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საქართველო, როგორც გარდამავალი დემოკრატიის ქეყანა, მუდმივად რეფორმებისა 
და გარდაქმნების პროცესშია  კონსოლიდირებული დემოკრატიის განვითარების 
კუთხით, რაც სხვა წინაპირობებთან ერთად, უპირველეს ყოვლისა საჭიროებს ქვეყანაში 
სტრუქტურულად და ინსტიტუციურად მდგრადი და ეფექტურიად ფუნქციონირებადი 
პოლიტიკური პარტიების არსებობას, ხოლო მეორეს მხრივ, ჯანსაღ, კონკურენტულ 
და სამართლიან საარჩევნო გარემოს, რათა ამომრჩევლებს მიეცეთ თავისუფალი და 
მრავალფეროვანი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა. 

მნიშვნელოვანია პოლიტიკურ და საარჩევნო პროცესში საზოგადოების, როგორც 
რაოდენობრივი, ასევე თვისობრივი მონაწილეობის საკითხი, რომელიც ერთის მხრივ 
განსაზღვრავს მთლიანად პროცესის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებებსა და 
განწყობებს, ხოლო მეორეს მხრივ წარმოადგენს სიღრმისეული განსჯის საფუძველს, 
თუ რა მიმართულებით ვითარდება ქვეყანაში ჩართულობითი დემოკრატიის პროცესი. 

საქართველოში ჩატარებული არჩევნების ჰერმანევტიკული ანალიზის საფუძველზე 
იკვეთება ფრიად პესიმისტური ტენდენცია, რის შესაბამისადაც ამომრჩეველთა 
მნიშვნელოვანი ნაწილი ნიჰილისტურადაა განწყობილი ზოგადად პოლიტიკური და 
ელექტორალური პროცესების მიმართ, რაც თავის მხრივ შესაძლოა განპირობებული 
იყოს რიგი ურთიერთ გამაძლიერებელი ფაქტორების არსებობით, მათ შორის 
პოლიტიკური პარტიების ინსტიტუციური განვითარების არასათანადო დონით, 
რის ნათელ ინდიკატორსაც წარმოადგენს საარჩევნო პროცესში ეთიკური და 
ზნეობრივი სტანდარტების დაცულობის თვალსაზრისით არსებული მნიშვნელოვანი 
პრობლემები და გამოწვევები. არანაკლებ საყურადღებოა ზოგადად საზოგადოების 
დაბალი პოლიტიკური, სამოქალაქო და ელექტორალური კულტურა რაც თავის მხრივ 
უარყოფით ზეგავლენას ახდენს საარჩევნო და პოლიტიკურ პროცესებზე.   

საჯარო პოლიტიკის, ისევე როგორც ზოგადად პოლიტიკური პროცესებისა და 
ინსტიტუტების მიმართ არასახარბიელო საზოგადოები განწყობები აქტუალობას არ 
კარგავდა 2020 და 2021 საარჩევნო ციკლებისათვის.  

ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტისა (NDI) და CRRC-საქართველოს მიერ, 2021 
წლის აგვისტოში, გამოქვეყნებული კვლევის შედეგების თანახმად, საზოგადოება 
პესიმისტურად გახლდათ განწყობილი ქვეყნის განვითარების მიმართულებისა 
და ინსტიტუტების საქმიანობის მიმართ. მოქალაქეები არჩეული თანამდებობის 
პირებისგან მოსახლეობის საჭიროებებზე ორიენტირებული პოლიტიკის გატარებას 
ელოდნენ. მეტიც, ქვეყანაში არსებულმა პოლიტიკურმა კრიზისმა ქვეყნის 
განვითარების მიმართულების სისწორისა და პოლიტიკური ლიდერების მიმართ 
საზოგადოების ნდობის შემცირებას შეუწყო ხელი. მოსახლეობის მხოლოდ მეოთხედი 

შესავალი
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მიიჩნევდა, რომ საქართველო სწორი მიმართულებით ვითარდებოდა (23%), ხოლო 
35% ფიქრობდა, რომ საქართველოში დემოკრატიაა. 

საგულისხმოა ის გარემოება, რომ 2021 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად 
გახლდათ შემცირებული 2020 წლის აგვისტოს მაჩვენებელთან მიმართებაში1. 

როდესაც ვეხებით საარჩევნო და პოლიტიკურ პროცესებში საზოგადოების 
ჩართულობის საკითხს, განსაკუთრებით მწვავედ წარმოჩნდება ეთნიკურ 
უმცირესობებს მიკუთვნებული ჯგუფების ინკლუზიურობის პრობლემატიკა. 

საკითხით დაინტერესებული მხარეებისათვის კარგად არის ცნობილი, რომ ეთნიკური 
უმცირესობების სამოქალაქო და პოლიტიკური ინტეგრაცია მნიშვნელოვან გამოწვევას 
წარმოადგენს საქართველოსათვის, განსაკუთრებით კი უმცირესობებით კომპაქტურად 
დასახლებულ რეგიონებში. აღნიშნული ასევე მოიცავს ელექტორალურ ქცევასთან 
დაკავშირებულ პრობლემებს. 

მიუხედავად იმისა, რომ ეთნიკური უმცირესობები ხასიათდებიან არჩევნებში 
მონაწილეობის მაღალი მაჩვენებლით, მათი მხრიდან  საარჩევნო პროცესებში 
გააზრებული ჩართულობა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გათვითცნობიერების 
დონე ჯერ კიდევ დაბალია.

საარჩევნო და პოლიტიკური პროცესების სიღრმისეული ანალიზი ცხადყოფს, რომ 
ტრადიციულად ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული ჯგუფები გამოირჩევიან 
მაღალი ელექტორალური მოწყვლადობით,  რაც თავის მხრივ განპირობებულია რიგი 
ფაქტორების არსებობით, მათ შორის:

•	 ქართული ენის არასათანადოდ ფლობა; 
•	 ქვეყნის პოლიტიკურ, სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ გარემოში 

ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის არასახარბიელო დონე;
•	 ენობრივი ბარიერის გამო ქართულ საინფორმაციო რესურსებზე შეზღუდული 

წვდომა; 
•	 არასაკმარისი პოლიტიკური კომუნიკაცია ცენტრსა და პერიფერიას შორის;  
•	 ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ პირთა პოლიტიკური, სამოქალაქო და 

გააზრებული ელექტორალური ჩართულობის დაბალი კულტურა; 
•	 პოლიტიკურ პარტიებსა და ადგილობრივ სათემო ჯგუფებს შორის მუდმივი და 

საგნობრივი დისკუსიის პრაქტიკის სიმწირე; 
•	 პოლიტიკური პარტიების არასაკმარისი ინტერესი და ნება პოლიტიკურ 

პროცესებში ეთნიკურ უმცირესობათა ფართო ჩართულობის აუცილებლობასთან 
მიმართებაში;

•	 პოლიტიკური სპექტრის მიერ ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული 
ჯგუფების წინაშე არსებული რეალური პრობლემების, წუხილების, საჭიროებების, 
ინტერესებისა და გამოწვევის არასრულფასოვანი აღქმადობა და შესაბამისად 
მათზე რეაგირების სათანადო ხედვებისა და პოლიტიკური ინიციატივების 
დეფიციტი;

•	 ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ ჯგუფებს შორის სახელმწიფოსადმი 

1  საზოგადოების განწყობა საქართველოში, ეროვნულ-დემოკრატიული 
ინსტიტუტისა (NDI) და CRRC-საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევა, აგვისტო, 
2021. 
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გაუცხოება და რიგ შემთხვევებში სახელმწიფოსთან თვითიდენტიფიკაციის აღქმის 
სრული დეფიციტი.   

ელექტორალური მოწყვლადობის თვალსაზრისით ზემოთ აღწერილ გამოწვევებს 
ემატება ის გარემოებაც, რომ ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებული 
რეგიონები ყოველთვის წარმოადგენდა მმართველი პოლიტიკური პარტიებისათვის 
ხმების მობილიზების მნიშვნელოვან წყაროს და შესაბამისად, ხელისუფლების 
ლეგიტიმაციის პროცესში მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა. 

შესაბამისად, საარჩევნო პროცესში ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული ჯგუფების 
პოლიტიკური და ელექტორალური უფლებების რეალიზების პრაქტიკის შესწავლა, 
ისევე როგორც პოლიტიკური წარმომადგენლობისა და ელექტორალური ჩართულობის 
ხელშემშლელი და წამახალისებელი ფაქტორების განსაზღვრა და გაანალიზება 
განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს, რასაც ემსახურება წინამდებარე „2020 წლის 
პარლამენტის და 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 
არჩევნებზე ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული ჯგუფების პოლიტიკური და 
ელექტორალური უფლებების რეალიზების პრაქტიკის კვლევა“. 
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კვლევის მიზანია ხელი შეუწყოს დაინტერესებული მხარეების ინფორმირებულობის 
დონის ამაღლებას საქართველოში ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული ჯგუფების 
მიერ პოლიტიკური და ელექტორალური უფლებების ჯეროვნად რეალიზების 
პროცესში არსებული პრობლემების, წუხილების, საჭიროებებისა და გამოწვევების 
თაობაზე. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ერთის მხრივ მოძიებულ უნდა იქნეს 
უფრო ეფექტური ფორმები და მეთოდები ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ 
დასახლებულ რეგიონებში საარჩევნო და პოლიტიკური გარემოს გაუმჯობესების 
მიზნით, ხოლო მეორეს მხრივ ხელი უნდა შეეწყოს უმცირესობათა ფართო 
რაოდენობრივ და თვისობრივ ჩართულობას და წარმომადგენლობას პოლიტიკურ და 
საარჩევნო პროცესებში. 

კვლევის ამოცანაა შესწავლილ და გაანალიზებული იქნეს 2020 წლის პარლამენტის და 
2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ეთნიკურ უმცირესობებს 
მიკუთვნებული ჯგუფების პოლიტიკური და ელექტორალური უფლებების 
რეალიზების პრაქტიკა. 

კვლევის საგანია: 

•	 2020 წლის საპარლამენტო და 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებზე ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული ჯგუფების 
წარმომადგენლობისა და ჩართულობის დინამიკის განსაზღვრა; 

•	 პოლიტიკურ და საარჩევნო პროცესებში ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული 
ჯგუფების წარმომადგენლობისა და ჩართულობის ხელშემწყობი და შემაფერხებელი 
ფაქტორების განსაზღვრა; 

•	 ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული ჯგუფების საარჩევნო ჩართულობის 
თაობაზე ცნობიერების ამაღლების კუთხით საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ 
გაღებული ძალისხმევისა და განხორციელებული საქმიანობის შესწავლა; 

•	 2020 წლის საპარლამენტო და 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებისათვის ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული ჯგუფების 
წარმომადგენლობის, ჩართულობისა და ელექტორალური ქცევის შედარებითი 
ანალიზი: საარჩევნო და პოლიტიკური პროცესი ეთნიკური უმცირესობების 
რეგიონებში და პროცესის მიმართ არსებული ზოგადი განწყობები, საარჩევნო 
და პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობის საჭიროება, არჩევნების სახეობების 
მიმართ პრეფერენციული მიდგომები, მხარდაჭერის პრეფერენციული მიდგომები, 
მმართველი პარტიის მიმართ მხარდაჭერა, ქალი კანდიდატის მხარდაჭერა და სხვა. 

კვლევის 
მეთოდოლოგია
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•	 2020 წლის საპარლამენტო, 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებისა და წინამორბედი არჩევნების სისტემური შედარებითი ანალიზი: 
პოლიტიკური წარმომადგენლობა და საარჩევნო ჩართულობა, ზოგადი პოლიტიკური 
და საარჩევნო გარემოს ანალიზი და სტანდარტების დაცულობა, პოლიტიკური 
პარტიებისა და კანდიდატების, ასევე მათი პოლიტიკური პლატფორმების თაობაზე 
ამომრჩეველთა ინფორმირებულობის დონე, პოლიტიკური და საარჩევნო პროცესის 
მიმართ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, საარჩევნო პროცესის ადმინისტრირება. 

საქართველოში პოლიტიკური და ელექტორალური პროცესების, ისევე როგორც მასში 
ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული ჯგუფების ჩართულობის სიტუაციური 
ანალიზი ცხადყოფს, რომ კვლევის საგანი გამოირჩეოდა კომპლექსურობით, რაც თავის 
მხრივ გათვალისწინებული იქნა კვლევის პროცესის დაგეგმვისა და რეალიზების 
სტადიებზე.  

კვლევის წარმოების პროცესში გამოყენებული იქნა შემდეგი ხასიათის 
მეთოდოლოგიური მიდგომები: 

ა) სამაგიდო კვლევა:  

სამაგიდო კვლევის რეალიზების პროცესში გამოყენებულ იქნა ინფორმაციის 
გაანალიზების როგორც ემპირიული, ასევე თეორიული მეთოდი. 

მსგავსი მიდგომის გამოყენებით განხორციელდა შუალედური და საბოლოო შედეგების 
გაანალიზება და შეჯამება, ისევე როგორც ყველა დაინტერესებული მხარისათვის 
სარეკომენდაციო ხასიათის წინადადებათა პაკეტის შემუშავება, რათა ხელი შეეწყოს 
ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში პოლიტიკური და 
ელექტორალური პროცესების შემდგომ განვითარებას, ისევე როგორც პროცესებში 
ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული ჯგუფების მაღალ რაოდენობრივ და 
თვისობრივ ჩართულობას. 

შესაბამისად სამაგიდო კვლევის ფორმატში შესწავლილი და გაანალიზეუბლი იქნა 
ქვემოთ აღწერილი წყაროები:

•	 საერთო სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი საქართველოს“ მიერ 
განხორციელებული 2016 წლის საპარლამენტო, 2020 წლის საპარლამენტო და 2021 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სამონიტორინგო პროგრამის 
ფარგლებში იდენტიფიცირებული ძირითადი მიგნებები და ზოგადად საარჩევნო 
პროცესის შედეგები (სამონიტორინგო პროგრამის ანგარიშები, რომლებიც 
მოიცავენ როგორც წინა და არჩევნების შემდგომი პერიოდის, ასევე არჩევნების 
დღის შეფასებას);  

•	 სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის, მათ შორის ცენტრალური ხელისუფლებისა 
და ცესკო-ს მიერ შემუშავებული ანგარიშები, პოლიტიკური პარტიების საპროგრამო 
დოკუმენტები, ასევე ადგილობრივი და საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების 
მიერ 2016 წლის პარლამენტის, 2020 წლის პარლამენტის და 2021 ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნების სამონიტორინგო დოკუმენტები;  

ბ) ფოკუსური ჯგუფების რეალიზება, რომლის ფარგლებშიც მოხდა 
პირველადი ემპირიული მონაცემების მიღება, დამუშავება და გაანალიზება. 
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ფოკუსური ჯგუფების ფარგლებში პირველადი ინფორმაციის მიღება წარმოებდა 
სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში მცხოვრები ეთნიკურად სომხურ 
და აზერბაიჯანულ თემს მიკუთვნებული პირებისაგან, მათ შორის ადგილობრივი 
აზრთა ლიდერებისაგან, სამეწარმეო წრეების წარმომადგენლებისაგან, სამოქალაქო 
საზოგადოებრივი სექტორის წარმომადგენლებისაგან, ასევე განმანათლებლებისა და 
მედია სექტორის მუშაკებისაგან. 

საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ კვლევის წარმოების პროცესში გათვალისწინებულ 
იქნა ეთნიკურად სომხური და აზერბაიჯანული ჯგუფების თვისობრივი განსხვავება, 
როგორც პოლიტიკური და ელექტორალური ჩართულობის, ასევე ადგილზე არსებული 
სოციალური კონსტრუქციების თვალსაზრისით. 

შესაბამისად, ფოკუსური ჯგუფების რეალიზების პროცესში მხედველობაში იქნა 
მიღებული ორივე ეთნიკური ჯგუფის სოციალური, ტრადიციული, კულტურული და 
ეკონომიკური მახასიათებლები. 

კვლევის ინტერესებიდან გამომდინარე, შეფასდა სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო 
ქართლის რეგიონებში პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატების პოლიტიკური 
კამპანია საარჩევნო პროცესში მაღალი ეთიკური და ზნეობრივი სტანდარტების 
დაცულობის თვალსაზრისით, ისევე როგორც გაანალიზდა მათი პროგრამული 
პრიორიტეტები და ხედვები იმის დასადგენად, თუ რამდენად ხდებოდა ეთნიკური 
უმცირესობების წინაშე მდგარი რეალური წუხილებისა და გამოწვევების ასახვა 
საპროგრამო დოკუმენტებში. 

კვლევის ერთ-ერთ ღირებულ მიმართულებას წარმოადგენს ეთნიკურ უმცირესობებს 
მიკუთვნებული ჯგუფების პოლიტიკური წარმომადგენლობისა და ელექტორალური 
ჩართულობის კუთხით არსებული საჯარო პოლიტიკის ანალიზი, ისევე როგორც ამ 
მიმართულებით დაინტერესებული მხარის მიერ განხორციელებული ღონისძიებების 
შეფასება, რათა გამოიკვეთოს ის პოზიტიური, თუ ნეგატიური ასპექტები რომლებიც 
საჭიროებენ ერთის მხრივ შემდგომ განვრცობას, ხოლო მეორეს მხრივ დროულ და 
ეფექტურ რეაგირებას. 

კვლევის ფარგლებში ღირებული ძალისხმევა დაეთმო ეთნიკურად სომეხი და 
აზერბაიჯანელი ამომრჩევლების ელექტორალური ქცევის შესწავლას, რომელიც 
გახლავთ ქვაკუთხედი იმის განსასაზღვრავად, თუ რა ძალისხმევას უნდა მიმართოს 
ყველა დაინტერესებულმა მხარემ მათ შორის პოლიტიკურმა სპექტრმა, საჯარო და 
სამოქალაქო სექტორმა, ისევე როგორც მედიამ და საერთაშორისო საზოგადოებამ 
რათა საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელი შეეწყოს არჩევნებზე ეთნიკურ 
უმცირესობებს მიკუთვნებული ჯგუფების პოლიტიკური და ელექტორალური 
უფლებების ჯეროვნად რეალიზებას. 

ამ თვალსაზრისით კვლევამ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ისეთი საკითხების 
შესწავლას როგორებიცაა: 

•	 არჩევნებში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის მნიშვნელობა (მონაწილეობისა და არ 
მონაწილეობის განმსაზღვრელი ფაქტორები);

•	 რომელი არჩევნებია ყველაზე მნიშვნელოვანი;
•	 რა ფაქტორები განაპირობებს კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის (პარლამენტში, 

საკრებულოში) არჩევას;
•	 რა ფაქტორები განაპირობებს  კონკრეტული პოლიტიკოსის არჩევას (პარლამენტის 

წევრად, მერად, საკრებულოს წევრად);
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•	 რამდენად ხშირია მმართველი პარტიის/პოლიტიკოსის მხარდაჭერა;
•	 რამდენად ხშირია ერთი და იმავე პოლიტიკური პარტიის/პოლიტიკოსის 

მხარდაჭერა;
•	 რამდენად მნიშვნელოვანია კონკრეტული ეთნიკური წარმომავლობის 

კანდიდატისათვის ხმის მიცემა;

•	 რამდენად მნიშვნელოვანია ქალი კანდიდატისათვის ხმის მიცემა; 
•	 როგორია 2020 წლის საპარლამენტო და 2021 ადგილობრივი თვითმმართველობის 

არჩევნების  შეფასება;

•	 2020 წლის საპარლამენტო და 2021 ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 
მონაწილეობა მნიშვნელობა;

•	 ინფორმირებულობა 2020 წლის საპარლამენტო და 2021 ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე ყველა კანდიდატის/პოლიტიკური 
პარტიის შესახებ;

•	 ინფორმირებულობა კანდიდატების/პოლიტიკური პარტიების პროგრამების 
შესახებ 2020 წლის საპარლამენტო და 2021 ადგილობრივი თვითმმართველობის  
არჩევნებში;

•	 პოლიტიკური პარტიის პროგრამაში ეთნიკური უმცირესობების  პრობლემატიკის/
თემატიკის ასახვის გავლენა პოლიტიკური არჩევანის გაკეთების პროცესში;  

•	 ჩართულობა/ინტერესი მუნიციპალიტეტის პოლიტიკური მოვლენებისადმი;
•	 საარჩევნო ოლქებში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების ცნობადობა;
•	 საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის შეფასება 2020 წლის საპარლამენტო და 

2021 ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში;
•	 საარჩევნო გარემოს შეფასება ეთნიკური უმცირესობებისათვის 2020 წლის 

საპარლამენტო და 2021 ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის;
•	 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 2020 წლის 

საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებითი შეფასება;
•	 პოლიტიკურ და საარჩევნო პროცესებში ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობისა 

და წარმომადგენლობის დონის ამაღლების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები;
•	 მედია გარემო და ხელმისაწვდომობა 
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მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ ეთნიკურ უმცირესობათა პოლიტიკური ჩართულობის 
აუცილებლობის ღია დეკლარირებისა, რომელიც ასახულია შემწყნარებლობისა და 
სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნულ კონცეფციასა და 2009-2014 წლების  სამოქმედო 
გეგმებში,  სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიასა და 
2015-2020 წლების სამოქმედო გეგმებში, სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის 
2021-2030 წლების სახელმწიფო სტრატეგიასა და სტრატეგიის რეალიზების 2021-2022 
წლების სამოქმედო გეგმაში, ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის 2014-20 წლების 
ეროვნულ სტრატეგიასა და შესაბამის სამოქმედო გეგმებში, ქვეყნის პოლიტიკურ 
სივრცეში, ისევე როგორც პოლიტიკურ პროცესებში ეთნიკურ უმცირესობათა 
ღირებული ჩართულობა კვლავაც სერიოზულ გამოწვევად გვევლინება. 

