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წინამდებარე დოკუმენტი - რეგიონული განვითარების გზამკვლევი, არის მოქალაქეთა 

ხედვის დოკუმენტი, რომელიც მომზადებულია პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა 

ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ მონაწილეთა მიერ. 

პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრა-

ტიისთვის (EECMD) მიერ, USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და ეკონომიკური პოლი ტი-

კის კვლევის ცენტრთან (EPRC) თანამშრომლობით, და მიზნად ისახავს ამომრჩევლების 

იმდაგვარად გაძლიერებას, რომ წარმატებით მოითხოვონ მათთვის მნიშვნელოვან 

საკითხებზე ფოკუსირებული პოლიტიკური თუ საარჩევნო პროგრამები და ისეთი 

პოლიტიკის განხორციელება ქვეყანაში, რომელიც მეტად პასუხობს საქართველოს 

მოქალაქეების რეალურ საჭიროებებს. პროექტი საქართველოს ექვს რეგიონში: თბილისში, 

კახეთში, შიდა ქართლში, იმერეთში, სამეგრელოსა და აჭარაში ხორციელდება.

ავტორთა ჯგუფი:  ლიკა ჯანელიძე, გიორგი ოკრიბელაშვილი, კახა ნადირაძე, ელიტა 

ხმელიძე, მაკა ცერცვაძე, თამარ მანაგაძე, მაია კვარაცხელია

მენტორი: სალომე ჩიტორელიძე, პროექტის 2020 წლის მონაწილე

დოკუმენტის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი დახმარების 
წყალობით, რომელიც აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით 
იქნა გაწეული. დოკუმენტის შინაარსზე პასუხისმგებელია ავტორთა ჯგუფი და არ 
შეიძლება განხილულ იქნას როგორც აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული 
დემოკრატიისთვის (EECMD), ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC) და 
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ოფიციალური 
პოზიცია ან თვალსაზრისი.
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შესავალი

ახალგაზრდების მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სახელმწიფოს 
ჩამოყალიბებასა და აღმშენებლობაში უმნიშვნელოვანესია, რადგან ისინი 
არიან ქვეყნის დემოკრატიული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
გარანტები. სწორედ ამიტომ, მათ უნდა ჰქონდეთ, ერთი მხრივ, რეალური 
ბერ კეტები, რათა გავლენა მოახდინონ გადაწყვეტილების მიღების პრო ცესზე, 
მეორე მხრივ − სათანადო უნარები, ინფორმაციისა და ცოდნის რესურსი, რი-
თაც ხელისუფლების ორგანოებთან ეფექტიან თანამშრომლობას შეძლებენ.

ადგილობრივ თვითმმართველობაში ახალგაზრდების მონაწილეობა რე-
გიონის განვითარების, არსებული პრობლემების გადაჭრის, მიმდინარე გამო-
წვევებთან გამკლავებისა და პრიორიტეტების სწორად დასახვის ერთ-ერთი 
წინაპირობაა. ასეთ პროცესებში ახალგაზრდული ენერგიის ჩართვა ბადებს 
ინოვაციურ მიდგომებს, ქმნის რეგიონის ინტელექტუალური ძალების უკეთ 
გამოყენების გარემოს, რაც, თავისთავად, ხელს უწყობს დემოკრატიული 
სახელმწიფოს მშენებლობას. 

მუნიციპალიტეტები ვალდებული არიან, ახალგაზრდებს შეუქმნან თვითგა-
მოხატვისა და რეალიზების ისეთი პირობები, რაც მათ იდეებსა და ინიცია-
ტივებს საქმედ აქცევს. 

ახალგაზრდობა ადამიანის ფიზიკური და სოციალური განვითარების ისეთი 
ეტაპია, რომლის დროსაც იქმნება პიროვნებად ჩამოყალიბების, მისი საზო-
გადოებრივი აქტიურობის, მნიშვნელობისა და როლის განმაპირობებელი 
საფუძვლები. ამგვარი ფუნდამენტის სიმტკიცე დიდწილად განსაზღვრავს 
როგორც სახელმწიფოს, ისე საზოგადოების მომავალს, რადგან ახალგაზრდების 
სწორი თვალთახედვა ქვეყნის განვითარების სწორი გზაა. სწორედ ამიტომაა 
ახალი თაობა ნებისმიერი ცივილიზებული სახელმწიფოს განსაკუთრებული 
ფასეულობა და სიმდიდრე. ახალგაზრდობის − ადამიანის სოციალურ-
ასაკობრივი განვითარების ამ პერიოდში, ბიოლოგიური და ფსიქოლოგიური 
ჩამოყალიბების კვალდაკვალ, მიმდინარეობს ინდივიდის საზოგადოებაში 
ინტეგრირება.
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ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან 
დაკავშირებული ვითარების 
მიმოხილვა
ახალგაზრდობის პოლიტიკა საჯარო პოლიტიკის ერთ-ერთი კატეგორიაა, 
რომელიც სპეციფიკური სამიზნე ჯგუფის − ახალგაზრდების მხარდაჭერას 
ისახავს მიზნად. ახალგაზრდობის პოლიტიკა არის ხელისუფლების ორგა-
ნოების მიერ განხორციელებული სტრატეგია, რომელიც ხელს უწყობს 
ახალგაზრდების წარმატებულ ინტეგრაციას საზოგადოებაში და საშუალებას 
აძლევს მათ, იყვნენ საზოგადოების აქტიური წევრები. 

ეროვნულ დონეზე, საქართველოში, ახალგაზრდული პოლიტიკის მიმარ-
თულებით არაერთი დოკუმენტია შემუშავებული. მათ შორის ერთ-ერთი 
პირველი საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 2 აპრილის N553 განკარ-
გულებაა1, რომელიც მეტ-ნაკლებად სრულფასოვან წარმოდგენას გვიქმნის 
ახალგაზრდული სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ. იგი მოიცავს ოთხ 
სტრატეგიულ მიმართულებას. ესენია: 

• მონაწილეობა; 

• განათლება, დასაქმება, მობილობა;

• ჯანმრთელობა;

• სოციალური მხარდაჭერა და დაცვა.

თითოეული მიმართულების განმარტებისას ჩამოთვლილია სამთავრობო 
მიზნები, ხოლო მიზნების მისაღწევად დასახულია ამოცანები.

მეორე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც ახალგაზრდულ პოლიტიკას 
ეროვნულ დონეზე განიხილავს, არის საქართველოს პარლამენტის დადგენი-
ლება „2020-2030 წლების საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის 
კონცეფციის“ დამტკიცების შესახებ2. 

1 „საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის“ დამტკიცების 
შესახებ | სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ (matsne.gov.ge) 

2 „2020–2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფციის“ 
დამტკიცების შესახებ | სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ (matsne.gov.ge) 
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მასში ვკითხულობთ, რომ კონცეფციით გათვალისწინებული ახალგაზრდული 
სახელმწიფო პოლიტიკის მიზანია ისეთი გარემოს შექმნა, სადაც უზრუნველ-
ყოფილია ახალგაზრდების, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრე ბის 
მონაწილეობა, ღირსეული დასაქმება, ჯანმრთელობის დაცვა და კეთილ-
დღეობა.

გარდა ეროვნული ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტებისა, საქართველოს 
საერთაშორისო აქტებითაც აქვს ნაკისრი ვალდებულებები ახალგაზრდული 
პოლიტიკის მიმართულებით.

ასეთი ტიპის პირველი დოკუმენტი, რომელიც რეკომენდაციებს იძლევა, 
არის „განახლებული ევროპული ქარტია ადგილობრივ და რეგიონულ 
ცხოვრებაში ახალგაზრდობის მონაწილეობის შესახებ“3. 

ევროპული ქარტია გვთავაზობს ისეთ მიდგომას, რომლის პრინციპების 
გამოყენებაც შეიძლება ადგილობრივ დონეზე და ახალგაზრდების ჩარ-
თულობის ყველა სფეროში; მაგალითად, მონაწილეობითი პროექტების 
განხორციელებისას, ახალგაზრდებისა და ზრდასრულთა პარტნიორობის 
ჩამოყალიბებისას, ან ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა თუ ჯგუფების 
დაფუძნებისას და ა.შ. 

