ტები. იუჯინის 
საქმიანობის სფე როებია: ეკონო მიკური 
ზრდა, ციფრული ტრანს ფორ მა ცია, კარგი 
მმართველობა და რეგიო ნულ გან ვითარებასთან 
დაკავშირებული სხვა დასხვა საკითხი. 

EECMD-ში იუჯინის მოვალეობაა კიშინიო-
ვის (მოლდოვა) დემოკრატიის სკოლის კოო-
რდინაცია, სამუშაო პროცესის დაგეგმვა 
და შეხვედრა-დისკუსიების ორგანიზება. 
ასევე, მოლდოვაში პარტნიორული ქსელის 
შენარჩუნება დემოკრატიის სკოლის ადგი-
ლობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან, 
სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ოფი სებ თან, 
არასამთავრობო და მედია ორგანი ზაციებთან 
თანამშრომლობა.

იუჯინ ჰარაბარა  
კიშინიოვის დემოკრატიის სკოლის 
კოორდინატორი
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პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროგრამის 
ძირითადი ხედვა და მთავარი მისიაა, პარტიებმა 
პოლიტიკაზე ორიენტირებული წინა საარჩევნო კამპანია 
აწარმოონ, სადაც მეტი ყურადღება დაეთმობა თემატურ 
მსჯელობას და პროგრამებს. სამწუხაროდ, წლიდან 
წლამდე წინასაარჩევნო პროგრამების ხარისხი 
უარესდება, რაც უარყოფი თად აისახება არჩევნებში 
მონაწილე მხარეებსა და მის შედეგებზე. ვიმედოვნებ, 
უახლოეს მომავალში ვითარება გარკვეულწილად, 
შეიცვლება და მეტად დავემსგავსებით ევროპულ 
დემოკრატიებს, სადაც ეს პროცესი შინაარსობრივ 
დისკუსიაზეა მორგებული

სალომე 
მუხურაძე
EECMD პოლიტიკური 
პარტიების 
მხარდაჭერის 
პროგრამის უფროსი 
ოფიცერი 

2021 წელი პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროგრამისთვის საკმაოდ მძიმე 
და დატვირთული გამოდგა. 2020-ის მსგავსად, მთავარი გამოწვევა ისევ პანდემია 

და მისი თანმდევი სირთულეები იყო, რაც შესაბამისად აისახა როგორც პოლიტიკურ 
გარემოზე, ასევე, ადამიანებზე - მათ მოლოდინებსა და განწყობაზე. ამის მიუხედავად, 
ისევ გავაგრძელეთ ჩვენი პროგრამის მთავარი ხაზი - პოლიტიკურ პარტიებთან მუშაობა 
სხვადასხვა მიმართულებით: მათი შიდაპარტიული დემოკრატიის გაძლიერების, 
წინასაარჩევნო პროგრამებისა და ინსტიტუციური განვითარების გეგმების შექმნის, 
მრავალპარტიული დიალოგის ფორმატებისა თუ წინასაარჩევნო თანამშრომლობის კუთხით. 
კიდევ უფრო გავაფართოვეთ პოლიტიკური პარტიებისათვის ციფრული შესაძლებლობების 
არეალი და ჩვენს ბენეფიციარებს ახალი პროდუქტები შევთავაზეთ. 

2021 წლის მთავარი პოლიტიკური მოვლენა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნე-

ბი იყო და მთელი ყურადღება ამ მოვლე  ნის კენ მივმართეთ. ურთულეს წინა  საარ  ჩევნო 
პერიოდს ქვეყანაში არაერთი სუბიექტური და ობიექტური ფაქტორი უწყობდა ხელს.

პოლიტიკური 
პარტიების 
მხარდაჭერის 
პროგრამა
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სირთულეების მიუხედავად, 2021-ში 
პოლი  ტიკური პარტიების პროგრამამ 
ჩვეულ რეჟიმ ში იმუშავა. ადგილობრივი 
თვითმმართვე ლო ბის არჩევნებიდან 
გამომდინარე, პრიორიტე  ტუ  ლი იყო მერობის 
კანდი დატთა ხედვის შესახებ მოსახლეობის 
ინფორმირება. ამ მიზნით განა ხლდა ჩვენი 
საინფორმაციო ვებგვერ დი - www.partiebi.
ge, რომელიც 2012 წლი დან ფუნქციონირებს 
ნიდერლანდების სამე ფოს საელჩოს 
მხარდაჭერით, რეგულარულად აქვეყნებს 
ქვეყ ნისთვის მნიშვნელოვან სა კით-
ხებზე საქართველოს პოლიტიკური პარ-
ტიების წინასაარჩევნო შეხედულებებს და 
საშუალებას აძლევს მოქალაქეებს, გაეც ნონ 
კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტების 
ხედვას - პოლიტიკის, ეკონომიკის, ადამიანის 
უფ ლებების, სოციალური კეთილდღეობის, 
საგარეო პოლიტიკისა და სხვა მიმდინარე 
საკითხებთან დაკავშირებით. 

წინა წლების მსგავსად, 2021 წლის თვით მ-
მართველობის არჩევნებისათვის, საზო გა-
დოების ინტერესების გათვალის წინებით, 
ჩვენმა გუნდმა თბილისის მერობის კანდიდა-
ტებს შეკითხვები მოუმზადა. სამწუხა როდ, 
პო ლიტიკოსებმა, ფაქტობრივად, ბოლო 
წუთებ ში წარმოადგინეს წინასაარჩევნო 
პროგ რამები და ხედვა, რომელთა უმეტესობა 
ძალზე ზოგადი და არაგაზომვადი აღმოჩნდა. 

რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიების 
მხარ   და ჭერის პროგრამის მიერ გამარ-
თულ სხვა ღონისძიებებს, 2021 წლის 
ადგილობრივი არჩევ ნებისთვის აქტივო-
ბები 5 პროექტის ფარ გლებში განხორციელ-
და. თითოეული სხვა  დასხვა თვალსაზრი-
სითაა მნიშვნელოვანი: დემოკრატიული 
პოლიტიკური პარტიების ინსტიტუციური და 
საარჩევნო შესაძლებ ლო ბების გაძლიერება 
საქარ თველოში - პასუ  ხის მგებლიანი და 
ხარისხიანი საარჩევნო პრო გრამების 
ხელშეწყობით დემოკრატიისა და 
პოლიტიკური კულტურის მდგრადობის 
ზრდას ითვალისწინებს. ამასთანავე, მიზ-
ნად ისახავს მოქალაქეთა ჩართუ ლობისა 
და შესა  ძლებლობების განვითა რების გზით 
დემო კრატიული კულტურის გაძლიერე-
ბას და არჩეული თანამდე  ბობის პირთა 
ანგა  რიშ  ვალდებულების გაღრმავებას. 
ამ პრო ექტის ფარგლებში 2021 წლის 
ადგი ლო  ბრი ვი თვითმმართველობის 
არჩევ ნებში მონა წილე 6 პოლიტიკური 
პარტიისთვის („მო ქა ლაქეები“, „სტრატეგია 
აღმაშენე  ბელი“, „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა“, „ლელო საქართვე ლოსთვის“, 
„სამართლია ნობის თვის“, „დროა“) 
ადგილობ რივი თვითმმართვე ლობისა 
და ურბანული მობილობის შესახებ ორ-
დღია ნი ტრენინგების ციკლი გაიმართა; 
გამო ვა  ქვეყნეთ კვლევა - „წინასაარჩევნო 
პროგრა მების შედარებითი ანალიზი 2021 
წლის ადგი ლობრივი თვითმმართველობის 
არჩევ ნე ბისთვის,“ რომელიც კანდიდატთა 
პროგრამების შეფასების მცდელობას 
წარმოა დგენდა; განვაახლეთ ამომრჩე-
ველთა საინ ფორ მაციო ვებგვერდი - 
www.partiebi.ge და მოვა წყვეთ მისი 
პრეზენტაცია. ეს პროექტი საქარ თველოში 
ნიდერლანდების საელჩომ დააფინანსა.

პოზიტიური პოლიტიკური დღის წესრიგის 
შექმნა, თბილისსა და საქართველოს ყველა 
რეგიონში წინასაარჩევნო პროგრამებთან 
დაკავშირებით სამოქალაქო ჩართულობისა 
და საზოგადოებრივი დისკუსიის გაძლიერება 
პროექტის - დემოკრატიული პოლიტიკური 
კულტურის მხარდაჭერა და გაძლიერება 

2021 წლის თვითმმართველობის 
არჩევნები გამონაკლისი იყო იმ 
თვალსაზრისით, რომ ჩვენგან 
დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, 
ვებგვერდი www.partiebi.ge ძალიან 
გვიან - არჩევნებამდე ერთი კვირით 
ადრე გავხსენით. შესაბამისად, 
მოქალქეებს უფრო ნაკლები 
დრო ჰქონდათ კანდიდატთა 
გეგმების გასაცნობად. ყველაფრის 
მიუხედავად, ეს გახლდათ 
ერთადერთი პლატფორმა, სადაც 
წინასაარჩევნოდ პროგრამების 
ნახვა და მათი  შედარება 
შეიძლებოდა. ამ მხრივ ჩვენი 
მუშაობა წარმატებული გამოდგა.