სახელმწიფო სტრატეგიული დოკუმენტები, ისევე როგორც სამოქმედო გეგმები 
ზოგადად ითვალისწინებენ ეთნიკურ უმცირესობათა მონაწილეობის ხელშეწყობას 
პოლიტიკურ და ელექტორალურ პროცესებში, თუმცა მონაწილეობის ხელშეწყობა 
ძირითადად შემოიფარგლება საარჩევნო პროცესში ცნობიერების დონის ამაღლებაზე 
ორიენტირებული ღონისძიებების რეალიზებით და არ არის მხარდაჭერილი საჯარო 
ინსტიტუციონალური მექანიზმების არსებობითა და შესაბამისი პოლიტიკური 
მონაწილეობის წამახალისებელი საშეღავათო პოლიტიკით.  

შესაბამისად, ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ პირთა პოლიტიკური 
მონაწილეობის წახალისების ხელშეწყობის ტვირთი მთლიანად პოლიტიკურ 
პარტიებზეა გადატანილი, რომელთაც შეუძლიათ პოზიტიური წვლილი შეიტანონ 
ეთნიკურ უმცირესობათა პოლიტიკური მონაწილეობის პროცესში. მიუხედავად 
აღნიშნულისა, ამ პროცესში მათი პოლიტიკური ნება გარკვეულ წილად შეზღუდულია 
რიგი ფაქტორების გათვალისწინებით, მათ შორის პოლიტიკური პარტიებისათვის 
სამართლებრივი სტიმულირების მექანიზმების არ არსებობით, რომელიც წაახალისებდა 
მათ ძალისხმევას პარტიულ სიებსა და სტრუქტურებში ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენლობის გაზრდის თვალსაზრისით, რაც კვლავაც სერიოზულ გამოწვევას 
წარმოადგენს და დაუძლეველ პრობლემად გვევლინება. 

საზოგადოებრივ - პოლიტიკურ პროცესებში ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობის 
თვალსაზრისით გამოვლენილი გამოწვევების ფონზე, პოზიტიურად შეიძლება 
შეფასდეს საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა 2020 და 2021 საარჩევნო 
ციკლებისათვის, რათა ხელი შეეწყო საარჩევნო პროცესში ეთნიკურ უმცირესობებს 
მიკუთვნებულ ამომრჩეველთა მაღალი რაოდენობრივი ჩართულობისათვის, 
ისევე როგორც განევითარებინა მათ მიერ ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების 
შესაძლებლობა.

შეჯამება
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პოლიტიკური კამპანიის მაღალ მორალურ და პოლიტიკურ ღირებულებზე 
დაყრდნობით წარმოების პრობლემა აქტუალობას არ კარგავს ეთნიკური 
უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო 
ქართლის რეგიონებში,  რომლებიც ტრადიციულად გამოირჩევიან ელექტორალური 
მოწყვლადობის მაღალი ხარისხით. სამწუხაროდ, რიგი პოლიტიკური პარტიებისა და 
კანდიდატების მხრიდან დაფიქსირდა პოლიტიკური პარტიების ქცევის კოდექსით2 
გათვალისწინებული წესების უგულებელყოფა, რაც გამოიხატა ძალადობისა და 
ფიზიკური ანგარიშსწორების არაერთი ფაქტით და რამაც კიდევ უფრო დაძაბა და 
პოლარიზებული გახადა წინასაარჩევნო გარემო როგორც 2020 წლის პარლამენტის, 
ასევე 2021 ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის. 

რაც შეეხება ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში ეთნიკურად 
აზერბაიჯანელი და სომეხი ამომრჩევლების ელექტორალურ განწყობებს და 
შესაბამისად ქცევას, ამ თვალსაზრისით ფოკუსური ჯგუფების რეალიზების პროცესში 
გამოვლინდა საინტერესო, ისევე როგორც დამაფიქრებელი ტენდენციები. 

ქვემო ქართლის რეგიონის ეთნიკური აზერბაიჯანული თემით მჭიდროდ 
დასახლებულ არეალში ხმის მიცემის ფართოდ გავრცელებულ მასტიმულირებელ 
ფაქტორს წარმოადგენს არჩევნებში გარკვეული სარგებლის (მათ შორის ფინანსური)  
მიღების მიზნით მონაწილეობა, რაც თავის მხრივ ცხადია აზიანებს ზოგადად 
საარჩევნო გარემოს და ადგილობრივ დონეზე კონსოლიდირებული დემოკრატიის 
ჩამოყალიბებისა და მისი შემდგომი განვითარების პერსპექტივას. ფინანსური და სხვა 
სახის სარგებლის მიღება ხმის მიცემის სანაცვლოდ ადგილობრივ დონეზე ერთგვარ 
„სარფიან ბიზნესად“ იქცა. მსგავსი ხასიათის ტენდენცია ფიქსირდება სამცხე-
ჯავახეთის რეგიონის ეთნიკურად სომხური თემით დასახლებულ არეალშიც, თუმცა 
ნაკლები ინტენსივობით. 

როგორც ქვემო ქართლის, ასევე სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში შეინიშნება 
ახალგაზრდების მზარდი პოტენციალი საარჩევნო პროცესში ინფორმირებული 
ჩართულობის თვალსაზრისით, რაც განპირობებულია იმით, რომ ახალგაზრდები 
ვისაც სურთ უმაღლესი განათლების მიღება, როგორც სკოლის დამამთავრებელ 
საფეხურებზე, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობენ ქართულ ენას, რაც მათ 
ანიჭებთ შესაძლებლობას, შეუზღუდავად გაეცნონ საარჩევნო და პოლიტიკური 
ხასიათის ინფორმაციებს. ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებამ და სოციალურმა 
ქსელებმა ამ პროცესზე დადებითი გავლენა იქონია, ახალგაზრდებში ძალიან მაღალია 
სოციალური ქსელებით სარგებლობის მაჩვენებელი, შესაბამისად მათთვის სხვა 
ასაკობრივ ჯგუფებთან შედარებით მეტად ხელმისაწვდომია ინფორმაცია ქვეყანაში 
მიმდინარე პოლიტიკურ და საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით.

კვლავაც ფიქსირდება სომხურენოვანი თემის მიერ მმართველი პოლიტიკური 
პარტიისა და პოლიტიკოსებისადმი ტრადიციული მხარდაჭერის ტენდენცია, რაც 
სხვა ფაქტორებთან ერთად დიდ წილად სტაბილურობის შენარჩუნების სურვილით 
არის განპირობებული. რაც შეეხება აზერბაიჯანულენოვან თემს, მმართველი 
პარტიის მხარდაჭერისადმი ტრადიციულმა განწყობამ განიცადა გარკვეული 
დევიაცია და შესაბამისად გაიზარდა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისა და 
კანდიდატებისადმი ინტერესი. 

2  პოლიტიკური პარტიების ქცევის კოდექსი. https://cesko.ge/static/res/docs/CoC-
final.pdf



12

ორივე თემის წარმომადგენლები მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ ეთნიკურ უმცირესობას 
მიკუთვნებული კანდიდატის მხარდაჭერას, თუმცა ცალსახად აღნიშნავენ კანდიდატის 
პიროვნული მახასიათებლების მნიშვნელობას პოლიტიკური არჩევანის გაკეთების 
პროცესში. ორივე თემში ფიქსირდება პოზიტიური განწყობა ქალი კანდიდატების 
პოლიტიკური მხარდაჭერის საკითხთან მიმართებაში. 

ზოგადად ეთნიკურად აზერბაიჯანული და სომხური თემი მეტნაკლებად ფლობდა 
ინფორმაციას არჩევნებში მონაწილე ყველა კანდიდატის/პოლიტიკური პარტიის 
შესახებ. საზოგადოების დიდი ნაწილის ინფორმირებულობის არეალი ძირითადად 
შემოიფარგლებოდა მხოლოდ მმართველი პარტიისა და რამდენიმე ოპოზიციური 
პარტიის თაობაზე ინფორმაციის არსებობით. 

კვლავაც სახეზეა საარჩევნო სუბიექტებსა და ადგილობრივ ამომრჩეველს შორის 
საგნობრივი კომუნიკაციისა და დისკუსიის ფორმატის სიმწირე. ეთნიკური 
უმცირესობების თემი ნაკლებად გახლდათ ინფორმირებული კანდიდატების/
პოლიტიკური პარტიების პროგრამების თაობაზე. სამწუხაროდ კვლავაც გამოწვევად 
რჩება პოლიტიკური პარტიების მიერ ეთნიკური უმცირესობების სპეციფიკური 
საჭიროებების აღქმადობის ხარისხი და შესაბამისად მათზე რეაგირების პოლიტიკური 
ხედვების ასახვა საპროგრამო დოკუმენტებში. 

ხმის მიცემის პროცესზე სერიოზულ გავლენას ახდენს ისეთი გარემოებები, 
როგორებიცაა ოჯახის გადაწყვეტილება, ოჯახის წევრებისა და მეგობრების, ასევე 
ეთნიკურად აზერბაიჯანული და სომხური თემის ლიდერების თხოვნა, აზერბაიჯანულ 
თემში ასევე სასულიერო ლიდერის თხოვნა, პოლიტიკური პარტიებისა და მათი 
წარმომადგენლების მხრიდან ამომრჩევლების პირდაპირი თუ ირიბი სახით იძულება 
და მმართველი პოლიტიკური პარტიის/პოლიტიკოსების ხელისუფლებაში დატოვების 
ან მათი შეცვლის სურვილი. 

გარდა აღნიშნულისა, პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერის კუთხით მნიშვნელოვან 
როლს თამაშობს: პოლიტიკური პარტიის იდეოლოგია, პოლიტიკური პარტიის 
პროგრამა, წინასაარჩევნო შეხვედრები, ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე 
პოლიტიკური პარტიის ლიდერის პიროვნული მახასიათებლები, პირადი 
კავშირები, პოლიტიკური პარტიის მიერ ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემების 
გათვითცნობიერების დონე, პოლიტიკური პარტიის მიერ ეთნიკურ უმცირესობებთან 
დაკავშირებული საკითხებისადმი მიდგომა, შესაბამისი ეთნიკური წარმომავლობის 
ადამიანების წარმომადგენლობა პოლიტიკური პარტიის სტრუქტურებსა და 
პარტიულ სიაში. რაც შეეხება მაჟორიტარი კანდიდატის არჩევას,  აღნიშნულიც 
ზემოთდასახელებული ფაქტორებით გახლავთ განპირობებული. 

რაც შეეხება არჩევნებში/პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის ხელშემშლელ 
გარემოებებს ამ თვალსაზრისით ნიშანდობლივია შემდეგი ფაქტორები: ნიჰილიზმი 
არჩევნებისა და პოლიტიკური პროცესების მიმართ, ნდობის ნაკლებობა ადგილობრივი 
პოლიტიკოსების მიმართ, საზოგადოებაში არსებული ნეგატიური მოლოდინები 
არჩევნების გაყალბებასთან მიმართებაში და ის ფაქტი, რომ არცერთი პოლიტიკური 
პარტია/პოლიტიკოსი არ შეესაბამებოდა კონკრეტული ამომრჩევლის ინტერესებს. 

საარჩევნო პროცესში ჩართულობის ერთ-ერთ ხელშემშლელ ფაქტორად ადგილობრივ 
დონეზე კვლავაც წარმოჩინდება ყველა პოლიტიკური პარტიებისა და პოლიტიკოსების 
შესახებ ინფორმაციაზე შეზღუდული წვდომა, რაც თავის მხრივ უზღუდავს 
ამომრჩეველს მრავალფეროვანი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას. გარდა 
აღნიშნულისა, ენობრივი ბარიერი კვლავაც რჩება ერთ-ერთ გამოწვევად არჩევნებში 
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გააზრებული მონაწილეობის თვალსაზრისით.

სამწუხაროდ კვლავაც დაუძლეველ პრობლემად რჩება რეგიონებში 
აზერბაიჯანულენოვანი და სომხურენოვანი მოსახლეობის საინფორმაციო 
საშუალებებზე წვდომა ენობრივი ბარიერის გამო. შესაბამისად, ადგილობრივი 
მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიღების ძირითად საშუალებას ეთნიკური 
უმცირესობების ენებზე მაუწყებელი, ასევე რუსულენოვანი საინფორმაციო 
საშუალებები წარმოადგენენ. გამომდინარე აღნიშნულიდან, ადგილობრივი 
მოსახლეობა მოწყვეტილია ქართულ საინფორმაციო სივრცეს, რაც თავის მხრივ კიდევ 
უფრო აუარესებს საარჩევნო პროცესში მათი გააზრებული ჩართულობის პერსპექტივას. 

ქვემო ქართლის რეგიონში გამოვლინდა სამწუხარო ტენდენცია, რის შესაბამისადაც 
ადგილობრივ დონეზე შეინიშნება რადიკალური ისლამური ჯგუფის მზარდი 
გავლენა ეთნიკურად აზერბაიჯანელ ამომრჩევლებზე, რომელიც მათ არჩევნებში 
მონაწილეობის მიღებას უკრძალავს. საგულისხმოა ის გარემოება, რომ ხსენებული 
რადიკალური ჯგუფის აქტივობა განსაკუთრებით თვალშისაცემი გახდა 2020 
წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის. რაც შეეხება 2021 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნებს, ზემოაღნიშნული ჯგუფის აქტივობა საარჩევნო 
პროცესში არ იქნა დაფიქსირებული. 

ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ Covid-19 პანდემიის გავრცელებამ მნიშვნელოვნად 
დააზიანა საარჩევნო გარემო ორივე რეგიონში, განსაკუთრებით ეს ეხება პოლიტიკური 
პარტიებისა და კანდიდატების მიერ პოლიტიკური კამპანიის წარმოების პროცესს. 
აღნიშნული გამოწვევა განსაკუთრებით აქტუალური გახლდათ 2020 წლის საარჩევნო 
ციკლისათვის.  

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის, მთიან ყარაბაღში განვითარებულმა 
მოვლენებმა, რომელიც სამხედრო დაპირისპირებებში გამოიხატა, ნეგატიური გავლენა 
იქონია ეთნიკური აზერბაიჯანელებითა და სომხებით მჭიდროდ დასახლებულ ქვემო 
ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში, საარჩევნო და პოლიტიკური პროცესების 
ჯანსაღ გარემოში წარმართვის თვალსაზრისით. წინასაარჩევნო პერიოდში ორივე 
რეგიონში დაფიქსირდა ორ თემს შორის ეთნოსთა შორისი შუღლის გაღვივების და 
დაპირისპირების ხელშემწყობი შინაარსის საჯარო განცხადებები, რომელთა საბოლოო 
მიზანს წარმოადგენდა ვიწრო პარტიული ინტერესების გათვალისწინებით ეთნო-
პატრიოტული გრძნობებით მანიპულირება და აღნიშნულის საფუძველზე შესაბამის 
ეთნიკურ ჯგუფში ამომრჩეველთა მობილიზება და მიმხრობა.

შესაბამისად, ამომრჩევლებთან პოლიტიკური დიალოგის წარმოებისა და საარჩევნო 
პროგრამებზე საუბრის ნაცვლად, რიგი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები 
მიზანმიმართულად ახდენდნენ აპელირებას ეთნოსთა შორის ურთიერთობებზე, 
ახალისებდნენ ორ თემს შორის არსებული მწვავე და  წინააღმდეგობრივი განწყობების 
აქტივაციას და ასე და ამგვარად აღნიშნულ თემებს იყენებდნენ პოლიტიკური 
კამპანიის წარმოების პროცესში. 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებისათვის ზემოაღნიშნული გარემოებები და ტენდენციები არ გამოვლენილა. 

საგულისხმოა ის გარემოება, რომ მთიან ყარაბაღში განვითარებული სამხედრო 
მოქმედებების ფონზე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ლიდერის - მიხეილ 
სააკაშვილის მიერ, 2020 წელს აზერბაიჯანის სასარგებლოდ მთიანი ყარაბაღის 
სტატუსთან მიმართებაში გაკეთებული განცხადების გამო, საგრძნობლად შეიცვალა 
წინასაარჩევნო გარემო ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ 
სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში. აღნიშნულმა განცხადებამ 



მნიშვნელოვნად დააზარალა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ რეიტინგი სამცხე-
ჯავახეთის რეგიონში (შესაბამისად საპირისპირო ტენდენცია დაფიქსირდა ქვემო 
ქართლის რეგიონში), რამაც მმართველი პოლიტიკური ძალა უპირატეს მდგომარეობაში 
მოაქცია საპარლამენტო არჩევნებისათვის. წინასაარჩევნო პროცესები ფაქტობრივად 
არაკონკურენტულ გარემოში წარიმართა. მსგავსი ხასიათის ტენდენცია შენარჩუნდა 
2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზეც, რომელშიც მმართველ 
პარტიამ დაბალი კონკურენციის ფონზე მოიპოვა გამარჯვება სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონში. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით შესაძლოა დავასკვნათ, რომ 
პოლიტიკურ და საარჩევნო პროცესები ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობისა და 
ამ თვალსაზრისით მათი უფლებების ჯეროვნად რეალიზების არასახარბიელო პრაქტიკა 
საგრძნობლად აფერხებს ქვეყანაში ჩართულობითი დემოკრატიის განვითარების 
პერსპექტივას, რაც თავის მხრივ ნეგატიურ ზეგავლენას იქონიებს ზოგადად ქვეყნის 
განვითარების სტატუსზე, განსაკუთრებით კი ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ 
დასახლებულ რეგიონებში. 
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ეთნიკურ უმცირესობათა პოლიტიკური ჩართულობის კონტექსტი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ, 2014 წელს 
განხორციელებული მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მიხედვით, ეთნიკური 
უმცირესობები საქართველოს მოსახლეობის 13.2% შეადგენენ.3 ყველაზე მსხვილი 
ეთნიკური ჯგუფები - აზერბაიჯანელები (6.2 %) და სომხები (4.5 %), კომპაქტურად 
არიან დასახლებული ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში. 

ვინაიდან, ეთნიკური უმცირესობები, საქართველოს მოსახლეობის თითქმის მეექვსედს 
შეადგენენ, ქვეყანაში მონაწილეობითი და კონსოლიდირებული დემოკრატიის 
განვითარების ხელშეწყობის ჭრილში, მნიშვნელოვანია, მხედველობაში იქნეს მიღებული, 
როგორც ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო და პოლიტიკური ინტეგრაციის 
დინამიკა, ასევე ამ პროცესში გამოკვეთილი პრობლემები, წუხილები და გამოწვევები. 

