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 საქართველომ მნიშვნელოვანი

პოლიტიკური ტრანსფორმაცია განიცადა

2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ, როდესაც

საპარლამენტო არჩევნებში

დამარცხებულმა მმართველმა პარტიამ,

„ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“,

მშვიდობიანად გადააბარა ძალაუფლება

გამარჯვებულ „ქართული ოცნების“

კოალიციას. 2012 წლის ოქტომბრის

არჩევნები რამდენიმე მიზეზით იყო

მნიშვნელოვანი: საქართველოს მიერ

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ

ხელისუფლება პირველად შეიცვალა

არჩევნების გზით; ასევე პირველად არ

დაიშალა არჩევნებში დამარცხებული

ყოფილი მმართველი პარტია და

გააგრძელა ქართულ პოლიტიკაში თავისი

როლის შესრულება. გარდა ამისა,

საქართველოს კონსტიტუციაში შეტანილი

ცვლილებების შესაბამისად, ქვეყანა

საპარლამენტო რესპუბლიკად გარდაქმნის

გზას დაადგა. ეს ყველაფერი ქართული

დემოკრატიის მნიშვნელოვანი მიღწევა

იყო, თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, −

არასაკმარისი ქვეყნის სრული

დემოკრატიული კონსოლიდაციისთვის.

ანგარიშვალდებულების კუთხით არსებული

გამოწვევები, მაგალითად, „ქართული

ოცნების“ ლიდერის, ბიძინა ივანიშვილის,

შეუზღუდავი ძალაუფლება, ამასთანავე,

სასამართლო სისტემაში შეფერხებული

რეფორმები და ინსტიტუციური

კონტროლისა და ბალანსის არარსებობა

საქართველოს დემოკრატიულ მიღწევებს

საეჭვოს ხდის. 

ამის შედეგად საქართველოს წინსვლა

მნიშვნელოვნად ფერხდება.

ამავდროულად,  სერიოზული უკუსვლა არ
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მოკლე მიმოხილვა1.

შეინიშნება. დღეისთვის ქვეყანა

რამდენიმე გამოწვევის წინაშე დგას.

პოლიტიკის სფეროში ყველაზე დიდი

გამოწვევები საარჩევნო და სასამართლო

სისტემების რეფორმებსა და მედიის

დამოუკიდებლობას უკავშირდება.

სერიოზულ საფრთხედ რჩება რუსეთი,

რომელიც ბოროტად სარგებლობს

დასავლეთში მიმდინარე მოვლენებით, მათ

შორის, ამერიკის შეერთებული შტატების

მზარდი იზოლაციონიზმით, ბრექსიტითა და

ევროკავშირის წევრ ზოგ წამყვან ქვეყანაში

პოპულისტური ძალების მომძლავრებით.

კრემლი სულ უფრო აქტიურად და

ოსტატურად იყენებს ე. წ.

სიმართლისშემდგომი (post-truth) ეპოქის

განწყობებს და აღვივებს შუღლს

დასავლურ საზოგადოებებში, მათ შორის,

საქართველოში, ანტიდასავლური და

ულტრამემარჯვენე მოძრაობებისა და

მედიასაშუალებების დაფინანსებით.

ევროკავშირთან ღრმა და

ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის

სივრცის შესახებ შეთანხმების

სარგებელში მოსახლეობა ჯერ ვერ

დარწმუნდა, რადგან უმუშევრობა ისევ

მაღალია, ხოლო ეკონომიკური ზრდა −

სასურველზე დაბალი. ოპოზიციური

პარტიები დაქსაქსული და სუსტია,

არალიბერალური მემარჯვენე

მოძრაობების სახალხო მხარდაჭერა კი

მატულობს. ასეთ ვითარებაში

სიცოცხლისუნარიანი და ეფექტიანი

სამოქალაქო საზოგადოების შენარჩუნებას

უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, თან არა

მარტო ქვეყნის წარმატებული

დემოკრატიული კონსოლიდაციისთვის.
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ეფექტიანი კონტროლისა და ბალანსის

არარსებობის პირობებში არასამთავრობო

ორგანიზაციები მედიასთან ერთად არიან

ერთადერთი ინსტიტუციონალიზებული

სუბიექტები, რომლებსაც შეუძლიათ და

ზოგჯერ ახერხებენ კიდეც, აიძულონ

ხელისუფლება, ანგარიშვალდებული იყოს

მოსახლეობის წინაშე.

 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს

მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვით

დემოკრატიის დაცვასა და საქართველოს

დემოკრატიულ წინსვლაში. ეს

განსაკუთრებით თვალში საცემია

ადამიანის უფლებების დაცვის,

დისკრიმინაციის დაუშვებლობისა და

ტოლერანტობის დამკვიდრების

მიმართულებებში, რომლებშიც

საქართველო, ტრადიციულად, ლიდერობს

აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ და

უფრო ფართო რეგიონის ქვეყნებს შორის.

მიუხედავად ამისა, პრობლემები კვლავ

არის. ეს, პირველ რიგში, უკავშირდება

სამოქალაქო სექტორის საქმიანობაში

საზოგადოების მონაწილეობის დაბალ

დონეს, რომელიც ნაწილობრივ იმით

აიხსნება, რომ არასამთავრობო

ორგანიზაციები არასაკმარისად არიან

ჩართული ისეთი საკითხების მოგვარებაში,

რომლებიც ფართო საზოგადოებას აწუხებს,

როგორიცაა განათლება, ჯანმრთელობის

დაცვა, ეკონომიკური განვითარება და

სოციალური კეთილდღეობა. ამასთანავე,

არასამთავრობო ორგანიზაციების

ეფექტიანობა მნიშვნელოვნად არის

დამოკიდებული დონორი ორგანიზაციებისა

და საერთაშორისო თანამეგობრობის

ფინანსურ მხარდაჭერაზე, რადგან ასეთი

გარე დახმარების გარეშე არსებული

სოციალური და ეკონომიკური 
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მდგომარეობა სიცოცხლისუნარიანი

სამოქალაქო საზოგადოების შენარჩუნების

შესაძლებლობას არ იძლევა.

ეს კვლევა აფასებს საქართველოს

სამოქალაქო საზოგადოების

მდგომარეობას 2012 წელს ხელისუფლების

ცვლილებიდან 2018 წლის ბოლომდე. ამ

მიზნით შეფასება ავლენს სამოქალაქო

სექტორის ძლიერ და სუსტ მხარეებს,

გამოწვევებსა და შესაძლებლობებს. უფრო

კონკრეტულად, კვლევა არასამთავრობო

ორგანიზაციების საქმიანობას ოთხი

მიმართულებით აფასებს: საზოგადოების

ნდობა და ლეგიტიმაცია, გავლენა

პოლიტიკაზე, სიცოცხლისუნარიანობა და

ფინანსური მდგრადობა და

სექტორთაშორისი თანამშრომლობა.

აღნიშნული კვლევა შერეული

მეთოდოლოგიით ჩატარდა და მოიცავდა

ვრცელ სამაგიდო კვლევას, მიზნობრივ,

ნახევრად სტრუქტურირებულ

ინტერვიუებსა და ინტერაქციულ

დისკუსიებს სამოქალაქო საზოგადოების,

განათლების სფეროს, ბიზნესისა და

მედიის წარმომადგენლებთან.
 
სხვადასხვა გამოკითხვის მიხედვით,

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ

საზოგადოების ნდობა კვლავ დაბალია.

ზოგმა გამოკითხვამ ბოლო წლებში ნდობის

კლებაც კი აჩვენა. ამ შეფასებამ ასეთი

ცვლილების გამომწვევი რამდენიმე

სავარაუდო ფაქტორიც გამოავლინა.

რესპონდენტთა უმრავლესობის აზრით,

ამის მიზეზი შეიძლება პარლამენტის

ხელმძღვანელობის მიერ არასამთავრობო

ორგანიზაციების ბოლოდროინდელი

კრიტიკა იყოს. ამავე დროს, რესპონდენტთა

უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ერთ-ერთი

მთავარი ფაქტორი, 2



რომელიც უარყოფითად მოქმედებს

არასამთავრობო ორგანიზაციების

საზოგადოებრივ ავტორიტეტზე, ფართო

საზოგადოებასთან კომუნიკაციის ფორმაა.

არასამთავრობო ორგანიზაციების

უმეტესობა საზოგადოებასთან უშუალო

კომუნიკაციას მცირე დროსა და

ძალისხმევას უთმობს, მათ მიერ

გამოყენებული ენა კი ხშირად

ხელისუფლებასა და საერთაშორისო

თანამეგობრობაზეა მორგებული. ამას,

თავის მხრივ, სამოქალაქო სექტორის

მუშაობის სპეციფიკა განაპირობებს −

არასამთავრობო ორგანიზაციების უდიდესი

უმრავლესობა საერთაშორისო

დაფინანსებით არსებობს და მათი

საქმიანობა ძირითადად პროექტებს

ეფუძნება. ამიტომ, ბუნებრივია, რომ ეს

ორგანიზაციები დონორების წინაშე

ანგარიშვალდებულად თვლიან თავს და

საერთაშორისო პარტნიორებისთვის

მისაღებ ენას იყენებენ. გარდა ამისა,

გასულ ათწლეულებში დონორთა

დაფინანსება უფრო მეტად ადამიანის

უფლებებისთვის, არჩევნებისა და კანონის

უზენაესობისთვის იყო გამოყოფილი და

არასამთავრობო ორგანიზაციები

არასათანადო ყურადღებას უთმობდნენ

ქართული საზოგადოებისთვის

პრიორიტეტულ არაერთ სფეროს, მათ

შორის, სოციალურ კეთილდღეობას,

ეკონომიკურ უფლებებს, გარემოს დაცვას,

ჯანმრთელობის დაცვასა და განათლებას.

მართალია, ამ სფეროებში არასამთავრობო

ორგანიზაციების შესაძლებლობები და

გამოცდილება შეზღუდულია, მაგრამ ბოლო

დროს ახალი ორგანიზაციებისა და

სამოქალაქო მოძრაობების გაჩენა

ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა.

აღნიშნულ სფეროებში არასამთავრობო 
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ორგანიზაციების ცოდნის გაღრმავებისა და

შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის

უაღრესად მნიშვნელოვანი იქნება

დონორთა ერთობლივი, მიზანმიმართული

და მდგრადი მხარდაჭერა. 

 

არასამთავრობო ორგანიზაციები

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ

პოლიტიკაზე, განსაკუთრებით − ისეთ

სფეროებში, როგორიცაა არჩევნები,

ადამიანის უფლებები, გენდერული

თანასწორობა და უმცირესობების

უფლებები. შედარებით სუსტია მათი

გავლენა გარემოს დაცვის პოლიტიკაზე.

აღნიშნულ სფეროებში არასამთავრობო

ორგანიზაციების გავლენას კიდევ უფრო

აძლიერებს მათი მჭიდრო კავშირები

საერთაშორისო პარტნიორებსა და

დონორებთან, აგრეთვე დასავლეთის

ქვეყნების ხელისუფლებათა

წარმომადგენლებთან, რომლებიც მხარს

უჭერენ საქართველოს ევროკავშირსა და

ნატოში გაწევრების მისწრაფებებს.

 

რესპონდენტთა უმრავლესობის აზრით,

მოქმედი ხელისუფლება პირველ წლებში

პოლიტიკის განსაზღვრის პროცესში

არასამთავრობო სექტორის

მონაწილეობისთვის მზადყოფნას

გამოხატავდა, მაგრამ არასამთავრობო

სექტორის მოსაზრებების

გათვალისწინების ნება დროთა

განმავლობაში შემცირდა.

რესპონდენტების შეფასებით, ზოგადად,

უფრო პროდუქტიულია საკანონმდებლო

ორგანოსა და ადგილობრივ

თვითმმართველობასთან თანამშრომლობა.

მათ მიაჩნიათ, რომ, სამოქალაქო სექტორსა

და პარლამენტს შორის ბოლოდროინდელი 
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დაძაბულობის მიუხედავად,

არასამთავრობო ორგანიზაციებმა

საკანონმდებლო პროცესში

მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს.

სასამართლო ხელისუფლებასთან

დაკავშირებით რადიკალური

გაუმჯობესების მიღწევა ნაკლებად

მოსალოდნელია, განსაკუთრებით − ბოლო

მოვლენების გათვალისწინებით,

აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან

თანამშრომლობას კი ინსტიტუციურ

მექანიზმებზე მეტად პიროვნული

ურთიერთობები განაპირობებს.

არასამთავრობო ორგანიზაციები

პოლიტიკის განხორციელების პროცესში

უმნიშვნელო როლს ასრულებენ. მათ

მთავარ ძლიერ მხარედ რჩება ისეთი

აქტივობები, როგორიცაა კონტროლი და

ადვოკატირება. 

 

როგორც რამდენიმე რესპონდენტმა

აღნიშნა, ხვალ რომ დონორთა მხარდაჭერა

შეწყდეს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს

სერიოზული საფრთხე დაემუქრება.

მართალია, ასეთი განცხადებები

პირდაპირი მნიშვნელობით არ უნდა

გავიგოთ, მაგრამ ისინი ქართული

სამოქალაქო სექტორის ერთ-ერთ

თავისებურებაზე მიუთითებს.

არასამთავრობო ორგანიზაციების

აქტივობების უმეტესობას საერთაშორისო

დონორები აფინანსებენ და ეს მხარდაჭერა

მნიშვნელოვანია ამ ორგანიზაციების არა

მარტო ფუნქციონირებისთვის, არამედ

ლეგიტიმაციისთვისაც. საერთაშორისო

მხარდაჭერის გარეშე არასამთავრობო

ორგანიზაციების აქტივობების უმეტესობას

ძალაუფლების მქონე პირები ნაკლებად

გაითვალისწინებდნენ. მეტიც, ის ფაქტი,

რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები 
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ადგილობრივ რესურსებზე დამოკიდებული

არ არიან, ზრდის მათი დამოუკიდებლობის

ხარისხს.  

 

კერძო სექტორში კორპორაციული

სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR)

პრინციპების დანერგვის

ბოლოდროინდელი ტენდენცია

სამოქალაქო სექტორის დაფინანსების

წყაროების დივერსიფიკაციის ახალ

შესაძლებლობებს აჩენს. თუმცა

არასამთავრობო ორგანიზაციების

უმეტესობა ამ შესაძლებლობებს

ჯერჯერობით ძალიან მცირე ყურადღებას

აქცევს და დაფინანსების წყაროების

საერთაშორისო დონორებთან

ურთიერთობების დამყარების გზით

დივერსიფიკაციაზეა ფოკუსირებული. 

 

სექტორთაშორისი და სექტორის შიგნით

თანამშრომლობა არასამთავრობო

ორგანიზაციებისთვის უაღრესად

მნიშვნელოვანია და დონორებმა ასეთი

პარტნიორობის წასახალისებლად

ძალისხმევა არ უნდა დაიშურონ. გარე

სუბიექტებთან ურთიერთობებში

სამოქალაქო საზოგადოების

წარმომადგენლებისთვის ყველაზე

პრობლემურია ბიზნესსექტორთან

ურთიერთობა, შემდეგ  კი − მთავრობასთან

ურთიერთობა. რესპონდენტებმა ამ ორ

სექტორთან ურთიერთობის გაუმჯობესების

მნიშვნელობაც ხაზგასმით აღნიშნეს.

არასამთავრობო ორგანიზაციებს,

ტრადიციულად, მჭიდრო ურთიერთობა

აქვთ მედიასა და საერთაშორისო

პარტნიორებთან, სხვა სამოქალაქო

ჯგუფებთან კი ნაკლებად

თანამშრომლობენ.  ძალიან

მნიშვნელოვანია 4



უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის

დამყარება ახალ სამოქალაქო

მოძრაობებსა და ტრადიციულ

არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის.