ქარტიაში ჩამოთვლილია დამაბრკოლებელი გარემოებები ადგილობრივ 
თვითმმართველობის საქმიანობაში ახალგაზრდობის ჩასართავად და 
განხილულია არაერთი კონტექსტი ნებისმიერი დისკრიმინაციის აღმო საფხ-
ვრელად. დოკუმენტის ერთი მონაკვეთი ეხება ახალგაზრდების გააქტიუ-
რების გზებსა და მონაწილეობის მნიშვნელობას; მითითებულია რეკომენ-
დაციებიც, რომლებიც ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებს აძლევს 
საშულებას, დაგეგმონ და წარმართონ ახალგაზრდობასთან დაკავშირებული 
ადგილობრივი პოლიტიკა.

კიდევ ერთი საერთაშორისო დოკუმენტია „ასოცირების ღრმა და ყოვლის
მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმება“4, რომელსაც 
ხელს აწერს, ერთი მხრივ, საქართველო და, მეორე მხრივ − ევროკავშირი. 
შეთანხმების მე-16 თავი ასეა დასათაურებული: „განათლება, ტრენინგი, 
ახალგაზრდობა“, რომლის 360-ე მუხლში ვკითხულობთ: „მხარეები თანხმ-
დებიან ახალგაზრდობის სფეროში თანამშრომლობაზე, რათა:

3 Revised Charter II https://rm.coe.int/1680703908

4 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  
http://www.economy.ge/index.php?page=economy&s=7 
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• ხელი შეუწყონ თანამშრომლობასა და გაცვლებს ახალგაზრდობის 
პოლიტიკის, ასევე ახალგაზრდებისა და ახალგაზრდა 
დასაქმებულთა არაფორმალური განათლების სფეროში;

• ხელი შეუწყონ ახალგაზრდებისა და ახალგაზრდა დასაქმებულთა 
მობილურობის გაზრდას, რაც წარმოადგენს კულტურათაშორისი 
დია ლოგის, ფორმალური საგანმანათლებლო სისტემის გარეთ 
ცოდნის, გამოცდილებისა და კომპეტენციის მიღების ხელშეწყობის 
მექანიზმს, მათ შორის − მოხალისეობის გზით;

• ხელი შეუწყონ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს შორის თანამშ -
რომლობას“. 

სახელმწიფო სტრატეგია ქმნის ახალგაზრდობის პოლიტიკის ზოგად ჩარჩოს. 
ძირითადად, ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავება ადგილობრივად მიმ-
დინარეობს და ეს ლოგიკურია − ახალგაზრდების წინაშე არსებულ გამო წვე-
ვებთან გამკლავება და საჭიროებების დაძლევა მართლაც რომ შეუძ ლე ბელია 
ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების ძალისხმევის გარეშე. ეს გან პი-
რობებულია რამდენიმე მიზეზით, მათ შორის:

• სახელმწიფო უფლება-მოვალეობებს, წესისამებრ, ხელისუფლების 
ის ორგანო ახორციელებს, რომელიც ყველაზე ახლოს არის მოქა-
ლა  ქეებთან. სწორედ ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანო ებია 
ახალ გაზრდებ თან ყველაზე დაახლოებული სახელმ წიფო ინსტი -
ტუ ტები, რომლებიც მყისიერად და უშუალოდ აწვდიან მათ საჭირო 
სერვისებს.

• ახალგაზრდების საჭიროებები და ინტერესები ხშირად 
განსხვავდება მუნიციპალიტეტების მიხედვითაც კი და შესაბამისად, 
განსხვავებულ მიდგომებსა და პროგრამებს ითხოვს; გარდა 
ამისა, რეგიონებში მცხოვ რები ახალგაზრდები, უმეტესწილად, 
ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებთან ურთიერთქმედებენ;

• არსებობს ბევრი ისეთი მომსახურება და ვალდებულება, რომელთა 
კონტროლსა და შესრულებას ადგილობრივი ხელისუფლების ორგა -
ნოები უზრუნველყოფენ.5

5 მასობრივი ღია ონლაინკურსი https://mooc.youthagency.gov.ge/ სსიპ ახალგაზრდობის სააგენტო, 
“მუნიციპალური ახალგაზრდობის პოლიტიკის განვითარების პროგრამა - საგანმანათლებლო 
პუბლიკაცია, I გამოცემა”, 2021
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5.

4.
3.
2.
1.

საქართველოში ახალგაზრდული პოლიტიკის წარმმართველ სამთავრობო 
უწყებას წარმოადგენს სსიპ „ახალგაზრდობის სააგენტო“, რომელიც მონა წი -
ლეობს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორ -
ციელებაში; ხელს უწყობს საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული 
პოლიტიკის განვითარებასა და საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობას; საა-
გენ ტოს მიზნებიდან გამომდინარე, გეგმავს და ახორციელებს პროგრამებს. 
„ახალგაზრდობის სააგენტო“ ხელს უწყობს აგრეთვე ისეთ რეფორმებს, 
როგო რიცაა: ახალგაზრდული მუშაკის პროფესიის დანერგვა და მხარდაჭერა, 
მუნი ციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარება, რეკრეაციული 
ახალ გაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა, მონაწილეობრივი 
ახალ გაზრდული პოლიტიკის განვითარება და საერთაშორისო თანამშ-
რომლობის გაძლიერება. 

რაც შეეხება რეგიონალურ დონეზე ახალგაზრდულ პოლიტიკასა და საქ მია-
ნობას. საკითხი განვიხილოთ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მაგა-
ლითზე. ახალგაზრდული საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობისა 
და ახალგაზრდების სწორი მიმართულებით განვითარების მიზნით ადგი-
ლობრივ ხელისუფლებას შემუშავებული აქვს „ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 
ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგია“.

მასში ჩამოყალიბებულია ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული 
საქმიანობის პრინციპები და მოცემულია ზოგადი ინფორმაცია ქალაქში ახალ-
გაზრდების რაოდენობისა და გენდერის საკითხების შესახებ. სტრატეგიის 
მიზნები და ამოცანებია:

 სამოქალაქო ცხოვრებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის გაფართოება;

 ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარება;

 ახალგაზრდების ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის მხარდაჭერა;

 ახალგაზრდებისთვის არაძალადობრივი, უსაფრთხო და ინკლუზიური 
გარემოს შექმნის ხელშეწყობა;

 ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერებისა და დასაქმების ხელ-
შეწყობა;

 ახალგაზრდული პოლიტიკის მართვის სისტემის გაუმჯობესება.6.
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სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად შექმნილია 
„ქუთაისის ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო 
გეგმა 20222024“6, რომელშიც მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული ამოცანები 
თი თო ეული მიზნის მისაღწევად, შესაძლო რისკები, შედეგისა და გავლენის 
ინდი კატორები, ასევე აქტივობები, რომლებიც ხელს შეუწყობს თითოეული 
ამო ცანის შესრულებას.

აღნიშნული დოკუმენტები ნათლად განსაზღვრავს რეგიონულ დონეზე მონა-
წილეობრივი ახალგაზრდული პოლიტიკის შექმნისა და განხორციელე ბის 
სტრატეგიებს, რომელთა გათვალისწინებაც მართებთ ადგილობრივ თვით-
მმართველობებს.

მონაწილეობრივი ახალგაზრდული პოლიტიკა

დემოკრატიული, ინკლუზიური და წარმატებული საზოგადოების მშენე ბ-
ლო ბა წარმოუდგენელია მასში ახალგაზრდების მონაწილეობის გარეშე. 
ხელისუფლება, სახელმწიფო სტრუქტურები თუ საზოგადოებრივი ორგანი-
ზაციები უნდა ინტერესდებოდნენ ახალგაზრდა თაობის პრობლე მებითა თუ 
სურვილე ბით და, ცხადია, უსმენდნენ მათ. ახალი თაობის წარმომადგენ-
ლებს უნდა ეძლეო დეთ შესაძლებლობა, გადაწყვეტილებები მიიღონ ისეთ 
საკითხებზე, რომ ლებიც მათთვის არსებითია. პროცესებში ასეთ მონაწილე-
ობა-ჩართულობას განაპირობებს მთელი რიგი საფუძვლები და სარგებელი 
− შეესაბამება გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-12 მუხლის მოთ-
ხოვნებსა და კარგი მმართველობის პრინციპებს; იმავდროულად, ქმნის 
პლატფორმას აქტიური მოქალაქეობის მისაღწევად, იძლევა ახალგაზრდების 
საჭიროებათა გამო ვლენისა და საჯარო პოლიტიკაში მათი გათვალისწინების 
შესაძლებლობას.