ცხადია, რომ ამ მხრივ არსებული წუხილების ჯეროვნად ადრესირების მიზნით 
საჭიროებას წარმოადგენს მოხდეს პრობლემათა შეფასება და ანალიზი უშუალოდ 
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების პერსპექტივიდან, ასევე შესწავლილ 
იქნეს ეთნიკურ უმცირესობათა პოლიტიკური მონაწილეობის ინსტიტუციური 
ბარიერები.

სამწუხაროდ არსებული ფაქტებისა და ტენდენციების ანალიზი ნათლად მიუთითებს 
იმ გარემოებაზე, რომ ეთნიკურ უმცირესობათა პოლიტიკური მონაწილეობა და 
რეპრეზენტატიულობა სახელმწიფო სტრუქტურებში, როგორც ადგილობრივ, ასევე 
ცენტრალურ დონეზე კვლავაც მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. შესაბამისად, საჯარო 
პოლიტიკასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი ჩართულობის დაბალი დონე, 
კიდევ უფრო აღრმავებს ეთნიკურ უმცირესობებს შორის გარიყულობის შეგრძნებას. 

ეთნიკურ უმცირესობათა სამოქალაქო და პოლიტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობის 
მიზნით, 2012 წლის შემდგომ პერიოდში დაფიქსირდა გარკვეული ძვრები. 
რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს სახელი გადაერქვა 
და ეწოდა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი. გაფართოვდა სამთავრობო უწყებათაშორისო კომისიის მანდატი. 
საქართველოს მთავრობამ 2015 წელს მიიღო დადგენილება სამოქალაქო თანასწორობისა 
და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 

3  საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა: www.geostat.ge

სამაგიდო კვლევა
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დამტკიცების შესახებ (2015). სტრატეგიის მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს 
ეთნიკურ უმცირესობათა მხარდაჭერა, რომლის ფარგლებშიც, სახელმწიფომ აიღო 
ვალდებულება, რომ უზრუნველყოფს მათ საგანმანათლებლო და სამართლებრივი 
საჭიროებების დაკმაყოფილებას, ასევე შესაბამისი ეთნიკური ენების სწავლების 
დანერგვას სასწავლო დაწესებულებებში.

დადებით ასპექტად შესაძლოა მივიჩნიოთ, ეთნიკურ უმცირესობათა სამოქალაქო 
მონაწილეობის  უკანასკნელი წლების პრაქტიკა, რამაც აჩვენა, რომ  ეთნიკურ უმცირესობებს 
გააჩნიათ სამოქალაქო პროცესებში მონაწილეობის შესაძლებლობები. სახელმწიფოს 
მხრიდან გარკვეულწილად ხელშეწყობილია კომუნიკაციის ინსტიტუციური 
მექანიზმები, რის მაგალითად შესაძლოა მივიჩნიოთ, სახალხო დამცველის ოფისთან 
არსებული საკონსულტაციო სტრუქტურა - ეთნიკურ უმცირესობათა საბჭო, რომელიც 
2005 წლიდან ფუნქციონირებს როგორც ხელისუფლებასა და ეთნიკურ უმცირესობებს 
შორის საკომუნიკაციო და საკონსულტაციო წყარო.

საბჭო თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, უფლებამოსილია გააჟღეროს ეთნიკურ 
უმცირესობებთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრობლემა, შეიმუშაოს პოლიტიკური 
რეკომენდაციები და ეროვნულ დონეზე ადვოკატირება გაუწიოს მას. აღსანიშნავია, 
რომ უკანასკნელ წლებში, საბჭოს მანდატი მნიშვნელოვნად გაფართოვდა და მოიცავს 
ტოლერანტობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული სტრატეგიის შესრულების 
მონიტორინგსა და შეფასებას. 

განსხვავებულ ვითარებას ვაწყდებით ეთნიკურ უმცირესობათა პოლიტიკური 
მონაწილეობის თვალსაზრისით, კერძოდ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში ეთნიკურ 
უმცირესობათა ინტეგრირება არ არის ჯეროვნად რეალიზებული.  

მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ, ეთნიკურ უმცირესობათა პოლიტიკური 
ჩართულობის აუცილებლობის ღია დეკლარირებისა, რომელიც ასახულია როგორც 
შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნულ კონცეფციასა და 
2009-2014 წლების  სამოქმედო გეგმებში,  ასევე სამოქალაქო თანასწორობისა და 
ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიასა და 2015-2020 წლების სამოქმედო გეგმებში, 
ამ თვალსაზრისით შესაბამისი ქმედითი ნაბიჯები არ გადადგმულა.  

უკანასკნელი წლების პრაქტიკის ანალიზი ცხადყოფს, რომ ზოგად სახელმწიფოებრივ 
პოლიტიკურ პროცესებში, ეთნიკურ უმცირესობათა მონაწილეობა, დამოკიდებულია 
არა დამკვიდრებულ ინსტიტუციურ მექანიზმებზე და საშეღავათო პოლიტიკაზე, არამედ 
პოლიტიკურ პარტიათა და სხვადასხვა პოლიტიკურ ლიდერთა გადაწყვეტილებაზე და 
მათ კეთილ ნებაზე. შესაბამისად, სახელმწიფო დონეზე პოლიტიკური ნების არსებობა 
საკმარისი იქნებოდა უმცირესობათა პოლიტიკური ინტერესების რეალიზებისთვის, 
რაც კვლავაც გამოწვევად რჩება. 

ეთნიკურ უმცირესობათა პოლიტიკური ჩართულობის ხელშეწყობის თვალსაზრისით, 
სახელმწიფო პოლიტიკა, ატარებს არა სისტემურ, არამედ ფრაგმენტულ ხასიათს, 
რომლის გრძელვადიანი კორექციაც შესაძლებელი იქნებოდა ისეთი ინსტიტუციური, 
თუ საკანონმდებლო მექანიზმების შემოღებითა და განვითარებით, როგორიცაა 
პარტიულ სიებში ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ პირთა შეყვანის მიზნით 
პოლიტიკური პარტიებისთვის ფინანსური წახალისების სისტემის შემოღება, 
ქვეყნის საკანონმდებლო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში 
წარმომადგენლობის ზრდის მისაღწევად კვოტირების მექანიზმის შემოღება, ეთნიკური 
უმცირესობების ინტერესების გამომხატველი პოლიტიკური პარტიების არსებობა.
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მიუხედავად აღნიშნული ინიციატივებისა, რომელთა რეალიზებაც მნიშვნელოვნად 
შეუწყობდა ხელს ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკურ ჩართულობას, სახელმწიფო 
ადმინისტრირების სისტემა, კვლავაც პასიურობით გამოირჩევა საზოგადოებრივ-
პოლიტიკურ პროცესებში უმცირესობათა მონაწილეობის ხელშეწყობის კუთხით 
წამახალისებელი მექანიზმების ამოქმედების თვალსაზრისით. 

მართალია სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის 2021-2030 წლების 
სახელმწიფო სტრატეგია, ისევე როგორც სტრატეგიის რეალიზების 2021-2022 წლების 
სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს უმცირესობათა „თანასწორობის, სამოქალაქო და 
პოლიტიკური მონაწილეობის“ პრობლემატიკის ადრესირებას, სამოქმედო გეგმით 
გათვალისწინებული აქტივობები მხოლოდ ელექტორალური ჩართულობის კუთხით 
საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ გასატარებელი ღონისძიებებით შემოიფარგლება,  
კერძოდ: ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით მჭიდროდ დასახლებული 
რეგიონების თვითმმართველი ორგანოების მოხელეებისთვის ტრენინგების ჩატარება; 
ცესკოს საინფორმაციო ვიდეო რგოლების მომზადება სომხურ და აზერბაიჯანულ 
ენებზე; საარჩევნო დოკუმენტაციის და სხვა საინფორმაციო მასალების თარგმნა სომხურ 
და აზერბაიჯანულ ენებზე; საინფორმაციო კამპანიის “ვესაუბრებით ამომრჩევლებს“ 
განხორციელება; საგანმანათლებლო პროგრამის ,,საარჩევნო განვითარების 
სკოლის“ ორგანიზება ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ 4 
მუნიციპალიტეტებში; საგანმანათლებლო პროგრამის „არჩევნები და ახალგაზრდა 
ამომრჩეველი“ ორგანიზება ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ 13 
მუნიციპალიტეტში; საგანმანათლებლო პროგრამის „საარჩევნო ადმინისტრატორის 
კურსები“ ორგანიზება ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდრო დასახლებულ 13 
მუნიციპალიტეტში; სასწავლო კურსის „საარჩევნო სამართლის დარგში” განხორციელება 
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (ახალციხის) სტუდენტებისთვის. 

ადამიანის უფლებათა დაცვის 2014-20 წლების ეროვნულ სტრატეგიაში 
გათვალიწინებული იყო ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობა პოლიტიკურ 
პროცესებში, კერძოდ, ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა, ეთნიკურ 
უმცირესობათა მონაწილეობა პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
და ინფორმირებული არჩევანის უზრუნველყოფა. მსგავსი ტიპის უფლებების 
რეალიზებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრებოდათ ცესკოსა და სსიპ. საარჩევნო სისტემის 
განვითარების, რეფორმების და სწავლების ცენტრს. 

აღსანიშნავია, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა 
ფართო ჭრილში ნაკლებად იყო განხილული (მაგ. სამოქალაქო საბჭოები, სათემო 
გაერთიანებები) და მოიცავდა საარჩევნო პროცესებს. ასევე, შესრულების ანგარიშებში 
შეიმჩნეოდა სხვადასხვა ამოცანის შემთხვევაში ინდიკატორების კვეთა (მაგალითად,  
2016-2017 წწ. სამოქმედო გეგმაში, 10.2. ამოცანაში, ეთნიკურ უმცირესობათა ენებზე 
ნათარგმნი საარჩევნო მასალა სხვადასხვა ამოცანის შესრულების ერთსა და იმავე 
ინდიკატორს წარმოადგენდა).

პოლიტიკური მონაწილეობის კუთხით აღსანიშნავია ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენლებისათვის არჩევნებში მონაწილეობის სტიმულირების საშუალებები, 
რომლებიც მოცემულია ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 
სამოქმედო გეგმებში: საარჩევნო მასალების თარგმნა, საარჩევნო საგანმანათლებლო 
პროგრამები (მაგ. „საარჩევნო განვითარების სკოლა“), ეთნიკური უმცირესობების 
ინფორმირებულობის დონის ამაღლება სახელმწიფო სამოქალაქო ინტეგრაციის 
პოლიტიკის შესახებ, ცნობიერების ამაღლება ევროინტეგრაციის პოლიტიკის შესახებ.

ცხადია, რომ ერთის მხრივ, სახელმწიფო სტრატეგია ასტიმულირებს ეთნიკურ 
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უმცირესობათა არჩევნებში მონაწილეობას, თუმცა, საარჩევნო პროცესების მიღმა. 
პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის ხელშეწყობა შემოიფარგლება მხოლოდ 
ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებით. აქცენტი არ არის გაკეთებული, მაგალითად, 
ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობაზე საკრებულოების სხდომების, ადგილობრივი 
გაერთიანებებისა და ადგილობრივი დონის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში მონაწილეობის სხვა საშუალებებზე.

აღნიშვნას საჭიროებს ის გარემოებაც, რომ 2018 წლიდან სამოქმედო გეგმა ხაზს 
უსვამს ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული საჯარო მოხელეების პროფესიულ 
განვითარებას. ამ მხრივაც, აქცენტი მხოლოდ პროფესიულ განვითარებაზეა 
გაკეთებული და არ ჩანს პოლიტიკური მონაწილეობის ხელშეწყობის რეალური, 
ქმედითი მექანიზმების განვითარება.

გამომდინარე აღნიშნულიდან ნათელია, რომ ეთნიკური უმცირესობების 
პოლიტიკური ჩართულობის პერსპექტივა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების კეთილ 
ნებაზეა დამოკიდებული, ნაცვლად იმისა რომ არსებობდეს შესაბამისი ქმედითი 
წამახალისებელი ზომები სახელმწიფო დონეზე. 

თუ თვალს გადავავლებთ გასულ საარჩევნო ციკლებს, თვალშისაცემი გახდება 
პოლიტიკური ნების არასათანადო დონე ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ 
პირთა ინტერესების ასახვის თვალსაზრისით, როგორც საკანონმდებლო, ასევე 
აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოების სისტემაში გარკვეული გამონაკლისის გარდა. 

როგორც არსებული პრაქტიკა ცხადყოფს, ძირითადი პოლიტიკური პარტიები 
ნაკლებად არიან დაინტერესებულნი პარტიულ სტრუქტურებში ეთნიკურ 
უმცირესობებს მიკუთვნებულ პირთა ჩართულობით, რაც თავის მხრივ ასახვას 
პოვებს პარტიულ საარჩევნო სიებში უმცირესობათა სიმწირეში. შესაბამისად, მთავარი 
პასუხისმგებელი ორგანიზაციები, რომელთაც შეუძლიათ პოზიტიური წვლილი 
შეიტანონ ეთნიკურ უმცირესობათა პოლიტიკური მონაწილეობის პროცესში არიან 
პოლიტიკური პარტიები, თუმცა მათი ეფექტურობა შეზღუდულია.

რაც შეეხება მაჟორიტარული სისტემით საპარლამენტო არჩევნებს, ეთნიკურ 
უმცირესობებს გარანტირებული წარმომადგენლობა მხოლოდ ახალქალაქის და 
ნინოწმინდის  საარჩევნო ოლქებში ჰქონდათ, სადაც ეთნიკურად სომეხი ამომრჩეველი 
ადგილობრივი მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას შეადგენს. ეთნიკური 
უმცირესობებით სხვა მჭიდროდ დასახელებულ ოლქებში ეთნიკურ უმცირესობას 
მიკუთვნებული კანდიდატების არჩევა განპირობებული იყო პოლიტიკური პარტიის 
ნებაზე დაასახელებდა თუ არა პოლიტიკური პარტია უმცირესობის წარმომადგენელს. 

როდესაც საუბარი შეეხება ქვეყნის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ეთნიკურ 
უმცირესობებს მიკუთვნებულ პირთა წარმომადგენლობას, იგი უკიდურესად 
შეზღუდულია. ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ პირთა წარმომადგენლობას 
ვაწყდებით მხოლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლების საშუალო და დაბალ 
საფეხურებზე, რაც ცხადია ვერ ჩაითვლება პოზიტიურ პრაქტიკად. 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლობა პარლამენტში კვლავ დაბალია, მეტიც ამ 
მიმართულებით შეინიშნება სიტუაციის გაუარესების ტენდენცია. 2020 წლის არჩევნების 
შედეგად საქართველოს პარლამენტში ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული  6 
დეპუტატი იქნა არჩეული, მაშინ როდესაც 2016 წელს არჩეულ იქნა 11, ხოლო 2012 
წელს 8 დეპუტატი. აღსანიშნავია, რომ 2016 წელსაც კი, როცა ეთნიკურ უმიცირესობებს 
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მუკუთვნებული  დეპუტატების რაოდენობა პარლამენტში იმ პერიოდისათვის 
ყველაზე მაღალი იყო, საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობათა საერთო 
რაოდენობასთან შედარებით საპარლამენტო წარმომადგენლობის მაჩვენებელი მაინც 
მკვეთრად დაბალი გახლდათ. 

ზემოაღნიშნულის ფონზე საინტერესო ტენდენციები იკვეთება რეგიონულ და 
ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე ეთნიკური უმცირესობების 
ჩართულობასთან მიმართებაში. 

კერძოდ, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ნინოწმინდისა და ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტებში თვითმმართველობის განხორციელება სრულად ხდება 
ადგილობრივი ეთნიკურად სომხური თემის წარმომადგენლების მიერ, რომლებიც 
იკავებენ მაღალი რანგის საჯარო მოხელის თანამდებობებს (მერი, მერის მოადგილე,  
სამსახურების უფროსები და ა.შ.). 

2021 წლის საარჩევნო ციკლისათვის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებში ეთნიკურ უმცირესობათა ფართო წარმომადგენლობით კვლავ 
ნინოწმინდა და ახალქალაქი ლიდერობს. ნინოწმინდაში, სადაც ეთნიკური 
უმცირესობები, ადგილობრივი მოსახლეობის 95.8% შეადგენენ, საკრებულოს 30 
წევრიდან 29 ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელია. ეთნიკურ უმცირესობათა 
ფართო წარმომადგენლობით (საკრებულოს 42 წევრიდან 35 წარმომადგენლით) 
დაკომპლექტდა ახალქალაქის საკრებულო, სადაც მოსახლეობის 93.15% წარმოადგენს 
ეთნიკურად სომეხი მოქალაქე.  

სამცხე-ჯავახეთისგან განსხვავებით, სხვაგვარ ვითარებას ვაწყდებით ეთნიკურად 
აზერბაიჯანული მოსახლეობით მჭიდროდ დასახლებულ ქვემო ქართლის რეგიონში, 
სადაც, ადგილობრივი ეთნიკური აზერბაიჯანული თემი მხოლოდ ფრაგმენტულად 
და არასრულფასოვნად ინაწილებს ადგილობრივ ხელისუფლებას. ამასთან, ეთნიკურ 
აზერბაიჯანელს არასდროს დაუკავებია გამგებლის/მერის თანამდებობა.

2016 წელს მწვანე კავკასიის მიერ ქვემო ქართლში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ 
ეთნიკური უმცირესობები ამ რეგიონის მუნიციპალიტეტების საჯარო მოხელეების 
მხოლოდ 17%-ს შეადგენენ, მაშინ როცა არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფები ამ 
მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობის 49%-ს წარმოადგენენ.4 ადგილობრივი 
თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში ეთნიკურად აზერბაიჯანელი 
პირები მხოლოდ მცირე რაოდენობით არიან წარმოდგენილნი ხელმძღვანელ 
თანამდებობებზე, რომლებიც ძირითადად ეთნიკურად ქართველ მოქალაქეებს 
უპყრიათ (იშვიათი გამონაკლისის გარდა ყველა მნიშვნელოვანი თანამდებობა სწორედ 
მათ მიერაა დაკავებული). 

ქვემო ქართლის რეგიონში, 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში 
არჩეული ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლობით, მარნეული ლიდერობს, 
სადაც ეთნიკურად აზერბაიჯანელები მოსახლეობის 91.4% შეადგენენ.  ადგილობრივ 
საკრებულოში, რომელიც 33 დეპუტატისაგან შედგება ეთნიკურად აზერბაიჯანელები 17 
წევრითაა წარმოდგენილი. მეორე ადგილზეა ბოლნისი. ბოლნისის საკრებულო 36 წევრით 
დაკომპლექტდა, აქედან 15 ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელია. ბოლნისში 
ეთნიკური უმცირესობები, ადგილობრივი მოსახლეობის 69% შეადგენენ. აღსანიშნავია, 

4  https://www.asocireba.ge/files/Qvemo-Kartli-regional-plans-analysis.pdf



20

რომ დმანისში ეთნიკური უმცირესობები 66.8% შეადგენენ, თუმცა საკრებულოში 
მოკრძალებულად - 38-დან 10 წევრით არიან წარმოდგენილნი. ასევე ძალიან მცირე 
რაოდენობით 30-დან 11 მანდატით არიან წარმოდგენილნი წალკაში, მიუხედავად იმისა, 
რომ წალკაში ეთნიკური უმცირესობები მოსახლეობის 53.3% შეადგენენ.5 

ცახია, რომ ეთნიკურ უმცირესობათა ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში 
რეპრეზენტატიულობა კვლავაც გამოწვევად რჩება, რასაც გარკვეულწილად ხელი 
შეუწყო, საკანონმდებლო რეფორმის ფარგლებში, მაჟორიტარული სისტემით არჩეულ 
კანდიდატთა რაოდენობის შემცირებამ. 

ზემოთ მოყვანილი ციფრობრივი მონაცემები, რომლებიც ასახავს ეთნიკურ 
უმცირესობათა მწირე რეპრეზენტატიულობას ადგილობრივ თუ სახელმწიფო 
წარმომადგენლობით ორგანოებში, ცხადია თავის მხრივ ახალისებს სახელმწიფო 
ინსტიტუტების მიმართ ეთნიკურ უმცირესობათა გაუცხოების შეგრძნებას და 
აქვეითებს მათდამი ნდობას, რაც საბოლოო ჯამში აყოვნებს ქვეყანაში ინკლუზიური 
დემოკრატიის განვითარების პერსპექტივას. 

საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა ეთნიკურ უმცირესობებს 
მიკუთვნებულ ამომრჩეველთათვის ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს 
ხელშეწყობის კონტექსტში 

საზოგადოებრივ - პოლიტიკურ პროცესებში ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობის 
თვალსაზრისით გამოვლენილი გამოწვევების ფონზე, პოზიტიურად შეიძლება 
შეფასდეს საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა საარჩევნო პროცესში უმცირესობათა 
მაღალ რაოდენობრივი და თვისობრივი მონაწილეობის წახალისების თვალსაზრისით. 

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ეთნიკური უმცირესობების ამომრჩეველთა თანაბარი 
საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობისთვის შექმნილია და ფუნქციონირებს მუდმივმოქმედი 
სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში შედიან, საარჩევნო ადმინისტრაციის, 
საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, სახელმწიფო 
უწყებებისა და სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლები (ეთნიკური 
უმცირესობის თემებზე მომუშავე შესაბამისი უწყებების მოწვეული წარმომადგენლები). 
ჯგუფი განიხილავს უმცირესობებს მიკუთვნებულ ამომრჩევლების წინაშე მდგარ 
პრობლემებს, წუხილებსა და გამოწვევებს ელექტორალურ კონტექსტში. ეთნიკური 
უმცირესობებზე ორიენტირებული ღონისძიებები აისახება ცესკოს ყოველწლიურ 
სამოქმედო გეგმაში.

ეთნიკური უმცირესობებისათვის ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობის 
მიზნით საარჩევნო ადმინისტრაციამ გაატარა რიგი ხასიათის ღონისძიებები 2020 
და 2021 საარჩევნო ციკლებისათვის, რათა ხელი შეეწყო საარჩევნო პროცესში 
ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ ამომრჩეველთა მაღალი რაოდენობრივი 
ჩართულობისათვის, ისევე როგორც განევითარებინა მათ მიერ ინფორმირებული 
არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა.

5  დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ „მრავალეროვანი საქართველოს“ 2021 
წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგის საბოლოო 
ანგარიში. 
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2020 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში საარჩევნო ადმინისტრაციამ განახორციელა 
ამომრჩევლების საგანმანათლებლო აქტივობები. საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ 
ხორციელდებოდა ამომრჩევლების, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობებისა და 
ახალგაზრდების ინფორმირება საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, ქვეყანაში 
განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების, ახალი კორონავირუსით 
გამოწვეული ინფექციის, მისი გავრცელების პრევენციის მიზნით საარჩევნო 
ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებული რეგულაციების, ასევე კენჭისყრის 
პროცედურებისა და არჩევნებში მონაწილეობის მნიშვნელობის შესახებ.

ამ თვალსაზრისით საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის პოზიტიური პრაქტიკა 
შენარჩუნდა 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის. 
კერძოდ,  ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით კომპაქტურად 
დასახლებულ მაჟორიტარულ ოლქებში შეიქმნა 348 საარჩევნო უბანი, მათ შორის, 
ქართულ/აზერბაიჯანული – 211, ქართულ/სომხური – 133 და ქართულ/სომხურ/
აზერბაიჯანული – 4. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის მომზადდა 
სახელმძღვანელო ინსტრუქციები და პოსტერი საარჩევნო დოკუმენტაციის დალუქვის 
შესახებ მათთვის გასაგებ ენებზე.6

ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირების მიზნით, ცესკომ ვებგვერდზე ბანერში - 
„ეთნიკური უმცირესობები“ განათავსა ინფორმაცია არჩევნების შესახებ, მათ შორის 
ცესკოს დადგენილება, რომლითაც განისაზღვრა ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიებისა 
და სანიტარულ-ჰიგიენური მოთხოვნა კენჭისყრის დღისთვის ახალი კორონავირუსის 
გავრცელების პრევენციის მიზნით. 

ცესკომ ვებგვერდის მეშვეობით ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით 
კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრები ამომრჩევლებისთვის 
ხელმისაწვდომი გახადა ამომრჩეველთა ერთიანი სიის საძიებო სისტემა (voters.cec.
gov.ge), ასევე უზრუნველყო სატელეფონო/საინფორმაციო ცენტრის მომსახურება, 
ცესკოს მიერ მომზადებული საინფორმაციო ვიდეორგოლები და საარჩევნო უბნებზე 
განსათავსებელი პოსტერები ამომრჩევლებისა და ჩართული მხარეებისთვის.

საარჩევნო ადმინისტრაციამ გასწია მნიშვნელოვანი ძალისხმევა ეთნიკური 
უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ ოლქებში, ინკლუზიური საარჩევნო 
გარემოს ხელშესაწყობად. ამომრჩეველთა საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში 
განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

	საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ, საარჩევნო თემატიკაზე შექმნილი ყველა ვიდეო 
რგოლი, მათ შორის შეთავაზებული სერვისების შესახებ, ითარგმნა სომხურ და 
აზერბაიჯანულ ენებზე და ვრცელდებოდა შესაბამისი რეგიონების სატელევიზიო 
და რადიო საშუალებების ეთერში.

	ცესკოს სატელეფონო/საინფორმაციო ცენტრში ინფორმაციის მიღება შესაძლებელი 
იყო სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე;

	ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრები 
პირები ცესკოს ვებგვერდზე ამომრჩეველთა ერთიანი სიაში საკუთარი მონაცემების 
გადამოწმების შემთხვევაში ინფორმაციას იღებდნენ ქართულ-სომხურ და 

6  ცესკო-მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა 
და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2021 წლის არჩევნების 
ანგარიში 



ქართულ-აზერბაიჯანულ ენებზე;
	მიმდინარეობდა საინფორმაციო ხასიათის კამპანია ,,ვესაუბრებით ამომრჩევლებს,“ 

რომლის ფარგლებში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ხორციელდებოდა 
ამომრჩეველთა ინფორმირება. კამპანიის ფარგლებში საარჩევნო ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლები, მოხალისეებთან ერთად, მართავდნენ შეხვედრებს 
მოქალაქეებთან და აწვდიდნენ მათ ინფორმაციას ხმის მიცემის პროცესის, საარჩევნო 
ადმინისტრაციასა და მოქალაქეებს შორის ხელმისაწვდომ საკომუნიკაციო 
არხებსა და მათთვის შეთავაზებული სერვისების შესახებ. შეხვედრების დროს 
ვრცელდებოდა საინფორმაციო ფლაერები სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე.

	ამომრჩეველთა კენჭისყრაში მონაწილეობისთვის სომხურ და აზერბაიჯანულ 
ენებზე ითარგმნა საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი, 
ამომრჩეველთა ერთიანი სია (კედელზე გასაკრავი და სამაგიდე ვერსია) და 
კენჭისყრაში მონაწილეობის ამსახველი პოსტერები.

	ცესკოს თავმჯდომარე გიორგი კალანდარიშვილი და მისი ერთ-ერთი მოადგილე 
გიორგი სიორიძე მარნეულში და ახალქალაქში ადგილობრივ ახალგაზრდებს 
შეხვდა. შეხვედრაზე მათ გააკეთეს პრეზენტაცია ცენტრალურ საარჩევნო 
კომისიაში განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე ისაუბრეს საარჩევნო 
ადმინისტრაციის - საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების 
ახალ წესზე. ახალგაზრდებს მიეცათ საუკეთესო შესაძლებლობა, ცესკოს 
თავმჯდომარისთვის მათთვის საინტერესო საკითხებთან დაკავშირებით დაესვათ 
კითხვები და გაეჟღერებინათ აქტუალური და პრობლემატური საკითხები.7

ცესკომ და სსიპ. საარჩევნო სისტემის განვითარების, რეფორმების და სწავლების 
ცენტრმა განახორციელეს ხუთი საგანმანათლებლო პროექტი, მათ შორის ეთნიკური 
უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ საარჩევნო ოლქებში, რომლებშიც საერთო 
ჯამში მონაწილეობა მიიღო 15 503-მა პირმა: 

•	 საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები საუბნო საარჩევნო კომისიების პოტენციური 
წევრებისთვის

•	 საჯარო სკოლებში საინფორმაციო სასწავლო პროგრამა „არჩევნები და ახალგაზრდა 
ამომრჩეველი“

•	 საარჩევნო სამართალი
•	 ახალგაზრდული ბანაკები
•	 საარჩევნო განვითარების სკოლა

დამატებით აღნიშვნას საჭიროებს საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა 
ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა 
შესაძლებლობების განვითარების თვალსაზრისით. ცენტრალურმა საარჩევნო 
კომისიამ უზრუნველყო ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრების მომზადება საარჩევნო პროცედურებთან დაკავშირებით და 
მათთვის საარჩევნო დოკუმენტაციის თარგმნა სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. 

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ იმ ოლქებში, სადაც ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის ენობრივი ბარიერი პრობლემატური არ 
არის, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის ორგანიზებული ტრენინგები 
ჩატარდა ქართულ ენაზე. ხოლო იმ ოლქებში, სადაც ენობრივი ბარიერები არსებობს, 
ტრენინგები ჩატარდა, როგორც ქართულ, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურ ენაზე.

7  https://www.youtube.com/watch?v=uXcAfOrQXGw
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საარჩევნო გარემო 2020 წლის საქართველოს პარლამენტისა და 2021 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისათვის

ფოკუსური ჯგუფის მონაწილეებს შორის გამოკვეთა მოსაზრება, რის შესაბამისადაც 
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები წინა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან 
მიმართებაში უარესი გახლდათ, რაც გამოიხატა საარჩევნო ადმინისტრაციის 
არადამაკმაყოფილებელი მუშაობით (საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა 
კომპეტენციის დაბალი დონე), ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკური კონკურენციის 
სიმწირითა და კორონა ვირუსის პანდემიით გამოწვეული პრობლემების გამო 
არასრულფასოვნად რეალიზებული პოლიტიკური კამპანიით. 

გარდა აღნიშნულისა, ფოკუსური ჯფუფის მონაწილეთა მოსაზრებით 2020 წლის 
საპარლამენტო არჩევნეზე სომხურ და აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობის 
ყურადღება გადატანილი იყო ყარაბაღში მიმდინარე მოვლენებზე, რამაც გავლენა 
მოახდინა მათ საარჩევნო ქცევაზე და პოლიტიკურ არჩევანზე. მიხეილ სააკაშვილის 
მიერ გაკეთებულმა განცხადებამ ყარაბაღში მიმდინარე საომარ მოქმედებებთან 
დაკავშირებით, გარკვეული როლი ითამაშა მმართველი პარტიის სასარგებლოდ სამცხე-
ჯავახეთის რეგიონში, რის შედეგადაც 2020 წელს იკლო „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის“ მხარდამჭერთა რიცხვმა. აღნიშნული ტენდენცია შენარჩუნებული იყო 
2021 წლის არჩევნებზეც. საპირისპირო ტენდენცია დაფიქსირდა ქვემო ქართლის 
რეგიონში ორივე საარჩევნო ციკლებისათვის. 

ფოკუსური ჯგუფის მონაწილეთა მოსაზრებით 2021 წელსაც აქტუალობა არ დაუკარგავს 
პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების მანკიერ  პრაქტიკას.  გარდა 
აღნიშნულისა,  2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე  მოქმედი 
მერები და საკრებულოს წევრები აქტიურად იყენებდნენ სახელისუფლებო რესურს 
პოლიტიკური კამპანიის წარმოების პროცესში. წლების განმავლობაში დამკვიდრებული 
პრაქტიკა - საარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე პერიოდში ადგილობრივი ბიუჯეტის 
ზრდა 2021 წელსაც შენარჩუნებული იყო. 

საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ 2020 წელთან შედარებით, 2021 წლის საარჩევნო 
გარემო სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში ნაკლები აგრესიულობითა 
და ძალადობრივი ფაქტებით გამოირჩეოდა. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ სიახლეს 
წარმოადგენდა  პოლიტიკური პარტიების კანდიდატების სავარაუდო ძალადობრივი 
მეთოდების გამოყენებით არჩევნებიდან ჩამოშორების შემთხვევები, რაც წინასაარჩევნო 
პერიოდში აქტუალურ საკითხს წარმოადგენდა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. 

ფოკუსური ჯგუფის მონაწილეთა მოსაზრებით საარჩევნო გარემო 2021 წლის 

ფოკუსური 
ჯგუფები
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ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, წინამორბედი არჩევნებისაგან 
განსხვავებით გარკვეული პოზიტიური ძვრებით გამოირჩეოდა, რასაც მეტ წილად 
საარჩევნო ადმინისტრაციის ეფექტური საქმიანობით ხსნიან. თუმცა პირველი ტურის 
დროს, ამ მხრივ გამონაკლის წარმოადგენდა მარნეულის საარჩევნო ოლქი, სადაც 
მრავალი ხარვეზი გამოვლინდა.

ეთნიკური უმცირესობების საარჩევნო პრეფერენციები 

კვლავაც აქტუალურად წარმოჩინდება ადგილობრივი სომხურენოვანი თემის მიერ 
მმართველი პოლიტიკური პარტიისა და პოლიტიკოსებისადმი ტრადიციული 
მხარდაჭერის ტენდენცია, რაც ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა აზრით, სტაბილურობის 
სურვილით არის განპირობებული. ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა მოსაზრებით, 
ფინანსური სარგებლის მიღების ინტერესი და საჯარო სამსახურში საქმიანობა 
გარკვეულწილად არის განმაპირობებელი ფაქტორი იმისა, რომ მმართველ პოლიტიკურ 
ძალას დაუჭირონ მხარი.  

ფოკუს ჯგუფის რეალიზების პროცესში გამოიკვეთა ფრიად საინტერესო და 
ამავდროულად დამაფიქრებელი ტენდენცია, რომელიც შეინიშნება ეთნიკურად 
აზერბაიჯანულ თემში. ტრადიციულად, წლების მანძილზე ეთნიკურ აზერბაიჯანულ 
თემში მაღალი იყო მმართველი პოლიტიკური ძალისადმი მხარდაჭერა. 

მიუხედავად აღნიშნულისა, მმართველი პარტიის მხარდაჭერისადმი ამგვარმა 
ტრადიციულმა დამოკიდებულებამ გარკვეული დევიაცია განიცადა 2016 და 2020 
წლების პარლამენტის არჩევნებისთვის და შესაბამისად გაიზარდა ოპოზიციური 
პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატებისადმი ინტერესი. 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა განმარტებით, ადგილობრივ ამომრჩეველთა შორის 
მმართველი პოლიტიკური პარტიისადმი ინტერესის დაქვეითება განპირობებულია 
რიგი ფაქტორებით, მათ შორის, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ინსტიტუციური 
სიძლიერითა და ფართო ჩართულობით ქვემო ქართლის რეგიონში, მისი პოლიტიკური 
ლიდერის (მიხეილ სააკაშვილი) მიმართ ადგილობრივ თემში არსებული პოზიტიური 
განწყობებით, ისევე როგორც მმართველი პოლიტიკური ძალის მიმართ ადგილობრივ 
საზოგადოებაში წარმოქმნილი გარკვეული სკეპტიციზმით, რაც ძირითადად 
განპირობებულია საჯარო ადმინისტრირების პროცესში გამოვლენილი ნეპოტიზმით, 
კორუფციით, უსამართლობითა და მერიტოკრატიის არ არსებობით. 

სწორედ ამით აიხსნება ის გარემოება, რომ ადგილობრივ თემში არსებობს ამომრჩეველთა 
გარკვეული კატეგორია, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებდა მხოლოდ 
იმიტომ, რომ დამარცხებულიყო მმართველი პოლიტიკური ელიტა და ამ მიზნით ხმას 
მათთვის არასასურველ პოლიტიკურ პარტიას/პოლიტიკოსს დაუჭერდა მხარს. 

ფინანსური სარგებლის მიღების მოტივაცია

ეთნიკურ აზერბაიჯანულ თემში ჩატარებული ფოკუს ჯგუფის გამოკითხვის შედეგად 
იკვეთება, რომ სამწუხაროდ, ქვემო ქართლის რეგიონის ეთნიკური აზერბაიჯანული 
თემით მჭიდროდ დასახლებულ არეალში ხმის მიცემის ფართოდ გავრცელებულ 
მასტიმულირებელ ფაქტორს წარმოადგენს არჩევნებში გარკვეული სარგებლის (მათ 
შორის ფინანსური) მიზნით მონაწილეობის მიღება, რაც თავის მხრივ ცხადია აზიანებს 
ზოგადად საარჩევნო გარემოს და ადგილობრივ დონეზე კონსოლიდირებული 
დემოკრატიის დამკვიდრებისა და მისი შემდგომი განვითარების პერსპექტივას. 
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ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა მტკიცებით ფინანსური სარგებლის მიღება ხმის მიცემის 
სანაცვლოდ ადგილობრივ დონეზე ერთგვარ „სარფიან ბიზნესად“ იქცა.

საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ სომხურენოვან თემში მართალია მცირედი დოზით, 
მაგრამ მაინც შეიმჩნევა არჩევნებში მონაწილეობის მიღების მოტივაცია გარკვეული 
სარგებლის, მათ შორის, ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით. ფოკუს ჯგუფებში 
მონაწილე პირთა მოსაზრებით, გარკვეული ფინანსური სარგებლის, გამორჩენის 
მიღება არჩევნებში მონაწილეობის გამო სოფლებში უფრო აქტუალურია, ვიდრე 
ქალაქებში. 

ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული კანდიდატების არჩევა

რაც შეეხება ეთნიკურ უმცირესობას მიკუთვნებული კანდიდატების არჩევას, აღმოჩნდა, 
რომ აქ მნიშვნელოვანია კონკრეტული ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანების 
თვისობრივი (და არა რაოდენობრივი) წარმომადგენლობა პოლიტიკური პარტიის 
წევრთა რიგებში. ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა მოსაზრებით, ეთნიკურ უმცირესობას 
მიკუთვნებული კანდიდატების არჩევა მნიშვნელოვანი ფაქტორია, თუმცა აქ მთავარია 
ხარისხი და არა რაოდენობა.  მათი მოსაზრებით, თუ კანდიდატი იქნება მხოლოდ 
ნომინალური ფიგურა და ის ადგილობრივი თემის პრობლემებს რეალურად ვერ 
მოაგვარებს, ასეთ შემთხვევაში, კანდიდატის ეთნიკური კუთვნილება, როგორც 
ფაქტორი არჩევანის გაკეთებისას აღარ მუშაობს და აღნიშნული ფაქტორი გავლენას 
ვეღარ ახდენს გადაწყვეტილების მიღებაზე. 

საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ ადგილობრივ დონეზე არ იკვეთება რაიმე სახის 
განსაკუთრებული პრობლემა, რათა საჭიროების შემთხვევაში მხარი დაუჭირონ 
ეთნიკურად ქართველ კანდიდატს, მათ შორის მერის არჩევნებზე. 

ქალი კანდიდატები 

ქალი კანდიდატისათვის მხარდაჭერის თვალსაზრისით არსებობს პოზიტიური 
მოლოდინები. ქალი კანდიდატისათვის მხარდაჭერა ადგილობრივი 
ამომრჩევლებისათვის არ წარმოადგენს რაიმე სახის სერიოზულ გამოწვევას. ფოკუს 
ჯგუფის მონაწილეები აცხადებენ, რომ კანდიდატის სქესს ზოგადად არ აქვს მნიშვნელობა 
გადაწყვეტილების მიღებისას, აქ ყურადღება ექცევა ესა თუ ის კანდიდატი რომელ 
პოლიტიკურ პარტიას წარმოადგენს. მიუხედავად აღნიშნულისა, ქვემო ქართლის 
რეგიონში გამოიკვეთა ტენდენცია, რის შესაბამისადაც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი 
მოსახლეობის ხანდაზმული ნაწილი, ახალგაზრდებისაგან განსხვავებით მამრობითი 
სქესის კანდიდატებისადმი მხარდაჭერის უფრო მეტი ინტერესით გამოირჩევიან.    