სამოქალაქო მოძრაობებისთვის

სასარგებლო იქნება პარტნიორების

გამოცდილება ორგანიზაციისა და

პროექტის მართვაში და საერთაშორისო

პარტნიორებთან თანამშრომლობაში,

ხოლო ტრადიციული არასამთავრობო

ორგანიზაციები გაიღრმავებენ ცოდნას

საზოგადოების მობილიზების, მოქალაქეთა

ჩართულობისა და თანხების მოძიების

ალტერნატიული შესაძლებლობების

შესახებ.
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არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და

ბიზნესის თანამშრომლობის

შესაძლებლობებიც გამოუყენებელია. ბევრ

არასამთავრობო ორგანიზაციას არ სურს

კერძო სექტორთან მჭიდრო ურთიერთობა.

ამის ერთ-ერთი მიზეზია ამ

ორგანიზაციების მოსაზრება, რომ

ბიზნესსექტორთან თანამშრომლობამ

შესაძლებელია მათი რეპუტაცია შელახოს.

თავის მხრივ, ბიზნესი არასამთავრობო

ორგანიზაციებს პოლიტიკურად

მიკერძოებულ სუბიექტებად აღიქვამს და

მათთან ასოცირების გამო ხელისუფლების

ნეგატიურ რეაგირებას უფრთხის.  

 

 



სამოქალაქო საზოგადოების

განვითარებისა და მოქალაქეების

ჩართულობის პროექტი“ (ACCESS) არის

ამერიკის შეერთებული შტატების

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს

(USAID) მიერ დაფინანსებული პროექტი,

რომელსაც აღმოსავლეთ-დასავლეთის

მართვის ინსტიტუტი (EWMI) ადგილობრივ

პარტნიორებთან − კონსულტაციის და

ტრენინგის ცენტრთან (CTC) და

სამოქალაქო განვითარების სააგენტოსთან

(სიდა) ერთად ახორციელებს. პროექტი 2014

წლიდან ხორციელდება და მისი მიზანია

საქართველოში არასამთავრობო

ორგანიზაციების ეფექტიანობის

გაუმჯობესება, მათ შორის, არასამთავრობო

ორგანიზაციების მიმართ საზოგადოების

ნდობის ამაღლების, მათ ინიციატივებში

მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდისა და ამ

ორგანიზაციების სტაბილურ და მდგრად

სუბიექტებად გარდაქმნის ხელშეწყობის

გზით.EWMI ACCESS-მა საქართველოს

სამოქალაქო სექტორის შეფასების

განხორციელება 2019 წლის იანვარში

გადაწყვიტა, 
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2. შეფასების მიზანი
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რათა ამ პროცესში არასამთავრობო

ორგანიზაციებსა და სხვა დაინტერესებულ

მხარეებს ემსჯელათ და სექტორში

არსებული მდგომარეობა

შეეფასებინათ.გარდა ამისა, ეს შეფასება

მიზნად ისახავდა სამოქალაქო სექტორის

შესაძლებლობების გასაძლიერებლად

კონკრეტული საჭიროებების განსაზღვრას

და სამოქალაქო სექტორის მხარდაჭერის

მომავალი პროგრამებისთვის

რეკომენდაციების შეთავაზებას. ამ

შეფასების ფარგლებში სამოქალაქო

სექტორის განვითარებისკენ

მიმართულირეკომენდაციები

არასამთავრობო ორგანიზაციების,

არაფორმალური სამოქალაქო

მოძრაობების/სამოქალაქო აქტივისტების,

ხელისუფლების (როგორც

აღმასრულებლის, ისე საკანონმდებლოსი),

მედიის, აკადემიური წრეების, დონორებისა

და კერძო სექტორის მოსაზრებების

გათვალისწინებით შემუშავდა. აღნიშნული

ამოცანის შესასრულებლად სამოქალაქო

სექტორში არსებული მდგომარეობა

(2012−2018 წლები) შემდეგი ოთხი

მიმართულებით გაანალიზდა:  

საზოგადოების ნდობა და ლეგიტიმაცია

მოსახლეობასთან კომუნიკაციისა და მოქალაქეთა მობილიზების

სიხშირე; საზოგადოების საჭიროებებსა და გამოწვევებზე რეაგირების

ხარისხი. შეფასებაში გამოკვლეულია ის ფაქტორები, რომლებიც,

სავარაუდოდ, გავლენას ახდენს არასამთავრობო ორგანიზაციების

მიმართ საზოგადოების განწყობებზე; შესწავლილია, არსებობს თუ არა

ამ ფაქტორებთან დაკავშირებით კონსენსუსი როგორც სამოქალაქო

სექტორში, ისე მის გარეთ; ამავე დროს, გაანალიზებულია წამყვანი

არასამთავრობო ორგანიზაციების ამოცანები და ფართო საზოგადოების

საჭიროებებთან მათი შესაბამისობა.
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გავლენა პოლიტიკაზე

ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის ხარისხი და ფორმა და
გავლენა პოლიტიკის ფორმირებისა და გადაწყვეტილების მიღების
პროცესებზე. შეფასებაში იდენტიფიცირებულია კონკრეტული

მიმართულებები და სამთავრობო უწყებები, სადაც სამოქალაქო
საზოგადოების თანამშრომლობა უფრო პროდუქტიული იყო,
აგრეთვე ის მიმართულებები, რომლებშიც თანამშრომლობა

უშედეგო აღმოჩნდა.

სიცოცხლისუნარიანობა და მდგრადობა

ფინანსური სიცოცხლისუნარიანობა, რესურსების

ხელმისაწვდომობა; დაფინანსების ინფრასტრუქტურის

გავლენა არასამთავრობო ორგანიზაციების ამოცანებსა და

განვითარებაზე; ნიჭიერი ადამიანების მოზიდვისა და

შენარჩუნების შესაძლებლობა; თემატური ექსპერტიზის

შესაფერისობა და ხარისხი ან/და თანამედროვე ცოდნის

ხელმისაწვდომობა. შეფასებაში ეს საკითხი სისტემურად

არის შესწავლილი და გამოვლენილია ის მიმართულებები,

რომლებშიც წინსვლა შეფერხებულია.

სექტორთაშორისი თანამშრომლობა

ბიზნესთან თანამშრომლობის დონე და ფორმა;
ფორმალური და არაფორმალური სამოქალაქო

ჯგუფების თანამშრომლობა. შეფასებაში განხილულია
სექტორთაშორისი და სექტორის შიგნით

თანამშრომლობა ბოლო 6 წლის განმავლობაში და
გაანალიზებულია პოლიტიკის ალტერნატივები,
რომლებიც ხელმისაწვდომია დონორებისა და

არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის.



ამ შეფასების ჩასატარებლად გამოვიყენეთ

შერეული მეთოდოლოგია, რომელიც

მოიცავდა სამაგიდო კვლევას, მიზნობრივ,

ნახევრად სტრუქტურირებულ

ინტერვიუებსა და ინტერაქციულ

დისკუსიებს არასამთავრობო

ორგანიზაციების, სამოქალაქო

მოძრაობების, განათლების სფეროს,

ბიზნესისა და მედიის

წარმომადგენლებთან. კვლევის

მეთოდების ასეთმა კომბინაციამ

შესაძლებლობა მოგვცა, დაგვენახა

სამოქალაქო სექტორის უფრო ფართო

სურათი და შემოგვეთავაზებინა ისეთი

რეკომენდაციები, რომლებშიც სუბიექტთა

ფართო სპექტრის მოსაზრებებია ასახული. 

 

საწყის ფაზაში (2019 წლის იანვარ-

თებერვალი) ჩავატარეთ ვრცელი სამაგიდო

კვლევა და ინტერვიუები მთავარ

დაინტერესებულ მხარეებთან − USAID-

საქართველოს, EWMI-ს, კონსულტაციის და

ტრენინგის ცენტრისა და სამოქალაქო

განვითარების სააგენტოს

წარმომადგენლებთან. სამაგიდო კვლევის

პროცესში შევისწავლეთ საქართველოს

სამოქალაქო სექტორთან დაკავშირებულ

საკითხებზე მომზადებული კვლევები და

პოლიტიკის დოკუმენტები, აგრეთვე

გამოკითხვები, რომლებშიც შესწავლილია

საზოგადოების განწყობები სხვადასხვა

საჯარო და სამოქალაქო ინსტიტუტის, მათ

შორის, არასამთავრობო ორგანიზაციების

მიმართ. გარდა ამისა, მოვიძიეთ ძირითადი

საერთაშორისო ინდექსები და ანგარიშები,

რომლებშიც ასახულია საქართველოს

სამოქალაქო სექტორის მდგომარეობა

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში.
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3. მეთოდოლოგია

მომდევნო ფაზაში (2019 წლის

მარტი−ივნისი) ჩავატარეთ 30 ნახევრად

სტრუქტურირებული ინტერვიუ და 5

ინტერაქციული დისკუსია სხვა

დაინტერესებულ მხარეებთან. ამან

შესაძლებლობა მოგვცა, დაგვედგინა

საქართველოს სამოქალაქო სექტორის

გამოწვევები და შესაძლებლობები და

განგვესაზღვრა მისი სუსტი და ძლიერი

მხარეები.

 

კვლევის საკითხებზე უფრო ყოველმხრივი

მოსაზრების შესაქმნელად რესპონდენტები

დავყავით ქვეჯგუფებად პროფესიული

საქმიანობების მიხედვით: მედია,

ხელისუფლება, ბიზნესი, განათლება,

დონორები, არასამთავრობო

ორგანიზაციები და არაფორმალური

სამოქალაქო ჯგუფები/სამოქალაქო

აქტივისტები. თითოეულ ქვეჯგუფში

არანაკლებ 3 რესპონდენტი იყო. იმავე

მოდელით ჩატარდა ინტერაქციული

დისკუსიები − მედიის, არასამთავრობო

ორგანიზაციების, არაფორმალური

სამოქალაქო ჯგუფების/სამოქალაქო

აქტივისტების და განათლების სფეროს

წარმომადგენლები ცალ-ცალკე მოვიწვიეთ

იმ საკითხებზე მსჯელობისთვის,

რომლებიც ჩვენი კვლევის ინტერესის

საგანი იყო. რესპონდენტები იყვნენ

ცნობილი სამოქალაქო ლიდერები და

საჯარო პირები, მათ შორის, პარლამენტის

თავმჯდომარის მოადგილე, ყოფილი

პრეზიდენტი, სახალხო დამცველი და

რამდენიმე პოლიტიკური ტოქშოუს

წამყვანი, აგრეთვე მთავარი დონორი

ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
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ინტერვიუებისა და სემინარებისთვის

გამოვიყენეთ კითხვარი, რომელიც

მოიცავდა 16 კითხვას შესაბამისი

პასუხების ვარიანტებით. ზოგი კითხვა

სკალირებული იყო, რათა უფრო

დეტალურად შეგვედარებინა და

გაგვეანალიზებინა არასამთავრობო

ორგანიზაციებსა და პოლიტიკურ

გარემოსთან დაკავშირებული კონკრეტული

საკითხები. ამ მიდგომამ შესაძლებლობა

მოგვცა, მიგვეღო შესადარებელი

რაოდენობრივი მონაცემები სხვადასხვა

ქვეჯგუფისგან, ამავე დროს, დაგვესვა

დასაზუსტებელი კითხვები. სულ 45

კითხვარი შეივსო. პასუხები დაიყო

რამდენიმე ქვეჯგუფად (ბიზნესის,

სამოქალაქო საზოგადოების, რეგიონული

ორგანიზაციების, საერთაშორისო

ორგანიზაციების, ადგილობრივი

ორგანიზაციებისა და სხვა ქვეჯგუფებად),

რამაც მკვლევრებს საშუალება მისცა,

გაეანალიზებინათ რესპონდენტთა

მოსაზრებები სხვადასხვა კატეგორიის

მიხედვით.

 

რესპონდენტებს შორის ქალები და კაცები

თანაბრად იყვნენ წარმოდგენილი.

რესპონდენტთა უმეტესობა თბილისში

საქმიანობდა, მაგრამ იყო რამდენიმე

რესპონდენტი რეგიონებიდანაც.

რესპონდენტებისგან განსხვავებით,

დისკუსიათა მონაწილეებს შორის ქალები

ჭარბობდნენ (83%). ეს იმით აიხსნება, რომ

სამოქალაქო საზოგადოებაში, მედიასა და

განათლების სფეროში მეტი ქალია,

განსაკუთრებით − საშუალო დონის

მენეჯერულ პოზიციებზე.  
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3.1. ტერმინების გამოყენება
ამ შეფასების მიზნებისთვის გამოვიყენეთ

ხუან ლინცისა და ალფრედ სტეპანის

განსაზღვრება, რომლის მიხედვითაც,

სამოქალაქო საზოგადოება არის „ერთობის

სამოქმედო არეალი, სადაც

სახელმწიფოსგან შედარებით

დამოუკიდებელი თვითორგანიზებადი

ჯგუფები, მოძრაობები და ინდივიდები

ცდილობენ, გამოხატონ ღირებულებები,

შექმნან ასოციაციები და სოლიდარული

გაერთიანებები და დაიცვან თავიანთი

ინტერესები“.  აღნიშნული განმარტების

დავიწროების მიზნით ამ კატეგორიიდან

გამოვრიცხეთ პოლიტიკური პარტიები და

მოძრაობები, აგრეთვე ბიზნესასოციაციები.

უნდა აღინიშნოს, რომ ბევრი

არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩართულია

პოლიტიკაში, მაგრამ, პოლიტიკური

პარტიებისა და მოძრაობებისგან

განსხვავებით, მათი მიზანი სახელმწიფოს

მართვაზე კონტროლის მოპოვება ან მის

მართვაში მონაწილეობა არ არის.

სამოქალაქო საზოგადოებიდან

გამოვრიცხეთ განათლების სფეროს და

მედიის წარმომადგენლებიც, რათა

ფოკუსირებული ვყოფილიყავით ისეთ

ორგანიზაციებზე, რომელთა ძირითადი

საქმიანობაა ადვოკატირება, პოლიტიკის

ფორმირება, განხორციელება და

მონიტორინგი.

 

Juan Linz and Alfred Stepan. Problems of Democratic Transition and
Consolidation. Johns Hopkins University Press, 1996.

1.

1



2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები

საქართველოს დემოკრატიული

ტრანსფორმაციის მნიშვნელოვანი ეტაპი

იყო: დამოუკიდებლობის მოპოვების

შემდეგ ხელისუფლება პირველად

შეიცვალა არჩევნების გზით. ამავე დროს,

საქართველოს ახალი კონსტიტუციით

შეიცვალა ათწლეულების განმავლობაში

არსებული საპრეზიდენტო მმართველობა

და ქვეყანა საპარლამენტო რესპუბლიკად

გარდაქმნის გზას დაადგა.

 

2003 წლის „ვარდების რევოლუციის“ გზით

ხელისუფლებაში მოსული „ერთიანი

ნაციონალური მოძრაობის“ მმართველობის

დროს ქვეყანაში სახელმწიფოს

მშენებლობის კუთხით მნიშვნელოვანი

ნაბიჯები გადაიდგა. თუმცა 2007 წლიდან

2012 წელს ხელისუფლების შეცვლამდე

საქართველოს დემოკრატიამ დაღმასვლა

განიცადა, განსაკუთრებით − თუ

გავითვალისწინებთ ხელისუფლების მიერ

ოპოზიციის საპროტესტო გამოსვლების

ჩახშობას 2007 წლის ნოემბერსა და 2011

წლის მაისში. პარტიული კონკურენცია

გაძლიერდა 2011 წლიდან, როდესაც

მილიარდერმა ბიზნესმენმა და

ქველმოქმედმა, ბიძინა ივანიშვილმა, 2012

წლის საპარლამენტო არჩევნებში

მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა. ეს

არჩევნები მან მოიგო. შემდეგი 6 წელი

მნიშვნელოვანი მოვლენებით იყო

დახუნძლული:
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4. პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური კონტექსტი

სახელმწიფო თანდათან საპარლამენტო

მმართველობის მოდელზე გადავიდა,

მთავრობამ გააგრძელა ევროკავშირთან

მჭიდრო ინტეგრაციის პროცესი და 2017

წელს ქვეყანამ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი

მიიღო. 2016 წლის საპარლამენტო

არჩევნებში ივანიშვილის „ქართული

ოცნების“ კოალიციის მთავარმა პარტიამ,

„ქართულმა ოცნება − დემოკრატიულმა

საქართველომ“, დამოუკიდებლად იყარა

კენჭი და საკონსტიტუციო უმრავლესობა

მოიპოვა. მომდევნო 2 წლის განმავლობაში

პოლიტიკურმა პოლარიზაციამ

უპრეცედენტო დონეს მიაღწია,

მომძლავრდა ანტიდასავლური

პროპაგანდა და შენელდა ეკონომიკური

ზრდის ტემპი. ამის შედეგად 2018 წლის

საპრეზიდენტო არჩევნები ძალიან

დაძაბული კონკურენციის პირობებში

ჩატარდა და ამ არჩევნების მეორე ტურში

ჩადენილი დარღვევებით გაუარესდა წინა

არჩევნებზე მიღწეული სტანდარტი.  