სალომე მუხურაძე:
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წინასაარჩევნო პერიოდში - მთავარი 
მიზანია. ამისათვის ქვეყნის მასშტაბით 
სხვა დასხვა ღონისძიება დაიგეგმა: ჩატარდა 
საზოგადოებრივი გამოკითხვა არჩევნებში 
ელექტრონული გზით ხმის მიცემის თაო ბა-
ზე; მრავალპარტიულ ფორმატში გაიმართა 
რეფორმის ხედვისა და კვლევის პრეზენტა-
ცია საერთაშორისო ორგანიზაციების, პო-
ლი  ტიკური პარტიების, აკადემიური სფე -
როსა და არასამთავრობო სექტორის 
მო ნა წი  ლეობით; შემუშავდა პოლიტიკის 
დო კუ მენტი - „ელექტრონული არჩევნების 
მო მა  ვა ლი საქართველოში,“ რომელიც ამ 
მოდელ ზე გადასვლის შესაძლებლობებსა 
და სირ თუ ლეებს მიმოიხილავს და მოეწყო 
მისი პრეზენტაცია; მომზადდა და გამოიცა 
საარჩევნო რეფორმის ხედვის დოკუმენტი 
- „კრიზისის გადალახვიდან - XXI საუკუნის 
საარ ჩევნო ადმინისტრაციისკენ: რეფორმის 
პაკეტის ძირითადი ხედვა და პრინციპები.“ 
ამ პროექ ტის ფინანსური მხარდამჭერი ღია 
საზოგადოების ფონდია (OSGF).

საქართველოს მრავალპარტიული სისტემის 
გაძლიერებას და არსებული სისტემის ალტერ-
ნატივად პროდემოკრატიული პოლი  ტიკური 
პარტიების მხარდაჭერას ემსახურება პროექ ტი 

- პოლიტიკური პარტიების ინსტიტუციური 
და საარჩევნო შესაძლებლობების გაძლიე-
რება საქართ ვე  ლოში. მასში ჩართულ მა 
ხუთ მა პოლიტიკურმა პარტიამ („სამართლია-
ნო ბისთვის,“ „ალეკო ელისაშვილი - მოქალა-
ქეები,“ „საქარ თველოს რესპუბლიკური პარ-
ტია,“ „ლელო საქართველოსთვის,“ „თავისუ-
ფალი დემოკრატები“) მონაწილეობა მიიღო 
EECMD-ს მიერ დაგეგმილ მრავალპარტიულ 
შეხვედრებში (სულ - 10 შეხვედრა), რომლე-
ბიც საქარ თველოს ხუთ ქალაქში (თბილისი, 
ბათუმი, გორი, თელავი და ქუთაისი) გაიმართა. 

ამავე პროექტის ფარგლებში პოლი-
ტიკუ რი პარ ტიე ბისთვის შეიქმნა ციფ-
რუ   ლი პლატფორმა - „კონსულის“ 
(CONSUL) 5 აპლიკაცია და მოეწყო მისი 
მრავალ   პარ ტიული პრეზენტაცია; ჩატარ - 
  და ინდივიდუალური შეხვედრები ხუთივე 
მათ  გა  ნისთვის; გასვლითი მრავალპარტიული 
კონ ფე  რენცია პოლიტიკური პარტიებისა და 
სამო  ქალაქო საზოგადოების მონაწილეობით; 
გამოი ცა კვლევა - „შიდაპარტიული დემოკრა-
ტია ქართულ პოლიტიკურ სისტემაში,“ 
რომელიც დაინტერესებულ საზოგადოებას 
გავაცანით. პროექტის დონორი ორგანიზაციაა 
დანიის ინსტიტუტი პოლიტიკური პარტიებისა 
და დემო კრატიისთვის (DIPD).
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პოლიტიკური პარტიების პროგრამის 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტია 
დემოკრა ტიას სჭირდება დემოკრატები: 
პოლიტიკური პარტიებისა და მოძრაო-
ბების გაძლიერება, რომელიც მიზნად 
ისახავს საქართველოში ოთხი პოლიტიკური 
პარტიის/მოძრაობის მხარ დაჭერას 
პოლიტიკის შემუშავების, ორგა ნი ზა-
ციული შესაძლებლობების გაძ ლიე  რების, 
ეფექტიანობის გაზრდისა და მდგრადობის 
განმტკიცების კუთხით. იგი ეფუძნება 
EECMD-ს მიერ 2019-2020 წლებში დაწყებულ 
პროექტს - „დემოკრატიას სჭირდება 
დემოკრატები: პოლიტიკური პარტიებისა 
და მოძრაობების გაძლიერება სტრატე-
გიული დაგეგმვის გზით.“ პროექტის 
ფარგლებში შერჩეული პოლიტიკური 
პარტიე ბისა და მოძრაობისთვის (მოძრაობა 
„სირცხვილია,“ „ლელო საქართველოსთვის,“ 
„სამართლიანობისთვის“ და „ალეკო 
ელისა შვილი - მოქალაქეები“ ) ჩატარდა 
16 სამუშაო შეხვედრა და შეიქმნა ოთხი 
სამოქმედო გეგ მა. პროექტი ხორციელდება 
ნაციო ნალური ფონდის დემოკრატიისთვის 
(NED) ფინანასური თანადგომით.

2021 წლის მეორე ნახევარში ამავე პროექ ტის 
ფარგლებში კიდევ ერთი მიმართულებით 

ვიმუშავეთ. კერძოდ, 7 პოლიტიკური პარ ტი ის-
თვის/მოძრაობისთვის (მოძრაობა „სირც ხვი -
ლია,“ „ლელო საქართველოსთვის,“ „სამარ-
თლია ნობისთვის,“ „ალეკო ელისაშვილი - 
მოქალაქეები,“ „გიორგი გახარია - საქართ-
ველოსთვის“, „სტრატეგია აღმაშენებელი“ 
და „დროა“) ჩატარდა 26 სამუშაო შეხვედრა 
და მომზადდა 6 სტრატეგიული დოკუმენტი/
სამოქმედო გეგმა. ქართულ ენაზე შეიქმნა 
ციფრული პლატფორმა - Ecanvasser-ის 7 
აპლი კაცია, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს 
გადაეცა. 

2021 წელს ჩვენი გუნდის ძალისხმევით 
გამორ ჩეული ციფრული პლატფორმა 
მოვამზა დეთ, ამჯერად, პარტიებისთვის: 
Ecanvasser - მნი შვნელოვანი ინოვაციური 
ხელსაწყოა, რო მელ საც მსოფლიოს 
70-ზე მეტ ქვეყანაში იყე ნებენ. ის 
ეხმარება პოლიტიკური პარტიების 
წარმომადგენლებს, თავიდან ბოლო მდე და   - 
გეგმონ წინასაარჩევნო პერიოდი, გა  ნახორ -
ციელონ და შეინარჩუნონ კომუნიკაცია 
ამომ რჩეველთან და მხარდამჭერებთან, 
გა დაა მუშავონ და გააანალიზონ დიდი რაო-
დენობით ინფორმაცია. 
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EEDCMC
ჩვენთვის, როგორც დემოკრატიული ფასეუ-
ლობების დამცველი ორგანიზა ციისათვის, 
მნიშვნელოვანია პოლიტიკურ პროცესებში 
იმ ჯგუფების ჩართულობა, რომლებიც რიგი 
მიზეზების გამო ამ სივრცეში ნაკლებად არიან 
წარმოდგენილნი (ქალების, ახალგაზრდე-
ბის, უმცირესობების). თითოეულ პროექტზე 
მუშაობისას განსაკუთრებულ ყურადღებას 
ვუთმობთ მათი როლის გაძლიერებას. 

ამ თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი იყო 
პარ ტიე ბის შიდა დემოკრატიის ინდექსი, 
რომელიც პარტიებში მიმდინარე შიდა პროცე-
სებს ეხმიანება და გარკვეულწილად, ხელს 
უწყობს კონკრეტული ჯგუფების გააქ ტიურებას. 

პოლიტოლოგ ბაკურ კვაშილავას მიერ 
წარმოდგენილი ნაშრომი საინტერესოა 
ბევრი თვალსაზრისით: უპირველესად, 
დაეხმარება პარტიებს შიდა დემოკრატიის 
ხარისხის გაუმჯობესებაში. მნიშვნელოვანია 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვისაც 
კონკრეტული პარტიების ზოგადი მდგო-
მარეობის ანალიზისთვის: სადა აქვთ ყველაზე 
დიდი პრობლემა, რა მიმართულებით 
ვითარდებიან და ა.შ. სამომავლოდ მსგავს 
კვლევას ვაპირებთ რეგიონებშიც. 