2022 წელს ქუთაისის მუნიციპალიტეტში, მერიის ახალგაზრდული ინიცია-
ტივების მხარდასაჭერი პროექტის ფარგლებში, შეიქმნა ახალგაზრდა მრჩე-
ველთა საბჭო, რომელიც როტაციის პრინციპით დაკომპლექტდება. ეს სათათ-
ბირო ორგანო, ფაქტობრივად, ახალგაზრდული და ერთადერთი პლატფორმაა, 

6 http://kutaisi.gov.ge/public/files/1645087551_ახალგაზრდობის%20სტრატეგია.pdf 
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რომელიც შეგვიძლია ახალგაზრდული მონაწილეობრივი პოლიტიკის ნაწილად 
მივიჩნიოთ. 

მრჩეველთა საბჭოს შექმნა არის პრეცედენტი და ახალგაზრდების 
მონაწი ლეო ბრივი პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტი, რომლის 
მდგრადობას სათანადო მექანიზმების დანერგვა უზრუნველყოფს.

ახალგაზრდული მოხალისეობრივი  
კულტურის დანერგვა

მოხალისეობა, როგორც სამოქალაქო ჩართულობის ერთ-ერთი ფორმა, თანა-
მედროვე დემოკრატიული საზოგადოების მეტად საყურადღებო მდგენელია. 
იგი ხელს უწყობს აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას, 
სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას, სოლიდარობისა და სოციალური 
ერთო ბის გაძლიერებას. ამიტომაც ეთმობა მოხალისეობის განვითარებას 
დიდი ყურა დღება ევროკავშირის ქვეყნებში, სადაც ბოლო რამდენიმე 
ათეული წლის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობს მოხალისეობის 
ხელშეწყობა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება.

2015 წლის 24 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი „მოხა-
ლი სეობის შესახებ“7. საკანონმდებლო აქტი არეგულირებს ურთიერთობებს 
მოხალისესა და შუამავალ ორგანიზაციას შორის (საქართველოს ტერიტორიაზე) 
და განსაზღვრავს მოხალისის სტატუსს, მოხალისეობის რაობასა და საქმია-
ნობის სფეროებს. აღსანიშნავია, რომ „2020-2030 წლებისთვის საქართვე-
ლოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფციის“ დოკუმენტშიც ხაზგასმულია 
ახალგაზრდული მოხალისეობის, როგორც ახალგაზრდების მონაწილეობისა 
და ჩართულობის ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტის მნიშვნელობა. 

ამ ეტაპზე ქუთაისის მუნიციპალიტეტში მოხალისეობრივი საქმიანობის 
პოპულა რიზაციას მეტწილად ადგილზე მომუშავე სხვადასხვა პროფილის 
საერთაშორისო თუ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები ეწევიან. 

7 საქართველოს კანონი „მოხალისეობის შესახებ“ | სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნე“ (matsne.gov.ge)
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ახალგაზრდული მონაწილეობრივი 
ბიუჯეტირება 

ბოლო ათწლეულში მონაწილეობრივი ბიუჯეტირების თემა მეტად აქტუა ლური 
გახდა დასავლეთის ქვეყნებში, სადაც ეს მექანიზმი ინტენსიურად ინერგება 
როგორც ადგილობრივ, ისე ცენტრალურ დონეზე.

ერთი განსაზღვრება, თუ რა არის ადგილობრივი მონაწილეობითი ბიუჯეტი-
რება, არ არსებობს, რადგან სხვადასხვა ადგილას განსხვავებული ფორმა აქვს. 
ადგილობრივი მონაწილეობითი ბიუჯეტირება შეიძლება გავიგოთ როგორც 
პროცესი, რომლის დროსაც მოქალაქეები, მომსახურების მიმწოდებლები, 
ადგილობრივი ადმინისტრაცია და მოხელეები ერთობლივად განსაზღვრავენ, 
განიხილავენ და პრიორიტეტს ანიჭებენ საჯარო სახსრებით დაფინანსებულ 
პროექტებს. პროცესი ანიჭებს მათ უფლებამოსილებას, მიიღონ რეალური 
გადაწყვეტილებები, თუ როგორ ხარჯონ ფული. ამრიგად, ადგილობრივი 
მონა წილეობითი ბიუჯეტირება საშუალებას აძლევს მოქალაქეებს (რომლე-
ბიც არ არიან არჩევით თანამდებობებზე), მონაწილეობდნენ ადგილობრივი 
საჯარო ფინანსების (გარკვეული ნაწილის) როგორც დაგეგმვაში, ისე მათ 
განაწილებაში.

უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ადგილობრივი მონაწილეობითი დაგეგმვა ნიშ -
ნავს მოქალაქეთა ჩართვას ინიციატივების გამოვლენისას და პრიორიტე -
ტე ბის განსაზღვრისას. ადგილობრივი მონაწილეობითი ბიუჯეტირება ასევე 
მოითხოვს ბიუჯეტთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღება-შესრუ-
ლების მონი ტორინგში ჩართვას.

კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბიუჯეტირების პროცესში მოქა ლა-
ქეთა ჩართულობა დიდი გამოწვევაა ქვეყნისა და ცალკეული მუნიციპალიტე-
ტებისთვის. სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, ადვო კა-
ტირების საკით ხებთან დაკავშირებით, გარკვეულ სფეროებში ფიქსირ  დე ბოდა 
ახალ გაზრდების ჩართულობა ადგილობრივი ბიუჯეტირების პროცესებ ში; 
თუმცა ეს უმეტესწილად ხდებოდა კონკრეტული არასამთავრობო ორგანი-
ზაციების პროექტებისა და პროგრამების განხორციელებისას. ქუთაისის 
მუნი ციპალიტეტში, ამ ეტაპზე, ახალგაზრდები ბიუჯეტირების პროცესში 
აქტიურად არ მონაწილეობენ.
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ახალგაზრდული საქმიანობა 

ახალგაზრდული საქმიანობა სპეციფიკური სფეროა, რომელიც გულისხმობს 
საგანმანათლებლო მუშაობას ახალგაზრდებთან და ახალგაზრდებისთვის. 
საქმიანობა წარიმართება ფორმალური განათლების, ოჯახური და სამსახუ-
რებ რივი კონტექსტის მიღმა და ხელს უწყობს ახალგაზრდების განვითარებასა 
და კეთილდღეობას, საზოგადოებაში მათ აქტიურ მონაწილეობასა და 
ინტეგრაციას. ახალგაზრდული საქმიანობა არის ე.წ. ქოლგა-ტერმინი, მოიცავს 
აქტივობებს ახალგაზრდებთან ერთად და განკუთვნილია ახალგაზრდებისთვის 
მათი განვითარების მიზნით. აქტივობა შეიძლება იყოს როგორც სოციალური 
ან კულტურულ-საგანმანათლებლო, ისე პოლიტიკური ბუნების. 

ახალგაზრდული საქმიანობა ერთგვარი გამაძლიერებელი პრაქტიკაა, 
რომელიც მხარს უჭერს და ხელს უწყობს ახალგაზრდის დამოუკიდებლობას, 
საზოგადოებაში მონაწილეო ბას, მისი უფლებებისა და პოტენციალის 
სრულად რეალიზებას; ძირითადად, წარიმართება არაფორმალურ გარემოში, 
ფორმალური განათლების მიღმა, მაგალითად, სკოლის, უნივერსიტეტის გარეთა 
სივრცეებში და მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისთვის მრავალფეროვანი 
შესაძლებლობების შეთავაზებას. მას აქვს ძლიერი საგანმანათლებლო 
მიზანიც და ამ შემთხვევაში, არაფორმალური განათლება არის ამ 
საგანმანათლებლო განზომილების ბირთვი. ევროპაში მრავალფეროვანია 
ახალგაზრდული საქმიანობის პრაქტიკა, ისევე როგორც იმ ადამიანების 
სტატუსი, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობენ.