 

ბოლო რამდენიმე წლის საერთაშორისო

რეიტინგები საქართველოს

დემოკრატიული განვითარების

შეფერხებას აჩვენებს, განსაკუთრებით −

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების

დარღვევებით ჩატარების

გათვალისწინებით. ანგარიშის

„თავისუფლება მსოფლიოში“ თანახმად,

2013−2017 წლებში საქართველოს

სტაბილურად 3.0 ქულა ჰქონდა.   
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2.ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების
ოფისი. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო ანგარიში. https://www.osce.org/odihr/elections/georgia/412724?download=true

3.ფრიდომ ჰაუსი“. თავისუფლება მსოფლიოში: მონაცემები და რესურსები.
https://freedomhouse.org/sites/default/files/Country%20and%20Territory%20Ratings%20and%20Statuses%20FIW1973-2018.xlsx. ამ ინდექსით ქვეყნები ფასდება 1 ქულიდან 7
ქულამდე: 1−2.5 ქულა ნიშნავს თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიას, 3−5 − ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიას, ხოლო 5.5 და მეტი −
არათავისუფალი ქვეყნების კატეგორიას.

3

2



ამ ქულით იგი „ნაწილობრივ თავისუფალი“

ქვეყნების კატეგორიაში ხვდება. „ფრიდომ

ჰაუსი“ სხვა, „გარდამავალი ქვეყნების

შესახებ ანგარიშის“  მიხედვით, რომელიც

29 პოსტკომუნისტურ ქვეყანაზეა

ფოკუსირებული, საქართველო „ჰიბრიდული

რეჟიმის“ ქვეყნების კატეგორიაშია. 2016

წელს მისი ქულა 4.61 იყო, 2018 წელს კი ეს

მაჩვენებელი ოდნავ გაუარესდა (4.68

ქულამდე შემცირდა). ჟურნალ

„ეკონომისტის“ კვლევითი ჯგუფის

„დემოკრატიის ინდექსის“ მიხედვითაც,

საქართველო „ჰიბრიდული რეჟიმის“

ქვეყნებს განეკუთვნება.  ამ ინდექსის

თანახმად, საქართველოს ყველაზე მაღალი

ქულა 2013 წელს ჰქონდა (5.95, 2018 წელს

კი ის 5.5-მდე შემცირდა. 

ეკონომიკური ზრდის ტემპი წინა წლებთან

შედარებით შენელდა.  თუ 2010−2012

წლებში ეკონომიკა, საშუალოდ, 6.6%-ით

იზრდებოდა, 2013−2017 წლებში იგი 3.7%-ით

გაიზარდა. ოფიციალური სტატისტიკის

მიხედვით, სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ

მცხოვრები მოსახლეობის წილი 2012 წელს

30% იყო, 2017 წელს კი 22%-მდე შემცირდა.

თუმცა საქართველოში ამ პრობლემის

გადასაჭრელად ჯერ კიდევ ბევრია

გასაკეთებელი. გაეროს ბავშვთა ფონდის

(UNICEF) „მოსახლეობის კეთილდღეობის

კვლევის“ თანახმად, 2017 წელს

მოსახლეობის დაახლოებით 5.0%, მათ

შორის, ბავშვების 6.8% და პენსიონერების
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3.7%, უკიდურესი სიღარიბის ზღვრის

ქვემოთ ცხოვრობდა (უკიდურესი

სიღარიბის ზღვარი დღეში 1.25 აშშ

დოლარია). როგორც კვლევის ანგარიშშია

ნათქვამი, „2015 წლიდან 2017 წლამდე

პერიოდში, უკიდურესი სიღარიბის ზღვარს

ქვემოთ მყოფი შინამეურნეობების,

მოსახლეობის, ბავშვებისა და

პენსიონერების რაოდენობა შესაბამისად

2.6, 2.9, 4.3, და 2.0 პროცენტული ერთეულით

გაიზარდა“.  საქართველო, რომლის

მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) ერთ სულ

მოსახლეზე 10,674 აშშ დოლარია

(მსყიდველობითუნარიანობის პარიტეტის

მიხედვით), ქვედა, საშუალოშემოსავლიანი

ქვეყნების ჯგუფში რჩება. ეკონომიკაში

დომინანტი მსხვილი ბიზნესი და

ხელისუფლებაა, ხოლო საშუალო და მცირე

საწარმოები უმნიშვნელო როლს

ასრულებენ. დასაქმებულთა 43% მუშაობს

სოფლის მეურნეობის სექტორში, რომლის

წილი მთლიან მშპ-ში მხოლოდ 7%-ია.

დასაქმებულთა ასევე 43%

(თვითდასაქმებულების გამოკლებით)

საჯარო სექტორში მუშაობს, რაც იმაზე

მიუთითებს, თუ რამდენად დიდია

ეკონომიკაში სახელმწიფოს როლი. 

 შემოსავლების გენერირების კუთხით

დომინანტი სექტორია მომსახურება,

რომლის წილი მშპ-ში 60%-ს აღწევს. 

ზოგადად, საქართველოს აქვს ძალიან ღია

ეკონომიკა ლიბერალური საგადასახადო

და საინვესტიციო რეჟიმებით.
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„ჰერიტიჯ ფაუნდეიშენის“ შეფასებით,

ქვეყნის ეკონომიკა თავისუფალია.  ამ

ორგანიზაციის 2019 წლის „ეკონომიკური

თავისუფლების ინდექსის“ მიხედვით,

საქართველო მსოფლიოში მე-16 ადგილზეა.

იგი მსოფლიო ბანკის „ბიზნესის კეთების

სიმარტივის“ მიხედვითაც მოწინავე

ქვეყნებს შორისაა: წელს ქვეყანა მე-6

ადგილზე იყო.  მიუხედავად ამისა,

საქართველოში ეკონომიკა არათანაბრად

და არასტაბილურად ვითარდება, რაც

კარგად ჩანს მსოფლიო ეკონომიკური

ფორუმის 2017-2018 წლების „გლობალური

კონკურენტულობის ინდექსით“, რომლის

თანახმად, ქვეყანა 67-ე ადგილზეა. ეს არის

მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება 2012-2013

წლებთან შედარებით, როდესაც ის 77-ე

ადგილზე იყო,  მაგრამ უმუშევრობა თუ

არასრული დასაქმება კვლავ ერთ-ერთი

სერიოზული გამოწვევაა, იმის

გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობის

თითქმის ნახევარი ეკონომიკის

დაახლოებით 7%-ს ქმნის. გამოწვევად

რჩება განათლებაც: ეკონომიკური

თანამშრომლობისა და განვითარების

ორგანიზაციის (OECD) „მოსწავლეთა

შეფასების საერთაშორისო პროგრამის“

(PISA) რეიტინგის მიხედვით, საქართველო

სიის ბოლო რიგებშია − 70 ქვეყანას შორის

მე-60 ადგილზე. 

ეფექტიანი მმართველობა არის კიდევ

ერთი ნიშანი, რომელიც საქართველოს

მეზობლებისგან გამოარჩევს.
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მსოფლიო ბანკის „გლობალური

მმართველობის ინდიკატორების“

მიხედვით, საქართველომ ბოლო წლებში

ეფექტიანი მმართველობის მხრივ

მნიშვნელოვნად გაუსწრო ქვედა,

საშუალოშემოსავლიანი ჯგუფის ქვეყნებს.

მისი წინსვლა განსაკუთრებით თვალში

საცემია კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის,

რეგულირების ხარისხისა და ეფექტიანი

მმართველობის მიმართულებებში. ამავე

დროს, არ ჩანს პროგრესი კანონის

უზენაესობის, ანგარიშვალდებულებისა და

პოლიტიკური სტაბილურობის

მიმართულებებში. 

 

პოლიტიკური სისტემის ერთ-ერთი

გამოწვევა კვლავ არათანაბარი საარჩევნო

გარემოა. ხელისუფლებაში მყოფ

პოლიტიკურ ძალას, ტრადიციულად,

განუზომლად დიდი საარჩევნო

უპირატესობა აქვს ოპონენტებთან

შედარებით, რადგან ხელისუფლების

შტოებს აკონტროლებს. ვინაიდან

მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი

სახელმწიფო სტრუქტურებშია

დასაქმებული, მმართველ ძალას ზეწოლის

გამოყენებით შეუძლია არჩევნების დროს

საჯარო მოხელეების მობილიზება, რასაც

აკეთებს კიდეც. კერძო სექტორი

ოპოზიციის მხარდაჭერისგან თავს იკავებს,

რის შედეგადაც საარჩევნო კამპანიების

დაფინანსებაში დიდი დისბალანსია

მმართველი პარტიის სასარგებლოდ.   
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11. მსოფლიო ბანკი. ბიზნესის კეთების სიმარტივე 2019. http://www.doingbusiness.org/en/rankings

12. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი. გლობალური კონკურენტულობის ინდექსი. 
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018

13. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია. მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის მონაცემთა ბაზა.
http://www.oecd.org/pisa/data/
14. მსოფლიო ბანკი. გლობალური მმართველობის ინდიკატორები − ინტერაქტიული მონაცემების კრებული.
https://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
15.   საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. 2016. საარჩევნო პერიოდის ჯამური დეკლარაციები.
 https://monitoring.sao.ge/files/statistika-2016-clis-archevnebis-shejameba.xlsx

10

11

12

13

14

15

https://www.heritage.org/index/images/book/2013/region-web-map-E-large.jpg
http://www.doingbusiness.org/en/rankings
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
http://www.oecd.org/pisa/data/
https://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
https://monitoring.sao.ge/files/statistika-2016-clis-archevnebis-shejameba.xlsx


შერეული საარჩევნო სისტემა

პროპორციული და მაჟორიტარული

წარმომადგენლობით ისევ მმართველ

პარტიას აძლევს ხელს. მაგალითად, 2016

წელს „ქართული ოცნების“ კოალიციამ

ამომრჩეველთა  საერთო რაოდენობის 50%-

ის ხმები მიიღო, მაგრამ პარლამენტში

ადგილების 76% მოიპოვა.  საარჩევნო

სისტემის ცვლილების შესახებ ცოტა ხნის

წინ გაკეთებული განცხადება 2020 წლის

საპარლამენტო არჩევნებისთვის

პოლიტიკურ გარემოს დრამატულად

შეცვლის. სრულად პროპორციული სისტემა

ნულოვანი ბარიერით ბევრად მძლავრი

სტიმულია როგორც ძველი, ისე ახალი

პოლიტიკური ძალებისთვის, რომ

მომდევნო არჩევნებისთვის ძალისხმევა

გააორმაგონ. ამავე დროს, მოსალოდნელია

მედიაპლურალიზმის შემცირება, რადგან

მთავარ ოპოზიციურ ტელეარხს, „რუსთავი

2“-ს, ხანგრძლივი სასამართლო პროცესის

შედეგად მფლობელი შეეცვალა. თუ ამ

არხის ახალი მენეჯმენტი ოპოზიციას

საეთერო დროს შეუზღუდავს, ოპოზიციის

შანსი, ხმა მიაწვდინოს მოსახლეობას,

საგრძნობლად შემცირდება. სერიოზული

ეჭვები არსებობს სასამართლო სისტემის

დამოუკიდებლობის კუთხითაც, რადგან

უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა

შერჩევის პროცესს გამჭვირვალობა აკლდა.  

ზოგადად, პოლიტიკური გარემო

უკიდურესად პოლარიზებულია და გამყოფი

ხაზიც უცვლელად გადის მოქმედ

ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის.

ასეთი პოლიტიკური პოლარიზაცია

ამცირებს პარტიათაშორისი

თანამშრომლობის სურვილს და   
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უარყოფითად მოქმედებს არასამთავრობო

ორგანიზაციების შესაძლებლობაზე,

კონსენსუსი ეძებონ და ფოკუსირებული

იყვნენ მოსახლეობის საერთო

ინტერესებზე.  

 

რუსეთს კვლავ ოკუპირებული აქვს

საქართველოს ტერიტორიის 20% და

თანდათან აძლიერებს აფხაზეთისა და

ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციულ

საზღვრებს, რასაც საქართველოს

ხელისუფლება „ბორდერიზაციის“ პროცესს

უწოდებს. მუდმივად ირღვევა ადილობრივი

მოსახლეობის თავისუფალი

გადაადგილების უფლება.  ხშირად

იტაცებენ საქართველოს მოქალაქეებს

„საზღვრის უკანონო კვეთის“ გამო. ამ ორ

ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქეთა

მკვლელობებიც მოხდა. ამავე დროს,

„ქართული ოცნების“ ხელისუფლების მიერ

რუსეთთან ურთიერთობების დათბობამ ამ

ორ ქვეყანას შორის დაძაბულობა

მნიშვნელოვნად შეამცირა. ამას დაემატა

ხელისუფლების რბილი დამოკიდებულება

საქართველოს საშინაო პოლიტიკაში

რუსეთის ჩარევის მიმართ. ამის შედეგად

კრემლის მიერ დაფინანსებული

საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ჯგუფები

მომძლავრდნენ. ეს ჯგუფები აქტიურად

ავრცელებენ პრორუსულ და

ანტიდასავლურ გზავნილებს. მათი სამიზნე

ხშირად არიან არასამთავრობო

ორგანიზაციებიც, რომლებსაც

უცხოტომელებად, უცხოეთიდან მართულ

სუბიექტებად წარმოაჩენენ. საქართველოს

მართლმადიდებელი ეკლესია ისევ

ყველაზე მაღალი ნდობის მქონე
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16.„ჰერიტიჯ ფაუნდეიშენი“. ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი. https://www.heritage.org/index/images/book/2013/region-web-map-E-large.jpg

17. მსოფლიო ბანკი. ბიზნესის კეთების სიმარტივე 2019. http://www.doingbusiness.org/en/rankings
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ინსტიტუტია ქვეყანაში და ხელისუფლებაც

ზოგჯერ დათმობაზე მიდის მასთან

პოლიტიკის სხვადასხვა საკითხში.

ევროკავშირთან ღრმა და

ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის

სივრცის შესახებ შეთანხმების

სარგებელში მოსახლეობა ჯერ ვერ

დარწმუნდა, რადგან უმუშევრობის დონე

კვლავ მაღალია, ხოლო ეკონომიკური ზრდა

− სასურველზე დაბალი. ის შეუზღუდავი

გავლენა ხელისუფლებაზე, რომელიც

„ქართული ოცნების“ კოალიციის ლიდერს,

ბიძინა ივანიშვილს, ყოველგვარი საჯარო

თანამდებობის გარეშე აქვს, საქართველოს

დემოკრატიულ მიღწევებს საეჭვოს ხდის.