საბოლოო ჯამში, პოლიტიკური პარტიების 
მხარდაჭერის პროგრამისთვის 2021 წელი 
ძალზე სასარგებლო და მნიშვნელოვანი 
გამოდგა: დაბრკოლებების მიუხედავად, 
დასახული გეგმები შევასრულეთ და 
პოლიტიკურ პარტიებსა და საზოგადოებას 
შევთავაზეთ ახალი პროდუქტები,  ინო-
ვაციური მიდგომები. უნდა აღინიშნოს, რომ 
წარმატებას თან ახლდა სირთულეებიც. ამ 
მხრივ, ჩვენი ორგანიზაცია  გამონაკლისი 
არ ყოფილა - მძიმე წელი იყო  რეგიონის 
და ზოგადად, მსოფლიოსთვისაც ბევრი 
თვალსაზრისით.

2022 წელს აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი 
მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის 
ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს საქმიანობას. 
გამომდინარე იქიდან, რომ საარჩევნო 
წელი არ არის, ვიმედოვნებთ,   შედარებით 
სტაბილურ გარემოში შევძლებთ პოლიტიკურ 
პარტიებთან მუშაობას და წარმატებით 
განვახორციელებთ იმ მნიშვნელოვან 
ამოცანებს, რომელთაც წლებია, ჩვენი 
ორგანიზაცია ემსახურება.

პატარა პოლიტიკურ პარტიებს 
უჭირთ წარმატებული საარჩევნო 
კამპანიის ჩატარება - მათთვის ეს 
დიდ ფინანსურ რესურსს უკავ შირდება. 
Ecanvasser-ის დახმარებით კი პროცესი 
მნიშვნელოვნად იოლდება. სწორედ 
ამ მიზნით, არჩევნებში მონაწილე 
პარტიებს წინასაარჩევნოდ გადავეცით 
Ecanvasser-ის აპლიკაცია - რაც 
შეიძლება ეფექტიანი წინასაარჩევნო 
კამპანიის დასაგეგმად და უკეთესი 
საბოლოო შედეგისთვის.

სალომე მუხურაძე:

წლებია, აღნიშნული კვლევის 
გამოცემა გვინდა, თუმცა რეალურად, 
მასზე საფუძვლიანად მუშაობა 
მხოლოდ 2021-ში შევძელით. 
ვიმედოვნებთ, ეს დოკუმენტი 
პოლიტიკური პარტიების 
ინსტიტუციური განვითარებისთვის 
მნიშვნე ლოვანი ინსტრუმენტი 
გახდება და დაეხმარება, უკეთ 
განსაზღვრონ საკუთარი როლი 
შიდაპარტიული დემოკრატიის 
მშენებლობის პროცესში.

სალომე მუხურაძე:

პ ო ლ ი ტ ი კ უ რ ი  პ ა რ ტ ი ე ბ ი ს  მ ხ ა რ და ჭ ე რ ი ს  პ რ ო გ რ ა მ ა2022

წლიური
ანგარიში24



25
2022

წლიური
ანგარიში

ECM
EEDC

გასული წლის გამოცდილების გათვალისწინებით, 2021-ში დემოკრატიის განათლების 
პროგრამამ ნაყოფიერად იმუშავა. შეზღუდვების მიუხედავად მრავალფეროვანი 
ღონისძიებები ჩავატარეთ, რომელთა ნაწილი, თანამშრომელთა და მონაწილეთა 
უსაფრთხოების მიზნით, დისტანციურ რეჟიმში   მიმდინარეობდა.  ზოგადი სურათის 
გაუმჯობესებისთანავე კი ღია სივრცეში მოვაწყვეთ არაერთი შეხვედრა. 

დემოკრატიის 
განათლების 
პროგრამა

2021 წლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

მოვ  ლენა ჩვენი პროგრამისა და ზოგადად, 

ორ გა  ნი ზაციისთვის, დემოკრატიის სკოლე-
ბის საიუბილეო თარიღი იყო - მათი 
დაარსებიდან 10 წელი შესრულდა. ამ თარი-

ღისთვის განსაკუთრებულად მოვე მზა დეთ: 

სოციალურ ქსელებში ფართო საინ ფო რ მაციო 

კამპანია დავგეგ მეთ და ჩავატარეთ; კახეთში 

დიდი კონფე რენცია მოვაწყვეთ, რომელშიც 

მონაწილეობდნენ ჩვენი დონო რები, 

პარტნიორები, დემოკრატიის სკო ლების 

კურსდამთავრებულები ყველა ქალა ქიდან; 
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EEDCMC

დავაფუძნეთ დემოკრატიის სკოლის 
კურსდამ თავრებულთა ასოციაცია, სადაც 
დასაწყისისთვის 150-მდე წევრი გაერ თიან-
და; მონაწილეებმა აირჩიეს 15 წევრით და-
კომ პლექტებული გამგეობა. თითო ქალაქს 
ერთი წლით არჩეული 3 წევრი ჰყავს, 
რომლე ბიც ადგილზე კურირებენ სხვებთან 
კო მუ   ნიკაციას და ერთობლივი აქტივობების 
დაგეგმვას. ასოციაციის მთავარი მიზა ნია, 
დროუ  ლად განხორციელდეს სა მოქ მედო 
გეგ  მები, რომლებიც ჩვენი კურს დამთავ-

რებულების მონაწილეო ბით შეიქმნა. 
გამგეობის წევრები აქტიურად არიან 
ჩართულნი სხვადასხვა ინიციატივის 
წარდგენისა და ადვოკატირების, ქალაქთა 
შორის თანამშრომლობის გაუმჯობესე ბის 
პროცესში; მათვე ევალებათ სხვადასხვა 
აქტუ ა ლურ საკითხებზე განცხადებების მომ-
ზადება თუ ადგილობრივ  პრობლემებზე 
რეაგი რება. მუშაობის პირველ შედეგებს 
2022 წელს ვიხილავთ.
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 10 წლის საქმიანობიდან გამომდინარე, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ 
დემოკრატიის სკოლები წლების მანძილზე აქტიურ სამოქალაქო ცენტრებად 
ჩამოყალიბდა, რომელთა კურსდამთავრებულები დიდ როლს თამაშობენ 
ადგილობრივ დონეზე დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭერასა და 
წახალისებაში. დემოკრატიის სკოლები აღმოჩნდა გარდამტეხი, რათა თავადაც 
დაეწყოთ დამოუკიდებელი, აქტიური ინიციატივები, მიეღოთ ინფორმაცია 
დემოკრატიულ საზოგადოებებში არსებულ ფასეულობათა შესახებ, ესწავლათ, 
როგორ იმუშაონ თანამედროვე რეალობაში ამ ფასეულობებზე დაყრდნობით და 
ამ სტანდარტების დაცვა მოეთხოვათ პოლიტიკური პარტიების, სხვა ინსტიტუ-
ტებისა და არჩეული თანამდებობის პირთაგან. 

მნიშვნელოვანია იმის გაცნობიერებაც, რომ ეს ადამიანები კონკრეტული 
საკითხის ან პრობლემის პირისპირ მარტონი არ არიან. ჰყავთ თანამოაზრეები, 
რომელთათვისაც თამამად შეუძლიათ საკუთარი მოსაზრებების გაზიარება, 
მათთან ერთობლივი საქმიანობა. საქართველოში არსებული მძიმე და 
პოლარიზებული პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით, ამ ყველაფერს 
დიდი დატვირთვა აქვს.

ნინო ხითარიშვილი
დემოკრატიის განათლების 
პროგრამის უფროსი ოფიცერი:
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დემოკრატიის სკოლებში სწავლა ერთგვა-

რი ბიძგი იყო ჩვენი სტუდენტებისთვის, 

თავადაც ჩართულიყვნენ პოლიტიკურ 

საქმიანობაში. ამ მხრივ, 2021 წლის 

თვითმმართველობის არჩევნები გამოირ-

ჩეოდა: მასში 35-მდე კურსდამთავ-

რებული მონაწილეობდა, რომელთაგან 

15 - საკრებულოში მოხვდა. საარჩევნო 

პერიოდში და შემდეგაც აქტიურად ვე-

დექით ამ ადამიანებს მხარში, მათ შო რის, 

სოციალურ ქსელებში სხვადასხვა კამპა-

ნიითაც. თითოეული მათგა ნის წარმა ტება 

ხელს უწყობს ქვეყა ნა ში დემოკრატიული 

მმართველობის განვი თარებას. 