ახალგაზრდების დასაქმება 

ღირსეული სამუშაო ადგილი, სრულფასოვანი შრომა და ღირსეული შემოსავალი 
ადამიანის სოციალური უფლებების ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია. 

საქართველოში ორგანიზებული სახით შრომის ბაზრის ინფრასტრუქტურის 
გან ვითარება და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების შექმნა 2012 
წლიდან დაიწყო. 2014 წელს საქართველომ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან 
ასოცირების ხელშეკრულებას, რის შედეგადაც საგრძნობლად განვითარდა 
შრომის ბაზრის ინფრასტრუქტურა, შემუშავდა პროგრამები, რომლებიც 
ახალგაზრდების, როგორც მოწყვლადი ჯგუფის (14-29 წლამდე) დასაქმებასა 
და უნარების განვითარებას ემსახურება.
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ახალგაზრდების უმუშევრობასთან ბრძოლაში განათლება საკვანძო საკითხია. 
ფინანსური ინვესტიცია, რომელიც ახალგაზრდების განათლებას მოხმარდა, 
ლოგიკურად, მომავალში წარმატებით დასაქმების საწინდარი უნდა იყოს, 
რეალურად კი და არცთუ იშვიათად − გაწეულ დანახარჯებს უკუგება არ მოაქვს. 
ამის არაერთი მიზეზი შეიძლება დავასახელოთ; მაგალითად, შრომის ბაზარ-
ზე არ არის მოთხოვნა ამა თუ იმ პროფესიის კადრებზე ან მათი ცოდნა და 
უნა რები ვერ აკმაყოფილებს დამსაქმებლის მოთხოვნებს... ამ პრობლემის 
მოგვარება ევალება „დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს“, ადგილობრივი 
თვითმმართველობა კი, სამწუხაროდ, პოლიტიკის წარმართვაში ამ დრომდე 
არ მონაწილეობს.

გენდერული მეინსტრიმინგი

გენდერი გულისხმობს სოციალურად განსაზღვრულ როლებს, ნორმებს, ქცევებს, 
ფუნქციებს, აღქმებს, პიროვნულ ნიშან-თვისებებს, დამოკიდებულებებსა და 
იმ მოლოდინს, რაც კაცებისა და ქალების, გოგოებისა და ბიჭების მიმართ 
გვიჩნდება ამა თუ იმ კულტურასა და საზოგადოებაში.

საქართველოს კანონმდებლობაში გენდერული თანასწორობა განმარტებულია, 
როგორც „ადამიანის უფლებათა ნაწილი, რომელიც გულისხმობს ქალისა და 
კაცის თანასწორ უფლება-მოვალეობებს, პასუხისმგებლობასა და თანას -
წორუფლებიან მონაწილეობას პირადი და საზოგადოებრივი ცხოვრების 
ყველა სფეროში“. გენდერული თანასწორობა თანაბრად ეხებათ ქალსაც და 
კაცსაც, ასევე − კერძო და სახელმწიფო სექტორებს.

გენდერული თანასწორობის მისაღწევად მსოფლიოში შემუშავებულია სტრა-
ტეგია, რომელსაც გენდერული მეინსტრიმინგი ეწოდება და რომელმაც უნდა 
უზრუნველყოს ქალებისა და კაცების, გოგოებისა და ბიჭების მონაწილეობა 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მეინსტრიმინგი აგრეთვე აფასებს, 
რამდენად არის გათვალისწინებული ახალგაზრდების, ქალებისა თუ კაცების 
საჭიროებები პოლიტიკასა და პროგრამებში.

მეინსტრიმინგის სტრატეგიის წარმატებით განხორციელებას, პოლიტიკური 
სფეროს და სექტორის მიუხედავად, სჭირდება პოლიტიკის შემქმნელთა ცნო-
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ბი ე რების ამაღლება, მუნიციპალიტეტების თანამშრომელთა და გენდერის 
სპე ციალისტთა ჩართულობა. მაგალითად, თუ ადგილობრივი თვითმმარ-
თვე ლობის დონეზე იგეგმება ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარება ან 
სხვა პოლიტიკის ან/და პროგრამის შემუშავება, საჭიროა მუნიციპალიტეტის 
თანამშრომელთა გადამზადება ისეთი საკითხების შესამეცნებლად, 
როგორიცაა:

1. გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერების პრინციპები, 
უნარ-ჩვევებისა და შესაძლებლობების გაძლიერება, გენდერული 
თვალთახედვით გაანალიზება;

2. სქესის ნიშნით კლასიფიცირებული მონაცემების შეგროვება და 
სტატისტიკის წარმოება, ეფექტიანი მონიტორინგის, შეფასების 
სისტე მებისა და ინსტრუმენტების გაცნობა;

3. ეფექტიანი კომუნიკაცია, ქსელები და კავშირები სხვადასხვა სექ-
ტორ თან, მათ შორის: ცენტრალურ და ადგილობრივ მთავრობებთან, 
არასამ თავრობო ორგანიზაციებსა და ბიზნესსექტორთან;

4. კვალიფიციურ ადამიანურ კაპიტალზე ზრუნვა. სამოქალაქო საზოგა-
დოე ბისა და თემის ლიდერთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა;

5. გენდერული მეინსტრიმინგი, როგორც გენდერული ანალიზისა  
და გენდე რული პერსპექტივის მთლიანობა.

გენდერული ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით იწყება მიღებული ინფორმა-
ციისა თუ მონაცემების პრაქტიკაში გამოყენება. ინტეგრირების ეს პროცესი 
გულისხმობს პროექტის ან პოლიტიკის დაგეგმვასა და შემუშავებას, მიზნის, 
ამოცანებისა და აქტივობების განსაზღვრას შესაბამისი, გაზომვადი ინდი კატო-
რებით. ამ შემთხვევაში, გენდერული თვალთახედვის ანალიზი ძირითადი 
დაგეგმვის ინსტრუმენტია, რომელიც გვეხმარება, გავეცნოთ არსებულ 
სიტუაციას და გამოვიყენოთ მიღებული ინფორმაცია გადაწყვეტილების 
მისაღებად − ანუ როგორი იქნება ჩვენი მიზნები, დასახული ამოცანები, 
სამიზნე ჯგუფები და დაგეგმილი აქტივობები.
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პრობლემის აღწერა და შეფასება

1. ახალგაზრდული პოლიტიკის პრობლემების ანალიზი 

ახალგაზრდული პოლიტიკის სტრატეგიული დოკუმენტების არსებობის 
მიუხედავად, ამ დრომდე პრაქტიკაში მაინც გვხვდება ისეთი ბარიერები, 
რომლებიც ხელს უშლის ახალგაზრდული მონაწილეობრივი პოლიტიკის 
განხორციელებას. მასში ჩართვა აძლიერებს ახალგაზრდებს და აძლევს 
საშუალებას, გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობები, მოსინჯონ თავი, 
როგორც ლიდერებმა და განავითარონ თემი, შეიძინონ საკვანძო უნარ-ჩვევები, 
მათ შორის, მოქალაქეობრივი კომპეტენციები და ხელი შეუწყონ აქტიური 
სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. 

ახალგაზრდული საქმიანობის გაფართოება-გაძლიერება, დაკავში რე ბული 
მონაწილეობრივი პოლიტიკის განვითარებასთან, გულისხ მობს: საგანმა-
ნათლებლო საქმიანობას ახალგაზრდებთან და ახალგაზრ დებისთვის; 
წარიმართება ფორმალური განათლების, ოჯახური და სამსახურებრივი კონ-
ტექსტის მიღმა; ხელს უწყობს ახალგაზრდების განვითარებასა და კეთილ-
დღეობას, საზოგადოებაში მათ აქტიურ მონაწილეობასა და ინტეგრაციას.