პოლიტიკური პარტიები და საარჩევნო პროგრამები

ზოგადი შეფასებით, ადგილობრივი ეთნიკურად აზერბაიჯანული და სომხური თემი 
მეტნაკლებად ფლობდა ინფორმაციას არჩევნებში მონაწილე ყველა კანდიდატის/
პოლიტიკური პარტიის შესახებ. საზოგადოების დიდი ნაწილის ინფორმირებულობის 
არეალი ძირითადად შემოიფარგლებოდა მხოლოდ მმართველი პარტიისა და 
რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის თაობაზე ინფორმაციის ქონით. 

ფოკუს ჯგუფის ერთ-ერთი მონაწილის განცხადებით, ამომრჩეველთა გარკვეულ 
კატეგორიას არ აქვს ინფორმაცია პარტიების შესახებ, თუმცა მათ იციან პარტიების 
საარჩევნო ნომრები, მაგალითად  „41“ და „5“, რომლის მიხედვითაც ისინი აკეთებენ 
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არჩევანს. აღნიშნულ ტენდენციას ფართოდ ვაწყდებით ქვემო ქართლის რეგიონში. 
ეთნიკურად აზერბაიჯანული და სომხური თემი ძირითადად ინფორმირებული 
იყო მმართველი პოლიტიკური პარტიისა და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 
საქმიანობისა და კანდიდატების შესახებ.  

სამწუხაროდ, კვლავაც სახეზეა საარჩევნო სუბიექტებსა და ადგილობრივ 
ამომრჩეველს შორის საგნობრივი კომუნიკაციისა და დისკუსიის ფორმატის სიმწირე. 
მაგალითად, ადგილობრივი ეთნიკური უმცირესობების თემი ნაკლებად გახლდათ 
ინფორმირებული კანდიდატების/პოლიტიკური პარტიების პროგრამების თაობაზე. 

ძირითადად, კანდიდატების/პოლიტიკური პარტიების მიერ მოსახლეობასთან 
შეხვედრებისას ადგილი ჰქონდა ზოგადი, ზეპირი ხასიათის საარჩევნო გზავნილების 
გაჟღერებას, ისე რომ არ ხდებოდა სრულფასოვანი, მომცველი და დოკუმენტური 
სახით საპროგრამო პრინციპებისა და პოლიტიკური ინიციატივების კომუნიცირება.  
აღნიშნული ტენდენცია კვლავაც სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს ადგილობრივ 
დონეზე პოლიტიკური კამპანიის წარმოების პროცესში, რომელშიც ტრადიციულად 
ზეპირი ხასიათის დაპირებები დომინირებს, ისე, რომ არ ხდება დოკუმენტური სახით 
კონკრეტული საარჩევნო პროგრამის წარდგენა. 

პოლიტიკური პარტიების მიერ ეთნიკური უმცირესობების პრობლემების 
აღქმადობა

პარტიები სათანადოდ არ ფლობენ ინფორმაციას ეთნიკური უმცირესობების 
პრობლემების შესახებ და შესაბამისად, არ სთავაზობენ ამომრჩევლებს ამ პრობლემების 
გადაჭრის გზებს. წინასაარჩევნო პროცესში ნათლად გამოიკვეთა ტენდენცია, 
რის შესაბამისადაც კანდიდატები/პოლიტიკური პარტიები, ნაკლებად ახდენენ 
აქცენტირებას კონკრეტულად ეთნიკურ უმცირესობას მიკუთვნებული ჯგუფების 
სპეციფიკურ წუხილებზე, პრობლემებსა და საჭიროებებზე და შესაბამისად არ 
წარმოადგენენ კომპლექსურ, კარგად გააზრებულ, სტრუქტურიზებულ და მდგრად 
ხედვებს (პოლიტიკის მიმართულებები, პროგრამული ინიციატივები, რეფორმისტული 
ხედვები და სხვა) არსებულ გამოწვევებზე რეაგირების მიზნით. 

ადგილობრივი სომხურენოვანი თემის მოსაზრებით, კანდიდატები/პოლიტიკური 
პარტიები მართალია საუბრობდნენ ეთნიკური უმცირესობისათვის აქტუალურ 
თემებზე, მაგალითად მიწის საკითხები,  მოქალაქეობის საკითხები და სხვა, თუმცა, 
პარტიებს არ აქვთ სისტემური ხედვა უმცირესობათა სპეციფიკური საჭიროებების 
გადაწყვეტის თაობაზე და შესაბამისად, არ გააჩნიათ ამ მიმართულებით კონკრეტული 
პოლიტიკური ინიციატივები და რეფორმისტული წინადადებები.  

„არა თუ უმცირესობათა პრობლემებზე რეაგირების ხედვები, თვით პოლიტიკური 
პროგრამა არ აქვთ წარმოდგენილი მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს“ - ამგვარია 
ადგილობრივი სომხურენოვანი თემის ზოგადი მოსაზრება წამოჭრილ საკითხთან 
მიმართებაში, რაც ემთხვევა აზერბაიჯანულენოვანი თემის განწყობას ქვემო ქართლის 
რეგიონში. 

შესაბამისად, წინასაარჩევნო შეხვედრებისას ძირითადი აქცენტი კეთდება თემის 
წინაშე მდგარი ლოკალური ყოფითი პრობლემების გადაწყვეტის გზების ძიებაზე, 
ნაცვლად იმისა, რომ მოხდეს ინტეგრაციის ხელშემწყობი მდგრადი და გრძელვადიანი 
პროგრამის პრეზენტაცია.
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გარდა ამისა, ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა მოსაზრებით, ზოგადი ინფორმაცია 
პარტიების პროგრამული ხედვების შესახებ ხელმისაწვდომი იყო გარკვეულ დონეზე, 
თუმცა ძირითადად ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში, სადაც ამომრჩეველთა ყველა 
ასაკობრივ ჯგუფს ხელი არ მიუწვდებოდა ამ ინფორმაციაზე. 

არჩევნებში/პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის ხელშემწყობი 
გარემოებები

ფოკუსური ჯგუფის წარმომადგენელთა მოსაზრებით, არჩევნებში მონაწილეობა 
ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაბამისად, თითქმის ყოველთვის იღებენ მასში 
მონაწილეობას. მათი განმარტებით, ადგილობრივ ეთნიკურად აზერბაიჯანელ 
და სომეხ ამომრჩევლებს შორის თანაბრად მნიშვნელოვანია საპარლამენტო და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები.  

მიუხედავად აღნიშნულისა, ფოკუსური ჯგუფის წარმომადგენელთა მხრიდან 
გამოიკვეთა მოსაზრება, რის შესაბამისადაც ადგილობრივ ამომრჩევლებს შორის 
შესაძლოა უფრო მეტი ინტერესი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისაკენ 
იხრებოდეს, იმდენად რამდენადაც უფრო მაღალია ამომრჩეველთა და კანდიდატთა 
კომუნიკაციის დონე და ორმხრივი ჩართულობა. ასევე, საზოგადოებრივი აღქმა 
იმგვარია, რომ ადგილზე არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე რეაგირების 
ფუნქციონალურ მანდატს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 
ფლობენ და შესაბამისად სათემო წუხილების გაქარწყლება მერიასა და საკრებულოს 
ხელეწიფებათ. ამდენად, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ლოკალურ 
პრობლემათა გადაწყვეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად მოიაზრება და 
მასში მონაწილეობის მიღება გარკვეულწილად მნიშვნელოვანია. 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა მოსაზრებით, არჩევნებში მონაწილეობისა და ხმის 
მიცემის ერთ-ერთ განმაპირობებელ ფაქტორს ადგილობრივ ეთნიკურად სომეხი და 
აზერბაიჯანელი ამომრჩევლებისთვის წარმოადგენს ზოგადი აღქმა, რომ არჩევნებში 
მონაწილეობა მათი უფლება და მოვალეობაა. 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები თვლიან, რომ არჩევნებში მონაწილეობით 
ისინი საკუთარ მომავალს ირჩევენ. თუმცა, მათი მხრიდან  საარჩევნო პროცესებში 
გააზრებული ჩართულობა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გათვითცნობიერების 
დონე ჯერ კიდევ დაბალია.  გარდა აღნიშნულისა, საარჩევნო პროცესში მონაწილეობის 
მიღების სურვილი გარკვეულწილად განპირობებულია ამომრჩეველთა ინტერესით, 
რათა მხარი დაუჭირონ იმ კანდიდატს / პარტიას რომელსაც ენდობიან და მოსწონთ. 

გამოვლინდა, რომ ძირითადად, კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის არჩევისას 
მნიშვნელობა ენიჭება ამ კონკრეტული პარტიის ლიდერს, ხოლო კონკრეტული 
პოლიტიკოსის არჩევისას მნიშვნელობა ენიჭება იმ პარტიას, რომელსაც ეს პოლიტიკოსი 
წარმოადგენს. 

გარდა ამ მიგნებისა, აღსანიშნავია, რომ ეთნიკურ უმცირესობას მიკუთვნებული 
ამომრჩევლების მიერ ხმის მიცემის პროცესზე სერიოზულ გავლენას ახდენს ისეთი 
გარემოებები, როგორებიცაა ოჯახის გადაწყვეტილება, ოჯახის წევრებისა და 
მეგობრების, ასევე ეთნიკურად აზერბაიჯანული და სომხური თემის ლიდერების 
თხოვნა, აზერბაიჯანულ თემში ასევე სასულიერო ლიდერის თხოვნა, პოლიტიკური 
პარტიებისა და მათი წარმომადგენლების მხრიდან ამომრჩევლების პირდაპირი თუ 
ირიბი სახით იძულება და მმართველი პოლიტიკური პარტიის/პოლიტიკოსების 
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ხელისუფლებაში დატოვების ან მათი შეცვლის სურვილი. 

გამოიკვეთა მოსაზრებაც, რის შესაბამისადაც მოსახლეობამ არჩევნებში მონაწილეობა 
მიიღო პოლიტიკური პარტიის/მისი წარმომადგენლისა და აგიტატორების იძულების 
ფონზე (ძირითადად მოიაზრება საჯარო სექტორში დასაქმებულების მიერ მმართველი 
პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერა), ისევე როგორც გარკვეული სარგებლის (მათ 
შორის ფინანსური) მიღების სურვილით. 

გარდა აღნიშნულისა, ეთნიკურად სომხურ და აზერბაიჯანულ თემში არსებული 
განწყობების შესაბამისად, გადაწყვეტილების მიღებისა და პოლიტიკური პარტიისათვის 
მხარდაჭერის თვალსაზრისით, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს: პოლიტიკური 
პარტიის იდეოლოგია, პოლიტიკური პარტიის პროგრამა, წინასაარჩევნო შეხვედრები, 
ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე პოლიტიკური პარტიის ლიდერის პიროვნული 
ფაქტორები, პირადი კავშირები, პოლიტიკური პარტიის მიერ ადგილობრივი 
მოსახლეობის პრობლემების გათვითცნობიერების დონე, პოლიტიკური პარტიის მიერ 
ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებული საკითხებისადმი მიდგომა, შესაბამისი 
ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანების წარმომადგენლობა პოლიტიკური პარტიის 
სტრუქტურებსა და პარტიულ სიაში. 

რაც შეეხება ეთნიკური უმცირესობების მიერ 2020-21 წლების არჩევნებში პოლიტიკურ 
პარტიასა თუ მაჟორიტარ კანდიდატზე არჩევანის გაკეთებას, აღმოჩნდა, რომ ეს 
არჩევანიც ზემოთდასახელებული ფაქტორებით იყო განპირობებული. 

არჩევნებში/პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის ხელშემშლელი 
გარემოებები 

ადგილობრივ დონეზე კვლავაც ვაწყდებით ნიჰილიზმს საარჩევნო და პოლიტიკური 
პროცესების მიმართ და შესაბამისად მასში ჩართულობის ინტერესის სიმწირეს, 
რაც ძირითადად განპირობებულია რამდენიმე ფაქტორით, მათ შორისაა ნდობის 
ნაკლებობა ადგილობრივი პოლიტიკოსების მიმართ, საზოგადოებაში არსებული 
ნეგატიური მოლოდინები არჩევნების გაყალბებასთან მიმართებაში და ის ფაქტი, 
რომ არცერთი პოლიტიკური პარტია/პოლიტიკოსი არ შეესაბამებოდა კონკრეტული 
ამომრჩევლის ინტერესებს. 

ნიშანდობლივია ის ფაქტიც, რომ საარჩევნო პროცესში ჩართულობის ერთ-ერთ 
ხელშემშლელ ფაქტორად ადგილობრივ დონეზე კვლავაც წარმოჩინდება ყველა 
პოლიტიკური პარტიებისა და პოლიტიკოსების შესახებ ინფორმაციაზე შეზღუდული 
წვდომა, რაც თავის მხრივ უზღუდავს ამომრჩეველს მრავალფეროვანი არჩევანის 
გაკეთების შესაძლებლობას.  

კიდევ ერთი ფაქტორი, რაც ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა მიერ დასახელდა, როგორც 
არჩევნებში მონაწილეობის ხელშემშლელი გარემოება, გახლდათ  პანდემია და 
ამომრჩევლების ინფიცირება. ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ იმ 
ადამიანებს, ვინც იყო ინფიცირებული და შეეძლო მოეთხოვა სპეციალური საარჩევნო 
ყუთის მიტანა სახლში, არ ჰქონდათ ინფორმაცია თავიანთი უფლების შესახებ, ხოლო 
მათ ვისაც ჰქონდათ ასეთი ინფორმაცია, ვერ შეძლეს რეგისტრაციის გავლა არსებული 
შემჭიდროებული ვადების გათვალისწინებით. ამიტომ, ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა 
მოსაზრებით, აღნიშნული პირები მოკლებულ იყვნენ შესაძლებლობას მონაწილეობა 
მიეღოთ არჩევნებში. 
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კონკრეტულად, არჩევნებში არმონაწილეობის თვალსაზრისით გამოვლენილი 
ტენდენციები:  

ნიჰილიზმი: ადგილობრივ სომხურენოვან და აზერბაიჯანულენოვან თემში 
ფართოდ მუსირებს მოსაზრება, რის შესაბამისადაც არჩევნებში მონაწილეობა აზრს 
მოკლებულია, იმდენად რამდენადაც ხმის მიცემით არაფერი შეიცვლება. არსებობს 
გარკვეული საზოგადოებრივი აზრი, რომ არჩევნების შედეგები წინასწარ გახლავთ 
განსაზღვრული და შესაბამისად, მონაწილეობის მიღება მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს 
შეიძენდა. 

უნდობლობა საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ: მცირედით, მაგრამ მაინც 
წარმოჩინდება ტენდენცია, რის შესაბამისადაც ადგილობრივ საზოგადოებაში 
მუსირებს მოსაზრება, რომ არჩევნები გაყალბდება და მასში მონაწილეობის 
მიღება მიზანშეუწონელია. რაც შეეხება არჩევნებში მონაწილეობაზე უარის თქმას, 
ადგილობრივი ეთნიკურად აზერბაიჯანელი და სომეხი ამომრჩევლების გარკვეული 
ნაწილი მიიჩნევს, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებით არაფერი შეიცვლება, 
იმდენად რამდენადაც საქართველოში არჩევნები ყალბდება.   

უნდობლობა პოლიტიკური სისტემის და პოლიტიკოსების მიმართ: ასევე იმ ადამიანებს 
შორის, ვინც არ იღებს მონაწილეობას არჩევნებში, არიან ისეთებიც, რომლებიც არ 
ენდობიან ადგილობრივ პოლიტიკოსებს. ფოკუს ჯგუფის ერთ-ერთი მონაწილის 
მოსაზრებით,  ადგილობრივ პოლიტიკოსებს მათი პრობლემების შესახებ არ ახსოვთ: 
„მხოლოდ არჩევნების წინ ახსენდებათ ჩვენი პრობლემები რომ მივეხმაროთ.“

სასურველი კანდიდატის არარსებობა: საარჩევნო პროცესის მიმართ ინდიფერენტული 
განწყობის მაპროვოცირებელ ერთ-ერთ ფაქტორს მიეკუთვნება ამომრჩევლების 
მხრიდან სასურველი პოლიტიკური პარტიის / კანდიდატის არარსებობა, რომელიც 
მათ ინტერესებს გამოხატავდა და შესაბამისად მხარს დაუჭერდნენ. აღნიშნული 
მკაფიოდ მიუთითებს ადგილობრივ საზოგადოებაში ახალი პოლიტიკური აქტორების 
გამოჩენისადმი მზარდ მოთხოვნაზე, ისევე როგორც მრავალფეროვანი არჩევანის 
გაკეთების სურვილზე, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ამომრჩეველთა 
არც თუ ისე მოკრძალებული ნაწილი არ ენდობა ადგილობრივ პოლიტიკოსებს. 

ენობრივი ბარიერი: ენობრივი ბარიერი კვლავაც რჩება ერთ-ერთ გამოწვევად 
არჩევნებში ეთნიკური უმცირესობების გააზრებული მონაწილეობის თვალსაზრისით, 
მიუხედავად იმისა, რომ რიგი პოლიტიკური პარტიები და კანდიდატები საარჩევნო 
კომპანიას აწარმოებენ მათთვის გასაგებ ენაზე და შესაბამისად უზრუნველყოფენ 
საარჩევნო მასალების გავრცელებას აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე. 

რადიკალური განწყობები: ფოკუსური ჯგუფის რეალიზების პროცესში გაჟღერდა 
სამწუხარო ტენდენცია, რის შესაბამისადაც ადგილობრივ დონეზე შეინიშნება 
რადიკალური ისლამური ჯგუფის მზარდი გავლენა ეთნიკურად აზერბაიჯანელ 
ამომრჩევლებზე, რომელიც მათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას უკრძალავს. 
საგულისხმოა ის გარემოება, რომ ხსენებული რადიკალური ჯგუფის აქტივობა 
განსაკუთრებით თვალშისაცემი გახდა 2020 წლის პარლამენტის არჩევნებისათვის. 
რაც შეეხება 2021 ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს, ზემოაღნიშნული 
ჯგუფის ჩართულობა საარჩევნო პროცესში არ იქნა დაფიქსირებული. 

შრომითი მიგრაცია: ადგილობრივი სომხურენოვანი თემის გარკვეული ნაწილი ვერ 
იღებს მონაწილეობას საარჩევნო პროცესში იმის გათვალისწინებით, რომ იმყოფება 
ქვეყნის გარეთ შრომით მიგრაციაში.



ინფორმაცაზე წვდომა 

ფოკუს ჯგუფების მონაწილეთა ინფორმაციით, 2020 –2021 წლების არჩევნებზე 
ინფორმაციის მისაღებად ადგილობრივი ეთნიკური თემები იყენებდა ინტერნეტს, 
ასევე ოჯახიდან, კოლეგებიდან და მეგობრებიდან იღებდა ინფორმაციას ქვეყანში, ასევე 
შესაბამის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პოლიტიკური და საარჩევნო პროცესების 
შესახებ.

ფოკუს ჯგუფების მონაწილეთა მოსაზრებით, მნიშვნელოვნად მოიმატა ინტერნეტ 
მომხმარებელთა რაოდენობამ, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში და ამომრჩევლების 
გარკვეული ნაწილი სწორედ ინტერნეტის მეშვეობით ეცნობა სიახლეებს.

სამწუხაროდ კვლავაც დაუძლეველ პრობლემად რჩება რეგიონში 
აზერბაიჯანულენოვანი და სომხურენოვანი მოსახლეობის ქართულ საინფორმაციო 
საშუალებებზე წვდომა ენის უცოდინრობის/არასრულფასოვნად ფლობის გამო. 
შესაბამისად, ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიღების ძირითად 
საშუალებას შესაბამის ენებზე ტრანსლირებული და რუსული საინფორმაციო 
საშუალებები წარმოადგენენ. გამომდინარე აღნიშნულიდან, ადგილობრივი 
მოსახლეობა მოწყვეტილია ქართულ საინფორმაციო სივრცეს, რაც თავის მხრივ კიდევ 
უფრო აუარესებს საარჩევნო პროცესში მათი გააზრებული ჩართულობის პერსპექტივას. 