დემოკრატიის სკოლები დემოკრატიის 

განათლების პროგრამის ერთ-ერთი ძი -

რითადი მიმართულებაა. სკოლე ბის მისია 

იმ ახალგაზრდების მოძიე ბა და ხელშე წ-

ყობაა, რომელნიც პოლი ტი  კურ პროცესებში 

ჩართვის და ქვე ყანაში დემოკრატიული 

ცვლი ლების სურვილს და მისი განხორ-

ციელების რეალურ პოტენციალს ფლო-

ბენ. ამ 10 წლის მანძილზე ჩვენი სკოლები 
დემოკ რა ტიული ფასეულობებისა და 
პოლი ტიკური პლურალიზმის სივრცედ 
ჩამოყალიბდა, სადაც მთელი წლის 

მანძილზე იმართება სხვადასხვა სახის 

შეხვედრები - მათ შორის, პოლიტიკურ 

პარტიებთან, თვითმმართველობების 

წარმო მადგენლებთან, ქალაქების 

ხელმძღ  ვა   ნელებთან. აქტივისტები ადგი-

ლობრი  ვი ინიციატივების დაგეგმვასა 

და მხარდაჭერაში მონაწილეობენ. ბო

ლო წლებში დემოკრატიის სკოლების 

ძირითადი მხარდამჭერი საქართველოში 
ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო იყო, 

რომლის დახმარებითაც ხუთივე ქალაქში 

არაერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა 

დაიგეგმა და განხორციელდა.

საქართველოს მასშტაბით ამ ათი 
წლის მანძილზე დემოკრატიის 
სკოლების კურსი 800-მდე 
მონაწილემ გაიარა, ამიტომ 2021-
ში მეტი ყურადღება დავუთმეთ 
კურსდამთავრებულებთან 
ურთიერთობას და მიმდინარე 
საკითხებში მათ ჩართვას. 
ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს 
მიერ დაფინანსებული პროექტის 
ფარგლებში გვქონდა სამუშაო 
გასვლითი შეხვედრები სხვადასხვა 
თაობის მსმენელებთან. მიზანი - 
ალუმნებთან მეტი კომუნიკაცია და 
მათი შეკავშირებაა. გავმართეთ 
ვორქშოპიც, რომლის შედეგად 
შეიქმნა დემოკრატიის სკოლების 
კურსდამთავრებულთა სამოქმედო 
გეგმა: 5 ქალაქისთვის - 5 
განსხვავებული მიმართულებით. 
მონაწილეებმა მოამზადეს 
სამოქმედო გეგმები ადგილობრივ 
პრობლემებთან დაკავშირებით 
ანტიდემოკრატიული ნარატივის 
წინააღმდეგ და განსაზღვრეს, თავად 
ქსელს, მის კურსდამთავრებულებს 
კონკრეტულ ქალაქებში რისი 
გაკეთება შეუძლიათ.

ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნე-
ლოვანი წამოწყება დემოკრატიის ლი-
დერის ჯილდოა, რომელიც 2015 წლიდან 
დავაწესეთ განსაკუთრებით აქტიური 
და იმ წლის მანძილზე გამორჩეული 
მსმენელების წასახალისებლად. მიმდინარე 
წელს დემოკრატიის ლიდერის ჯილდო 
ორ გამორჩეულ კურსდამთავრებულს 
გადაეცა: ანა ბალიაშვილს (გორი) და 

ნინო ხითარიშვილი:
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თინა ხანჯალიაშვილს (თელავი). ორივე 
თვითმმართველობის არჩევნებში მონა-
წილეობდა, სადაც განსხვავებულ პოლი-
ტიკურ ძალებს წარმოადგენდნენ. სა-
მაგალითო იყო დემოკრატიის სკოლის 
ფარგ ლებში მათი საქმიანობა, რაც კიდევ 
ერთ ხელ ადასტურებს ამ სკოლის მიზანს 
– ხელი შეუწყოს სხვადასხვა პოლიტიკური 
შეხედულების პირთა შორის ჯანსაღ 
კონკურენციას და მრავალპარტიულ 
თანამშრომლობას.

2021 წელს ორგანიზაცია გაფართოვდა 
და ახალ რეგიონში დაიწყო საქმიანობა. 
ეს არის წალენჯიხა – ერთადერთი 
მუნიციპალიტეტი საქართველოში, სადაც 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებში ოპოზიციურმა კანდიდატმა 
გაიმარჯვა და ქალაქის მერი გახდა. 

EECMD-მ „დემოკრატიის ჰაბის“ გახსნის 
შესახებ არჩევნების დასრულებისთანავე 
განაცხადა, ნოემბერში კი აქტიურად 
დავიწყეთ სხვადასხვა მიმართულებით 
მუშაობა. საწყის ეტაპზე ეს პოლიტიკური 
და სამოქალაქო განათლების პროგრამებს, 
საზოგადოებისა და თვითმმართველობის 
თანამშრომლობას, თვითმმართველობის 
ეფექტურობის ხელშეწყობას, ანტი დემოკრა-
ტიული პროპაგანდისა და ტენდენ ციების 
საწინააღმდეგო სამო ქალაქო სამოქმედო 
გეგმების შექმნა-განხორციელებას მოიცავს. 
DRIVE Democracy-ის ფარგლებში შევარჩიეთ 
კანდიდატები და შევუდექით პროექტის 
აქტივობების განხორციელებას. ადგი-
ლობრივთათვის დავაარსეთ ბიბლიო-
თეკა, რითაც დავეხმარებით სამოქალაქო 
წიგნიერების განვითარებას.
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E
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ღია საზოგადოების ფონდის 
დახმარებით წალენჯიხაში ახალი 
პროექტი წამოვიწყეთ, რომელიც 
გულისხმობს ამ მუნიციპალიტეტში 
თანამონაწილეობითი 
დემოკრატიისა და დემოკრატიული 
პროცესების ორგანიზებისთვის 
მოქალაქეთა მხარდაჭერას. 
საგულისხმოა, რომ განათლებასა 
და ტრენინგებთან ერთად, 
მონაწილეები შექმნიან სამოქმედო 
გეგმას – როგორ გააძლიერონ 
ადგილზე სამოქალაქო აქტივიზმი, 
დემოკრატიული პროცესები. 
წალენჯიხა საზღვრისპირა 
რეგიონია და ოკუპაციასა და 
რუსული გავლენების საპასუხოდ 
მნიშვნელოვანია დემოკრატიული 
გავლენების ხელშეწყობა. 

სამომავლოდ „დემოკრატიის ჰაბი“ იქნება 

ადგილი, სადაც ექსპერტებთან ერთად 

მოეწყობა შეხვედრები დემოკრატიული 

მმართველობის, დემოკრატიული პოლი-

ტი კისა და მიმდინარე პოლიტიკური მოვ-

ლე ნების შესახებ. EECMD ამ რეგიონში 

კვლავაც გააგრძელებს მუშაობას.

2021 წლის კიდევ ერთი გამოწვევა - 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არ-
ჩევნები და მისი თანმდევი პოლი ტიკუ-

რი პროცესები უშუალოდ უკავშირდება 

დემოკრატიის სკოლებს და ჩვენს საქმია-

ნობას. ამჯერადაც გვქონდა წინასაარჩევ-

ნო შეხვედრები - როგორც დამოუკიდე-

ბელ კანდიდატებთან, ასევე პოლიტიკურ 

პარტიებთან, რომელთაც დემოკრატიის 

სკოლის კურსდამთავრებულებს გააც-

ნეს თავიანთი პროგრამები და ხედვა. 

წინასაარჩევნოდ მსგავსი შეხვედ რები 

მერობისა და საკრებულოს თავმჯდო-

მარეობის 21 კანდიდატთან ჩატარ და. 

თელავში გაიმართა გაერთიანებული 

ფორ მატის შეხვედრა რამდენიმე კანდი-

დატის ერთობლივი მონაწილეობით, სადაც 

დამსწრე საზოგადოებას შეეძლო კონკრეტულ 

საკითხებზე გაეგო მათი პოზიცია.

გასული წლის მსგავსად, 2021-ში ჩვენი 

პროექ ტების ერთ-ერთი მიზანი იყო პო-
ლი  ტი კურ ჯგუფებსა და მოქალაქეებს 
შო   რის დისკუსიისა და დიალოგის გზით 
ურთიერ  თობის გაუმჯობესება და 
ამომრ  ჩე  ველ თა გაძლიერება. პროექ ტის – 

„რე გიონების უზრუნველყოფა ინფორმა-

ციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება 

დემოკრა ტიისთვის“ (DRIVE Democracy) 

ფარგ ლებში, რომელიც USAID-ის ფინანსური 

მხარდაჭერით მიმდინარეობს და მოქა-

ლაქეთა ინფორმირებას და საარჩევნო 

პროცესში ჩართულობას ემსახურება, 

ჩვენმა ბენეფიციარებმა რეგიონული 

განვითარების გზამკვლევები (მოქა-

ლაქეთა ხედვის დოკუმენტები) შექმნეს 

და პოლიტიკურ პარტიებს გააცნეს. ეს არის 

დოკუმენტები ადგილობრივ პრობლემებსა 

და საჭიროებებზე, სადაც წარმოდგენილია 

პროექტის მონაწილეთა ხედვა კონკრეტულ 

საკითხებთან დაკავშირებით; აღწერილია 

თავად პრობლემა, არსებული ვითარება, 

ანალიზი, რეკომენდაციები ცალკეული 

უწყებებისთვის. მონაწილეები დოკუ-

მენტებ ზე თვეების განმავლობაში მუშაო-

ბენ, შემდეგ კი სხვადასხვა უწყებებ სა თუ 

პოლიტიკურ პარტიებთან მათ ადვოკა-

ტირებას ცდილობენ, რათა პოლიტიკოსებმა 

ეს საკითხები საარჩევნო პროგრამაში 

გაითვალისწინონ, არჩევის შემთხვევაში 

კი იზრუნონ მათ მოგვარებაზე. 