სსიპ „ახალგაზრდული სააგენტო“, ეროვნულ დონეზე, ახალგაზრდული პოლი-
ტიკის განვითრების მიმართულებით ქმნის ახალგაზრდულ მრჩე ველთა 
საბჭოებს და ორგანიზებას უწევს ახალგაზრდებისა და ახალგაზრდული 
ორგა ნიზაციებისთვის ეროვნული და რეგიონული ფორუმების გამართვას. ამ 
მიზნით და სააგენტოს მხარდაჭერით, ქუთაი სის მუნიციპალიტეტში, მერიის 
ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდასაჭერი პროექტის ფარგლებში, 
იქმნება ახალგაზრდა მრჩეველთა საბჭო − მუდმივმოქმედი როტაციული 
(განახლე ბადი) ორგანო. საბჭოს ევალება თავისი ახალგაზრდა წევრების 
კომპეტენციის ამაღ ლება და მათი ინიციატივების განსახორციელებლად 
საჭირო რესურ სით უზრუნველყოფა. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ ახალგაზრდების საჭიროებები განსხვა ვე ბულია რეგი-
ონებისა და ასაკის მიხედვით, განსხვავებულია მათი სურ ვილები, მიზნები და 
მიდგომებიც. შესაბამისად, თითოეული რეგიო  ნის ახალგაზრდული პოლიტიკა 
უნდა დაიგეგმოს ადგილობრივ თავისე ბურებათა გათვალისწინებით.

ამის თვალსაჩინო მაგალითია ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ინიცია ტივით 
ჩატარებული კვლევა, რომელმაც მოიცვა ქალაქი თბილისი და იმერეთის 
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რეგიონი.8 მასში განხილულია, თუ რა ფორმით მიმდინარეობს ახალგაზრდული 
პოლიტიკის იმპლემენტაცია ადგილობრივ დონეზე, მუნიციპალიტეტებში. 
ამასთან, კვლევის მიზანია დაადგინოს, არის თუ არა ახალგაზრდული პოლიტიკა 
ინკლუზიური და გულისხმობს თუ არა მხარეთა პრაქტიკულ ჩართულობას. 
მიუხედავად იმისა, რომ კვლევა არ მოიცავს მთელ ქვეყანას, ზოგად წარმო -
დგენას გვიქმნის მუნიციპალურ დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის 
შემუშავება-წარმოების მხრივ.

კვლევის ძირითადი მიგნებები: ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმო-
მადგენლებმა ცოტა რამ თუ იციან ახალგაზრდების საჭიროებების შესახებ. 
უფრო მეტიც − არ ინტერესდებიან და ხშირად არც იყენებენ ახალგაზრდების 
საჭიროებებთან დაკავშირებულ კვლევებს. ახალ გაზრდულ პროექტებზე 
დახარჯული თანხა თუ ბენეფიციართა რაო დენობა ფაქტობრივი მონაცემებია 
მხოლოდ და არაფერს ამბობს თვისებრივ შედეგებზე.

ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარებისას ურთიერთობა ადგილობრივ თვით-
მმართველობებსა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის არის სიმბოლური 
ხასიათის და არა პრობლემის დაძლევასა თუ შედეგზე ორიენტირებული. ამ 
შეფასებას ამყარებს ახალგაზრდულ პოლიტიკაზე დახარჯული ფისკალური 
მაჩვენებელი.

კვლევის შედეგებმა და გარემოებებმა გამოავლინა ახალგაზრდული პოლი-
ტიკის წარმოების მხრივ ქვეყანაში არსებული მძიმე რეალობა. მუნიციპალური 
ერთეულების აქტივობები ახალგაზრდული პოლიტიკის გასაძლიერებლად 
არ არის თანმიმდევრული და გრძელვადიან შედეგებზე ორიენტირებული. 
რეგიონულ დონეზე „ახალგაზრდობის სააგენტოს“ მხარდაჭერით მომზადდა 
დოკუმენტი „ახალგაზრდების საჭიროებები, ინტერესები, გამოწვევები 
და რესურსების კვლევა ქუთაისის მუნიციპალიტეტში“. მასში მონაწილე 
ახალგაზრდებს პრობ ლემურ საკითხებად მიაჩნიათ: მუნიციპალიტეტსა და 
ახალ გაზრ დებს შორის კომუნიკაციის ნაკლებობა; აქტივობების შესახებ 
ახალგა ზრდების არაინფორმირებულობა; გასართობი და შემეცნებითი 
ახალ გაზრდული სივრცეების სიმცირე; უმუშევრობა და დაბალი ანაზ
ღაურება; ნახევარგანაკვეთური სამუშაო გრაფიკის არარსებობა; სამუ
შაო ადგილებზე ახალგაზრდებისთვის დიდხნიანი სამუშაო სტაჟის 
მოთხოვნა; სტუდენტებისთვის სხვადასხვა მომსახურებაზე შეღავათების 
უგულებელყოფა.

2022 წელს ქუთაისის საკრებულომ დაამტკიცა ქუთაისის მუნიციპა ლი  ტეტის 
ახალგაზრდული განვითარების სტრატეგია და შეიმუშავა სტრატეგიის 
სამოქმედო გეგმა. თავად ფაქტი, რომ მუნიციპალიტეტში უკვე არსებობს ასეთი 

8 https://library.fes.de/pdf-files/bueros/georgien/15958.pdf
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დოკუმენტები, პოზიტიურ მოლოდინს აჩენს. 2022 წლამდე, შეიძლება ითქვას, 
ქალაქში ახალგაზრდული პოლიტიკა არ არსებობდა და ახალგაზრდული საკი-
თხები მხოლოდ ცალკეული ინდივიდის ინიციატივებზე იყო დამოკიდებული. 
ახალგაზრდულ საქმია ნობაზე ამგვარ აღქმას ხელს უწყობს, ერთი მხრივ, 
ქალაქ ქუთაისის მერიის სტრუქტურული დაყოფა და მცირე ადამიანური 
რესურსი, მეორე მხრივ კი, დაფინანსების ოდენობა. სტრუქტურულად, ახალ-
გაზრდული საქმიანობის წარმმართველ რგოლს წარმოადგენდა ქუთაისის 
მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, სპორტის, განათლებისა 
და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება. ამ მოცემულობით ნათლად 
იკვეთება ახალგაზრდული საქმიანობის პრიორიტეტულობის ხარისხი და 
ადამიანური რესურსის სავარაუდო განაწილებაც, რაც, ცხადია, საკმარისი არ 
არის სრულყოფილი საქმიანობისთვის. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2022 წლის 
მაისიდან, ქუთაისის მერიის რეორგანიზაციის შედეგად, ადმინისტრაციული 
სამსახურის სტრუქტურას გამოეყო კულტურის, სპორტის, განათლებისა და 
ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფი ლება და დამოუკიდებელ ერთეულად 
ჩამოყალიბდა. ეს ფაქტი კიდევ ერთ პოზიტიურ მოლოდინს აჩენს, რეალისტურს 
ხდის ქუთაისის ახალგაზრდული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესრულებას. 

ახლად ჩამოყალიბებული სტრუქტურის მიხედვით, არსებობს კულტურის, 
სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური, რომელიც 
მოიცავს ორ დანაყოფს − როგორც სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა, ისე 
კულ ტურისა და განათლების განყოფილებებს. ამჯერად ჩვენთვის საინტერესოა 
სპორტისა და ახალ გაზრდობის საქმეთა განყოფილება, რომელშიც შტატით 
ოთხი თანამშრომელია: განყოფილების ხელმძღვანელი და სამი სპეციალისტი.

ახალგაზრდული პოლიტიკის განმსაზღვრელი „2020-2030 წლების თვის 
საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფციის“ ტექსტი გარკ-
ვეულწილად აბსტრაქტულია, ხოლო საკითხებისადმი დამო კიდებულება 
− განზოგადებული. დოკუმენტის შინაარსი და ლოგიკა არაორაზროვნად 
მიანიშნებს შემდეგზე: ახალგაზრდული საქმია ნობის წარმმართველი უნდა 
იყოს ის ორგანო, რომელიც ყველაზე ახლოსაა ახალგაზრდებთან. ჩვენს 
რეალობაში ასეთი ორგანოები ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებია. თუმცა, 
ამ ეტაპზე, კონცეფციის მოთხოვნები და ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 
შესაძლებლობები ერთმანეთს არ ემთხვევა − არც შესაბამისი ფინანსები 
არსებობს და არც ადამიანური რესურსი. როდესაც ქვეყანაში ახალგაზრდული 
პოლიტიკის განმსაზღვრელი ძირითადი დოკუმენტები ახალგაზრდული 
საქმიანობის წარმმართველად ადგილობრივ თვითმმართველობას 
მიიჩნევს, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია, ამ მიმართულებით კონკრეტული 
და მკაფიოდ ჩამოყალიბებული გეგმა ჰქონდეს. 
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ქუთაისის მუნიციპალიტეტში დაწყებულია პოზიტიური ცვლილებები, უკვე 
არსებობს ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის განვი თარების 
სტრა ტეგია და სამოქმედო გეგმა. თუმცა ჯერ კიდევ გაურკვეველია ფინანსური 
რესურსის საკითხი, რომლის ოდენობაზეც იქნება დამოკიდებული სამოქმედო 
გეგმის წარმატება. დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ საჭირო ფინანსების 
გარეშე სამოქმედო გეგმის შესრულება სათუოა.