აღნიშნული პრობლემა თანაბრად აქტუალურია როგორც ქვემო ქართლში, 
ასევე სამცხე ჯავახეთის რეგიონში, კერძოდ  ახალქალაქისა და ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტებში, სადაც მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არ ფლობს ქართულ 
ენას. ამ ორ მუნიციპალიტეტში ყველაზე ყურებად სატელევიზიო საშუალებებს 
წარმოადგენენ სომხური და რუსულენოვანი არხები, რაც თავის მხრივ ზღუდავს 
შესაძლებლობას, რათა ადგილობრივმა სომხურენოვანმა თემმა მიიღოს ინფორმაცია 
ქვეყანაში მიმდინარე, მათ შორის პოლიტიკური და საარჩევნო პროცესების თაობაზე. 

შედეგად, მნიშვნელოვნად ქვეითდება სომხურენოვანი მოსახლეობის მიერ არჩევნებზე 
ინფორმირებული და გააზრებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა.  შედარებით 
დამაიმედებელ ვითარებას ვაწყდებით ახალციხის მუნიციპალიტეტში, სადაც 
სომხურენოვანი თემის წარმომადგენელთა ქართული ენის ფლობის დონე მაღალია 
და აქ მცხოვრებ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს შესაძლებლობა აქვთ 
ინფორმაცია მიიღონ ქართულენოვანი საინფორმაციო საშუალებებიდან.  
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ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით ეთნიკური აზერბაიჯანელებისა 
და სომეხების პოლიტიკურ და საარჩევნო პროცესში სრულფასოვანი ჩართულობის 
უზრუნველსაყოფად, ისევე როგორც მათი საარჩევნო უფლებების რეალიზების 
მიზნით  გასატარებელია რიგი სისტემური ღონისძიებები, რომლებიც მოიცავს: 

•	 ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ პირთა პოლიტიკური მონაწილეობის 
ხელშეწყობა: პოლიტიკური პარტიებისათვის სამართლებრივი სტიმულირების 
მექანიზმების შემოღება, რომელიც ხელს შეუწყობდა პარტიულ სიებში  ეთნიკურ 
უმცირესობებს მიკუთვნებულ პირთა მეტ წარმომადგენლობას. კერძოდ, 
საქართველოს ორგანულ კანონში „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების 
შესახებ“ ჩადებულ იქნეს მასტიმულირებელი მექანიზმი, რომელიც ფინანსურად 
წაახალისებდა პოლიტიკურ პარტიას, რათა მოეხდინათ ეთნიკურ უმცირესობებს 
მიკუთვნებული პირების მეტი წარმომადგენლობა საარჩევნო სიებში. 

•	 ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს განვითარება: არჩევნებში ჩართულმა მხარეებმა 
ღირებული ძალისხმევა უნდა გაიღონ თავიანთ საქმიანობაში ინკლუზიური 
პოლიტიკური და საარჩევნო გარემოს განვითარებაზე მიმართული ღონისძიებების 
გასატარებლად, იმდენად რამდენადაც თითოეული ამომრჩეველი განურჩევლად 
მისი ეთნიკური კუთვნილებისა უნდა აღიჭურვოს თანაბარი შესაძლებლობით 
მონაწილეობა მიიღოს საარჩევნო პროცესში და უზრუნველყოფილ იქნეს მისი 
პოლიტიკური წარმომადგენლობა. 

•	 საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის გაუმჯობესება: საარჩევნო 
ადმინისტრაციის საქმიანობის გაუმჯობესება, საარჩევნო კომისიის წევრთა 
კომპეტენციის დონის ამაღლება, საარჩევნო კომისიის წევრების შერჩევის პროცესში 
მეტი აქცენტის გაკეთება კანდიდატთა კვალიფიკაციაზე. 

•	 წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოება ეთიკური პრინციპების დაცვით: ზოგადად 
მაღალი ზნეობრივი და ეთიკური სტანდარტების დაცულობით პოლიტიკური 
კამპანიის წარმოების წახალისება და სხვა.  მნიშვნელოვანია დაცულ იქნეს 
მაღალი ეთიკური სტანდარტები და კამპანიის პროცესში მეტი ფოკუსირება 
მოხდეს საპროგრამო ხედვებზე, ვიდრე კანდიდატების იმიჯის დამაზიანებელი 
განცხადებების გაკეთებაზე, დისკრედიტაციაზე და დეზინფორმაციის 
გავრცელებაზე.

•	 ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების აღკვეთა: ადგილობრივი 
ხელისუფლების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდა, 
მათ შორის ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდება 

რეკომენდაციები



ხელისუფლების საქმიანობისა და მის მიერ გაწეულ ხარჯებთან დაკავშირებით. 
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისაგან თავის შეკავება წინასაარჩევნო 
კამპანიის მიმდინარეობისას.

•	 თავისუფალი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა: დაცული იქნეს საარჩევნო 
პროცესში ჩართული მხარეების უფლებები და თავისუფლებები, რათა თავისუფალ 
გარემოში მოხდეს საარჩევნო კამპანიის წარმოება და ამომრჩეველთათვის 
პოლიტიკური გზავნილების გაცნობა და გაზიარება; ამომრჩევლის ნების 
კონტროლის, მისი იძულების ან ამომრჩევლის მოსყიდვის პრევენცია 
პოლიტიკური არჩევანის გაკეთებისას. 

•	 ინფორმირებულობის დონის ამაღლება: შესაბამის ენაზე ეთნიკურად სომეხი 
და აზერბაიჯანული ამომრჩევლების ინფორმირებულობის დონის ამაღლება, 
წინასაარჩევნო პროცესში კანდიდატებისა და პოლიტიკური პარტიების მიერ 
ადგილობრივ მოსახლეობასთან პირისპირ შეხვედრების ჩატარება,  ასევე 
პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამებისა და საარჩევნო მასალების  
ეთნიკური უმცირესობებისათვის გასაგებ ენაზე მიწოდება, ინტერნეტის 
ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. 

•	 ეთნიკური უმცირესობებს მიკუთვნებული ახალგაზრდების შესაძლებლობების 
განვითარება: ეთნიკურად აზერბაიჯანელი და სომეხი ახალგაზრდების 
შესაძლებლობათა განვითარება და მათთვის დამატებითი საჯარო და სამოქალაქო 
საზოგადოებრივი პროგრამების რეალიზება (პოლიტიკური და საარჩევნო სკოლების 
ორგანიზება და სხვა).  ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდებზე რადიკალური 
ისლამური ჯგუფების (სუბკულტურის) გავლენის განვრცობის განმაპირობებელი 
ფაქტორების პრევენცია.

•	 პოლიტიკური პარტიების მიერ უმცირესობებს მიკუთვნებული თემის პრობლემების 
აქტუალიზაციას და მათი გადაჭრის ხედვების შემუშავება: კანდიდატებისა და 
პოლიტიკური პარტიების მხრიდან ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული 
თემის წინაშე არსებული რეალური პრობლემებისა და წუხილების ჯეროვნად 
აღქმა, გააზრება. ასევე ამ აქტუალური საკითხების გადაწყვეტის კონკრეტული 
ხედვების შემუშავება და მათ საარჩევნო პროგრამებში ასახვა.
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ფოკუს ჯგუფების აგრეგირებული მონაცემები 2020 წლის საპარლამენტო 
და 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის საარჩევნო 

ციკლებისათვის

ახალქალაქი, ნინოწმინდა და ახალციხე, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი

არჩევნებში მონაწილეობა

ფოკუსური ჯგუფის მონაწილეთა მოსაზრებით არჩევნებში მონაწილეობა ძალიან 
მნიშვნელოვანია და შესაბამისად ყოველთვის იღებენ მონაწილეობას. 

არჩევნებში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის განმაპირობებელი (წამახალისებელი) 
ზოგადი  ფაქტორები

ფოკუსური ჯგუფის მონაწილეთა მოსაზრებით არჩევნებში მონაწილეობისა და 
ხმის მიცემის ერთ-ერთ განმაპირობებელ ფაქტორს წარმოადგენს სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობა ისევე როგორც სურვილი, რათა არჩეულ იქნას ის პოლიტიკური 
პარტია/კანდიდატი რომლის მიმართაც არსებობს ნდობა და მოწონება. 

მიუხედავად აღნიშნულისა, გამოიკვეთა რიგი ფაქტორებისა, რომლებიც ასევე გავლენას 
ახდენს მოსახლეობის მიერ არჩევნებში მონაწილეობასა და ხმის მიცემის ინტერესზე, 
ისევე როგორც სურვილზე. ასეთ ფაქტორებს განეკუთვნება ოჯახის წევრებისა და 
მეგობრების, ასევე ადგილობრივი სომხურენოვანი თემის ლიდერების თხოვნა. 

საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ მართალია მცირედი დოზით, მაგრამ მაინც 
შეიმჩნევა, ადგილობრივი სომხურენოვანი თემის წარმომადგენელთა მიერ არჩევნებში 
მონაწილეობის მიღების მოტივაცია, როგორც გარკვეული სარგებლის, მათ შორის 
ფინანსური სარგებლის ან რაიმე სხვა სახის სარგებლის მიღების მიზნით. 

ასევე იკვეთება ტენდენცია, რის შესაბამისადაც მოსახლეობის გარკვეული 
(მოკრძალებული) ნაწილის მიერ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება განპირობებულია 
მმართველი პარტიის შეცვლის სურვილით.

არჩევნებში მონაწილეობაზე უარის თქმის განმაპირობებელი (ხელშემშლელი) ზოგადი 
ფაქტორები

დანართი



34

ადგილობრივი სომხურენოვანი თემის გარკვეული ნაწილი ვერ იღებს მონაწილეობას 
საარჩევნო პროცესში იმის გათვალისწინებით, რომ ჩართულია სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობაში, ისევე როგორც იმყოფება ქვეყნის გარეთ შრომით მიგრაციაში. აღნიშნული 
პრობლემა გამოვლინდა ნინოწმინდისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტებში. 

ადგილობრივ სომხურენოვან თემში ფართოდ მუსირებს მოსაზრება, რის 
შესაბამისადაც არჩევნებში მონაწილეობა აზრს მოკლებულია, იმდენად რამდენადაც 
ხმის მიცემით არაფერი შეიცვლება. ადგილობრივ თემში ვაწყდებით საზოგადოებრივ 
განწყობას, რომელიც ცალსახად მიუთითებს სომხურენოვანი თემის სკეპტიკურ 
დამოკიდებულებაზე არჩევნების შემდგომ არჩეული პოლიტიკური პარტიის ან 
კანდიდატის საქმიანობასთან მიმართებაში. კერძოდ ადგილობრივ თემში მუსირებს 
იმგვარი მოსაზრება, რომ „გაცემული დაპირებები დაპირებებად რჩება და პოლიტიკური 
პროგრამები რეალურ ასახვას ვერ პოვებენ პოლიტიკოსების შემდგომ საქმიანობაში“.  

არსებობს გარკვეული საზოგადოებრივი აზრი, რომ არჩევნების შედეგები წინასწარ 
გახლავთ განსაზღვრული და შესაბამისად, მასში მონაწილეობის მიღება მხოლოდ 
ფორმალურ ხასიათს ატარებს. 

მცირედით, მაგრამ მაინც წარმოჩინდება ტენდენცია, რის შესაბამისადაც საზოგადოებაში 
არსებობს მოსაზრება, რომ არჩევნები გაყალბდება და მასში მონაწილეობის მიღება 
„დროის ფუჭი ხარჯვაა“. 

საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკოსებისადმი 
ნდობის დეფიციტი, გახლავთ ერთ-ერთი ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორი, რის 
გამოც სომხურენოვანი თემის გარკვეულ ნაწილს არ სურს არჩევნებში მონაწილეობის 
მიღება. 

ყურადსაღებია ის გარემოებაც, რომ ადგილობრივი სომხურენოვანი თემი თანაბრად  
აქტუალურად მიიჩნევს ადგილობრივი თვითმმართველობისა და საპარლამენტო 
არჩევნებს. მიუხედავად აღნიშნულისა, მცირედით, მაგრამ მაინც იკვეთება განწყობა, 
რის შესაბამისადაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისადმი გამოიხატება 
სომხურენოვანი თემის უფრო მეტი ინტერესი. 

აღნიშნული განწყობა შესაძლოა განპირობებული იყოს იმ გარემოებით, რომ 
ადგილობრივი მოსახლეობის წუხილებზე და პრობლემებზე რეაგირება უფრო 
მეტად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს ხელეწიფებათ. გარდა 
აღნიშნულისა, მმართველობის ხასიათის გათვალისწინებით, სწორედ ადგილობრივ 
ხელისუფლებასთან უწევს მოსახლეობას ინტერაქცია ადგილზე არსებული 
პრობლემებისა და წუხილების შემსუბუქების მიზნით. შესაბამისად მაღალია 
ადგილობრივ მოსახლეობაში თვითმმართველობის მნიშვნელობისა და საჭიროების 
აღქმადობის დონე. 

საარჩევნო პროცესში მონაწილეობის უპირატესობები

საინტერესო ტენდენციები გამოიკვეთა კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ქვეყნის 
საკანონმდებლო ორგანოსა და საკრებულოში არჩევის საკითხთან მიმართებაში. 

სომხურენოვან თემში არსებული განწყობების შესაბამისად, პოლიტიკური პარტიის 
იდეოლოგია, პოლიტიკური პარტიის პროგრამა, წინასაარჩევნო შეხვედრები, 
ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე პოლიტიკური პარტიის ლიდერის პიროვნული 
ფაქტორები, ოჯახის გადაწყვეტილება, პირადი კავშირები, პოლიტიკური პარტიის 
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მიერ ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემების გათვითცნობიერების დონე, 
თემის ლიდერის რჩევა, პოლიტიკური პარტიის მიერ ეთნიკურ უმცირესობებთან 
დაკავშირებული საკითხებისადმი მიდგომა, შესაბამისი ეთნიკური წარმომავლობის 
ადამიანების წარმომადგენლობა პოლიტიკური პარტიის სტრუქტურებსა და 
პარტიულ სიაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სომხურენოვანი ამომრჩევლის 
მიერ გადაწყვეტილების მიღებისა და პოლიტიკური პარტიისათვის მხარდაჭერის 
თვალსაზრისით. 

რაც შეეხება კონკრეტული პოლიტიკოსის მაგალითად, პარლამენტის წევრად, 
მერად, საკრებულოს წევრად არჩევას, პრეფერენციის განსაზღვრის პროცესში 
უპირატესობა ენიჭება ისეთ ფაქტორებს, როგორებიცაა პოლიტიკოსის პიროვნული 
თვისებები, კანდიდატის საარჩევნო პროგრამა, წინასაარჩევნო შეხვედრები, ოჯახის 
გადაწყვეტილება, პირადი კავშირები, კანდიდატის მიერ ადგილობრივი მოსახლეობის 
პრობლემების გათვითცნობიერების დონე, თემის ლიდერის რჩევა და კანდიდატის 
ადგილობრივი გუნდი. 

საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ კვლავაც აქტუალურად წარმოჩინდება 
ადგილობრივი სომხურენოვანი თემის მიერ მმართველი პოლიტიკური პარტიისა 
და პოლიტიკოსებისადმი ტრადიციული მხარდაჭერის ტენდენცია, რაც გარკვეულ 
წილად განპირობებულია სტაბილურობის განცდით და პოზიტიური მოლოდინებით.  

გარდა აღნიშნულისა, ეთნიკურად სომხურ თემს მიკუთვნებული კანდიდატის 
მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი სომხურენოვანი თემისათვის, 
თუმცა როდესაც საუბარი ეხება ეთნიკურად ქართველი მერის არჩევას, არსებობს მისი 
მხარდაჭერის მზაობა. 

ადგილობრივ თემში კვლავაც არსებობს ამომრჩეველთა გარკვეული (მოკრძალებული) 
კატეგორია, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებდა მხოლოდ იმიტომ, რომ 
დამარცხებულიყო მმართველი პოლიტიკური ელიტა და ამ მიზნით ხმას მათთვის 
არასასურველ პოლიტიკურ პარტიას/პოლიტიკოსს დაუჭერდა მხარს. 

რაც შეეხება ქალი კანდიდატისათვის მხარდაჭერას, ამ თვალსაზრისით არსებობს 
პოზიტიური მოლოდინები, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად გენდერული თემატიკა 
ადგილობრივი სომხურენოვანი თემისათვის ნაკლებად აქტუალურია. 

ელექტორალური ქცევა - 2020 წლის საპარლამენტო და 2021 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები, ფოკუსური ჯგუფის შეფასებით, 2016 წლის 
არჩევნებთან მიმართებაში უფრო თავისუფალი იყო, თუმცა გამოირჩეოდა გარკვეული 
ხარვეზებით. ფოკუსური ჯგუფის მონაწილეთა მოსაზრებით, 2020 წლის არჩევნები 
თავისი მნიშვნელობით გამოირჩეოდა და შესაბამისად მასში მონაწილეობის მიღება 
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. იდენტური ხასიათის განწყობა დაფიქსირდა 2021 წილის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზეც, რომელიც გარდა ზემოაღნიშნული 
მახასიათებლებისა შედარებით მშვიდ გარემოში წარიმართა. 

რაც შეეხება საარჩევნო სიების მიმართ მოსახლეობის ინტერესს და პროაქტიულ 
ჩართულობას, შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობას საკუთარი 
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თავი წინასწარ არ გადაუმოწმებია ამომრჩეველთა სიაში არჩევნების ჩატარებამდე. 
უფრო მეტიც, მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა არც იყო ინფორმირებული ამგვარი 
შესაძლებლობის თაობაზე. აღნიშნული ტენდენცია დაფიქსირდა როგორც 2020 
საპარლამენტო, ასევე 2021 ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე. 

საინტერესო ტენდენციები გამოიკვეთა 2020 წლის საპარლამენტო, ასევე 2021 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ადგილობრივი სომხურენოვანი 
თემის მიერ მონაწილეობის მიღებისა და არ მიღების ფაქტორებთან დაკავშირებით. 

ფოკუსური ჯგუფის მონაწილეთა განმარტებით ადგილობრივი ამომრჩევლების იმ 
ნაწილისთვის, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს 2020 და 2021 წლების  არჩევნებში, 
ხმის მიცემის სურვილი ძირითადად განპირობებული იყო შემდეგი გარემოებებით: 
სასურველი კანდიდატის/პოლიტიკური პარტიის არსებობა და მათი არჩევის სურვილი, 
ოჯახის წევრის, მეგობრისა და თემის ლიდერის თხოვნა. 

გარდა აღნიშნულისა, გამოიკვეთა მოსაზრებაც, რის შესაბამისადაც გარკვეულ, 
იზოლირებულ შემთხვევებში ამომრჩევლებმა არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 
პოლიტიკური პარტიის / მისი წარმომადგენლისა და აგიტატორების იძულების ფონზე 
(ძირითადად მოიაზრება საჯარო სექტორში დასაქმებულების მიერ მმართველი 
პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერა), ისევე როგორც გარკვეული სარგებლის, მათ 
შორის ფინანსური საზღაურის მიღების სურვილით. 

რაც შეეხება იმ ამომრჩევლებს, რომლებმაც მონაწილეობა არ მიიღეს 2020 და 2021 
წლების არჩევნებში, აღნიშნული განპირობებული იყო რამდენიმე მიზეზით, კერძოდ 
იმით, რომ ერთი ხმა მაინც არაფერს შეცვლიდა, არც ერთი პოლიტიკური პარტია/
პოლიტიკოსი არ შეესაბამებოდა კონკრეტული ამომრჩევლის ინტერესებს, ისევე 
როგორც ადგილობრივი პოლიტიკოსების მიმართ არსებული ნდობის დეფიციტი. 

საინტერესო ტენდენცია გამოიკვეთა 2020 წლის საპარლამენტო და 2021 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე მაჟორიტარი კანდიდატებისათვის 
ხმის მიცემის / არ მიცემის საკითხთან მიმართებაში. 