ნინო ხითარიშვილი:
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მიმდინარე წელს საგრძნობლად გაიზარდა 

ინტერესი DRIVE Democracy პროექტის 

მიმართ. კონკურსის შედეგად 500-მდე 

აპლიკაცია მივიღეთ (აქედან 462 – 5 

ქალაქში, 25 – წალენჯიხაში), რაც გასულ 

წლებთან შედარებით, რეკორდული 

რაოდენობაა (შედარებისთვის: 2019-ში 

ეს ციფრი – 336 იყო, 2020-ში - 262). მათ 

შო რის დიდია ქალთა დაინტერესება და 

ჩართულობა.

2021 წლის მანძილზე ჩვენმა ბენეფიციარე-

ბმა სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხზე 7 

რეგიონული განვითარების გზამკვლევი 

მოამზადეს. ამ პროცესს წინ ინტენსიური 

სასწავლო კურსი უძღოდა, რომლის 

ფარგ  ლებში მონაწილეებს სოციალურ-

ეკო ნომიკურ თემატიკაზე ჩაუტარდათ 

ტრენინგები. რამდენიმეთვიანი აქტიური 

დისკუსიის, ექსპერტებთან კონსულტაციის, 

კვლევისა და პრობლემების გამოკვეთის 

შემდეგ შეიქმნა დოკუმენტები, სადაც ცალ-

კეული პრობლემის ანალიზთან ერ თად, 

წარმოდგენილია შესაბამისი უწყებებისთვის 

რეკომენდაციებიც. ეს დოკუმენტებია: 

„ბათუმის ცენტრალური პარკი და მისი 

განვითარების მოქალაქეთა ხედვა“ (ბა-

თუ მი), „ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ბავშ-

ვის უფლებების დაცვის მექანიზმის შე-

საძლებლობათა გაძლიერება“ (ქუთაისი), 

„კულტურული მემკვიდრეობა რეგიონული 

განვითარებისთვის“ (გორი), „საგზაო გა-

რე მოს გაუმჯობესება შშმ პირებისთვის, 

მოხუცებისა და ბავშვებისთვის (თბილისი), 

„უსახლკაროები და მათი ღირსეული ცხოვ-

რე  ბისთვის შესაბამისი უფლებების უზრუნ-

ველყოფა“ (თბილისი), „საჯარო მწვანე 

სივრცეების განვითარება ქალაქ თელავში“ 

(თელავი), „ადგილობრივი საზოგადოებრივი 

სივრცეების განვითარება“ (გორი). 
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პროექტის მონაწილეებმა დოკუმენტები 

და რეკომენდაციები პარტიების წარმო-

მადგენლებს გააცნეს, რომელთაც რიგ 

საკითხებზე გაიზიარეს მათი ხედვა. ამ 

მიმართულებით რეგიონებში აქტიურად 

ვთანამშრომლობთ საკრებულოში არჩეულ 

დეპუტატებთან, რათა გზამკვლევებში 

მოცემული რეკომენდაციები ერთობლივი 

ძალისხმევით გადაწყდეს და მოგვარდეს 

არსებული პრობლემები. 

ბოლო წლებში დემოკრატიის სკოლებში 
ტრადიციად იქცა არჩეულ თანამდებობის 
პირთა - საკრებულოს თავჯდომარეებისა 
და მერების ანგარიშების მოსმენა. 2021 
წელს 8 მსგავსი ღონისძიება ჩატარ და: 
ქუთაისის მერთან, ბათუმის საკრე ბულოს 
თავმჯდომარესა და მის მოად გილესთან, 
გორის მერთან და საკ რებულოს თავმჯდო-
მარის მოადგილესთან, კახეთსა და თბილისში 
– საკ რებულოს თავმჯდო მარეებთან. 

შეხ ვედრები, რომელ შიც დემოკრატიის 
სკოლის კურსდამთავრებულები და DRIVE 
Demo cracy-ის წარმომადგენლები მონა-
წილეობდ ნენ, ადგილობრივი თვით-
მმართ ვე  ლობის საქმიანობის შესახებ 
მოსახლეო ბის ინფორმირებას ემსახუ-
რებოდა. ეს მნიშვნელოვანი პლატფორ-
მაა, რათა ადგილობრივ ხელისუფლებას 
ამომრჩეველ თან უშუალო კომუნიკაცია 
ჰქონდეს და სხვადასხვა აქტუალურ სა-
კითხებზე მოსაზრებები გაუზიაროს. 

წინასაარჩევნო პროცესების კიდევ ერთი 

მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია მოქა ლაქეთა 
ჩართულობის პლატფორ მები, მათ შორის, 

ინოვაციური პროგრამა „კონსული“(Consul), 

რომლის ქართული ვერსია შარშან ამერიკის 

შეერთებული შტატების საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინან-

სური მხარდაჭერით შეიქმნა.
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ციფრულ პლატფორმას, რომელიც მო-

ქალაქეებს დემოკრატიულ პროცესებში 

ჩართვასა და საზოგადოებასა და პოლიტი-

კოსებთან აქტიურ დიალოგში ეხმარება, 

ჩვენი კურსდამთავრებულებიც აქტიურად 

იყენებდნენ DRIVE Democracy-ის პროექტ-

ში სხვადასხვა სახის ინფორმაციის გა-

ზია რე ბის, დებატების, მცირე გრანტების 

ფარგლებში მიღებული ინიციატივებისა და 

გადაწყვეტილებების გასააქტიურებლად. 

იმისათვის, რომ საზოგადოება აქტუალურ 
საკითხებზე უკეთ იყოს ინფორმირებული 
და სანდო წყაროებზე ჰქონდეს წვდომა, 
სხვადასხვა დარგის ექსპერტებთან 
ვთანამშრომლობთ და პუბლიკაციების 
სახით ვაქვეყნებთ მათ მოსაზრებებს 
და ხედვას. მიმდინარე წელს DRIVE De-
mocracy-ის პროექტის ფარგლებში ჩვენ-
მა ექსპერტთა ჯგუფმა 5 ანალიტიკური 
დოკუმენტი შექმნა. მათ შორის, ვაქცინა-

ციის, კულტურული მემკვიდრეობის ადმი-
ნის ტრი  რების, საქართველოში ურბა-
ნული საჯარო სივრცეებისა და გამწვანე-
ბის, საჯარო ფინანსების მართვას თან 
დაკავშირებულ გამოწვევებსა და პრობ-
ლემებზე. ეს დოკუმენტები პოლი  ტი-
კური დიალოგის პლატფორმის მონაწი-
ლეებთან გავავრცელეთ. გავუზიარეთ 
თვითმმართველობებს და იმ უწყებებს, 
რომლებიც აღნიშნული პოლიტიკის განხო-
რციელებაზე არიან პასუხისმგებელი.

დემოკრატიის განათლების პროგრამის თვის 

მნიშვნელოვანია რეგიონებში სამო ქალაქო 
აქტივიზმის ხელშეწყობა და განვითარება, 
რათა ბენეფიციარებმა დამოუკიდებლად 

წამოჭრან აქტუალური საკითხები და იზრუ-

ნონ პრობლემების გადაჭრაზე. გასული 

წლის მსგავსად, წელსაც გამოვაცხადეთ 

მცირე საგრანტო კონკურ სი ჩვენივე მონა-
წილეებისათვის.
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ECMC
E

D

პრიორიტეტად ისევ სამოქალაქო ჩართუ-

ლობის გზით ადგილობრივი დემოკრატიის 

გაძლიერებაზე ორიენტი რებული ინოვა-

ციური იდეების მხარდაჭერა განისა-

ზღვრა. სულ 6 პროექტი დაფინანსდა. 

აქედან 3 – იმ კონკრეტული საკითხის 

ადვოკატირებისთვის, რომელიც მანამდე 

რეგიონული განვითარების გზამკვლევებში 

იყო განხილული. 