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიიდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის 
მიხედვით, 2021 წლის განმავლობაში ახალგაზრდულ პროექტებზე დახარჯული 
თანხით, 2022 წელს მიღებული სამოქმედო გეგმა, ფაქტობრივად, ვერ 
შესრულდება. პოზიტიური მოლოდინი მხოლოდ მაშინ გაგვიჩნდებოდა, თუ 
ფინანსური რესურსი გაიზრდებოდა. 2021 წელს ადმინისტრაციული სამსა-
ხურის კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმე თა 
განყოფილების საერთო ბიუჯეტი შეადგენდა 1 207 700 ლარს, აქედან ახალ-
გაზრდულ ღონისძიებებში დაიხარჯა 286 300 ლარი. დახარჯული თანხის 
ნაწილი − 45 756 ლარი ქუთაისის მერიის მიერ ახალგაზრდული ინიციატივების 
ფარგლებში გამოცხადებულ და დაფინანსებულ პროექტებს მოხმარდა, ხოლო 
დანარჩენი თანხა − გაუთვალისწინებელ ღონისძიებებს, აგრეთვე ცალკეულ 
ინდივიდთა ინიციატივით გამართული სხვადასხვა ღონისძიების დაფინანსებას. 
2021 წლის აქტივობებით ნათლად იკვეთება, რაოდენ არაორგანიზებულად და 
ქაოსურად წარიმართა ახალგაზრდული საქმიანობა.

რაც შეეხება ქუთაისის ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიას და მის 
სამოქმედო გეგმას. გულდასმით გაცნობის შემდეგ შეგვექმნა შთაბეჭდილება, 
რომ სამოქმედო გეგმის ინდიკატორები ბუნდოვანია − რთულია გაზომო 
მათი კონკრეტული შედეგები. ამასთან, სტატისტიკური კვლევის ანალიზით 
სათანადოდ არ არის დასაბუთებული დასახული ძირითადი მიზნის აუცილებ
ლობა. თავად კვლევაც არ იყო სრულყოფილი. ამიტომაც საჭიროა ხელა-
ხალი, მუნიციპალიტეტის თავისებურებებს მორგებული კვლევა. გარდა ამისა, 
ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუ მენტს არ აქვს გზამკვლევი, თუ როგორ 
მიიღწევა ამ დოკუმენტით განსაზღვრული მიზნები.

რეალურად, სახელმწიფოებრივ დონეზე გააზრებულია ახალგაზრ დების 
მნიშვნელობა და ახალგაზრდული პოლიტიკის აუცილებლობა; არსებობს 
აგრეთვე შესაბამისი დოკუმენტები, რომლებიც თეორიულად აყალიბებს თემის 
არსს. ახლა, ამ ეტაპზე, გარდაუვალი ამოცანაა მაღა ლი პოლიტიკური ნების 
გამოხატვა იმისთვის, რომ ახალგაზრდული საკითხები სახელისუფლებო 
დაწესებულებების საქმიანობის ერთერთ პრიორიტეტად იქცეს. უამისოდ 
ადგილობრივი ახალგაზრდული პოლიტიკა ვერც ეფექტიანი იქნება და ვერც 
ხარისხიანი. პოლიტიკა უნდა შემუშავდეს ახალგაზრდული პრობლემების, 
გამოწვევებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით. 
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ახალგაზრდების მონაწილეობრივი პოლიტიკისა და ახალგაზრდების ჩარ-
თუ ლობაზე ორიენტირებული დოკუმენტების არსებობის მიუხედავად, 
პრაქტიკაში უამრავი ბარიერი ჩნდება; მაგალითად, ახალგაზრდები ნაკლებად 
მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის აქტივობებში. ქუთაისის მერიის შესა-
ბამის სამსახურებს შემუშავებული რომ ჰქონდეთ კომუ ნიკაციის სტრატეგია, 
ახალგაზრდებს, როგორც აქტიურ სოციალურ ჯგუფს, წინასწარვე აცნობებდა 
ამის შესახებ კარგად მოფიქრებული საინფორმაციო არხების მეშვეობით. 

უნდა ვაღიაროთ, რომ თავად ახალგაზრდობა ერთგვარი ნიჰილიზ მით ეკი დება 
ამგვარ აქტივობებში მონაწილეობას. სწორედ ამიტომ უნდა გააქტიურდნენ 
შესაბამისი სამსახურები, რათა უზრუნველყონ სხვადასხვა ონლაინ 
 პლატ ფორმისა თუ ქსელის შექმნა-განვითარება. 

მუნიციპალიტეტმა კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფებს უნდა მოარგოს ახალ-
გაზრდულ პოლიტიკაზე დაფუძნებული ინიციატივები, გაითვა ლისწინოს 
ახალგაზრდების ასაკობრივი კატეგორიები (14-იდან 29 წლამდე). სამიზნე 
ჯგუფებს შორის, ცხადია, უნდა მოიაზრებოდნენ შშმ პირები, ახალგაზრდა 
მეწარმე ქალები, სოციალურად დაუცველი დევნილი ახალგაზრდები და 
სხვ. სამწუხაროდ, ასე არ ხდება − მუნიციპალიტეტს არც ინიციატივები 
შეუმუშავებია და არც სამიზნე აუდიტორია შეურჩევია.

ამჟამად ქუთაისში მხოლოდ ერთი ახალგაზრდული სივრცეა − საზო გადოებრივ 
კოლეჯ „იბერიაში“, და მისი არსებობის შესახებ ახალ გაზრდების უმრავლესობამ 
არაფერი იცის. ამას მოწმობს დაბალი მიმართვიანობა, რასაც კოლეჯის ადმი-
ნისტრაციაც ადასტურებს. თავისთავად ახალგაზრდული სივრცეების შექმნა და 
განვითარება აუცილებელი წინაპირობაა ახალგაზრდების გასააქტიურებლად. 
არცთუ იშვიათად, ასეთი სივრცე ნაკლებად ხელმისაწვდომია სხვადასხვა 
ჯგუფებისა და განსხვავებული აქტივობებისთვის. 

რას გულისხმობს ახალგაზრდული სივრცის კონცეფცია? 
ეს არის ადგილი, სადაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ სასურველ დროს მისვლა, 
მათთვის საინტერესო აქტივობებში ჩართვა და სარგებლობა იმით, რასაც 
მასპინძლები სთავაზობენ. კოლეჯ „იბერიაში“ არსებული ახალგაზრდული 
სივრცე ამის შესაძლებლობას არ იძლევა, ის უფრო წინასწარ განსაზღვრულ 
სამიზნე ახალგაზრდებზეა მორგებული და ვერ აკმაყოფილებს ახალგაზრდული 
სივრცის კონცეფციას.
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ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული პოლიტიკის ფარგლებ ში გან-
ხორ ციელებული აქტივობები არ ემსახურება არაფორმალური განათლების 
მიღებას, კონკრეტული უნარების განვითარებას და ღონისძიებებს, რომლებიც 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობის 
ხარისხს გაზრდის.

აქტივობები ძირითადად მოიცავს ახალგაზრდული პოლიტიკით განსა-
ზღვრულ ჯანმრთელობისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრე ბის 
სტრატეგიულ ხაზს და ნაკლებად ფარავს სხვა მიმართულებებს, როგორიცაა: 
მონაწილეობა, განათლება, დასაქმება, მობილობა, სპეციალური მხარდაჭერა 
და სოციალური დახმარება.