ოპოზიციური პარტიები დაქსაქსული და

სუსტია, არალიბერალური მემარჯვენე

მოძრაობების სახალხო მხარდაჭერა კი

ძლიერდება. „რუსთავი 2“-ისა და „თიბისი

ბანკის“ ირგვლივ ბოლო დროს

განვითარებული მოვლენები მედიისა და

ბიზნესისთვის სახიფათო გარემოზე

მეტყველებს. ამ ფონზე ეფექტიანი

სამოქალაქო საზოგადოების შენარჩუნება

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია,

განსაკუთრებით − ქვეყანაში დემოკრატიის

გასაძლიერებლად.
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18. საერთაშორისო გამჭვირვალობა. თიბისი ბანკის დამფუძნებლების წინააღმდეგ დაწყებული გამოძიების ისტორია. https://www.transparency.ge/ge/blog/tibisi-bankis-
dampuzneblebis-cinaagmdeg-dacqebuli-gamoziebis-istoria;მორიგი სასამართლო დავა საფრთხეს უქმნის “რუსთავი 2”-ის სარედაქციო დამოუკიდებლობას.
https://www.transparency.ge/ge/post/morigi-sasamartlo-dava-saprtxes-ukmnis-rustavi-2-saredakcio-damoukideblobas

საქართველოში სამოქალაქო სექტორის

მდგომარეობა დამოკიდებულია

სხვადასხვა ფაქტორზე, მათ შორის, ისეთ

მარეგულირებელ და საკანონმდებლო

ჩარჩოზე, რომელიც არასამთავრობო

ორგანიზაციებს შესაძლებლობას აძლევს,

თავისუფლად და დამოუკიდებლად

იმუშაონ ისეთ პირობებში, რომლებიც

მათსაქმიანობას არ აფერხებს. ამ

თვალსაზრისით საკანონმდებლო

კონტექსტი, ზოგადად, ხელსაყრელია,

მაგრამ მას აკლია ყოვლისმომცველი

საფუძველი, რომელიც სამოქალაქო

სექტორის შემდგომ ზრდას წაახალისებდა.

სამოქალაქო სექტორის საქმიანობის

საფუძველს შემდეგი საკანონმდებლო

აქტები ქმნის: საქართველოს კონსტიტუცია,

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი,

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი და

საქართველოს კანონი „გრანტების

შესახებ“. კონსტიტუცია უზრუნველყოფს

გაერთიანების თავისუფლებას და

მოქალაქეთა უფლებას, შექმნან

პროფესიული კავშირები ან გაერთიანდნენ

მათში.  კონსტიტუციის თანახმად, ასეთი

გაერთიანებების ლიკვიდაცია მხოლოდ

ამავე გაერთიანების ან სასამართლოს

გადაწყვეტილებითაა შესაძლებელი. იმის

გამო, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის

ლიკვიდაცია შედარებით რთული

პროცესია, ამჟამად რეგისტრირებულია

27,380 არასამეწარმეო (არაკომერციული)

იურიდიული პირი (ა(ა)იპ). თუმცა მათი

უმრავლესობა ქაღალდზე არსებობს  და

რეალურად ამ ა(ა)იპ-ების მხოლოდ 3%

მოქმედებს. 

4.1. საკანონმდებლო ჩარჩო

19. საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 22, მუხლი 26.
20. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. https://enreg.reestri.gov.ge/
21. CSO Georgia. http://csogeorgia.org/organisationArchive/geo
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საქართველოს კანონმდებლობა

არასამთავრობო ორგანიზაციას სპეციალურ

სტატუსს არ ანიჭებს. სამოქალაქო

კოდექსის თანახმად, ის არასამეწარმეო

(არაკომერციულ) იურიდიულ პირად

რეგისტრირდება და კანონით

გათვალისწინებულ ყველა საკითხთან

დაკავშირებით ასეთად განიხილება. 

 სამოქალაქო კოდექსი ადგენს

არასამთავრობო ორგანიზაციის შექმნის

კონკრეტულ საფუძვლებს და მისი

რეგისტრაციის პროცედურის მექანიზმებს.

რეგისტრაცია სწრაფად, მარტივად და

ხელმისაწვდომ ფასად ხდება. ეს პროცესი

ერთ სამუშაო დღესა და 100 ლარს

მოითხოვს. თუმცა არსებობს დაჩქარებული

მომსახურებაც, რომელიც იმავე დღეს 200

ლარად რეგისტრაციას უზრუნველყოფს.

რეგისტრაციის ეს ეფექტიანი პროცედურა

არაფორმალური არასამთავრობო

ორგანიზაციისთვის დარეგისტრირების

სტიმულია. 

საგადასახადო კოდექსი არასამთავრობო

ორგანიზაციისთვის სპეციალურ რეჟიმს არ

ითვალისწინებს და მას ყველა სხვა ა(ა)იპ-

ის მსგავსად ბეგრავს. ა(ა)იპ-ს უფლება აქვს,

დაკავდეს ეკონომიკური საქმიანობით,

თუმცა 2019 წლის 1 იანვრამდე

ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული

შემოსავალი, აგრეთვე ამ საქმიანობისთვის

გამოყენებული ქონება და მიწა სრულად

იბეგრებოდა. ეს არასამთავრობო

ორგანიზაციის კომერციულ

ორგანიზაციასთან გათანაბრებას

ნიშნავდა. ახალი ნორმით, რომელიც 2019

წლის იანვარში ამოქმედდა,  
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22. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 25.

მოგების გადასახადით აღარ იბეგრება იმ

საქმიანობისთვის გაწეული ხარჯი,

რომელიც შეესაბამება ორგანიზაციის

წესდებით განსაზღვრულ მიზნებს, აგრეთვე

ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია

საქველმოქმედო საქმიანობასთან ან/და

გამომდინარეობს გრანტის

ხელშეკრულების მიზნიდან.  ამასთანავე,

ზოგ არასამთავრობო ორგანიზაციას

შეუძლია დაიბრუნოს დამატებული

ღირებულების გადასახადი (დღგ) 

 საქართველოსა და ზოგიერთ დონორ

ქვეყანას შორის დადებული ისეთი

ორმხრივი ხელშეკრულების საფუძველზე,

როგორიც ევროკავშირსა და აშშ-სთან არის

გაფორმებული.  გარდა ამისა,

კორპორაციულ დონორს შეუძლია

გამოქვითოს 10% იმ დასაბეგრი

შემოსავლიდან, რომელიც

საქველმოქმედო ორგანიზაციაზე აქვს

გაცემული,  რაც კორპორაციული

შემოწირულებებისთვის მნიშვნელოვანი

სტიმულია. თუმცა არასამთავრობო

ორგანიზაციები ამ შესაძლებლობას ვერ

იყენებენ, რადგან არა აქვთ

საქველმოქმედო ორგანიზაციის

იურიდიული სტატუსი მაშინაც კი, როდესაც

საქველმოქმედო საქმიანობას

ახორციელებენ.  არასამთავრობო

ორგანიზაციებისთვის არც ანონიმური

შემოწირულებებია ხელმისაწვდომი,

რადგან საქართველოს კანონმდებლობა

ამგვარ შემოწირულებებს არ იცნობს.

ანონიმური შემოწირულებები აკრძალული

არ არის, მაგრამ არასამთავრობო

ორგანიზაციები ასეთი შემოწირულებების 

23.საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 29.
24. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. https://enreg.reestri.gov.ge/
25. CSO Georgia. ინტერვიუ ლევან ფანიაშვილთან, 12.02.2019. https://csogeorgia.org/ge/post/levan-paniashvili
26. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მუხლი 97, ნაწილი 2.
27. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მუხლი 63.
28. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მუხლი 168.
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მიღებისგან თავს იკავებენ. ფინანსური

გამჭვირვალობა ნამდვილად ლეგიტიმური

მოთხოვნაა, მაგრამ აღნიშნული წესები

მოდიფიცირებას საჭიროებს, რათა

თანხების მოსაძიებლად ღონისძიებების

განხორციელება შესაძლებელი გახდეს.

 

2011 წლიდან „გრანტების შესახებ“

კანონით საქართველოს მთავრობას მიეცა

გრანტების გაცემის უფლება. თუმცა იგივე

კანონი მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებას

გრანტების გაცემას უკრძალავს.  ამის

ნაცვლად მუნიციპალიტეტები

არასამთავრობო ორგანიზაციების

მხარდასაჭერად პროგრამულ

დაფინანსებას იყენებენ. სახელმწიფო

გრანტსა და პროგრამულ დაფინანსებას

შორის განსხვავება მინიმალურია. 
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29. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მუხლი 98, ნაწილი 3; მუხლი 117.

ჩვეულებრივ, სამინისტროები და

მუნიციპალიტეტები სახსრებს

არასამთავრობო ორგანიზაციების ისეთი

აქტივობების დასაფინანსებლად

გამოყოფენ, რომლებიც უშუალოდ მათ

პასუხისმგებლობებს უკავშირდება.

სახელმწიფო დაფინანსების სამეწარმეო

საქმიანობისთვის გამოყენება

დაუშვებელია.

 

ზოგადად, საქართველოს კანონმდებლობა

არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

ხელსაყრელ გარემოს ქმნის და მათი

აქტივობების მიმართ ტოლერანტულია.

თუმცა ის არ ქმნის სტიმულებს, რომლებიც

სამოქალაქო სექტორის განვითარებასა და

ფინანსურ მდგრადობას წაახალისებდა. 

30. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მუხლი 32.
31.საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“, მუხლი 3.
32. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსების რეფორმის
კონცეფცია, 2018. http://civilin.org/pdf/State_funding_Reform_Policy_Eng.pdf
33.საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“, მუხლი 2.
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ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით,

საქართველოში 27,000-ზე მეტი

არასამთავრობო ორგანიზაციაა

რეგისტრირებული. ეს ქვეყანაში ძალიან

აქტიურ სამოქალაქო ცხოვრებას უნდა

მოასწავებდეს, მაგრამ მოყვანილი რიცხვი

მცდარ წარმოდგენას ქმნის, რადგან ამ

ორგანიზაციათაგან ბევრი მხოლოდ

ქაღალდზე არსებობს. ვინაიდან

იურიდიული პირის ლიკვიდაციის

პროცედურა საქართველოში რთულია და

დიდ დროს მოითხოვს, ბევრი ორგანიზაცია

ოფიციალური  ლიკვიდაციის პროცესს თავს

არიდებს. სამოქალაქო საზოგადოების

ინსტიტუტის მიერ ფონდ „ღია საზოგადოება

– საქართველოს“ მხარდაჭერით შექმნილ

ვებპორტალზე − CSO Georgia − 891 მოქმედი

არასამთავრობო ორგანიზაციაა 
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5. სამოქალაქო სექტორის ინდექსები

ჩამოთვლილი.  თუმცა, ჩვენი

რესპონდენტების უმრავლესობის აზრით,

ასეთი ორგანიზაცია ბევრად ნაკლებია −

დაახლოებით 100. საქართველოს

სამოქალაქო სექტორის მდგომარეობა

ყოველწლიურად ფასდება. შემფასებელთა

შორისაა USAID, რომელიც 20 წელიწადზე

მეტია აქვეყნებს „არასამთავრობო

ორგანიზაციების მდგრადობის ინდექსს“. ეს

ინდექსი არასამთავრობო ორგანიზაციის

მდგრადობას აფასებს შვიდი კრიტერიუმის

მიხედვით, შვიდქულიან სკალაზე, სადაც 1

ნიშნავს განვითარების ყველაზე მაღალ

დონეს, ხოლო 7 − განვითარების ყველაზე

დაბალ დონეს. როგორც პირველი

ცხრილიდან ჩანს, 2012−2017 წლებში

საქართველოს ქულები მნიშვნელოვნად არ

შეცვლილა.
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ცხრილი 1. არასამთავრობო ორგანიზაციების მდგრადობის ინდექსი, შეფასებული შვიდქულიანი სკალით (1 =
განვითარების ყველაზე მაღალი დონე; 7 = განვითარების ყველაზე დაბალი დონე)

სამართლებრივი გარემო

ორგანიზაციული შესაძლებლობები

ფინანსური სიცოცხლისუნარიანობა

ადვოკატირება

მომსახურების უზრუნველყოფა

სექტორული ინფრასტრუქტურა

საზოგადოებრივი ავტორიტეტი

არასამთავრობო ორგანიზაციების
მდგრადი განვითარება

 

კრიტერიუმი/წელი 2012 2013 2014 2015 2016 2017

წყარო: USAID

34.  CSO Georgia. ხელმისაწვდომია: http://csogeorgia.org/organisationArchive/geo
35. USAID. არასამთავრობო ორგანიზაციების მდგრადობის ინდექსის მეთოდოლოგია. https://www.usaid.gov/what-we-
do/democracy-human-rights-and-governance/cso-sustainability-index-methodology
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გრაფიკი 1. საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების
მთავარი გამოწვევები, შეფასებული ხუთქულიანი სკალით (1
= ყველაზე უმნიშვნელო; 5 = ყველაზე მნიშვნელოვანი)

ამ ინდექსით საქართველო განვითარების

ეტაპზე მყოფი მდგრადობის კატეგორიაში

ხვდება (სხვა ორი კატეგორიაა

შენელებული განვითარების მქონე

მდგრადობა და ძლიერი მდგრადობა).

საქართველოს არასამთავრობო

ორგანიზაციების ყველაზე სერიოზული

გამოწვევაა ფინანსური

სიცოცხლისუნარიანობა, რასაც

ორგანიზაციული შესაძლებლობები

მოსდევს. ფინანსური მდგრადობა რომ

სერიოზული პრობლემაა, ამას ჩვენი

გამოკითხვის შედეგებიც ადასტურებს

(იხილეთ ქვემოთ მოყვანილი გრაფიკი).

„მსოფლიო სამართლის პროექტის“

„კანონის უზენაესობის გლობალური

ინდექსის“ თანახმად, საქართველოში

მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა

სამოქალაქო ჩართულობის ინდიკატორი,

რომლითაც ფასდება, რამდენად

ხელსაყრელია პოლიტიკური გარემო

არასამთავრობო ორგანიზაციების

საქმიანობისთვის.  2012-2013 წლებში

ქვეყანას 0.35 ქულა ჰქონდა (ქულები არის

ნულიდან ერთამდე; 1 ყველაზე მაღალი

ქულაა) და სიის ბოლო რიგებში იყო. თუმცა

მომდევნო წლებში მან პოზიცია

გაიუმჯობესა და 2019 წელს 0.62 ქულა

მიიღო. ეს ადასტურებს ჩვენს მიგნებას, 

რომ საკანონმდებლო გარემო

არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

ხელსაყრელია და მათ შეუძლიათ

საქმიანობა თავისუფლად და

შეუფერხებლად წარმართონ.

„ბერტელსმანის ტრანსფორმაციის

ინდექსი“ (BTI), რომელიც ქვეყნების

დემოკრატიულ ტრანსფორმაციას აფასებს,

მოიცავს არასამთავრობო

ორგანიზაციებთან დაკავშირებულ ორ

ინდიკატორს − ასოციაციებისა და

ინტერესთა ჯგუფების მრავალფეროვნებას

და სოციალური კაპიტალის დონეს.  2018

წელს საქართველოს ინტერესთა ჯგუფების

კატეგორიაში მიენიჭა 5 ქულა, ხოლო

სოციალური კაპიტალის კატეგორიაში − 4

ქულა.  2012 წელს მას ინტერესთა ჯგუფებში

ჰქონდა იგივე ქულა, სოციალურ კაპიტალში

კი − ოდნავ დაბალი ქულა. ეს იმაზე

მიუთითებს, რომ ქვეყანაში ინტერესთა

ჯგუფების/ასოციაციების

მრავალფეროვნება არ არსებობს,

საზოგადოების ნდობის დონე დაბალია,

არასამთავრობო ორგანიზაცია ცოტაა და

ისინი არასტაბილური და არათანაბრად

განაწილებული არიან.  