ვინაიდან პანდემია და ვაქცინაცია მიმდი-

ნარე წლის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად 

დარჩა, ამ მიმართულებით 3 პროექტი 

დავაფინანსეთ: 2 რეგიონული, 1 თბილისში. 

ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ჩვენმა მონა-

წილეებმა აქტიური საინფორმაციო კამპანია 

აწარმოეს; კარდაკარ შეხვედრები გაიმართა 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სადაც ერთ-

ერთი კურსდამთავრებული სხვადასხვა 

სოფლის მოსახლეობას საინფორმაციო 

ბროშურებს ურიგებდა და ვაქცინაციის 

დადებითი მხარეების შესახებ ესაუბრებოდა.

საბოლოოდ, პანდემიისა და არსებული 

სირთულეების მიუხედავად, 2021 წელი 

დემოკრატიის განათლების პროგრამისთვის 

ნაყოფიერი გამოდგა - ჩვენი ბენეფიციარების 

ჩართულობით არაერთი მნიშვნელოვანი 

პროექტი მოვამზადეთ. სამომავლოდ 

ისევ გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით 

მუშაობას: ყურადღებას გავამახვილებთ 

ბოლო 2 წლის განმავლობაში დაგროვილ 

თემებსა და რეკომენდაციებზე, მათ 

შორის, არჩეულ თანამდებობის პირებთან, 

თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან 

ურთიერთობაზე; ვითანამშრომლებთ ჩვენს 

კურსდამთავრებულებთანაც, რომლებიც 

საკრებულოს დეპუტატები გახდნენ და 

შევეცდებით, ლოკალური პრობლემები 

მათთან ერთად მოვაგვაროთ. 

მიმდინარე წელს აქტიური საინფორმაციო 

კამპანია გვქონდა და მომავალშიც მოვამზა-

დებთ გზავნილებს ჩვენი პროექტე ბით 

აღმოჩენილი საინტერესო ადამიანების 

შესახებ; მხარს დავუ ჭერთ დემოკრატიის 

სკოლების კურსდამთავრე ბულებს და 

მათი წარმატების ისტორიას სოციალური 

ქსელებით გავაზიარებთ. 

დემოკრატიის განათლების პროგრამის 

მიზანია, სამომავლოდ დემოკრატიის სკო-

ლებში ახალი პროექტები და ინიციატივები 

მომზადდეს. ვმუშაობთ სტრატეგიულ გეგ-

მაზე, რომელიც სიახლეების დანერგვაში 

დაგვეხმარება. დიდი ყურადღება დაეთ-

მობა დემოკრატიის სკოლების ქსელისა და 

ასოციაციის საქმიანობის გაძლიერებას. 

ჩვენ თვის მნიშვნელოვანია, ისინი ფუნქ-

ციურ და დამოუკიდებელ ორგანოებად 

ჩამოყალიბდეს, რომლებიც თავადვე მოახერ-

ხებს სხვადასხვა აქტუალური პროექტებისა 

და ინიციატივების განხორციელებას. ეს 

ყველაფერი კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს 

ხელს ჩვენი ორგანიზაციის მთავარ მიზანს 

– ქვეყანაში დასავლურ ღირებულებებზე 

ორიენტირებული საზოგადოების შექმნას და 

დემოკრატიული პროცესების გაძლიერებას.
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უკრაინა 
საომარ პირობებში

უკრაინელების ცხოვრება ერთ ღამეში სრულიად შეიცვალა: რუ-
სეთი მხოლოდ ჩვენს მიწას კი არ დაესხა თავს, საფრთხე შეექმნა 
ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიასაც. 

საერთაშორისო სამოქალაქო საზოგადოება და მასთან დაკავ-
შირებული ორგანიზაციები ყოველთვის უჭერდნენ მხარს უკრაი-
ნულ დემოკრატიას. დღეს მთელი მსოფლიოს პროგრესული 
სახელმწიფოების წარმო მადგენლებს და მათ მეთაურებს, 
არაერთ ქვეყანაში მიმოფანტული უკრაინელების მსგავსად, 
უკრაინაში დემოკრატიული ღირებულებების დაცვა და გადარჩენა 
აერთიანებთ. თავისუფლებისთვის ბრძო ლა მძლავრად 
უპირისპირდება რუსულ ავტორიტარიზმს და ბოროტების მანქანას. 

ამ რთულ პერიოდში EECMD-ის დემოკრატიის სკოლათა კურს-
დამთავრებულები სხვადასხვა ფლანგზე ეხმარებიან ქვეყანას: 
სამხედრო, საგანმანათლებლო, სამედიცინო მიმარ თულებით; 
გარდა ამისა, ჰუმანიტარულ მისიებშიც მონაწილეობენ და ეწევიან 
მოხალისეობრივ საქმიანობასაც. 

ვიმედოვნებ, EECMD კვლავაც შეძლებს მუშაობის გაგრძელებას 
უკრაინაში, რადგან მგონია, რომ შექმნილ ვითარებაში სამოქა-
ლაქო საზოგადოების გაძლიერება ერთ-ერთი გადამწყვეტი 
ფაქ ტორია ქვეყნის გადასარჩენად. 

ოქსანა ლესიკი
EECMD-ის 
კოორდინატორი 
უკრაინაში: 

მიუხედავად იმისა, რომ 2021-ში უკრაინაში არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩავატარეთ, 
2022-ის თებერვალში რუსეთის მიერ დაწყებულმა საომარმა მოქმედებებმა, ბევრი სხვა 
ორგანიზაციის მსგავსად, ჩვენი გეგმებიც ძირეულად შეცვალა. ეს პერიოდი უმძიმესი 
აღმოჩნდა უკრაინელთათვის: მშვიდობიანი მოქალაქეები წარმოუდგენელი სისასტიკის 
მსხვერპლნი გახდნენ, რასაც დემოკრატიული მსოფლიოს სამართლიანი აღშფოთება მოჰყვა. 



35
2022

წლიური
ანგარიში

სამოქალაქო საზოგადოების გასაძლიე-
რებ ლად 2021-ში ბევრი რამ გაკეთდა. 
მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიიის 
მეორე წელმა, საქართველოს მსგავსად, 
EECMD-ის საქმიანობაზე უკრაინაშიც 
მკვეთ რად იმოქმედა, პროგრამული საქ-
მია ნობა გეგმის მიხედვით წარიმართა, 
თუმცა, შეზღუდვების გათვალისწინებით, 
ისევ მოგვიწია ღონისძიებების ონლაინ 
ფორმატში ჩატარება. სირთულეების 
მიუხედავად, წარმატებით გავუმკლავდით 
დასახულ მიზნებს და არაერთი სასიკეთო 
წამოწყება დავასრულეთ.

EECMD-ის უკრაინული პროგრამის ერთ-
ერთი ძირითადი მიმართულება დემოკრა-
ტიის სკოლებია, რომლებიც რეგიონ ში 
ადგილობრივი აქტივისტებისა და ახალ-
გაზრდა ლიდერების მძლავრი ქსე ლის 
შექმნას, მათი დემოკრატიული შესაძლებ-
ლობებისა და უნარების გაუმჯობე სებას 
უწყობს ხელს. 2021 წელს უკრაინაში 
ნიდერ ლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ 
მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში 

სასაწავლო პროცესი დემოკრატიის 3 
სკოლაში: კიევში, ლვოვსა და ოდესაში 
მიმდინარეობდა, რომელიც საერთო ჯამში, 
75-მა მსმენელმა დაასრულა. 

დემოკრატიის სკოლათა ალუმნების აქტიუ-
რო ბი თა და მონდომებით ასევე შეიქმნა 
კონკრეტულ თემებსა და პრობლემებზე 
ორიენტირებული სამუშაო ჯგუფები. 
მათმა წევრებმა შეიმუშავეს სხვადასხვა 
რეგიონში არსებულ გამოწევევებსა და 
პრობლემებზე მიმართული სამუშაო 
გეგმე ბი, რომლებიც სამომავლოდ ადგი-
ლობ  რივ თვითმართველობებთან დია-
ლო   გის ფორმატში განიხილება. შე მოთა-
ვა ზებული სამოქმედო გეგმე ბის გან-
ხორ ციე ლება გულისხმობს უკრაი ნის 
ახალგაზრ და ლიდერების გაძლიერე-
ბას - დემოკრა ტიის სკოლების კურსდამ-
თავრებულთა გაძლიერებული ქსელის 
და თანამშრომლობის გზით, რათა უფრო 
ეფექტურად ჩაერთონ ადგილობრივი 
დემოკრატიის განვითარებაში. 