ახალგაზრდულ პოლიტიკაში გასათვალისწინებელია ბარიერები, რომლე-
ბიც განთლების მიღებიდან დასაქმებაზე გადასვლისას წარმოიქმნება. 
ახალგაზრდები ეკონომიკურად განსაკუთრებით მოწყვ ლად კატეგორიას 
განეკუთვნებიან, არ არიან ფინანსურად დამოუკიდებლები, რაც უშუალო 
გავლენას ახდენს მათ სამოქალაქო თუ პოლიტიკურ აქტივობაზე. ფინანსური 
პრობლემები კვლავაც ახალგაზრდების მთავარ გამოწვევად რჩება, რაც 
უმუშევრობის მაღალი დონით არის გამოწვეული. დასახელებული პრობლემის 
გადასა ჭრელად, ამ ეტაპზე, დასაქმებისა და ეკონომიკური გაძლიერების 
მიზ ნით, მხოლოდ ცენტრალურ დონეზეა შესაძლებელი ინტერვენცია, 
რეგიონულ და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში კი ეს ვერ ხერხდება. 
არადა, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მე-16 მუხლის 
საფუძველზე, მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებაა, განახორციელოს 
ახალგაზრდების დასაქმების ხელშემწყობი ღონისძიებები. ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ასეთ აქტივობებს არ ითვალისწინებს.

კვლევის მიმდინარეობისას გაირკვა, რომ ზოგადი პრინციპების დო ნეზე 
შრომის ბაზრის პოლიტიკა პასუხობს ისეთ გამოწვევას, როგო რიცაა უნარების 
შეუ საბამობის შემცირება. თუმცა, ზოგადად, ქვე ყანაში გატარებულ შრომის 
ბაზრის „მიწოდების პოლიტიკას“ არ აქვს პირდაპირი კავშირი შრომის ბაზრის 
„მოთხოვნის პოლიტიკასთან“ და არც რომელიმე ინდუსტრიული პოლიტიკის 
ჩარჩოსთან. სამუშაო ძალის მიწოდების მხრივ, ეს ქვეყნის გრძელვადიანი 
ეკონომიკური განვითარების ნაკლია, უნარების შეუსაბამობის შემცირება კი 
საკითხის მხოლოდ მოკლევადიან გადაწყვეტას გულისხმობს.9

რაც შეეხება ახალგაზრდული მოხალისეობის პრობლემას. მიუხედავად იმისა, 
რომ საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა ახალგაზრდული პოლიტიკის 
დოკუ მენტი და საერთაშორისო ვალდებულებებიც იტვირ თა, ჯერჯერობით, 

9 ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობა - თემატური მოკვლევის ანგარიში, 2021
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ქმედითი ნაბიჯები არ გადადგმულა. ამიტომაც არის მოხალისეობრივი 
კულ ტურა განუვითარებელი, ცოტაა ოფიციალური მოხალისეობრივი პროგ
რამები და დაბალია ამგვარ საქმიანობაში მონაწილეობის მაჩვენებელიც. 

რით არის გამოწვეული ასეთი ვითარება?
მოხალისეობრივი ინფრასტრუქტურის კომპონენტებიდან ჯერჯერობით 
არსებობს მხოლოდ კანონი, არსებობენ ადგილობრივი და საერთაშო რისო 
მოხალისეობრივი ორგანიზაციები. თუმცა მათი რაოდენობა მცირეა და მათ 
შორის კოორდინაციაც დაბალია. იმისათვის, რომ სფერო ამოქმედდეს, საჭიროა 
ინფრასტრუქტურის სხვა კომპონენტების განვითარებაც. უნდა შევქმნათ 
მოხალისეობრივი ინიციატივების ხელშემწყობი პირობები, დაფინანსების 
ხელმისაწვდომი მექანიზ მები; მუდმივად უნდა ვეწეოდეთ მოხალისეობის 
პოპულარიზაციას ახალგაზრდების მოზიდვის მიზნით.

ქვეყანაში არ არსებობს ერთიანი პოლიტიკა მოხალისეობის შესახებ. 
სამ წუხაროდ, ამ დრომდე არც მოხალისეობრივი საქმიანობის ხარისხის 
სტან დარტებია შემუშავებული; ბიუჯეტში არ იძებნება პროგრამა, რომელიც 
ხელს შეუწყობდა მოხალისეობრივი ორგანიზაციების გაძლიერებას... 2022 წლის 
ქუთაისის ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიაში ერთ-ერთ ამოცანად 
დასახულია მოხალისეობრივ საქმია ნობაში ახალგაზრდების მონაწილეობის 
გაფართოება. სტრატე გიაში ასეთი მიმართულების ასახვა მანამდე არსებული 
ქაოსური პოლიტიკის შეცვლის წინაპირობად გვესახება.

ახალგაზრდულ მონაწილეობრივ პოლიტიკაში მნიშვნელოვან საკითხს 
წარმოადგენს ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობრივი ბიუჯე ტის 
ნაწილში ახალგაზრდების ჩართულობა. სამწუხაროდ, ამ დრომდე ბიუჯეტის 
დაგეგმვისას ახალგაზრდები, როგორც სოციალური ჯგუფი, ჩართული არ არის. 

საინტერესოა აგრეთვე, როგორია ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ახალ გაზრ დული 
პოლიტიკა ინკლუზიურობისა და გენდერული თანასწო რობის კუთხით. როგორც 
აღვნიშნეთ, ქუთაისის მუნიციპალიტეტს აქვს ახალგაზრდობის განვითარების 
სტრატეგია, მაგრამ მასში მკაფიოდ არ ჩანს ახალგაზრდების ისეთი სოციალური 
ჯგუფი, რომელსაც განეკუთვნებიან მეწარმე ქალები და შშმ ქალები. არადა, 
ქალთა ჩართულობის გაძლიერება შეიძლება იქცეს სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების მძლავრ ბერკეტად. 

მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება მეწარმე ქალთა უნარების გაძლიე რება, 
პროექტის შედგენის სწავლება, ბიზნეს იდეების ჩამო ყალიბება და სხვ. გარდა 
ამისა, ახალგაზრდა ქალები, მცირე ფინან სური შესაძლებლობების გამო, 
სიფრთხილეს იჩენენ და ვერ რისკავენ მეწარმეობის დაწყებას. შშმ ქალებიც 
მოკლებული არიან შესაძლებ ლობას, მონაწილეობდნენ ადგილობრივ დონეზე 
პოლიტიკის განსაზღვრისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 
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Drive Democracyს ჯგუფის წევრებმა ქუთაისში ჩაატარეს კვლევა, რომლის 
მიზნობრივ აუდიტორიად შეარჩიეს ქალაქში მცხოვრები შშმ ქალები 
(სულ 30 რესპონდენტი). კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ შშმ ქალებმა 
არაფერი იციან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე თუ დაგეგმილ აქტივობებზე. 
ამიტომაც, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა დახვეწოს შშმ ქალებთან 
კომუნიკაციის ფორმები და მიაწოდოს მათ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის 
პროგრამების შესახებ. გამოკითხული შშმ ქალები ინფრასტრუქტურის, გზების, 
ტრანსპორტისა და საჯარო დაწესებულებების ადაპტაციის პირობებითაც არ 
არიან კმაყოფილი. რაც შეხება სპორტულ ღონისძიებებში მათ მონაწილეობას, 
მუნიციპალიტეტს ევალება, ასპარეზობის პირობები მოარგოს ყველა სოციალური 
ჯგუფის წევრებს. შშმ ქალებმა არც ამის შესახებ იციან რამე.

ადგილობრივმა თვითმმართველობის ორგანოებმა უნდა შექმნან სტრუქ-
ტურები, რომელთა სამოქმედო გეგმები გაითვალისწინებს ახალგაზრდების 
მონაწილეობას მათ შესახებ გადაწყვეტილებების განხილვა-მიღების 
პროცედურებში. ეს, ბუნებრივია, გულისხმობს მათ ჩართვას ახალგაზრდული 
პოლიტიკის, მათ შორის სექტორული ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავების 
პროცესში.

სამწუხაროდ, ამ დრომდე სათანადოდ და სისტემურად არ არის უზრუნველ-
ყოფილი ახალგაზრდების მონაწილეობა სამოქალაქო ჩართულობის ფორმალურ 
თუ არაფორმალურ პლატფორმებში. 2022 წელს ქუთაისის საკრებულოს მიერ 
დამტკიცებულ ქუთაისის ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიაში ცალკე 
თავი ეთმობა სამოქალაქო ცხოვ რებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის 
გაფართოებას. ამ ამო ცანის შესასრულებლად მაჩვენებლები და ინდიკატორები 
მოით ხოვს ფინანსურ და მატერიალურ რესურსს, რასაც ახალგაზრდული 
მხარდაჭერის განყოფილება ამ დრომდე მოკლებულია.