წყარო:კვლევის კითხვარი

36. მსოფლიო სამართლის პროექტი. კანონის
უზენაესობის გლობალური ინდექსი. მიმდინარე და
ისტორიული მონაცემები.
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/FIN
AL_2019_wjp_rule_of_law_index_HISTORICAL_DATA_FILE_0.xlsx
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3.1

4.2

3.1

37.  ბერტელსმანის ტრანსფორმაციის ინდექსი.
https://www.bti-project.org/en/home/ 
38. ფასდება 10-ქულიანი სკალით (1 = ყველაზე ცუდი, 10
= ყველაზე კარგი).
39.ბერტელსმანის ტრანსფორმაციის ინდექსი.
მეთოდოლოგია. კოდების წიგნი.
https://www.btiproject.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Zusa
etzliche_Downloads/Codebook_BTI_2016.pdf
40.ბერტელსმანის ტრანსფორმაციის ინდექსი.
ტრანსფორმაციის ატლასი: საქართველოს
დემოკრატიის სტატუსი / პოლიტიკური და სოციალური
ინტეგრაცია 5.0. https://atlas.bti-project.org/share.php?
1*2018*CV:CTC:SELGEO*CAT*GEO*REG:TAB
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ანგარიში საქართველოს ახასიათებს,

როგორც ქვეყანას, რომელსაც აქვს მაღალი

„შემაერთებელი“ (bonding) სოციალური

კაპიტალი და დაბალი „დამაკავშირებელი“

(bridging) სოციალური კაპიტალი,  რაც

ადასტურებს ჩვენი კვლევის მიგნებას, რომ

სამოქალაქო ჩართულობა საქართველოს

არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ გამოწვევად

რჩება (იხილეთ გრაფიკი 1).   
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„ჩერითის ეიდ ფაუნდეიშენის“

ყოველწლიური ანგარიში − „დახმარების

გლობალური ინდექსი“ აფასებს

ქველმოქმედების დონეს სამი

ინდიკატორით − უცნობი ადამიანის

დახმარება, ფულის შეწირვა და

მოხალისეობისთვის დათმობილი დრო.  ამ

ინდექსის თანახმად,  წინა თვეში

ქართველების 47% დახმარებია უცნობ

ადამიანს და 17%-ს დაუთმია დრო

მოხალისეობისთვის. აღნიშნული

კრიტერიუმებით საქართველო,

შესაბამისად, 90-ე და 83-ე პოზიციებზეა. 
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ცხრილი 2. საქართველოს V-Dem ინდიკატორები, შეფასებული ოთხქულიანი სკალით 
(0 = ყველაზე დაბალი; 4 = ყველაზე მაღალი)

დაშვებისა და გასვლის ბარიერები

არასამთავრობო ორგანიზაციებზე
ზეწოლა

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან
კონსულტაცია

საზოგადოების ჩართულობა

გენდერული შეზღუდვები

სისტემის  საწინააღმდეგო  მოძრაობები

რელიგიური თავისუფლება

რელიგიის გავლენა

 

კრიტერიუმი/წელი 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3

2016

3 3 4 3 4

4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 2 1

2

2

4

2

4

2

4

2

4

2

2 3 3 3

4 4 4 4

2 2 1 1

2 2 2 2

4 4 4 4

ცხრილი 3. მე-7 და მე-2 კითხვების პასუხები (რესპონდენტების პროცენტული წილი)

15

201655

28

2

2018

4

4

1

3

4

2

1

4

წყარო: V-Dem Institute

0

20164

17

65

მე-7 კითხვა: როგორია არასამთავრობო
ორგანიზაციების გავლენა სამთავრობო
პოლიტიკაზე?

მე-2 კითხვა: როგორია სამოქალაქო აქტივობებში
საზოგადოების ჩართულობის დონე?

მნიშვნელოვანი

მეტ-ნაკლები

უმნიშვნელო

არანაირი

მაღალი

ზომიერი

ნაწილობრივი

მცირე

15არანაირი
წყარო:კვლევის კითხვარი

42. 2018 წლის ანგარიში მოიცავს 146 ქვეყნის მონაცემებს, რომლებიც 2017 წლის განმავლობაში შეგროვდა.

41.„ჩერითის ეიდ ფაუნდეიშენი“. დახმარების გლობალური ინდექსი 2018. https://www.cafonline.org/about-
us/publications/2018-publications/caf-world-giving-index-201841. 
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42
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2012 წელს მოხალისეობის მაჩვენებელი 

 თითქმის იგივე იყო, უცნობის დახმარების

მაჩვენებელი კი გაცილებით დაბალი − 32%.

საინტერესოა, რომ, სხვა ქვეყნებთან

შედარებით, ქართველები განსაკუთრებით

იკავებენ თავს ფულის შეწირვისგან. ამ

კრიტერიუმით საქართველო სიის ბოლო

რიგებში იყო როგორც 2012, ისე 2018 წელს.

ეს ძირითადად მძიმე ეკონომიკური

მდგომარეობით აიხსნება, მაგრამ

არანაკლებ მნიშვნელოვან როლს

თამაშობს სამოქალაქო აქტივიზმისა და

მოხალისეობის მიმართ სკეპტიციზმი,

რომელიც საქართველომ მემკვიდრეობით

საბჭოთა წარსულიდან მიიღო.

და ბოლოს, გეტებორგის უნივერსიტეტის

„დემოკრატიის ტიპების მონაცემთა ბაზა“

(V-Dem) აფასებს საქართველოს

სამოქალაქო სექტორის რამდენიმე

მნიშვნელოვან ასპექტს, მათ შორის,

დაშვებისა და გასვლის ბარიერებს,

საზოგადოების ჩართულობას, გენდერულ

შეზღუდვებს და სხვა (იხილეთ ქვემოთ

მოყვანილი ცხრილი).
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ზემოაღნიშნული ინდექსები ადასტურებს

ჩვენს მიგნებებს, განსაკუთრებით −

საკანონმდებლო გარემოსთან

დაკავშირებით. ჩვენ მიერ ჩატარებული

ინტერვიუებისა და კითხვარის პასუხების

თანახმად, არასამთავრობო

ორგანიზაციების რეგისტრაცია და

საქმიანობა არ იზღუდება და არც

სამოქალაქო სექტორში ქალების

მონაწილეობა ფერხდება. ჩვენ

ვეთანხმებით აგრეთვე შეფასებას, რომ

არასამთავრობო ორგანიზაციები გარკვეულ

გავლენას ახდენენ პოლიტიკის

ფორმირების პროცესზე (იხილეთ ცხრილი

3). თუმცა, V-Dem-ისგან განსხვავებით, ჩვენი

კვლევა არ ადასტურებს საზოგადოების

რეგულარულ ურთიერთობას სამოქალაქო

საზოგადოებასთან. რესპონდენტთა 80%-ის

აზრით, სამოქალაქო საზოგადოებასთან

ურთიერთობა ან ძალიან უმნიშვნელოა, ან

საერთოდ არ არსებობს.

20
43. V-Dem ინსტიტუტი. კოდების წიგნი V9. https://www.v-dem.net/en/data/data-version-9/
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„კავკასიის ბარომეტრის“ ბოლო კვლევის

თანახმად, 2017 წელს არასამთავრობო

ორგანიზაციებს მოსახლეობის 23%

ენდობოდა და ამდენივე არ ენდობოდა.  ეს

მაჩვენებელი გაუარესებულია 2012 წელთან

შედარებით, როდესაც არასამთავრობო

ორგანიზაციებს უფრო მეტი ადამიანი

ენდობოდა, ვიდრე არ ენდობოდა

(შესაბამისად, 27% და 9%). საქართველოს

„სამოქალაქო საზოგადოების

განვითარების ინიციატივის“ ბოლო კვლევა

უფრო დამაიმედებელ სურათს აჩვენებს:

არასამთავრობო ორგანიზაციებს

რესპონდენტთა 28% ენდობა და 18% არ

ენდობა. და მაინც, არასამთავრობო

ორგანიზაციისადმი ნდობის დონე

ჩამოუვარდება სხვა ინსტიტუტებისადმი

ნდობის დონეს: არასამთავრობო

ორგანიზაცია 12 ინსტიტუტს შორის

ბოლოდან მე-3 ადგილზეა და მხოლოდ

ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირსა და

პოლიტიკურ პარტიებს უსწრებს. მართალია,

ეს შეიძლება დიდწილად ნდობის ზოგადი

შემცირებით აიხსნას,  მაგრამ აქ

ნამდვილად სხვა ფაქტორებიც მოქმედებს.
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6. შეფასების მიგნებები

ჩვენი რესპონდენტების უმრავლესობის

აზრით, ფართო საზოგადოებასთან

ეფექტიანი კომუნიკაციის ნაკლებობა არის

ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომელიც

უარყოფითად მოქმედებს არასამთავრობო

ორგანიზაციების საზოგადოებრივ

ავტორიტეტზე. არასამთავრობო

ორგანიზაციები საზოგადოებასთან

ურთიერთობას მცირე დროსა და

ძალისხმევას უთმობენ და თავიანთ

ბენეფიციარებსა და მოქალაქეებთან

კომუნიკაციის მუდმივი არხები არა აქვთ.

ამის შედეგად ისინი ისეთ ენას იყენებენ,

რომელიც უფრო ხელისუფლებისა და

საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის

არის გასაგები, ვიდრე მოსახლეობისთვის.

ერთ-ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ

„კომუნიკაციის ენა განსხვავებულია და
ცნობილი არასამთავრობო

ორგანიზაციების ლიდერები ჰგვანან

პარლამენტის წევრებს, რომლებიც ხალხს
პიედესტალის სიმაღლიდან

ელაპარაკებიან“. ეს ნაწილობრივ

სამოქალაქო სექტორის საქმიანობის

ბუნებიდან გამომდინარეობს: ვინაიდან

არასამთავრობო ორგანიზაციების

უმეტესობა საერთაშორისო დონორთა

დახმარებაზეა დამოკიდებული, ისინი

საერთაშორისო პარტნიორებისთვის

გასაგებ ენას იყენებენ. გარდა ამისა,

არასამთავრობო ორგანიზაციების

ლიდერთა უმეტესობა მოქალაქეებს

ტელევიზიითა და სხვა  
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6.1. საზოგადოების ნდობადა ლეგიტიმაცია

არასამთავრობო ორგანიზაციების რეაგირება საზოგადოების საჭიროებებსა და გამოწვევებზე,
საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მოქალაქეთა მობილიზება; მიზეზები, რომლებიც, სავარაუდოდ,

გავლენას ახდენს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ საზოგადოების განწყობებზე

44. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. კავკასიის
ბარომეტრის დროითი მწკრივები − საქართველო, 2008−2017:
ნდობა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ.
https://caucasusbarometer.org/ge/cb-ge/TRUNGOS/ 
45. საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების
ინიციატივა. საქართველოს მოსახლეობის განწყობები
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ,
ევროპული ინტეგრაცია და ბიზნესკომპანიები. 2018.
http://csogeorgia.org/uploads/library/252/Attitude_of_Population-
eng.pdf
46. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. კავკასიის
ბარომეტრის დროითი მწკრივები −  საქართველო, 2008−2017:
შეიძლება ადამიანთა უმეტესობის ნდობა?
https://caucasusbarometer.org/ge/cb-ge/GALLTRU/
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არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ

ნდობა პარლამენტის ხელმძღვანელობის

მიერ მათმა ბოლოდროინდელმა

კრიტიკამაც შეარყია. არასამთავრობო

ორგანიზაციებსა და ხელისუფლებას შორის

დაპირისპირება ახალი ფენომენი არ არის.

მმართველი პარტიები არასამთავრობო

ორგანიზაციებს ყოველთვის მეტოქედ

აღიქვამენ საზოგადოებრივი აზრის

ჩამოყალიბების პროცესში. ტრადიციულად,

მმართველ პარტიებს მიაჩნიათ, რომ

არასამთავრობო ორგანიზაციები

არასასურველ გავლენას ახდენენ

დასავლელი პარტნიორებისა და

საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ

საქართველოს შეფასებებზე. ვინაიდან

არასამთავრობო სექტორის კრიტიკას

საერთაშორისო პარტნიორები

სერიოზულად იღებენ, მმართველი

პარტიები ძალას არ იშურებენ იმისთვის,

რომ შელახონ არასამთავრობო

ორგანიზაციების ავტორიტეტი

საერთაშორისო პარტნიორებისა და, უფრო

მეტად, ფართო საზოგადოების თვალში. 
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47. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი. საზოგადოებრივი აზრის კვლევა: საქართველოს მოსახლეობა, 2018
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48. ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი. საზოგადოების განწყობები საქართველოში, 2018 წლის დეკემბერი.
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ცხრილი 4. 1-ლი და მე-9 კითხვების პასუხები (რესპონდენტების პროცენტული წილი)
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I კითხვა: ითვალისწინებენ თუ არა არასამთავრობო
ორგანიზაციები საზოგადოებისთვის პრიორიტეტულ

საკითხებს თავიანთ საქმიანობასა და აქტივობებში?

IX კითხვა: პოლიტიკის რომელ სფეროზე ახდენენ
გავლენას არასამთავრობო ორგანიზაციები?

სრულად

უმეტესად

ნაწილობრივ

ნაკლებად

სასამართლო ხელისუფლება

ადამიანის უფლებები

პოლიტიკა/არჩევნები

ეკონომიკა/სოც.საკითხები

38გარემოს დაცვა

Source: Survey questionnaire

4არა

2არცერთი

ზოგმა რესპონდენტმა გაიხსენა წინა

ხელისუფლების განსხვავებული

სტრატეგია არასამთავრობო

ორგანიზაციების წინააღმდეგ: ვინაიდან ის

ხელისუფლება თითქმის ყველა ეროვნულ

მაუწყებელს აკონტროლებდა, სამოქალაქო

საზოგადოების ხმა საერთოდ არ ისმოდა

და, შესაბამისად, არც ამ სექტორის

კრიტიკა იყო საჭირო. 

 

მართალია, რესპონდენტთა უმრავლესობამ

საზოგადოების დაბალი ნდობის სერიოზულ

მიზეზად არასამთავრობო ორგანიზაციების

სასაუბრო ენა და კომუნიკაციის არხების

ნაკლებობა დაასახელა, მათი 60%

ფიქრობს, რომ არასამთავრობო

ორგანიზაციები საზოგადოებრივი აზრის

ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვან როლს

ასრულებენ. ეს შეუსაბამობა შეიძლება

იმით აიხსნას, რომ სამოქალაქო

საზოგადოების ლიდერები ხშირად

მონაწილეობენ სატელევიზიო

გადაცემებში, რომლებიც საუკეთესო

სამაუწყებლო დროს გადის, 

https://www.osce.org/odihr/elections/georgia/412724download=true


ღირებულებების − ოჯახის, ერისა და

რელიგიის უგულებელყოფაში

ადანაშაულებენ და უცხოტომელებად,

უცხოეთიდან მართულ სუბიექტებად

მოიხსენიებენ. 

კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ

ნდობას ამცირებს, არის ის, რომ ისინი

პოლიტიკის ზოგ სფეროს არასაკმარის

ყურადღებას უთმობენ. ვინაიდან დონორთა

დაფინანსება უმეტესად ადამიანის

უფლებებზე, არჩევნებსა და კანონის

უზენაესობაზეა ფოკუსირებული, 
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ცხრილი 5. ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხები (რესპონდენტების პროცენტული წილი)

სამუშაო  ადგილები

ინფლაცია

სიღარიბე

ტერიტორიული  მთლიანობა

პენსია

 

საკითხი/წელი 2012 2013 2014 2015

3.3

2016

3.3 3.3 3.3

4.2 4.2 4.3 4.3

5 5 5 5

4.2

4.1

4.1

4.1

3.9 3.9

4.1 4.1

თუმცა უფრო დეტალურმა შესწავლამ

აჩვენა, რომ რესპონდენტებმა ამ კითხვაში

არა მხოლოდ მოსახლეობის მოთხოვნები,

არამედ მოსახლეობის საჭიროებებიც

იგულისხმეს. პოლიტიკური პარტიის

თეორიაში ამას  უწოდებენ საკითხის

სტრუქტურირებას, ანუ სტრატეგიას,

რომლის მიხედვითაც, პოლიტიკის

პრიორიტეტებს და ამ საკითხების

მოგვარების გზებს მოსახლეობას

პოლიტიკური პარტია კარნახობს და არა

პირიქით. მართალია, ზოგმა საკითხის

სტრუქტურირება ქედმაღლურ მიდგომად 

წყარო: NDI საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა: საკითხები

ტელევიზია კი მოვლენების შესახებ

ინფორმაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი

წყაროა. თუმცა საჯარო დისკუსიების დღის

წესრიგს სამოქალაქო სექტორზე უფრო

ხშირად მედია ქმნის.