მაია 
მაჭავარიანი
EECMD-ის 
პროგრამების უფროსი 
კოორდინატორი

სამწუხაროდ, 2022 წლის თებერვალში 
განვითარებული მოვლენების გამო, 
ჩვენი საქმიანობა უკრაინაში დროებით 
შეჩერებულია. ამავე მიზეზით ვერ მოხერხდა 
რიგი ღონისძიებებისა და აქტივობების 
განხორციელებაც. იმედს ვიტოვებთ, საომარი 
მოქმედებები დემოკრატიის გამარჯვებით 
დასრულდება, ჩვენი ორგანიზაცია უკან მალე 
დაბრუნდება და შეძლებს, ადგილობრივებს 
იმაზე ბევრად ძლიერი და გამთლიანებული 
ქვეყნის შენებაში დაეხმაროს, ვიდრე მანამდე 
იყო უკრაინა.
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-ის საქმიანობა 
მოლდოვასა და 
ყირგიზეთში

მიმდინარე წელს EECMD-ის პროგრამული 
საქმიანობა გაფართოვდა და რამდენიმე 
ქვეყანა მოიცვა, მათ შორის, მოლდოვა, 
სადაც ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს 
ფინანსური მხარდაჭერით გრძელვადიანი 
პროექტი წამოვიწყეთ. მის ფარგლებში 

კიშინიოვში დემოკრატიის პირველი 
სკოლა გავხსენით, რომელმაც პირველ 25 
კურსდამთავრებულს უკვე უმასპინძლა.

პროექტი 3 წელიწადს გასტანს და სხვადასხვა 
აქტივობას, მათ შორის, დემოკრატიის 
სკოლის კურსდამთავრებულებსა და პოლი-
ტიკურ პარტიებს შორის პოლიტიკური დია-
ლოგის პლატფორმის შექმნას, ქვეყანაში 
არსებულ მწვავე საკითხებზე დისკუსიასა 
და შეთანხმებებს ითვალისწინებს. 

კიდევ ერთი რეგიონი, სადაც ჩვენი ორ-
განიზაცია დემოკრატიული ცვლილებების 

მუხტს შეიტანს, ცენტრალური აზიაა, 
კერძოდ, ყირგიზეთი, სადაც დემოკრატიის 
პოლიტიკური ინსტრუმენტები სუსტადაა 
წარმოდგენილი. EECMD წლებია, აქტიუ-
რადაა ჩართული საქართველოში პოლი-
ტიკური პარტიების მშენებლობის პროცესში. 

ამ კუთხით დაგროვილი გამოცდილება და 
პრაქტიკა მიმდინარე წელს ყირგიზ პოლი-
ტიკოსებს გავუზიარეთ. 

ნაციონალური ფონდი დემოკრატიისთვის 
(National Endowment for Democracy - NED) 
მხარდაჭერით დავიწყეთ პროექტი, რომ-
ლის ფარგლებში 4 ადგილობრივ პოლი-
ტი კურ პარტიასა და მოძრაობასთან ვი-
თანამშრომლეთ (Bashtan-Bashta, Refor ma, 
Alliance და Ata-Meken). მისი ძირითადი 
მიზანი იყო პოლიტიკური პარტიებისა და 
მოძრაობების დახმარება ორგანიზაციული 
განვითარებისა და პოლიტიკის შემუშავების 
კუთხით, რისთვისაც სტრატეგიული დაგეგმ-
ვის მეთოდოლოგია გამოვიყენეთ.

პროექტი მრავალწლიანია და მომავალშიც 
ითვალისწინებს ყირგიზეთის პოლიტიკური 
პარტიებისა და მოძრაობების ინსტიტუციურ 
გაძლიერებასა და მხარდაჭერას. მისი 
მსვლელობისას, რეგიონული ერთობლივი 
კონფერენციის ფარგლებში, ასევე იგეგმება 
საქართველოსა და ყირგიზეთის პოლიტი-
კურ პარტიებს შორის საერთო ქსელისა და 
თა ნამშ რომლობის გაძლიერება.
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მიმდინარე წელი  ჩვენი 
ორგანიზაციისთვის პუბლიკაციებით 
დატვირთული გამოდგა. გამოვეცით 
არაერთი საინტერესო დოკუმენტი 
და კვლევა - პოლიტიკის, საარჩევნო 
პროცესების,  ეკოლოგიის, 
ურბანული თემატიკის, კულტურული 
მემკვიდრეობისა  და სხვა   
მიმართულებით, რომლებიც კარგად 
ასახავს არსებულ სურათს კონკრეტულ 
სფეროში  და სამომავლოდ  ამ დარგის 
სპეციალისტებსა და დაინტერესებულ 
პირებს  ვითარების ანალიზსა და 
შეფასებაში დაეხმარება.

EECMD-ს 
გამოცემები 
და პუბლიკაციები
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EEDCM

„პოლიტიკა და დემოკრატია:  
აუცილებელი საკითხავი“

„პოლიტიკა და დემოკრატია: აუცილებელი საკითხავი“   
EECMD-ს ამავე სახელწოდების სერიის ახალი, 
გაერთიანებული გამოცემაა. მასში წინამდებარე ორ 
კრებულში შესული ყველაზე საინტერესო სტატიები 
დაიბეჭდა.  ჰაბერმასის, ჰანტინგტონის, ფუკუიამას, 
ბერლინისა და სხვათა ნაშრომების წაკითხვის 
გარეშე  თანამედროვე პოლიტიკურ დისკუსიაში 
გზის გაკვლევა წარმოუდგენელია.  წინა ტომებისგან 
განსხვავებით, ახალ გამოცემაში დედანი და თარგმანი 
გვერდიგვერდაა მოცემული, რაც ბევრად აიოლებს 
ტექსტის აღქმას.  მნიშვნელოვანია, რომ სტატიები 
ქართულად თარგმნეს პოლიტიკის წამყვანმა მეცნიერ-
სპეციალისტებმა, რამაც მათი მაღალი ხარისხი 
განაპირობა.

„მსოფლიო წესრიგი,“ ჰენრი კისინჯერი
მთარგმნელი: მაია ფანჯიკიძე,  
გამომცემლობა „ინტელექტი“ 
EECMD მუდმივად ცდილობს, შეავსოს ქართულენოვან 
ლიტერატურაში არსებული დანაკლისი და მკითხველს 
პოლიტიკის მეცნიერების დისციპლინებში თანამედ-
როვე მიგნებები თუ სტატიები გაუზიაროს.  ჩვენი 
მხარდაჭერით გამოცემული ჰენრი კისინჯერის „მსოფ-
ლიო წესრიგი“ ამ მიმართულებით  გადადგმული კიდევ 
ერთი ნაბიჯია, რომელიც დიდ დახმარებას გაუწევს 
პოლიტიკური მეცნიერებებით დაინტერესებულ 
ადამიანებს. 
წიგნში ავტორი ძირეულად მიმოიხილავს 21-ე 
საუკუნის მთავარ გამოწვევას – როგორ შეიძლება 
მსოფლიოში საერთაშორისო დონეზე აღიარებული 
წესრიგის დამკვიდრება, „რომლის სხვადასხვა ნაწილს 
განსხვავებული ისტორიული წარსული აქვს და სადაც 
ძალადობრივი კონფლიქტები და იდეოლოგიური 
ექსტრემიზმი განსაზღვრავს პოლიტიკურ რეალობას“. 

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

თბილისის მერობის კანდიდატების 
წინასაარჩევნო პროგრამების 
შედარებითი ანალიზი 2021 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებისთვის  
ავტორი: ბაკურ კვაშილავა
პუბლიკაციის მიზანია თბილისის მერობის კანდიდატთა 
წინასაარჩევნო პროგრამების შედარებითი ანალიზი 
2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებისთვის. 
ნარკვევში  გაანალიზებულია მნიშვნელოვანი პო-
ლი ტიკური მოთამაშეების შეხედულებები  დედა-
ქალაქისა და ქვეყნის წინაშე არსებული ძირითადი 
გამოწვევების შესახებ, სხვადასხვა მიმართულებით 
(ეკონომიკა, ჯანდაცვა, სატრანსპორტო პოლიტიკა და 
ა.შ. ) მათი ხედვა და მოსაზრებები.  ავტორი ცდილობს, 
პოლიტიკოსთა მიერ შეთავაზებული  პროგრამების 
ყველა ასპექტი მიმოიხილოს, რითაც გარკვეულ 
წარმოდგენას უქმნის ამომრჩეველს  პოლიტიკური 
პარტიების მიერ არჩეულ  პრიორიტეტებზე. კვლე ვა 
მნიშვნელოვანია სამომავლოდაც - ამავე პარტიე ბის  
მსოფლმხედველობრივი განვითარების შეფასების-
თვის.