დასკვნა და რეკომენდაციები
გზამკვლევში მიმოვიხილეთ და გავაანალიზეთ საერთაშორისო, ეროვნული და 
ადგილობრივი მნიშვნელობის დოკუმენტები ახალგაზრდული მონაწილეობრივი 
პოლიტიკის შესახებ. არსებობს საკანონმდებლო დონეზე განხილული და 
მიღებული აუცილებელი დოკუმენტები, რომლებიც განსაზღვრავს ახალ-
გაზრდული მონაწილეობრივი პოლიტიკის არსს; რეალურად კი, პრობლემას 
წარმოადგენს მათ ასამოქმედებლად საჭირო ადამიანური რესურსის მოძიება 
და ფინანსური უზრუნველყოფა. 

მუნიციპალურ დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის მიმართ არ იყო სისტემური 
მიდგომა. ვითარება შეიცვალა და ამჟამად უკვე გვაქვს ახალგაზრდობის 
განვითარების სტრატეგია და 2022 წლის სამოქმედო გეგმა, თუმცა გამოწვევად 
რჩება სტრატეგიაში დასახული მიზნების რელევანტურობა. სწორედ ამიტომ, 
საჭიროდ მიგვაჩნია ჩატარდეს ახალგაზრდული საჭიროებების ახალი კვლევა. 
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რეკომენდაციები:
1. ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული მონაწილეობრივი 

პოლიტიკის განსავითარებლად ადგილობრივმა თვითმმართველობამ 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით უნდა განსაზღვროს ახალ-
გაზრდა მრჩეველთა საბჭოს ფუნქციები, რომლებიც არ ეწინააღმ-
დეგება საქართველოს კანონმდებლობას და განიხილება ადგილო ბრივი 
თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 
ფორმად; 

2. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ ნაწილში უნდა შეიქმ-
ნას (მოეწყოს) ადაპტირებული ახალგაზრდული სივრცე − ერთდროულად 
აკადემიური ხასიათის და არაფორმალურიც, ხელმისაწვდომი ყველა 
სოციალური ჯგუფის ახალგაზრდებისთვის. სივრცის მოსაწყობად 
გამოიყოს თანხა ქუთაისის ბიუჯეტიდან. ახალგაზრდულ სივრცეს 
უნდა გააჩნდეს აქტივობების მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სამოქმედო 
გეგმა, რომელსაც შესთავაზებს განსხვავებული შესაძლებლობებისა 
და სხვადასხვა ინტერესის ახალგაზრდებს;

3. ახალგაზრდული პროექტების მხარდასაჭერად ბიუჯეტის მინიმუმ 1% 
მაინც უნდა იხარჯებოდეს. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის კულტურის, 
სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების 
ბიუჯეტი, წინა წლის ბიუჯეტთან შედარებით, 110 000 ლარამდე გაიზარ-
და, მაგრამ საკმარისი არ არის. განყოფილებას სჭირდება შტატის/
თანამშრომლის დამატება; 

4. მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულმა სამსახურმა შეიმუშაოს ახალგა-
ზრდებთან კომუნიკაციის სტრატეგია. გასაფართოებელია მუშაობა 
როგორც აქტიურ ახალგაზრდებთან, ისე მათთან, ვინც არ არის გაერ -
თიანებული ახალგაზრდულ ორგანიზაციებსა თუ კლუბებში. კომუ -
ნიკაციის სტრატეგია უნდა მოიცავდეს ქალაქში შემავალ მუნი ცი-
პალურ ერთეულებს, საგანმანთლებლო, განმავითარებელ თუ 
ცნობიერების ამაღლებაზე მომუშავე დაწესებულებებს/ორგანი ზაციებს/
გაერთიანებებს;

5. ქუთაისის მუნიციპალიტეტმა უნდა შეიმუშაოს ახალგაზრდების დასა-
ქმებისა და ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამები მათი ეკონო-
მიკური დამოუკიდებლობის გასაუმჯობესებლად, პოლიტიკურ და 
სამოქალაქო ცხოვრებაში ჩასართავად. საქმეს წაადგებოდა ახალ-
გაზრდების მეწარმეობისა და დასაქმების პროგრამები, რომლებიც 
პროგრამულ ბიუჯეტშიც აისახება. რეკომენდებულია აგრეთვე აქტიური 
თანამშრომლობა და მემორანდუმების ფარგლებში ადგილობრივ 
ბიზნესთან პარტნიორობა ახალგაზრდების სტაჟირება-დასაქმების 
ხელშესაწყობად;
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6. თანამშრომლობის გასამყარებლად, ცენტრალურ და ადგილობრივ 
ხელისუფლებებს შორის სისტემატურად გაიცვალოს/გაზიარდეს გენ-
დერის საკითხებზე ინფორმაცია (შშმ პირები, მეწარმე ქალები). 
გასააქტიურებელია თანამშრომლობა ქუთაისში არსებულ გენდერული 
თანასწორობის საბჭოსთან, ქალაქში მომუშავე სხვადასხვა ორგანი-
ზაციასთან, რომლებიც შესაბამის თემატურ საკითხებზე მუშაობენ;

7. მუნიციპალიტეტებმა პრიორიტეტად დაისახონ გენდერის კუთხით 
საბაზისო მონაცემების შეგროვება, ახალგაზრდობის პროგრამების 
გენდერულ ჭრილში გაანალიზება;

8. ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტში უნდა არსებობდეს 
ცალკე მუხლი, რომელიც უზრუნველყოფს გენდერული თანასწორობის 
საბჭოების მიერ შემუშავებული სამოქმედო გეგმის, მისი აქტივობების 
განხორციელებას (შშმ პირები, მეწარმე ახალგაზრდები);

9. შესამუშავებელია იმგვარი სისტემა, რომელიც ახალგაზრდებს გაუ-
მარტივებს მათთვის საინტერესო მოხალისეობრივი შესაძლებ ლობე-
ბის იდენტიფიცირებას. ამ მიზნით ქუთაისის მუნიციპალი ტეტში უნდა 
შეიქმნას მოხალისეობრივი კლუბი;

10. მუნიციპალიტეტმა უზრუნველყოს 14-იდან 29 წლამდე ახალ გაზრ დებ თან 
ასაკობრივი გამოწვევების შესაბამისი პროგრამების შეთა ვაზება. ეს 
შეეხება როგორც ქალაქში მცხოვრებ, ისე სასწავლებ ლად და სამუშაოდ 
ჩამოსულ ახალგაზრდებს. 

11. სამოქმედო გეგმებით გათვალისწინებული აქტივობებისთვის მერიის 
ახალგაზრდულმა სამსახურმა კონკურსის წესით შეის ყიდოს მომ სა ხუ-
რება სათანადო ორგანიზაციებიდან და გაუწიოს ზედა მხე დველობა. 

12. რეკომენდებულია სამოქმედო გეგმის იმგვარად კორექტირება, რომ 
აქტივობებში მონაწილეობდნენ ქალაქში მცხოვრები შშმ პირები, 
მათ შორის, მხედველობისა და სმენის სირთულეებით. აქამდე ამ 
სოცია ლურ ჯგუფებსა და მათ ინტერესებს სათანადო ყურადღება არ 
ექცეოდა.
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გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ მონაწილეებმა აღნიშნული საკითხების 
ეფექტიანი ადვოკატირებისათვის შესაბამისი სამოქმედო გეგმა შეიმუშავეს, 
რომელიც მოიცავს პოლიტიკური პარტიების, ადგილობრივი ხელისუფლებისა 
და სხვა რელევანტური უწყებების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს 
დიალოგის ფორმატში, პრეზენტაციებს, თემატურ დისკუსიებსა და სხვა 
აქტივობებს დოკუმენტში წამოჭრილი საკითხების პოლიტიკურ დღის წესრიგში 
დასაყენებლად და საზოგადოებაში პოპულარიზაციის ხელშესაწყობად.
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აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი 
მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის  
 
შარაშიძის 7, 0179, თბილისი, საქართველო
ტელ:+995 32 291 56 50/51
ელ.ფოსტა:contact@eecmd.org