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ

ნდობას ასუსტებს აგრეთვე მზარდი

ანტიდასავლური, პრორუსული

პროპაგანდისტული კამპანიები,

რომლებშიც მათ მხოლოდ სექსუალური

უმცირესობების უფლებათა დამცველებად

წარმოაჩენენ. ამასთანავე, არასამთავრობო

ორგანიზაციებს „ტრადიციული“ 

 

არასამთავრობო ორგანიზაციები

არაადეკვატურად მუშაობენ სხვა

სფეროებზე, მათ შორის, სოციალურ და

ეკონომიკურ საკითხებზე, რომლებიც,

ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის

საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის

თანახმად, საქართველოს

მოსახლეობისთვის პრიორიტეტულია

(იხილეთ ცხრილი 4/1-ლი და მე-9

კითხვები). ეს აშკარად არ შეესაბამება

ჩვენს გამოკითხვას, რომელშიც

რესპონდენტთა 47%-მა განაცხადა, რომ

არასამთავრობო ორგანიზაციების დღის

წესრიგი მოსახლეობის პრიორიტეტებზეა

მორგებული. 

47  48

49
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მაგრამ საქართველოს არასამთავრობო

ორგანიზაციები აგრძელებენ ამ

სტრატეგიის გამოყენებას, რათა ხელი

შეუშალონ პოპულისტური ტენდენციების

გაძლიერებას და ხელი შეუწყონ

საზოგადოების ყურადღების ადამიანის

უფლებებისა და დემოკრატიის საკითხებზე

კონცენტრირებას. 

ბოლო დროს არაფორმალური სამოქალაქო

მოძრაობების აღმოცენება სამოქალაქო

სექტორისთვის უდავოდ დადებითი

მოვლენაა. ეს ორგანიზაციები

ტრადიციული არასამთავრობო

ორგანიზაციებისგან რამდენიმე ასპექტით

განსხვავდებიან, მაგრამ მთავარი

 

განსხვავება საზოგადოებასთან

ურთიერთობის სტრატეგიაა.

არაფორმალურ სამოქალაქო ჯგუფებს

მოქალაქეებთან ტრადიციულ

არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ბევრად

მჭიდრო კომუნიკაცია აქვთ. ამ ჯგუფების

ზოგი წარმომადგენელი ფიქრობს, რომ

ძველმა და დიდმა ორგანიზაციებმა

ხალხთან კავშირი დაკარგეს, რადგან

მთლიანად დონორებზე არიან

ორიენტირებული და მათი საქმიანობა

„ელიტური“ გახდა.

 



რესპონდენტთა უმრავლესობას მიაჩნია,

რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები

გარკვეულ გავლენას ახდენენ პოლიტიკაზე

(იხილეთ ცხრილი 3), განსაკუთრებით −

მონიტორინგის გზით. თუმცა ბევრმა

მათგანმა ისიც აღნიშნა, რომ

გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე

არასამთავრობო ორგანიზაციების გავლენა

მცირეა. ჩვენი კითხვარის პასუხების

მიხედვით, პოლიტიკის განხორციელებაში

არასამთავრობო ორგანიზაციების

მონაწილეობა უმნიშვნელოა −

რესპონდენტთა მხოლოდ 4% ფიქრობს,

რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ

პოლიტიკის განხორციელებაზე. ეს

ეხმიანება ჩვენს მოსაზრებას, რომ

ხელისუფლებას არ სურს

პასუხისმგებლობების დელეგირება/

ქვეკონტრაქტირება ისეთ სფეროებშიც კი,

სადაც სამოქალაქო საზოგადოება უფრო

აქტიურ როლს ასრულებს (მაგალითად,

განათლების სექტორში). რესპონდენტებს

ასევე მიაჩნიათ, რომ საზოგადოებრივი

აზრის ჩამოყალიბების პროცესში

არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი

მნიშვნელოვანია.
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რესპონდენტები არასამთავრობო

ორგანიზაციების ხელისუფლებასთან

თანამშრომლობის ხარისხს საკმაოდ

სკეპტიკურად აფასებენ. რესპონდენტთა

უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ

არასამთავრობო ორგანიზაციებს ახლა

სხვადასხვა საკითხზე იდეების

გამოსახატავად, წინა ხელისუფლებასთან

შედარებით, უფრო ფართო და ღია

პლატფორმები აქვთ. თუმცა,

რესპონდენტების აზრით, სადისკუსიო და

სათანამშრომლო პლატფორმების

სიმრავლის მიუხედავად, რეალურად

ძალიან ცოტა რამ კეთდება. მათ მიაჩნიათ,

რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და

ხელისუფლების თანამშრომლობა ხშირად

არაეფექტიანია, რადგან შეთანხმებული

პოლიტიკური გადაწყვეტილებები

იშვიათად ხორციელდება. ამის მაგალითია

„ინფორმაციის თავისუფლების აქტი“. ეს

კანონპროექტი საქართველოს იუსტიციის

სამინისტრომ არასამთავრობო

ორგანიზაციებთან მჭიდრო

თანამშრომლობით 2017 წელს შეიმუშავა,

მაგრამ საქართველოს პარლამენტისთვის

დღემდე არ წარუდგენია.

რესპონდენტთა უმრავლესობის აზრით,

უფრო პროდუქტიულია თანამშრომლობა

საკანონმდებლო ხელისუფლებასა და

ადგილობრივ თვითმმართველობასთან,

ვიდრე აღმასრულებელ

ხელისუფლებასთან. პარლამენტს,

ტრადიციულად, უკეთესი ურთიერთობები

აქვს არასამთავრობო სექტორთან,რადგან

პარლამენტის ბევრი წევრი სამოქალაქო 
25

6.2. გავლენა პოლიტიკაზე

არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა
და მათი გავლენა პოლიტიკის ფორმირებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებზე; სფეროები,

სადაც ასეთი თანამშრომლობა უფრო წარმატებულია

60

201640

4

74

მე-8 კითხვა: არასამთავრობო ორგანიზაციები
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ:

საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე

პოლიტიკის ფორმირებაზე

პოლიტიკის განხორციელებაზე

პოლიტიკის მონიტორინგზე

ცხრილი 6. მე-8 კითხვის პასუხები (რესპონდენტების
პროცენტული წილი)
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გრაფიკი 2. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და
ხელისუფლების თანამშრომლობა, შეფასებული
ხუთქულიანი სკალით (1 = ყველაზე ნაკლებად
პარტნიორული; 5 = ყველაზე მეტად პარტნიორული)

სექტორიდან არის მოსული, პარლამენტის

საქმიანობა კი თავისი ბუნებით უფრო

გამჭვირვალე და საზოგადოების

მოთხოვნების მიმართ მგრძნობიარეა.

თუმცა ამ თანამშრომლობას ჩრდილი

მიაყენა დაუნდობელმა და ზოგჯერ

არაკორექტულმა კრიტიკამ, რომელიც

ცოტა ხნის წინ საქართველოს

პარლამენტის იმდროინდელმა

თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, 

 არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ

გამოთქვა. და მაინც, პერსონალურ

მტრობას თუ გამოვრიცხავთ, პარლამენტი

იმ სახელმწიფო ინსტიტუტად დარჩება,

რომელიც არასამთავრობო

ორგანიზაციებთან ყველაზე მჭიდროდ

ითანამშრომლებს. 

მუნიციპალიტეტებს დამოუკიდებლად

მოქმედების სათანადო შესაძლებლობები

არა აქვთ და ძირითადად ცენტრალური

ადმინისტრაციის რესურსებსა და

გადაწყვეტილებებზე არიან

დამოკიდებული. მიუხედავად ამისა,

ადგილობრივი ხელისუფლება

თანამშრომლობის მიმართ უფრო ღიაა.

ჩვენმა რესპონდენტებმა ამ ღიაობის სამი

მიზეზი დაასახელეს: პირველი 

ადგილობრივი არასამთავრობო

ორგანიზაციები, ჩვეულებრივ, ისეთ

საკითხებზე მუშაობენ, რომლებიც

პოლიტიკურად ნაკლებად

წინააღმდეგობრივია; მეორე, ამ

არასამთავრობო ორგანიზაციებს უკვე

დამყარებული კავშირების გამო

ადგილობრივი მმართველობის ნდობის

მოპოვება უადვილდებათ; და მესამე,

საქართველოს რეგიონებში,

განსაკუთრებით − სოფლებში,

შესაძლებლობა იმდენად ცოტაა, რომ

ადგილობრივი ხელისუფლების

წარმომადგენლები არასამთავრობო

ორგანიზაციების ინიციატივების მიმართ

უფრო გახსნილი არიან.

აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან

თანამშრომლობა დამოკიდებულია

პიროვნებებზე − მინისტრებზე. ეს

ურთიერთობა ინსტიტუციონალიზებული არ

არის და ცალკეული მინისტრების კეთილ

ნებას ეფუძნება. 

ზოგადად, რესპონდენტთა უმრავლესობის

აზრით, ბოლო წლებში მმართველი პარტია

უფრო ხისტი გახდა და ზოგჯერ ღიად

უგულებელყოფს საქართველოს

არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და

საერთაშორისო პარტნიორების

რეკომენდაციებს. ეს დამოკიდებულება,

სავარაუდოდ, არ შეიცვლება, თუ

გავითვალისწინებთ, რომ არჩევნები

ახლოვდება და რისკები იზრდება.

რაც შეეხება კონკრეტულ სფეროებს,

რესპონდენტთა 93%-ის აზრით,

არასამთავრობო ორგანიზაციები

სერიოზულ გავლენას ახდენენ ადამიანის

უფლებების დაცვის სამთავრობო

პოლიტიკაზე (იხილეთ მე-9 კითხვა მე-4

ცხრილში).

წყარო: კვლევის კითხვარი
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50. ნეტგაზეთი. „კობახიძე გვარამიას „ხელმოცარულ ფაშისტს“ უწოდებს
და ისევ აკრიტიკებს არასამთავრობოებს“. 08.10.2018.
http://netgazeti.ge/news/309666/

http://netgazeti.ge/news/309666/
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ამავე დროს, არასამთავრობო

ორგანიზაციები უსაფრთხოების, გარემოს

დაცვისა და სოციალურ-ეკონომიკურ

საკითხებზე გავლენას უმნიშვნელოდ

ახდენენ ან საერთოდ ვერ ახდენენ. ეს

ნაწილობრივ იმით აიხსნება, რომ

სამოქალაქო სექტორის საქმიანობა

დონორთა დღის წესრიგითაა

განპირობებული. საერთაშორისო

პარტნიორებს ადამიანის უფლებები

დემოკრატიის გაძლიერების ყველაზე

მნიშვნელოვან საფუძვლად მიაჩნიათ და,

შესაბამისად, რესურსებსა და ძალისხმევას

ამ სფეროს ახმარენ. ამის შედეგად

საქართველოს არასამთავრობო

ორგანიზაციებმა აღნიშნულ სფეროში

სამთავრობო პოლიტიკაზე გავლენის

მოსახდენად საჭირო უნარები, ავტორიტეტი

და ცოდნა შეიძინეს. მიუხედავად ამისა,

ხელისუფლებასთან სოციალურ და

ეკონომიკურ საკითხებზე

თანამშრომლობის ბევრი შესაძლებლობა

არსებობს, თუ ხელისუფლება დაინახავს

საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან

საკითხებზე თანამშრომლობის

სარგებელს. 

ამას დონორთა დიდი ძალისხმევა

დასჭირდება, განსაკუთრებით − ამ

სფეროებში არასამთავრობო

ორგანიზაციების კომპეტენციების

შესაქმნელად.ზოგი რესპონდენტის აზრით,

მთავრობის პოლიტიკაზე არასამთავრობო

ორგანიზაციების გავლენა მათი

საქმიანობის ხასიათზეა დამოკიდებული.

მაგალითად, ე. წ. მეთვალყურეებს

(„უოჩდოგებს“) (მთავრობის პოლიტიკის

კონტროლზე ორიენტირებული

ორგანიზაციები) პოლიტიკაზე გავლენის

მოხდენის ნაკლები შანსი აქვთ, ვიდრე იმ

ორგანიზაციებს, რომლებიც

ხელისუფლებას არ აკრიტიკებენ. მათ

შეიძლება ორივე ფუნქციის

შესასრულებლად საკმარისი ცოდნაც არ

ჰქონდეთ − ზოგიერთი რესპონდენტის

თქმით, არასამთავრობო ორგანიზაციები,

რომლებიც ხელისუფლებას აკრიტიკებენ,

ხშირად ვერ სთავაზობენ მას პრობლემის

გადაჭრის ალტერნატიულ გზებს.



 რესპონდენტებმა არასამთავრობო

ორგანიზაციების სიცოცხლისუნარიანობა

საკმაოდ ნეგატიურად შეაფასეს და

ყველაზე სერიოზულ გამოწვევებად

მოსახლეობის მხრიდან სუსტი

თანამშრომლობა და ფინანსური

არამდგრადობა დაასახელეს. მათი აზრით,

ბევრი გამოცდილი არასამთავრობო

ორგანიზაცია მოსახლეობასთან

თანამშრომლობის დამყარებაზე

სერიოზულად, უწყვეტად და

თანამიმდევრულად არ მუშაობს. თუმცა ეს

იმას არ ნიშნავს, რომ მათ

საზოგადოებასთან ურთიერთობა არა აქვთ.

პირიქით, აღნიშნული ორგანიზაციების

მიერ განხორციელებული აქტივობები

საოცრად მასშტაბურია. მაგალითად,

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა

ასოციაციის იურიდიული დახმარების

ცენტრის მიერ წერილებსა და

სატელეფონო ზარებზე გაცემული

პასუხებისა და პირისპირ ჩატარებული

შეხვედრების რაოდენობა წელიწადში

35,000-დან 50,000-მდე მერყეობს (უფასო

იურიდიული დახმარების ფარგლებში). ამ

ორგანიზაციებს ბენეფიციარები კი არ

აკლიათ, არამედ ის ადამიანები,

რომლებიც სხვადასხვა აქტივობის

მონაწილეები და განმახორციელებლები

იქნებოდნენ. წევრობაზე დაფუძნებული

ორგანიზაციებისა და მოხალისეთა

ქსელების ნაკლებობაც იმავე პრობლემაზე

მიუთითებს. ამ მიმართულებით

არაფორმალური სამოქალაქო ჯგუფები

უფრო განვითარებული არიან, მაგრამ მათი

გავლენა უმნიშვნელოა.
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ფინანსური მდგრადობა რესპონდენტთა

უმრავლესობისთვის ერთ-ერთი მთავარი

საზრუნავია. არასამთავრობო

ორგანიზაციები უპირატესობას საბაზო

დაფინანსებას ანიჭებენ, მაგრამ ასეთი

დაფინანსების შესაძლებლობები ბოლო

ათი წლის განმავლობაში შემცირდა.

პროექტზე დაფუძნებულ დაფინანსებას,

როგორც წესი, გრძელვადიანი შედეგები არ

მოაქვს და ორგანიზაციების უმეტესობა

ერთი პროექტის დამთავრებისას და

მეორის დაწყებისას ფოკუსს იცვლის, თუ,

რა თქმა უნდა, მათ ბედმა გაუღიმათ და

მეორე პროექტისთვის დაფინანსება

მოიპოვეს. ეს ხელს არ უწყობს

არასამთავრობო ორგანიზაციაში ცოდნისა

და უნარების დაგროვებას და პერსონალის

უდიდესი ნაწილი იძულებულია რამდენიმე

ფუნქცია ერთდროულად შეასრულოს.

გარდა ამისა, როგორც ზოგმა

რესპონდენტმა აღნიშნა, საერთაშორისო

ორგანიზაციებს ურჩევნიათ, ცნობილი,

ხანგრძლივი გამოცდილების მქონე

არასამთავრობო ორგანიზაციები

დააფინანსონ და ზოგჯერ დონორთა

პრიორიტეტებთან შესაბამისობის

უზრუნველსაყოფად მათ საქმიანობის

ფარგლების გაფართოებას სთხოვენ. 