ადგილობრივი ამომრჩევლების იმ ნაწილმა რომლებმაც ხმა მისცეს კონკრეტულ 
მაჟორიტარ კანდიდატს, თავიანთი პოლიტიკური არჩევანი გააკეთეს იმ გარემოებებზე 
დაყრდნობით, როგორებიცაა კანდიდატის პიროვნული თვისებები, მისი ეთნიკური 
წარმომავლობა, კანდიდატის საარჩევნო პროგრამა (რომელიც უმეტესწილად 
ვერბალური ხასიათის დაპირებებს წარმოადგენდა), პოლიტიკური პარტია, რომელსაც 
კანდიდატი წარმოადგენს, წინასაარჩევნო შეხვედრები, იმ პოლიტიკური პარტიის 
ლიდერების (ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე) რეპუტაცია, რომელსაც 
კანდიდატი წარმოადგენს, ოჯახის გადაწყვეტილება, პირადი ნაცნობობა, კანდიდატის 
მიერ ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემების გათვითცნობიერების დონე, თემის 
ლიდერის რჩევა და კანდიდატის ადგილობრივი გუნდის კომპოზიცია და რეპუტაცია. 

რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიის არჩევას 2020 წლის საპარლამენტო და 2021 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, იგი განპირობებული იყო შემდეგი 
ფაქტორებით: პოლიტიკური პარტიის იდეოლოგია და პროგრამა, წინასაარჩევნო 
შეხვედრები, ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე პოლიტიკური პარტიის 
ლიდერების რეპუტაცია, ოჯახის გადაწყვეტილება, პირადი ნაცნობობა, პოლიტიკური 
პარტიის მიერ ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემების გათვითცნობიერების 
დონე, თემის ლიდერის რჩევა, პოლიტიკური პარტიის გუნდი, პოლიტიკური პარტიის 
მიერ ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებული საკითხებისადმი მიდგომა 
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და კონკრეტული ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანების თვისობრივი (და არა 
რაოდენობრივი) წარმომადგენლობა პოლიტიკური პარტიის წევრთა რიგში.

ზოგადი შეფასებით, ადგილობრივი სომხურენოვანი თემი მეტნაკლებად ფლობდა 
ინფორმაციას 2020 – 2021 წლის არჩევნებში მონაწილე ყველა კანდიდატის/
პოლიტიკური პარტიის შესახებ. საზოგადოების ინფორმირებულობის არეალი 
ძირითადად შემოიფარგლებოდა მმართველი პარტიისა და მხოლოდ რამდენიმე 
ოპოზიციური პარტიის თაობაზე ინფორმაციის ქონით. 

საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ ადგილობრივი სომხურენოვანი თემი ნაკლებად 
გახლდათ ინფორმირებული კანდიდატების / პოლიტიკური პარტიების პროგრამების 
თაობაზე. სამწუხაროდ, კვლავაც სახეზეა საარჩევნო სუბიექტებსა და ადგილობრივ 
ამომრჩეველს შორის საგნობრივი კომუნიკაციისა და დისკუსიის ფორმატის სიმწირე. 

ძირითადად, კანდიდატების/პოლიტიკური პარტიების მიერ მოსახლეობასთან 
შეხვედრებისას ადგილი ჰქონდა ზოგადი, ზეპირი ხასიათის საარჩევნო გზავნილების 
გაჟღერებას, ისე რომ არ ხდებოდა სრულფასოვანი,  დოკუმენტური სახით საპროგრამო 
პრინციპებისა და პოლიტიკური ინიციატივების კომუნიცირება. 

აღნიშნული ტენდენცია კვლავაც სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს ადგილობრივ 
დონეზე პოლიტიკური კამპანიის წარმოების პროცესში, რომელშიც ტრადიციულად 
ზეპირი ხასიათის დაპირებები დომინირებს, ისე რო არ ხდება დოკუმენტური სახით 
კონკრეტული საარჩევნო პროგრამის პრეზენტირება დარგობრივ ჭრილში. 

რაც შეეხება ეთნიკური უმცირესობების პრობლემატიკის/თემატიკის გაჟღერებას 
წინასაარჩევნო პროცესში და მასზე დაყრდნობით ამომრჩევლების მიერ 
გადაწყვეტილების მიღებას, აღნიშნული ატარებს უაღრესად აქტუალურ ხასიათის, იმის 
გათვალისწინებით, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის უმრავლესობას (აბსოლუტური 
უმრავლესობა ნონოწმინდისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში) 
ეთნიკური სომხები წარმოადგენენ  და შესაბამისად ეთნიკური უმცირესობების 
სოციალურ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ ინტეგრაციაზე ორიენტირებული პოლიტიკური 
ინიციატივები, პროგრამული ხედვები, პრიორიტეტები და სხვა თანმდევი საკითხები 
ღირებულ მნიშვნელობას იძენს ადგილობრივი ამომრჩევლებისათვის. 

არსებული ფაქტებისა და პოლიტიკური კამპანიის წარმოების პროცესში გამოკვეთილი 
ტენდენციების საფუძველზე შესაძლოა დავასკვნათ, რომ კანდიდატები/პოლიტიკური 
პარტიები, ნაკლებად ახდენენ აქცენტირებას კონკრეტულად ეთნიკურ უმცირესობას 
მიკუთვნებული ჯგუფების სპეციფიკურ წუხილებზე, პრობლემებსა და საჭიროებებზე და 
შესაბამისად არ წარმოადგენენ კომპლექსურ, კარგად გააზრებულ, სტრუქტურიზებულ 
და მდგრად ხედვებს (პოლიტიკის მიმართულებები, პროგრამული ინიციატივები, 
რეფორმისტული ხედვები და სხვა) არსებულ გამოწვევებზე რეაგირების მიზნით. 

ზოგადად, ეთნიკურად სენსიტიური პოლიტიკური პროგრამირების ასპექტები 
ატარებენ ზეპირი და არა დოკუმენტალური კომუნიკაციის ხასიათს. ადგილობრივი 
სომხურენოვანი თემი ზოგადად იზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ პოლიტიკური პარტიები 
თითქმის არ ფლობენ სისტემურ ხედვას უმცირესობათა სპეციფიკური საჭიროებების 
გადაწყვეტის თაობაზე და შესაბამისად, არ გააჩნიათ ამ მიმართულებით კონკრეტული 
პოლიტიკური ინიციატივები და რეფორმისტული წინადადებები. გამონაკლის 
წარმოადგენენ სომხურენოვან თემს მიკუთვნებული ადგილობრივი პოლიტიკოსები, 
რომლებიც ინფორმირებულნი არიან ადგილობრივი თემის სპეციფიუკრი წუხილებისა 
და საჭიროებების თაობაზე. 
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„არა თუ უმცირესობათა პრობლემებზე რეაგირების ხედვები, თვით პოლიტიკური 
პროგრამა არ აქვთ წარმოდგენილი მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს“ - ამგვარია 
ადგილობრივი სომხურენოვანი თემის ზოგადი მოსაზრება წამოჭრილ საკითხთან 
მიმართებაში. 

სამწუხაროდ, კვლავაც სერიოზულ გამოწვევად რჩევა ადგილობრივ დონეზე 
პოლიტიკურ და ელექტორალურ პროცესებში, ისევე როგორც გადაწყვეტილებათა 
მიღების პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის პრაქტიკა და ზოგადად 
პროცესებისადმი ინტერესი.

ადგილობრივ სომხურენოვან თემში პოლიტიკაზე საუბარი ზოგადი განსჯის 
საგანს წარმოადგენს, მაგრამ როდესაც საუბარი შეეხება საგნობრივ და შედეგზე 
ორიენტირებულ მიზანმიმართულ ქმედებას, სახეზეა მოსახლეობის საგრძნობი 
პასიურობა, რაც თავის მხრივ დაბალ პოლიტიკური, ელექტორალური და სამოქალაქო 
კულტურის განვითარების დონეზე მიუთითებს. იშვიათი გამონაკლისის გარდა 
ადგილობრივი სომხურენოვანი თემის წარმომადგენლები არ იღებენ მონაწილეობას 
ბიუჯეტისა და მუნიციპალიტეტის პროგრამული პრიორიტეტების განხილვის 
პროცესში. უკიდურესად მწირია არჩეულ წარმომადგენელსა და მოსახლეობას 
შორის საგნობრივი დისკუსია, როგორც წინასაარჩევნო პროცესში, ასევე არჩევნების 
შემდგომ პერიოდში, რაც ცალსახად მიუთითებს არჩეულისა და ამომრჩეველს შორის 
„ხიდჩატეხილობის“ პრობლემაზე, რას გარეშეც შეუძლებელია უზრუნველყოფილ 
იქნეს ამომრჩევლისადმი პოლიტიკური ანგარიშვალდებულების სასურველი შედეგის 
მიღწევა. 

პოზიტიურ ტენდენციას წარმოადგენს ადგილობრივ სომხურენოვან თემში ოლქის 
მაჟორიტარი დეპუტატის ცნობადობის მაღალი დონე, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს 
გააზრებული არჩევანის გაკეთებას. 

ადგილობრივი სომხურენოვანი თემის წარმომადგენელთა მოსაზრებით, საარჩევნო 
გარემო ეთნიკური უმცირესობებისათვის 2020 – 2021 წლის არჩევნებში მსგავსი 
გახლდათ ეთნიკურად ქართველი ამომრჩევლებისათვის შექმნილ გარემოსთან. რაც 
შეეხება 2020 წლის პარლამენტის არჩევნებს წინა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან 
მიმართებაში, ისევე როგორც 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებს გამოიკვეთა მოსაზრება, რომ იგი გარკვეული გამოწვევით გამოირჩეოდა 
განსაკუთრებით ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკური კონკურენციის სიმწირითა და 
კორონა ვირუსის პანდემიით გამოწვეული პრობლემების გამო არასრულფასოვნად 
რეალიზებული პოლიტიკური კამპანიით. ასევე საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ 
მიუხედავად ტექნიკურად კარგად ორგანიზებული საარჩევნო პროცესისა, კვლავაც 
გამოწვევად რჩება საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა კომპეტენციის დაბალი დონე. 

რაც შეეხება ადგილობრივი სომხურენოვანი თემის საინფორმაციო უზრუნველყოფას 
პოლიტიკურ და ელექტორალურ პროცესებთან მიმართებაში, კვლავაც სახეზეა 
ტრადიციულად მწვავე და დღემდე გადაუწყვეტელი პრობლემა - უმცირესობათა 
ენაზე პოლიტიკური და საარჩევნო ხასიათის ინფორმაციის სიმწირე. 

აღნიშნული პრობლემა განსაკუთრებული სიმწვავით წარმოჩინდება ახალქალაქისა 
და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში, სადაც მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არ 
ფლობს ქართულ ენას. ამ ორ მუნიციპალიტეტში ყველაზე აქტუალურია სომხური და 
რუსულენოვანი არხები, რაც თავის მხრივ ზღუდავს შესაძლებლობას,  ადგილობრივმა 
სომხურენოვანმა თემმა მიიღოს ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე, მათ შორის 
პოლიტიკური და ელექტორალური პროცესების თაობაზე. შედეგად, მნიშვნელოვნად 
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ქვეითდება სომხურენოვანი მოსახლეობის მიერ არჩევნებზე ინფორმირებული და 
გააზრებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა.  

შედარებით დამაიმედებელ ვითარებას ვაწყდებით ახალციხის მუნიციპალიტეტში, 
სადაც სომხურენოვანი თემის წარმომადგენელთა ქართული ენის ფლობის დონე 
მაღალია და შესაძლებლობა აქვთ ინფორმაცია მიიღონ ქართულენოვანი საინფორმაციო 
საშუალებებიდან. 

შესაბამისად, ენობრივი ბარიერის გამო ქართული საინფორმაციო რესურსებით 
სარგებლობის დაბალი მაჩვენებლების ფონზე, წინასაარჩევნო პროცესში 
განსაკუთრებით აქტუალური ხდება კანდიდატებისა და პოლიტიკური პარტიების 
მიერ ადგილობრივ მოსახლეობასთან პირისპირ შეხვედრები, რათა ერთის მხრივ 
ამაღლდეს პოლიტიკური პროცესისა და ზოგადად პოლიტიკური სუბიექტების 
შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე, ხოლო მეორეს მხრივ წახალისდეს 
ამომრჩეველთა მიერ ინფორმირებული და გააზრებული არჩევანის გაკეთების 
შესაძლებლობა. 

სომხურენოვანი თემის საინფორმაციო უზრუნველყოფის თვალსაზრისით 
დამაიმედებელ ფაქტორს წარმოადგენს ადგილობრივ მოსახლეობას შორის, 
განსაკუთრებით ახალგაზრდებში ინტერნეტით (სოციალური მედია) სარგებლობის 
მზარდი მაჩვენებელი, რომელიც ინფორმაციის მიღების დამატებით წყაროს 
წარმოადგენს და რომლის აქტუალურობაც დღითიდღე იზრდება. ეს ცალსახად 
პოზიტიურ ტენდენციას წარმოადგენს არჩევნებში ინფორმირებული ჩართულობის 
თვალსაზრისით. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ფოკუსური ჯგუფის მონაწილეთა 
მოსაზრებით, ეთნიკურად სომეხი ამომრჩევლების პოლიტიკური და ელექტორალური 
უფლებების ჯეროვნად რეალიზების მიზნით გასატარებელია რიგი სისტემური და 
არა ერთჯერადი ხასიათის ღონისძიებები, რომლებიც მიმართული იქნება საარჩევნო 
კომისიის წევრთა კომპეტენციის დონის ამაღლებაზე, ადგილობრივი სომხურენოვანი 
თემის პოლიტიკური, ელექტორალური და სამოქალაქო კულტურის ამაღლებაზე, 
შესაბამის ენაზე ეთნიკურად სომეხი ამომრჩევლების ინფორმირებულობის დონის 
ამაღლებაზე, კანდიდატებისა და პოლიტიკური პარტიების მხრიდან ეთნიკურ 
უმცირესობებს მიკუთვნებულ ჯგუფთა საკითხების სიღრმისეულ აღქმადობასა 
და მათი გადაწყვეტის კონკრეტული ხედვების შემუშავებაზე და ზოგადად მაღალი 
ზნეობრივი და ეთიკური სტანდარტების დაცულობით პოლიტიკური კამპანიის 
წარმოების წახალისებაზე და სხვა. 

გარდა აღნიშნულისა, ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ პირთა მაღალი 
ელექტორალური ჩართულობის, ისევე როგორც ზოგადად პოლიტიკური პროცესის 
მიმართ ადგილობრივი თემის ნდობის ამაღლების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, 
უაღრესად მნიშვნელოვანია ხელი შეეწყოს ეთნიკური სომხების მაღალი დონის 
წარმომადგენლობასა და მონაწილეობას პარტიულ პოლიტიკაში. ფოკუსურმა ჯგუფებმა 
ცალსახად აჩვენა პოზიტიური კორელაცია საარჩევნო და ელექტორალური პროცესების 
მიმართ საზოგადოებრივ განწყობასა და პოლიტიკური პარტიების სტრუქტურებსა და 
სიებში ეთნიკურად სომეხი პირების რაოდენობრივ წარმომადგენლობას შორის. 
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მარნეული, გარდაბანი, ბოლნისი, ქვემო ქართლის რეგიონი

არჩევნებში მონაწილეობა

ადგილობრივი ეთნიკური აზერბაიჯანელები არ ხასიათდებიან სტაბილური 
ელექტორალური ჩართულობით. უმეტესად, არჩევნებში მონაწილეობას იღებენ 
გარკვეული წინაპირობების არსებობის შემთხვევაში, რაც შესაძლოა იყოს, მაგალითად 
არჩევნებში მათთვის სასურველი კანდიდატის მონაწილეობა, ან რაიმე სხვა სახის 
სტიმული.  

არჩევნებში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის განმაპირობებელი (წამახალისებელი) 
ზოგადი ფაქტორები

ფოკუსური ჯგუფის მონაწილეთა მოსაზრებით, არჩევნებში მონაწილეობისა და 
ხმის მიცემის ერთ-ერთ განმაპირობებელ ფაქტორს, ადგილობრივ ეთნიკურად 
აზერბაიჯანელ ამომრჩევლებს შორის წარმოადგენს ზოგადი აღქმა, რომ საარჩევნო 
პროცესში ჩართულობა მათი უფლება და მოვალეობაა. გარდა აღნიშნულისა, საარჩევნო 
პროცესში მონაწილეობის მიღების სურვილი გარკვეულწილად განპირობებულია 
ამომრჩეველთა ინტერესით, მხარი დაუჭირონ იმ კანდიდატს / პარტიას რომელსაც 
ენდობიან და მოსწონთ. 

აღსანიშნავია, რომ ამომრჩევლების მიერ ხმის მიცემის პროცესზე სერიოზულ გავლენას 
ახდენს ისეთი გარემოებები, როგორებიცაა ოჯახის წევრებისა და მეგობრების, ასევე 
ეთნიკურად აზერბაიჯანული თემის ლიდერების თხოვნა, პოლიტიკური პარტიებისა 
და მათი წარმომადგენლების მხრიდან ამომრჩევლების პირდაპირი თუ ირიბი 
სახით იძულება და მმართველი პოლიტიკური პარტიის / პოლიტიკოსების შეცვლის 
სურვილი. 

სამწუხაროდ, ქვემო ქართლის რეგიონის ეთნიკური აზერბაიჯანული თემით მჭიდროდ 
დასახლებულ არეალში ხმის მიცემის ფართოდ გავრცელებულ მასტიმულირებელ 
ფაქტორს წარმოადგენს არჩევნებში გარკვეული სარგებლის (მათ შორის ფინანსური) 
მიზნით მონაწილეობის მიღება, რაც თავის მხრივ ცხადია აზიანებს ზოგადად 
საარჩევნო გარემოს და ადგილობრივ დონეზე კონსოლიდირებული დემოკრატიის 
დამკვიდრებისა და მისი შემდგომი განვითარების პერსპექტივას. ფოკუსური ჯგუფის 
მონაწილეთა მტკიცებით ფინანსური სარგებლის მიღება ხმის მიცემის სანაცვლოდ 
ადგილობრივ დონეზე ერთგვარ „სარფიან ბიზნესად“ იქცა. 

არჩევნებში მონაწილეობაზე უარის თქმის განმაპირობებელი (ხელშემშლელი) ზოგადი 
ფაქტორები

რაც შეეხება არჩევნებში მონაწილეობაზე უარის თქმას, ადგილობრივი ეთნიკურად 
აზერბაიჯანელი ამომრჩევლების გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს, რომ არჩევნებში 
მონაწილეობის მიღებით არაფერი შეიცვლება, იმდენად რამდენადაც საქართველოში 
არჩევნები ყალბდება.  

საარჩევნო პროცესის მიმართ ინდიფერენტული განწყობის მაპროვოცირებელ ერთ-
ერთ ფაქტორს მიეკუთვნება ამომრჩევლების მხრიდან სასურველი პოლიტიკური 
პარტიის/კანდიდატის არ არსებობა რომელიც მათ ინტერესებს გამოხატავდა და 
შესაბამისად მხარს დაუჭერდნენ. აღნიშნული მკაფიოდ მიუთითებს ადგილობრივ 
საზოგადოებაში ახალი პოლიტიკური აქტორების გამოჩენისადმი მზარდ მოთხოვნაზე, 
ისევე როგორც მრავალფეროვანი არჩევანის გაკეთების სურვილზე, განსაკუთრებით 
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იმის გათვალისწინებით, რომ ამომრჩეველთა არც თუ ისე მოკრძალებული ნაწილი არ 
ენდობა ადგილობრივ პოლიტიკოსებს. 

ენობრივი ბარიერი კვლავაც რჩება ერთ-ერთ გამოწვევად საარჩევნო პროცესში 
ეთნიკურად აზერბაიჯანული თემის გააზრებული მონაწილეობის თვალსაზრისით, 
მიუხედავად იმისა, რომ რიგი პოლიტიკური პარტიები და კანდიდატები საარჩევნო 
კომპანიას აწარმოებენ მათთვის გასაგებ ენაზე და შესაბამისად უზრუნველყოფენ 
საარჩევნო მასალების გავრცელებას აზერბაიჯანულ ენაზე. 

ფოკუსური ჯგუფის რეალიზების პროცესში გაჟღერდა სამწუხარო ტენდენცია, რის 
შესაბამისადაც ადგილობრივ დონეზე შეინიშნებოდა რადიკალური ისლამური 
ჯგუფის მზარდი გავლენა ეთნიკურად აზერბაიჯანელ ამომრჩევლებზე, რომლებიც 
მათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას უკრძალავდა. საგულისხმოა ის გარემოება, 
რომ ხსენებული რადიკალური ჯგუფის აქტივობა განსაკუთრებით თვალშისაცემი 
გახდა 2020 პარლამენტის არჩევნებისათვის. რაც შეეხება 2021 ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნებს, საარჩევნო პროცესში ჩარევის თვალსაზრისით 
ზემოაღნიშნული ჯგუფების აქტივობა არ დაფიქსირებულა. 