ელექტრონული არჩევნების მომავალი 
საქართველოში
ავტორი: მარიამ ჩიხლაძე
მოცემული  დოკუმენტი წარმოაჩენს ელექტრონული 
არჩევნების შესაძლებლობებს და აანალიზებს იმ 
გამოწვევებს, რომლებიც არსებულ სოციალურ და 
პოლიტიკურ კონტექსტში ელექტრონული ტექნო-
ლოგიების დანერგვას თან  სდევს.  მიმოიხილავს 
სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებას ამ მიმართულებით 
და მკითხველს  ელექტრონული არჩევნების პერს-
პექტივის შესახებ მკაფიო სურათს უჩვენებს. ასევე, 
განიხილავს ელექტრონული არჩევნების დამკვიდ-
რების პერსპექტივას საქართველოში.  
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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 შემთხვევაში, 
შესაძლებელი გახდება ოპოზიციასა და მმართველ 
გუნდს შორის არსებული კონფლიქტისა და არჩევ-
ნებთან დაკავშირებული პრინციპული საკითხე ბის 
მოგვარება, რაც გაზრდის ნდობას და საქართველოში 
ადმინისტრირებისა და დემოკრატიის ხარისხს 
გააუმჯობესებს. დოკუმენტის მიზანია, წარმოადგინოს 
ცალკეული კომპონენტების რეფორმის ძირითადი 
მიმართულებები, რათა ხელი შეუწყოს საარჩევნო 
რეფორმის პრინციპების შესახებ უფრო საგნობრივ 
დისკუსიას.

შიდაპარტიული დემოკრატია ქართულ 
პოლიტიკურ სისტემაში
ავტორი: ბაკურ კვაშილავა
კვლევა პარტიებში მიმდინარე შიდა პროცესებს 
ეხმიანება და გარკვეულწილად, კონკრეტული ჯგუფების  
გააქტიურებას უწყობს ხელს. მასში  მიმოხილულია 13 
მოქმედი პარტიის შიდა დემოკრატიის მაჩვენებელი 
სხვადასხვა კრიტერიუმის გათვალისწინებით, რაც  
ნათლად  წარმოაჩენს არსებულ სურათს და  ვითარების 
ანალიზის კარგ შესაძლებლობას გვაძლევს. დოკუმენტი 
მნიშვნელოვანია პოლიტიკური  სუბიექტებისთვისაც, 
როგორც  ინსტიტუციური განვითარების ქმედითი 
ინსტრუმენტი; ამასთან, დაეხმარება პოლიტიკურ 
პარტიებს, უკეთ განსაზღვრონ საკუთარი როლი 
შიდაპარტიული დემოკრატიის მშენებლობის პროცესში 
და  მეტი იმუშავონ  შიდა დემოკრატიის ხარისხის 
გასაუმჯობესებლად. 
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კულტურული მემკვიდრეობის 
ადმინისტრირების პრობლემები
ავტორი: თამარ ამაშუკელი
დოკუმენტი 21-ე საუკუნეში კულტურული მემკვიდ-
რეობის ეფექტიანი და ადეკვატური მართვა-გან-
ვითარების  გზებს მიმოიხილავს,  სხვადასხვა ქვე-
ყანაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და 
შენარჩუნების მაგალითებს გვიზიარებს და მათი 
გამოცდილების გათვალისწინებით, საქართველოში 
ეროვნულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვისა და გადარჩე-
ნის მეთოდებზე გვესაუბრება, რომელთა შორის, სა-
ხელმწიფოსთან ერთად,    მოქალაქეთა ჩართულობაც 
მნიშვნელოვანია. კულტურული მემკვიდრეობის 
დაცვა ქვეყნის პრიორიტეტად უნდა იქცეს, რომ-
ლის სტრატეგიის შექმნის, განხორციელებისა და 
მონიტორინგის პროცესში ყველა  თანაბრად ჩაერთ-
ვება - საჯარო თუ სამოქალაქო სტრუქტურა.

საქართველოში ურბანული საჯარო 
სივრცის გამწვანებასთან დაკავშირებული 
გამოწვევები
ავტორი: ირაკლი ჟვანია
მზარდი ქალაქების პირობებში განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა ენიჭება გამწვანებულ ტერიტორიებს. 
ქალაქების გაფართოებასა და მოსახლეობის 
რაოდენობის ზრდასთან ერთად, აუცილებელია 
შესაბამისი სარეკრეაციო სივრცეების განვითარებაც. 
ამას დღეს საუკეთესოდ ახერხებენ დასავლური 
სამყაროს ურბანული დასახლებები, სადაც დიდ 
ყურადღებას უთმობენ გარემოსდაცვით პოლიტიკას 
და ადამიანის ჯანმრთელობას. სამწუხაროდ, სა-
ქართველოში განსხვავებული ვითარებაა - დიდ 
ქალაქებში რეკრეაციული ზონები და მწვანე სივრცეები 
სულ უფრო მცირდება. ავტორი მიმოიხილავს ბოლო 
ათწლეულებში ამ მხრივ არსებულ სურათს და პრობ-
ლემის მოგვარების გზებთან დაკავშირებით რიგ 
რეკომენდაციებს გვთავაზობს.
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საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე 
საჯარო ფინანსების მართვასთან 
დაკავშირებული გამოწვევები
ავტორი: შორენა კახიძე
პუბლიკაციაში ავტორი საქართველოში მუნიციპალურ 
დონეზე საჯარო ფინანსების მართვასთან დაკავში_
რებულ გამოწვევებზე ამახვილებს ყურად ღებას და 
ფისკალური დეცენტრალიზაციის დადებით მხარეებზე 
გვესაუბრება. მიმოიხილავს საერთაშორისო ინსტრუ-
მენტებს, რომლებიც მუნიციპალიტეტებში საჯარო 
ფინანსების მართვის დამკვიდრებული პრაქტიკისა და 
გამოწვევების გასაანალიზებლად მნიშვნელოვანია. 
დოკუმენტის მიზანია, გამოკვეთოს ეს ინსტრუმენტები 
და მათ საფუძველზე გააანალიზოს საქართველოში 
მუნიციპალური ხელისუფლების პირობებში არსებული 
გამოწვევები და პრაქტიკა. 

პოლიტიკა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობა: შესავალი და 
ძირითადი გამოწვევები
ავტორი: კოკა კიღურაძე
დოკუმენტში გაანალიზებულია  პრობლემები, რომ-
ლებიც ხელს უშლის ადგილობრივ დონეზე პოლი-
ტიკის დაგეგმვას და წარმოებას; ავტორი საუბრობს 
ადგილობრივი პოლიტიკის ცენტრალიზებულ ხა-
სიათსა და იმ  მიზეზებზე, რაც ხელს უწყობს  გაუმ_
ჭვირ  ვალე და არაინკლუზიური მმართველობის 
არსებობას; დაინტერესებულ პირებს უზიარებს მოკ-
ლე და გრძელვადიან პერსპექტივაში პოლიტიკის 
დოკუმენტების შექმნის მიზნებსა და ამოცანებს, 
იძლევა რეკომენდაციებს პოლიტიკის დოკუმენტების 
შემუშავების, ხარისხის კონტროლისა და მათი 
მონიტორინგის შესახებ.
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COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 
საქართველოში და ადგილობრივი 
ხელისუფლების როლი პანდემიის 
დამარცხებაში
ავტორი: ნინო მირზიკაშვილი
დოკუმენტში მიმოხილულია 2021-ში კოვიდპანდემიის 
ფონზე ქვეყანაში არსებული რთული ეპიდემიოლოგიუ-
რი ვითარება და ის ღონისძიებები, რასაც ხე ლი-
სუფლება  ვითარების ნორმალიზაციისთვის მიმარ-
თავდა. ხაზგასმულია ამ პროცესში  ვაქცინაციის როლი 
და მნიშვნელობა. კვლევის მიზანია COVID-19-ის 
საწინააღმდეგო ვაქცინისადმი ნდობის ამაღლება 
და მასზე მოთხოვნის  ხელშეწყობა, განსაკუთრებით 
− მუნიციპალიტეტებში. მოცემულია რეკომენდაციები 
ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ვითარების 
გაუმჯობესებისა და  ვაქცინაციის პროცესის მიმართ 
მოსახლეობის ნდობის ასამაღლებლად. 
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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; 
• ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო უკრაინაში; 
• ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო მოლდოვაში; 
• აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID); 
• “ეროვნული ღვაწლი დემოკრატიისთვის” (NED) ;
• ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF);  
• დანიის ინსტიტუტი პარტიებისა და დემოკრატიისთვის (DIPD).

EECMD ონლაინ
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EECMD-ის ვებგვერდი:
www.eecmd.org

ინფორმაცია EECMD-ის დემოკრატიის სკოლების შესახებ
https://eecmd.org/democracy-schools

ამომრჩეველთა საინფორმაციო ვებგვერდები
www.Partiebi.ge    | 

EECMD Facebook-ზე
https://www.facebook.com/EECMD/

EECMD Twitter-ზე
twitter.com/eecmd_org

EECMD Youtube-ზე
youtube.com/c/eecmd

პუბლიკაციების ელექტრონული ბიბლიოთეკა
https://eecmd.org/publication

www.Presidenti.ge