ეს ამცირებს ახალი და შედარებით პატარა

არასამთავრობო ორგანიზაციების შანსებს,

მოიძიონ თანხები და მიიღონ მეტი

გამოცდილება პოლიტიკის სხვადასხვა

სფეროში. ვინაიდან დონორები პროექტთან

დაკავშირებული რისკების შესამცირებლად

უპირატესობას გამოცდილი
28

6.3. სიცოცხლისუნარიანობა და მდგრადობა

არასამთავრობო ორგანიზაციების ფინანსური სიცოცხლისუნარიანობა, მატერიალური და ადამიანური
რესურსების ხელმისაწვდომობა, კომპეტენტური კადრების მოზიდვისა და შენარჩუნების უნარი; სხვა

ძირითადი საკითხები, რომლებიც ხელს უწყობს სექტორის მდგრად ზრდასა და განვითარებას



ეს აძლიერებს სამოქალაქო სექტორში

ოლიგოპოლისტურ ტენდენციებს და

ამცირებს შესაძლებლობებს ახალი

ორგანიზაციებისთვის. ზოგმა

რესპონდენტმა, რომლებიც არაფორმალურ

სამოქალაქო ჯგუფებს წარმოადგენდნენ,

დაიჩივლა უფრო გამოცდილ

ორგანიზაციებთან კონკურენციის

სირთულეზე ისეთ სფეროებშიც კი, სადაც

ისინი უფრო ეფექტიანი იქნებოდნენ,

განსაკუთრებით − რეგიონებში.

 

რესპონდენტების აზრით, არასამთავრობო

ორგანიზაციების უმეტესობა ნაკლებად

ზრუნავს ან საერთოდ არ ზრუნავს

დაფინანსების წყაროების

დივერსიფიკაციაზე. როგორც ერთ-ერთმა

რესპონდენტმა აღნიშნა, არასამთავრობო

ორგანიზაციების უმეტესობა

ურთიერთობების საერთაშორისო

დონორთა ჩვეული წრის მიღმა დამყარებას

არც კი ცდილობს. არასამთავრობო

ორგანიზაციების ლიდერები სახსრების

მოქალაქეებისგან მოძიების აქტივობებს,

ანუ „ქრაუდფანდინგს“, სკეპტიკურად

უყურებენ. მათი აზრით, სოციალურ-

ეკონომიკური პირობებისა და სამოქალაქო

სექტორის მიმართ დაბალი ნდობის

ერთობლიობა „ქრაუდფანდინგისთვის“

სერიოზულ ბარიერებს ქმნის.

ბიზნესსექტორთან თანამშრომლობაში კი

ისინი რეპუტაციის შელახვის რისკს

ხედავენ, რადგან მიაჩნიათ, რომ ბიზნესის

საქმიანობა და ღირებულებები

ეწინააღმდეგება არასამთავრობო

ორგანიზაციების საქმიანობასა და

ღირებულებებს. კერძო სექტორში

კორპორაციული სოციალური

პასუხისმგებლობის პრინციპების
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დანერგვის ბოლოდროინდელი ტენდენცია

ქვეყანაში სამოქალაქო სექტორისა და

ბიზნესის პარტნიორობის

შესაძლებლობებს აჩენს. ზოგმა

ორგანიზაციამ უკვე დაიწყო ამ ტენდენციის

კაპიტალიზება და გარკვეულ შედეგებსაც

მიაღწია, მათ შორის, გენდერული

თანასწორობის ხელშეწყობის, შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე პირების

დასაქმების, ახალგაზრდების გაძლიერების

და სხვა მიმართულებებით. 

მართალია, არასამთავრობო სექტორისა და

ბიზნესის თანამშრომლობა ჯერ ისევ

ჩანასახის ფაზაშია, მაგრამ თუ ბიზნესი

გააგრძელებს კორპორაციული სოციალური

პასუხისმგებლობის პრინციპების

დანერგვას, ეს პარტნიორობა აუცილებლად

გაღრმავდება.

 

არაფორმალური სამოქალაქო

მოძრაობების აღმოცენება სამოქალაქო

სექტორისთვის უდავოდ პოზიტიური

მოვლენაა. ასეთ ორგანიზაციათაგან ზოგი

სპონტანური სამოქალაქო პროტესტიდან/

მოძრაობიდან აღმოცენდა, ხოლო ზოგი

სამოქალაქო აქტივისტებმა დააფუძნეს,

რადგან მეტ-ნაკლებად ფორმალიზებული

ორგანიზაციული სტრუქტურის

უპირატესობები დაინახეს. ეს

ორგანიზაციები ტრადიციული

არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან

ბევრი ასპექტით განსხვავდებიან:

პირველი, ისინი ძირითადად თავიანთი

მომხრეების მხარდაჭერასა და

მონაწილეობაზე არიან დამოკიდებული;

მეორე, ამ ორგანიზაციებს არა აქვთ

იერარქიული სტრუქტურები და მათი

ლიდერები მოსახლეობასთან უშუალო

ურთიერთობას ამყარებენ;



და მესამე, ისინი უფრო აქტიურად ეძებენ

დაფინანსების მრავალფეროვან წყაროებს,

მათ შორის, კერძო სექტორსა და

მოსახლეობაში. ამავე დროს, ამ ჯგუფებს

არა აქვთ ინსტიტუციური შესაძლებლობები

და განვითარების მკაფიო სტრატეგიები.

ბევრი მათგანი ცვლილებებსაც

ეწინააღმდეგება, რადგან შიშობს, რომ

შემდგომი ინსტიტუციონალიზაცია მათ

მომხრეებისგან დააშორებს. ამის შედეგად

იზღუდება აღნიშნული ჯგუფების

შესაძლებლობა, იმდენივე დაფინანსება

მოიზიდონ, რამდენსაც ტრადიციული

არასამთავრობო ორგანიზაციები იღებენ.

სამოქალაქო ორგანიზაციებთან უშუალოდ

მხოლოდ რამდენიმე დონორი ორგანიზაცია

მუშაობს.
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     რესპონდენტების აზრით,

არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და

ბიზნესის თანამშრომლობა შეზღუდულია.

ბიზნესს არ სურს არასამთავრობო

ორგანიზაციებთან ასოცირება მათი

„პოლიტიკური“, „უოჩდოგური“ საქმიანობის

გამო, ხოლო არასამთავრობო

ორგანიზაციები ბიზნესსექტორთან

თანამშრომლობაში რეპუტაციის შელახვის

რისკს ხედავენ.

 

ბიზნესსექტორის წარმომადგენლებმა

უკმაყოფილება გამოთქვეს, რომ,

კომპანიების საქმიანობის ხასიათისა და

კორპორაციული სოციალური

პასუხისმგებლობის მიუხედავად,

„უოჩდოგის“ ფუნქციის მქონე

არასამთავრობო ორგანიზაციები მათ

მიმართ ყოველთვის კრიტიკული არიან.

ბიზნესთან თანამშრომლობა უფრო

არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ სურთ,

ვიდრე პირიქით. ეს განსაკუთრებით

აშკარაა წამყვანი არასამთავრობო

ორგანიზაციების შემთხვევაში. ისინი

ფინანსურად სტაბილური არიან და

მიაჩნიათ, რომ ბიზნესთან ურთიერთობამ

შესაძლებელია მათი რეპუტაცია შელახოს.

თავის მხრივ, ბიზნესის წარმომადგენლები

უფრო წამყვან არასამთავრობო

ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით

არიან დაინტერესებული, ვიდრე ნაკლებად

ცნობილ ორგანიზაციებთან

პარტნიორობით. ბიზნესსექტორის

წარმომადგენელმა ზოგიერთმა

რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ

არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ ესმით 
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ბიზნესის მიდგომები. მათი თქმით,

არასამთავრობო ორგანიზაციები ბიზნესს,

როგორც წესი, ქველმოქმედებისთვის/

შემოწირულებებისთვის უკავშირდებიან,

მაგრამ ანგარიშგებისა და

ანგარიშვალდებულების მექანიზმებს არ

სთავაზობენ. რესპონდენტებმა

არასამთავრობო ორგანიზაციები

იმისთვისაც გააკრიტიკეს, რომ ისინი უფრო

დიდ დროს უთმობენ უკვე კრიზისული

სიტუაციიდან სწრაფი გამოსავლის ძიებას,

ვიდრე დიდი პრობლემების გადაჭრის

რეალური გზების მოფიქრებას და ბიზნესის

დაინტერესებას სწორედ ასეთი

მიდგომების განხორციელების

მხარდაჭერით. ზოგმა აღნიშნა, რომ

გაუჭირდა კონკრეტული არასამთავრობო

ორგანიზაციის მოძიება მისთვის

საინტერესო მიმართულებით (მაგალითად,

კორპორაციული სოციალური

პასუხისმგებლობის სტრატეგიული გეგმის

შესამუშავებლად). ბიზნესის ზოგი

წარმომადგენლის თქმით, თუ

არასამთავრობო ორგანიზაციები

მოძებნიან გზებს ორმხრივად სასარგებლო

მუშაობისთვის (მაგალითად, იმ

საკითხებზე, რომლებიც გავლენას ახდენს

საქართველოს ბიზნესგარემოზე), მათ

მატერიალური დახმარების მიღების მეტი

შანსი აქვთ.

ამ მიმართულებით არსებული

პრობლემების მიუხედავად, ბოლო ხანებში

კორპორაციული სოციალური

პასუხისმგებლობის პრინციპების უფრო

აქტიურად გამოყენება სამოქალაქო 
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6.4. სექტორთაშორისი თანამშრომლობა

არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ბიზნესის, აგრეთვე ფორმალური და
არაფორმალური სამოქალაქო ჯგუფების თანამშრომლობის ხასიათი



სექტორისა და ბიზნესის უფრო მჭიდრო

პარტნიორობისთვის ახალ

შესაძლებლობებს აჩენს.  ბიზნესისა და

სამოქალაქო სექტორის თანამშრომლობის

პლატფორმამ, რომელიც სამოქალაქო

განვითარების სააგენტომ შექმნა, უკვე

მოიტანა ხელშესახები შედეგები, კერძოდ,

გენდერული თანასწორობისა და

ახალგაზრდების ჩართულობის

ხელშეწყობის კუთხით.

ბიზნესის წარმომადგენლების აზრით,

აღნიშნული თანამშრომლობის

გაღრმავების ერთ-ერთი გზაა

არასამთავრობო ორგანიზაციების

ბიზნესასოციაციებში გაერთიანება, რათა

გაიზარდოს ამ ორ სექტორს შორის

კომუნიკაცია და, შესაბამისად, მათ უკეთ

გაიცნონ ერთმანეთის პრიორიტეტები და

საქმიანობა.

კიდევ ერთი გამოწვევა, რომელიც ჩვენმა

რესპონდენტებმა დაასახელეს, არის

ტრადიციულ არასამთავრობო

ორგანიზაციებსა და არაფორმალურ

სამოქალაქო ჯგუფებს შორის სუსტი

თანამშრომლობა. წარმატებული

პარტნიორობის ცალკეული შემთხვევების

მიუხედავად,
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ამ თანამშრომლობის ზოგადი დონე

ორმხრივად ხელსაყრელი გარემოს

ჩამოსაყალიბებლად არასაკმარისია.

თანამშრომლობა რეგულარული და

ინსტიტუციონალიზებული არ არის, ზოგჯერ

კი გამომრიცხავი და კონკურენტულია. ამის

მიზეზი ნაწილობრივ იდეოლოგიური

განსხვავებებია: წამყვანი არასამთავრობო

ორგანიზაციები პრიორიტეტს ინდივიდის

თავისუფლებებსა და ხელისუფლების

შეზღუდულ როლს ანიჭებენ, ხოლო

სამოქალაქო მოძრაობები მეტ აქცენტს

პოზიტიურ თავისუფლებებსა და სათემო

ღირებულებებზე აკეთებენ. და მაინც,

ტრადიციულ და არაფორმალურ

არასამთავრობო ორგანიზაციებს

ერთმანეთისგან ბევრი რამის სწავლა

შეუძლიათ. მაგალითად, წამყვან

არასამთავრობო ორგანიზაციებს

შეუძლიათ არაფორმალური სამოქალაქო

ჯგუფების გაძლიერება ორგანიზაციის

მენეჯმენტში, ხოლო სამოქალაქო

ორგანიზაციებს − დახმარების გაწევა

მომხრეების მობილიზებაში, მოქალაქეთა

ჩართვასა და დაფინანსების

ალტერნატიულ სტრატეგიებში.
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წყარო:კვლევის კითხვარი

გრაფიკი 3. სექტორთაშორისითანამშრომლობის დონე, შეფასებული ხუთქულიანი
სკალით (1 = ყველაზე ნაკლებად პარტნიორული; 5 = ყველაზე მეტად პარტნიორული)
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რესპონდენტები არასამთავრობო

ორგანიზაციებს შორის კომუნიკაციის

ხარისხს არაერთგვაროვნად აფასებენ:

ზოგს შიდა კომუნიკაციის მექანიზმები

ეფექტიანი ჰგონია, სხვები კი საუბრობენ

ინფორმაციის გაზიარების ნაკლებობაზე,

რის შედეგადაც საქმიანობის დუბლირება

ხდება. საერთაშორისო პარტნიორებთან

არასამთავრობო ორგანიზაციების

კომუნიკაცია ძალიან ეფექტიანია. მათ

რეგულარული დისკუსიის პლატფორმა

აქვთ და სისტემატურად უზიარებენ

ერთმანეთს ინფორმაციასა და

გამოხმაურებებს. თუმცა გამოხმაურებები

ძირითადად წამყვანი არასამთავრობო

ორგანიზაციებისგან მიიღება, უფრო მცირე

ორგანიზაციების, აქტივისტთა ახალი

ჯგუფების ხმა კი სათანადოდ არ ისმის. ეს

ვითარება თანდათან იცვლება, რადგან

არაფორმალური სამოქალაქო და

რეგიონული ორგანიზაციების მიმართ

დონორთა ინტერესი იზრდება. თუმცა ასეთ

ორგანიზაციებთან რეგულარული

კომუნიკაციის არხები ვერ ყალიბდება,

რადგან  მათი ზუსტი რაოდენობის დადგენა

რთულია.
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მედია, ზოგადად, კეთილგანწყობილია

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ

და ხელს უწყობს მათ პოპულარიზაციას

იმით, რომ სამოქალაქო საზოგადოების

წარმომადგენლებს ექსპერტებისა და

საზოგადოებრივი აზრის შემქმნელების

რანგში იწვევს. ეს ზრდის სამოქალაქო

საზოგადოების წარმომადგენელთა

მნიშვნელობას. თუმცა მედია

უპირატესობას საზოგადოებისთვის

ცნობილ არასამთავრობო ორგანიზაციებს

ანიჭებს, რაც, თავის მხრივ, საზოგადოების

თვალში არასამთავრობო ორგანიზაციების

ელიტიზმის განცდას აძლიერებს. გარდა

ამისა, ვინაიდან ქართული მედია

პარტიული ნიშნით არის პოლარიზებული

და მედიასაშუალებები არასამთავრობო

ორგანიზაციებს აზრს, ჩვეულებრივ,

პოლიტიზებულ საკითხებზე ეკითხებიან,

ხელისუფლებას უადვილდება, უარყოს

არასამთავრობო ორგანიზაციების

მოსაზრებები, როგორც პოლიტიკურად

მიკერძოებული შეხედულებები.
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51.საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა. ბიზნესი საქართველოში: განწყობები
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ.
2018. http://csogeorgia.org/uploads/library/253/Businesses_in_Georgia-eng.pdf

http://csogeorgia.org/uploads/library/253/Businesses_in_Georgia-eng.pdf


არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელს

უწყობენ საქართველოში დემოკრატიული

მიღწევების დაცვასა და დემოკრატიის

განვითარებას, განსაკუთრებით − ისეთი

აქტივობების მეშვეობით, როგორიცაა

ადვოკატირება და მონიტორინგი. თუმცა

პრობლემები კვლავ არის. ეს, პირველ

რიგში, უკავშირდება სამოქალაქო

სექტორის საქმიანობაში საზოგადოების

მონაწილეობის დაბალ დონეს, რომელიც

ნაწილობრივ იმით აიხსნება, რომ

არასამთავრობო ორგანიზაციები

არასაკმარისად არიან ჩართული ისეთი

საკითხების მოგვარებაში, რომლებიც

ფართო საზოგადოებას აწუხებს,

როგორიცაა განათლება, ჯანმრთელობის

დაცვა, ეკონომიკური განვითარება და

სოციალური კეთილდღეობა. ამასთანავე,

არასამთავრობო ორგანიზაციების

ეფექტიანობა მნიშვნელოვნად არის

დამოკიდებული დონორი ორგანიზაციებისა

და საერთაშორისო თანამეგობრობის

ფინანსურ მხარდაჭერაზე, რადგან გარე

დახმარების გარეშე ქვეყნის სოციალური

და ეკონომიკური მდგომარეობა ქმედითი

სამოქალაქო საზოგადოების შენარჩუნებას

ვერ უზრუნველყოფს.