რაც შეეხება ზოგადად არჩევნებისადმი ინტერესს, ადგილობრივ ეთნიკურად 
აზერბაიჯანელ ამომრჩევლებს შორის თანაბრად მნიშვნელოვანია როგორც 
საპარლამენტო, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. მიუხედავად 
აღნიშნულისა, ფოკუსური ჯგუფის წარმომადგენელთა მხრიდან გამოიკვეთა 
მოსაზრება, რის შესაბამისადაც ადგილობრივ ამომრჩევლებს შორის შესაძლოა უფრო 
მეტი ინტერესი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისაკენ იხრებოდეს, 
იმდენად რამდენადაც უფრო მაღალია ამომრჩეველთა და კანდიდატთა კომუნიკაციის 
დონე (კანდიდატები ძირითადად ადგილობრივი თემის წარმომადგენლები 
არიან და შესაბამისად მაღალია ცნობადობა) და ორმხრივი ჩართულობა. გარდა 
აღნიშნულისა, საზოგადოებრივი აღქმა იმგვარია, რომ ადგილზე არსებულ 
პრობლემებსა და გამოწვევებზე რეაგირების ფუნქციონალურ მანდატს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოები ფლობენ და შესაბამისად სათემო წუხილების 
გაქარწყლება მერიასა და საკრებულოს ხელეწიფებათ. ამდენად, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნები პრობლემათა გადაწყვეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 
ინსტრუმენტად მოიაზრება და მასში მონაწილეობის მიღება გარკვეულწილად 
მნიშვნელოვანია. 

საარჩევნო პროცესში მონაწილეობის უპირატესობები

კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოსა და 
საკრებულოში არჩევისას ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ამომრჩეველი ხელმძღვანელობს 
შემდეგი მამოტივირებელი მოსაზრებებით:  პოლიტიკური პარტიის პროგრამა, 
წინასაარჩევნო შეხვედრები, ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე პოლიტიკური 
პარტიის ლიდერის პიროვნული ფაქტორები, ოჯახის გადაწყვეტილება, პირადი 
კავშირები, პოლიტიკური პარტიის მიერ ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებში 
გათვითცნობიერების დონე, თემის ლიდერის რჩევა, პოლიტიკური პარტიის მიერ 
ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებული საკითხებისადმი მიდგომა, ეთნიკურად 
აზერბაიჯანული წარმომავლობის ადამიანების წარმომადგენლობა პოლიტიკური 
პარტიის სტრუქტურებსა და პარტიულ სიაში.
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კონკრეტული პოლიტიკოსის, მაგალითად პარლამენტის წევრად, მერად, საკრებულოს 
წევრად არჩევისას, ადგილობრივი ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ამომრჩეველი 
ყურადღებას აქცევს ისეთ გარემოებებს, როგორებიცაა: პოლიტიკოსის პიროვნული 
თვისებები და ეთნიკური კუთვნილება; კანდიდატის საარჩევნო პროგრამა და ის 
პოლიტიკური პარტია და მისი ეროვნული და ადგილობრივი ლიდერი, რომელსაც 
იგი წარმოადგენს; წინასაარჩევნო შეხვედრები; ოჯახის გადაწყვეტილება; პირადი 
კავშირები; კანდიდატის მიერ ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემების აღქმადობის 
დონე, თემისა და სასულიერო ლიდერის რჩევა და კანდიდატის ადგილობრივი გუნდი. 

ფოკუსური ჯგუფის რეალიზების პროცესში გამოიკვეთა ფრიად საინტერესო, 
ისევე როგორც დამაფიქრებელი ტენდენცია, რომელიც შეინიშნება ეთნიკურად 
აზერბაიჯანულ თემში. ტრადიციულად, ეთნიკურ აზერბაიჯანულ თემში მაღალი 
იყო მმართველი პოლიტიკური ძალისადმი მხარდაჭერის დონე. მიუხედავად 
აღნიშნულისა, 2016 და 2020 წლების პარლამენტის არჩევნებისთვის მმართველი 
პარტიის მხარდაჭერისადმი ამგვარმა ტრადიციულმა დამოკიდებულებამ გარკვეული 
დევიაცია განიცადა და შესაბამისად გაიზარდა ოპოზიციური პოლიტიკური 
პარტიებისა და კანდიდატებისადმი ინტერესი. მსგავსი ტენდენცია შენარჩუნებულ 
იქნა 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზეც. 

სწორედ ამით აიხსნება ის გარემოება, რომ ადგილობრივ თემში არსებობს ამომრჩეველთა 
გარკვეული კატეგორია, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებდა მხოლოდ 
იმიტომ, რომ დამარცხებულიყო მმართველი პოლიტიკური ელიტა და ამ მიზნით ხმას 
მისცემდა თუნდაც მათთვის არასასურველ პოლიტიკურ პარტიას/პოლიტიკოსს. 

ფოკუსური ჯგუფის მონაწილეთა განმარტებით, ადგილობრივ ამომრჩეველთა შორის 
მმართველი პოლიტიკური პარტიისადმი ინტერესის დაქვეითება განპირობებულია 
რიგი ფაქტორებით  მათ შორის: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ინსტიტუციური 
სიძლიერითა და ფართო ჩართულობით ქვემო ქართლის რეგიონში, მისი პოლიტიკური 
ლიდერის (მიხეილ სააკაშვილი) მიმართ ადგილობრივ თემში არსებული პოზიტიური 
განწყობებით, ისევე როგორც მმართველი პოლიტიკური ძალის მიმართ ადგილობრივ 
საზოგადოებაში წარმოქმნილი გარკვეული სკეპტიციზმით, რაც ძირითადად 
განპირობებულია საჯარო ადმინისტრირების პროცესში გამოვლენილი ნეპოტიზმით, 
კორუფციით, უსამართლობითა და მერიტოკრატიის არ არსებობით. 

რაც შეეხება პოლიტიკური პრეფერენციის განსაზღვრის პროცესში ეთნიკურ 
შემადგენელს, ფოკუსური ჯგუფის მონაწილეთა განმარტებით, ეთნიკურად 
აზერბაიჯანელი კანდიდატის მხარდაჭერა ადგილობრივ დონეზე მნიშვნელოვან 
ფაქტორს წარმოადგენს, თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ ადვილდება 
კომუნიკაცია არსებული ენობრივი ბარიერის ფაქტორის გათვალისწინების ფონზე. 
მიუხედავად აღნიშნულისა, მხოლოდ ეთნიკური კუთვნილება ვერ გამოდგება ხმის 
მიცემის განმაპირობებელ ერთადერთ ფაქტორად. ფოკუსური ჯგუფის მონაწილეთა 
განმარტებით ეთნიკურ შემადგენელთან ერთად მნიშვნელოვანია კანდიდატის 
თვისობრივი მონაცემები, მათ შორის რეპუტაცია, გამოცდილება და საზოგადოებრივი 
სანდოობა. 

საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ ადგილობრივ დონეზე არ გამოიკვეთა რაიმე 
სახის განსაკუთრებული პრობლემა, რათა საჭიროების შემთხვევაში მხარი დაეჭირათ 
ეთნიკურად ქართველი კანდიდატისათვის, მათ შორის მერის არჩევნებზე, თუ 
აღნიშნული დააკმაყოფილებდა ადგილობრივი თემების ელექტორალურ მოთხოვნებს. 

ქალი კანდიდატისათვის მხარდაჭერა ადგილობრივი ამომრჩევლებისათვის არ 
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წარმოადგენს რაიმე სახის სერიოზულ გამოწვევას. მიუხედავად აღნიშნულისა 
გამოიკვეთა ტენდენცია, რის შესაბამისადაც ადგილობრივი მოსახლეობის ხანდაზმული 
ნაწილი უპირატესობას მამაკაც კანდიდატებს ანიჭებს ახალგაზრდებისაგან 
განსხვავებით, რომლებიც უფრო მეტი ლიბერალურობით გამოირჩევა, მათ შორის 
საინფორმაციო და საგანმანათლებლო რესურსებზე შესამჩნევად მაღალი წვდომის 
გამო. 

ელექტორალური ქცევა: 2020 წლის საპარლამენტო და 2021 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები

ფოკუსური ჯგუფის მონაწილეთა მოსაზრებით 2020 წლის საპარლამენტო და 2021 
წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები შესაძლოა შეფასდეს როგორც 
თავისუფალი, მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წელს გამოვლინდა გარკვეული ხარვეზები, 
განსაკუთრებით საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობასთან მიმართებაში. გარდა 
აღნიშნულისა, გამოიკვეთა მოსაზრება, რომ ადგილობრივი ამომრჩევლების მიერ 
არჩევნებში მონაწილეობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო იმდენად, რამდენადაც 
არსებობდა მმართველი პოლიტიკური ელიტის შეცვლის სურვილი. აღნიშნული 
ტენდენცია შენარჩუნდა 2021 წლის ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებზეც. 

საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ ფოკუსური ჯგუფის მონაწილეთა მოსაზრებით, 
ზოგადად 2020 საპარლამენტო არჩევნები, 2021 წლის არჩევნებისაგან განსხვავებით 
სერიოზული გამოწვევების ფონზე მიმდინარეობადა, რაც თავის მხრივ განპირობებული 
იყო ყარაბაღის კონფლიქტის გამო გართულებული შიდა პოლიტიკური დისკურსით, 
ისვე როგორც კორონა ვირუსის პანდემიით გამოწვეული პრობლემების გამო 
არასრულფასოვნად რეალიზებული პოლიტიკური კამპანიით. 

რაც შეეხება საარჩევნო სიების მიმართ მოსახლეობის ინტერესს უნდა აღინიშნოს, 
რომ ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ამომრჩევლების უმრავლესობას საკუთარი გვარი 
წინასწარ არ გადაუმოწმებია ამომრჩეველთა სიაში არჩევნების ჩატარებამდე. უფრო 
მეტიც, მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა არც იყო ინფორმირებული ამგვარი 
შესაძლებლობის თაობაზე განსაკუთრებით სასოფლო დასახლებებში.  

არჩევნებში ადგილობრივი ეთნიკურად აზერბაიჯანელი თემის მიერ მონაწილეობის 
მიღება და არმიღება:  

ფოკუსური ჯგუფის მონაწილეთა მოსაზრებით ადგილობრივი ამომრჩევლების 
იმ ნაწილისთვის, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს არჩევნებში, ხმის მიცემის 
სურვილი განპირობებული იყო სხვადასხვა გარემოებებით: სასურველი კანდიდატის/
პოლიტიკური პარტიის არსებობა და მათი არჩევის სურვილი, ოჯახის წევრის, 
მეგობრის, თემისა და სასულიერო ლიდერის თხოვნა, გარკვეული სარგებლის მიღების 
სურვილი, პოლიტიკური პარტიის / მისი წარმომადგენლისა და აგიტატორების 
იძულება (ძირითადად მოიაზრება საჯარო სექტორში დასაქმებულების მიერ 
მმართველი პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერა). 

რაც შეეხება იმ ამომრჩევლებს, რომლებმაც მონაწილეობა არ მიიღეს არჩევნებში, 
აღნიშნული განპირობებული იყო რამდენიმე მიზეზით, კერძოდ იმით, რომ  



44

ადგილობრივ დონეზე კვლავაც ვაწყდებით ნიჰილიზმს საარჩევნო და პოლიტიკური 
პროცესების მიმართ და შესაბამისად მასში ჩართულობის ინტერესის სიმწირეს, რაც 
ძირითადად განპირობებულია საზოგადოებაში არსებული ნეგატიური მოლოდინებით 
არჩევნების გაყალბებასთან მიმართებაში. გარდა აღნიშნულისა, რეგიონში ვაწყდებით 
ადგილობრივი პოლიტიკოსების მიმართ ნდობის დეფიციტს. 

ნიშანდობლივია ის ფაქტიც, რომ საარჩევნო პროცესში ჩართულობის ერთ-ერთ 
ხელშემშლელ ფაქტორად ადგილობრივ დონეზე კვლავაც წარმოჩინდება ყველა 
პოლიტიკური პარტიებისა და პოლიტიკოსების შესახებ ინფორმაციაზე შეზღუდული 
წვდომა, რაც თავის მხრივ უზღუდავს მრავალფეროვანი არჩევანის გაკეთების 
შესაძლებლობას ეთნიკურად აზერბაიჯანელ ამომრჩეველს, რომელთა პოლიტიკური 
ცნობადობის არეალი შემოიფარგლება ინფორმაციის არსებობით მხოლოდ „ქართული 
ოცნებისა“ და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ შესახებ. რაც შეეხება დანარჩენ 
პოლიტიკურ პარტიებს, მათ შესახებ ინფორმაცია ძნელად ხელმისაწვდომია, 
ძირითადად მათი პოლიტიკური პასიურობისა და შესაბამისი საარჩევნო/სააგიტაციო 
მასალების სიმწირის გამო.   

საინტერესო ტენდენცია გამოიკვეთა მაჟორიტარი კანდიდატებისათვის ხმის მიცემის 
/ არ მიცემის საკითხთან მიმართებაში. ადგილობრივი ამომრჩევლების იმ ნაწილმა 
რომლებმაც ხმა მისცეს კონკრეტულ მაჟორიტარ კანდიდატს, თავიანთი პოლიტიკური 
არჩევანი გააკეთეს იმ გარემოებებზე დაყრდნობით, როგორებიცაა კანდიდატის 
პიროვნული თვისებები, მისი ეთნიკური წარმომავლობა, კანდიდატის საარჩევნო 
პროგრამა (უმეტესწილად ვერბალური ხასიათის დაპირებები), პოლიტიკური პარტია, 
რომელსაც კანდიდატი წარმოადგენს, წინასაარჩევნო შეხვედრები, იმ პოლიტიკური 
პარტიის ლიდერების (ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე) რეპუტაცია, რომელსაც 
კანდიდატი წარმოადგენს, ოჯახის გადაწყვეტილება, პირადი ნაცნობობა, კანდიდატის 
მიერ ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემების გათვითცნობიერების დონე, თემისა 
და სასულიერო ლიდერების გადაწყვეტილება/თხოვნა და კანდიდატის ადგილობრივი 
გუნდის კომპოზიცია და რეპუტაცია. 

რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიის არჩევას, იგი განპირობებული იყო შემდეგი 
ფაქტორებით:  პოლიტიკური პარტიის იდეოლოგია და პროგრამა, წინასაარჩევნო 
შეხვედრები, ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე პოლიტიკური პარტიის 
ლიდერების რეპუტაცია, ოჯახის გადაწყვეტილება, პირადი ნაცნობობა, პოლიტიკური 
პარტიის მიერ ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემების გათვითცნობიერების 
დონე, თემისა და სასულიერო ლიდერების გადაწყვეტილება, პოლიტიკური პარტიის 
გუნდი, პოლიტიკური პარტიის მიერ ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებული 
საკითხებისადმი მიდგომა და კონკრეტული ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანების 
თვისობრივი (და არა რაოდენობრივი) წარმომადგენლობა პოლიტიკური პარტიის 
წევრთა რიგში.

ზოგადი შეფასებით, ადგილობრივი ეთნიკურად აზერბაიჯანული თემი მეტნაკლებად 
ფლობდა ინფორმაციას არჩევნებში მონაწილე ყველა კანდიდატის/პოლიტიკური 
პარტიის შესახებ. ადგილობრივი ამომრჩევლები ძირითადად ინფორმირებული 
იყო მმართველი პოლიტიკური პარტიისა და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 
საქმიანობისა და კანდიდატების შესახებ.  

რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიების საპროგრამო დოკუმენტებს, კვლევამ აჩვენა, რომ 
ადგილობრივი მოსახლეობა ნაკლებად გახლდათ ინფორმირებული კანდიდატების 
/ პოლიტიკური პარტიების პროგრამების თაობაზე. ქვემო ქართლის რეგიონში 
კვლავაც გამოწვევად რჩება საარჩევნო სუბიექტებსა და ადგილობრივ ამომრჩეველს 
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შორის კომუნიკაციის სიმწირე. წინასაარჩევნო შეხვედრებისას ხდებოდა ზეპირი 
გზავნილების გაჟღერება, ნაცვლად იმისა, რომ მომხდარიყო დოკუმენტური სახით 
პოლიტიკური პროგრამის ძირითადი პოსტულატების ახსნა და განმარტება. 

წინასაარჩევნო პროცესში ნათლად გამოიკვეთა ტენდენცია, რის შესაბამისადაც 
კანდიდატები / პოლიტიკური პარტიები, ნაკლებად ახდენენ აქცენტირებას 
ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ამომრჩევლების სპეციფიკურ წუხილებზე, პრობლემებსა 
და საჭიროებებზე, რომლებიც მათ სრულფასოვან სამოქალაქო, პოლიტიკურ და 
ეკონომიკურ ინტეგრაციას ეხმიანება. შესაბამისად, წინასაარჩევნო შეხვედრებისას 
ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა თემის წინაშე მდგარი ლოკალური ყოფითი 
პრობლემების გადაწყვეტის გზების ძიებაზე, ნაცვლად იმისა, რომ მომხდარიყო 
ინტეგრაციის ხელშემწყობი გრძელვადიანი პროგრამის პრეზენტაცია. 

ქვემო ქართლის რეგიონში კვლავაც გამოწვევად რჩება ადგილობრივ დონეზე 
პოლიტიკურ პროცესებში, ისევე როგორც გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში 
ეთნიკური აზერბაიჯანული მოსახლეობის ჩართულობის საკითხი, რაც ცალსახად 
მათი სამოქალაქო და პოლიტიკური მონაწილეობის დაბალ კულტურაზე მიუთითებს. 

სამწუხაროდ კვლავაც დაუძლეველ პრობლემად რჩება რეგიონში 
აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობის საინფორმაციო საშუალებებზე წვდომა 
ქართული ენის უცოდინარობის/არასრულფასოვნად ფლობის გამო. შესაბამისად, 
ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიღების ძირითად საშუალებას 
აზერბაიჯანული, თურქული და რუსული საინფორმაციო საშუალებები წარმოადგენენ. 
გამომდინარე აღნიშნულიდან, ადგილობრივი მოსახლეობა მოწყვეტილია ქართულ 
საინფორმაციო სივრცეს, რაც თავის მხრივ კიდევ უფრო აუარესებს საარჩევნო პროცესში 
მათი გააზრებული ჩართულობის პერსპექტივას. 

ყოველივე თქმულის გათვალისწინებით, ფოკუსური ჯგუფის მონაწილეთა 
მოსაზრებით, ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ამომრჩევლების პოლიტიკურ და 
საარჩევნო პროცესში სრულფასოვანი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, ისევე 
როგორც მათი საარჩევნო უფლებების ჯეროვნად რეალიზების მიზნით  საჭიროა 
ღირებული ძალისხმევის გაწევა რაც ითვალისწინებს: 

•	 საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის გაუმჯობესება
•	 ადგილობრივი აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობის სამოქალაქო და 

პოლიტიკური თვითშეგნების დონის ამაღლება
•	 აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობისათვის მათთვის გასაგებ ენაზე პოლიტიკური 

და საარჩევნო მასალების მიწოდება
•	 პოლიტიკური სპექტრის მიერ ადგილობრივი ეთნიკურად აზერბაიჯანული თემის 

წინაშე არსებული რეალური პრობლემებისა და წუხილების ჯეროვნად აღქმა, 
გააზრება და შესაბამისი გადაწყვეტის გზების ძიება

•	 ადგილობრივ დონეზე რადიკალური ისლამური ჯგუფების (სუბკულტურის) 
გავლენის სიღრმისეული ანალიზი და გააზრება და გავლენის განვრცობის 
განმაპირობებელი ფაქტორების პრევენცია

•	 ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ახალგაზრდების შესაძლებლობათა 
განვითარებისათვის დამატებითი საჯარო და სამოქალაქო საზოგადოებრივი 
პროგრამების რეალიზება, რათა შემცირდეს მათზე რადიკალური ისლამური 
ჯგუფების გავლენა. 
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