 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ

საზოგადოების დაბალი ნდობა

სამოქალაქო სექტორისთვის

განსაკუთრებით მწვავე პრობლემაა.

მართალია, ეს სახელმწიფო და

სამოქალაქო ინსტიტუტების მიმართ

ნდობის ზოგადი შემცირებით შეიძლება

აიხსნას, მაგრამ ამაში ბრალი თავად

არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც

მიუძღვით. 
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7. დასკვნები
ჩვენი რესპონდენტების უმრავლესობის

აზრით, ფართო საზოგადოებასთან

ეფექტიანი კომუნიკაციის ნაკლებობა არის

ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომელიც

უარყოფითად მოქმედებს არასამთავრობო

ორგანიზაციების საზოგადოებრივ

ავტორიტეტზე. არასამთავრობო

ორგანიზაციები საზოგადოებასთან უშუალო

კომუნიკაციას მცირე დროსა და

ძალისხმევას უთმობენ და

ხელისუფლებასა და საერთაშორისო

თანამეგობრობაზე მორგებულ ენას

იყენებენ. ამავე დროს, არასამთავრობო

ორგანიზაციების მიმართ ნდობა

ხელისუფლებისა და კონსერვატიული

ჯგუფების ბოლოდროინდელმა კრიტიკამ

და ქვეყანაში მომძლავრებულმა

ანტიდასავლურმა, პრორუსულმა

პროპაგანდისტულმა კამპანიებმა

შეასუსტა.  

 

რესპონდენტთა უმრავლესობის აზრით,

სამოქალაქო სექტორი პოლიტიკის

ზედამხედველობის კუთხით მნიშვნელოვან

როლს ასრულებს, განსაკუთრებით − ისეთ

სფეროებში, როგორიცაა არჩევნები,

ადამიანის უფლებები, გენდერული

თანასწორობა და კორუფციასთან ბრძოლა.

არასამთავრობო ორგანიზაციები

სამთავრობო პოლიტიკაზე გავლენას

ადვოკატირების აქტივობებითაც ახდენენ.

თუმცა მათ წარმატებას ხშირად

არაეფექტიანი საკომუნიკაციო

სტრატეგიები ამცირებს. კამპანიები

ძირითადად ფოკუსირებულია მედიით

გამოჩენაზე და არა საზოგადოებასთან

უშუალო, პირისპირ ურთიერთობაზე. 
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ურთიერთობაზე. ჩვენი რესპონდენტების

აზრით, პოლიტიკის განხორციელებაში

არასამთავრობო ორგანიზაციების

მონაწილეობა კვლავ ძალიან

უმნიშვნელოა. მათ მიაჩნიათ, რომ მოქმედი

ხელისუფლება თანამშრომლობისთვის

უფრო ღიაა, ვიდრე წინა ხელისუფლება

იყო, მაგრამ მისი მზადყოფნა,

გაითვალისწინოს არასამთავრობო

ორგანიზაციების მოსაზრებები, ბოლო

წლებში შემცირდა. რესპონდენტები ასევე

ფიქრობენ, რომ, ზოგადად, უფრო

პროდუქტიულია საკანონმდებლო

ორგანოსა და ადგილობრივ

თვითმმართველობასთან თანამშრომლობა,

აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან

პარტნიორობა კი ძირითადად

პიროვნებებზეა დამოკიდებული.

 

რესპონდენტებმა არასამთავრობო

ორგანიზაციების სიცოცხლისუნარიანობა

საკმაოდ ნეგატიურად შეაფასეს და

ყველაზე სერიოზულ გამოწვევად მათ

აქტივობებში მოსახლეობის დაბალი

მონაწილეობა დაასახელეს. ბევრი

არასამთავრობო ორგანიზაცია

მოსახლეობასთან თანამშრომლობის

დამყარებას ცოტა დროსა და ძალისხმევას

უთმობს. მათ აკლიათ აგრეთვე წევრობაზე

დაფუძნებული ქსელები და

საზოგადოებასთან რეგულარული

კომუნიკაციის არხები. ახალი სამოქალაქო

მოძრაობებისა და სათემო ორგანიზაციების

აღმოცენება ოპტიმიზმის საფუძველს

იძლევა, მაგრამ მათი გავლენა, აგრეთვე

დონორთა მიერ ამ ჯგუფების მხარდაჭერა

ჯერჯერობით უმნიშვნელოა.

რესპონდენტების თქმით, ფინანსური

სიცოცხლისუნარიანობა ერთ-ერთი

მთავარი საზრუნავია. ფინანსური

გამოწვევები მხოლოდ რამდენიმე წამყვან
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 არასამთავრობო ორგანიზაციას არა აქვს,

მაგრამ სხვა არასამთავრობო

ორგანიზაციების აბსოლუტურ

უმრავლესობას ეს პრობლემა აწუხებს.

ბევრი მათგანი პროექტიდან პროექტამდე

მუშაობს ან ფუნქციონირებას

დაფინანსების ამოწურვისთანავე წყვეტს.

წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციების

სპეციალიზაციის მიმართულებებია

ადამიანის უფლებები, მმართველობა,

არჩევნები, კანონის უზენაესობა და სხვა,

ხოლო ისეთი სფეროები, როგორიცაა

განათლება, საპენსიო რეფორმა,

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური

საკითხები, მათი ყურადღების მიღმა რჩება.

სექტორთაშორისი და სექტორის შიგნით

თანამშრომლობა არასამთავრობო

ორგანიზაციების მუშაობისთვის ძალიან

მნიშვნელოვანია და დონორებმა ასეთი

პარტნიორობის წასახალისებლად

ძალისხმევა არ უნდა დაიშურონ.

არასამთავრობო ორგანიზაციების

წარმომადგენლების თქმით, გარე

სუბიექტებთან ურთიერთობებში მათთვის

ყველაზე პრობლემურია ბიზნესსექტორთან

ურთიერთობა, შემდეგ კი − მთავრობასთან

ურთიერთობა. რესპონდენტებმა ამ ორ

სექტორთან ურთიერთობის გაუმჯობესების

მნიშვნელობაც ხაზგასმით აღნიშნეს.

 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს მედიასა

და საერთაშორისო პარტნიორებთან

ყოველთვის მჭიდრო კავშირები ჰქონდათ,

სხვა სამოქალაქო ჯგუფებთან კი ნაკლებად

თანამშრომლობდნენ. არასამთავრობო

ორგანიზაციებს შორის, განსაკუთრებით −

ახალ სამოქალაქო მოძრაობებსა და

ტრადიციულ არასამთავრობო

ორგანიზაციებს შორის უფრო მჭიდრო

ურთიერთობა სასიცოცხლოდ

მნიშვნელოვანია.



#5 Marjanishvili St., Third Floor • Tbilisi 0102 Georgia • Tel/ტელ:(+995 32) 2202 444 • www.ewmi-access.org
 მარჯანიშვილის ქ. # 5, მესამე სართული • თბილისი 0102 საქართველო

8. რეკომენდაციები
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ვინაიდან კვლევის მიზანი იყო, დავხმარებოდით არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და
დონორ ორგანიზაციებს მათი სამუშაოს შეფასებაში და მომავალი პროგრამების
გაძლიერებაში, ორივე სუბიექტისთვის რამდენიმე რეკომენდაცია შევიმუშავეთ. ეს
რეკომენდაციები ამომწურავი არ არის, მაგრამ იმ ნაბიჯებსა და ღონისძიებებზე
მიუთითებს, რომლებიც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და დონორ

ორგანიზაციებს მუშაობის გაუმჯობესებაში დაეხმარება. 

8.1. რეკომენდაციები საერთაშორისო დონორებისთვის/პარტნიორებისთვის

გაძლიერდეს ისეთი ინიციატივების მხარდაჭერა, რომლებიც გააუმჯობესებს
არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსახლეობასთან კომუნიკაციას 

 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები მომზადდნენ მოქალაქეთა
ჩართულობის სტრატეგიებში 

გაიზარდოს დაფინანსება საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ყველა
სფეროსთვის 2

დონორმა ორგანიზაციებმა უნდა წაახალისონ არასამთავრობო

ორგანიზაციები და მხარი უნდა დაუჭირონ მათ მოქალაქეებთან უშუალო
ურთიერთობის დამყარებაში, მათ შორის, რეგულარული უკუკავშირის

მექანიზმების შექმნით. აღნიშნული ამოცანის შესრულების ერთ-ერთი
საშუალება შეიძლება იყოს ამ კონკრეტული მოთხოვნის პროექტის

პირობებში შეტანა და შესაბამისი აქტივობებისთვის თანხის გამოყოფა.
უცხოეთის გამოცდილების გამოყენება ხელს შეუწყობდა ამ ამოცანის
შესრულებას.

დონორმა ორგანიზაციებმა არასამთავრობო ორგანიზაციები მათ

აქტივობებში მოსახლეობის სტაბილური მონაწილეობის

უზრუნველსაყოფად აუცილებელი უნარებითა და ცოდნით უნდა აღჭურვონ.
არასამთავრობო ორგანიზაციების უმეტესობა აღიარებს, რომ

საზოგადოების ჩართულობაში გამოცდილება აკლია. მათ გავლილი აქვთ
ტრენინგები სტრატეგიულ დაგეგმვაში, ორგანიზაციის მენეჯმენტში,
პროექტის დაგეგმვასა და საპროექტო წინადადების მომზადებაში, მაგრამ
არ არიან მომზადებული საზოგადოების ჩართულობის სტრატეგიებსა და
ინსტრუმენტებში.

დონორმა ორგანიზაციებმა მეტი ყურადღება უნდა მიაქციონ ისეთ

საკითხებს, რომლებიც მოსახლეობის მრავალრიცხოვან სეგმენტებს ეხება,
როგორიცაა სოციალური კეთილდღეობა, მშრომელთა უფლებები,
განათლება და ჯანმრთელობის დაცვა. მართალია, ბოლო წლებში ამ
სფეროების დაფინანსება თანდათან იზრდება, მაგრამ უფრო მეტი უნდა
გაკეთდეს ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერისთვის, 
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საჭიროა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის
დაფინანსების მოქნილი სქემების შეთავაზება  

აუცილებელია უფრო სარისკო, უფრო დიდი გავლენის მომტანი
ინიციატივების მხარდაჭერა 2

გაჩნდეს დაფინანსების მეტი შესაძლებლობები არაფორმალური
არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის 2

რათა ისინი იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს გაუთანაბრდნენ,
რომელთა სპეციალიზაციაც არის ადამიანის უფლებები, მმართველობა,
კანონის უზენაესობა და არჩევნები. ეს დონორთა ხანგრძლივ და

ყოვლისმომცველ ძალისხმევას, აგრეთვე „კეთებით სწავლის“ პრინციპზე
ფოკუსირებას მოითხოვს.

დონორმა ორგანიზაციებმა უნდა დანერგონ დაფინანსების უფრო

მოქნილი სქემები, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს უფრო
ფართო მიზნების დასახვის შესაძლებლობას მისცემს. ტრადიციული,
პროექტზე დაფუძნებული მიდგომისგან განსხვავებით, ეს შეაძლებინებს
არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საჭიროების შემთხვევაში, პროექტის
ციკლის სხვადასხვა ეტაპზე შეცვალონ პროგრამული აქტივობები  და
თანხები ისეთი ახალი მიდგომებისკენ მიმართონ, რომლებიც

თავდაპირველ წინადადებაში არ გაუთვალისწინებიათ. შესაბამისად,
პროექტის შეფასება უნდა ემყარებოდეს არა წინასწარ შეთანხმებული
ამოცანების შედეგებს, არამედ აქტივობების რეალურ შედეგებს.

ტრადიციულ, პროექტზე დაფუძნებულ მიდგომას ხელშესახები შედეგები
მოაქვს, მაგრამ ხშირად ეს შედეგები გრძელვადიანი არ არის და
პროექტთან ერთად სრულდება. დონორ ორგანიზაციებს შეუძლიათ,
საპროექტო დაფინანსების გარდა, გამოიყენონ კასკადური ტიპის მიდგომა,
რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს სტიმულს მისცემს, რომ

პროექტის ყველა ეტაპზე უფრო ამბიციურ მიზნებს მიაღწიონ. უფრო
კონკრეტულად, ეს ნიშნავს დაფინანსებას შესრულებული სამუშაოს

მიხედვით − მომდევნო, უფრო დიდი დაფინანსება პროექტის წინა ეტაპზე
საქმიანობის წარმატებით განხორციელებაზე იქნება დამოკიდებული.

დონორმა ორგანიზაციებმა მხარი უნდა დაუჭირონ სამოქალაქო და სათემო
ორგანიზაციებსა და მოძრაობებს. ამ ჯგუფების უმეტესობას არა აქვს
ორგანიზაციული შესაძლებლობები და ვერ ასრულებს ანგარიშგებისა და
ანგარიშვალდებულების პროცედურებს. იმისთვის, რომ აღნიშნული

ჯგუფებისთვის სათანადოდ იყოს ხელმისაწვდომი დაფინანსების

შესაძლებლობები, დონორმა ორგანიზაციებმა ისინი შესაბამისი

უნარებითა და რესურსებით, აგრეთვე მიზნობრივი და მოქნილი

დაფინანსების სქემებით უნდა უზრუნველყონ. 
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წახალისდეს სექტორთაშორისი და სექტორის შიგნით თანამშრომლობა 
 

გაგრძელდეს პოლიტიკის „ტრადიციული“ სფეროების დაფინანსება 
2

გამოიყოს დაფინანსება ახალგაზრდების სამოქალაქო ჩართულობისთვის
2

დონორმა ორგანიზაციებმა უნდა წაახალისონ არასამთავრობო

ორგანიზაციები, რომ მათ თავიანთ აქტივობებში ბიზნესი, სამეცნიერო
წრეები და მედია ჩართონ, მათ შორის, ასეთი პარტნიორობისთვის
დაფინანსების სპეციალური შესაძლებლობების შექმნით. დონორმა

ორგანიზაციებმა ასევე უნდა წაახალისონ წამყვანი არასამთავრობო
ორგანიზაციები, რომ მათ უფრო პატარა, ნაკლებად

ინსტიტუციონალიზებულ ორგანიზაციებთან ითანამშრომლონ.
განსაკუთრებული აქცენტი რეგიონულ და სათემო ორგანიზაციებზე უნდა
გაკეთდეს.

დონორმა ორგანიზაციებმა უნდა გააგრძელონ არასამთავრობო

ორგანიზაციების აქტივობების დაფინანსება ადამიანის უფლებების,
კანონის უზენაესობის, არჩევნებისა და დემოკრატიული მმართველობის
მიმართულებებით. არსებული პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის გათვალისწინებით, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გაჩნდეს
დაფინანსების ალტერნატიული წყაროები, რომლებიც ამ სფეროებში
დონორთა დახმარების სრულფასოვნად ჩანაცვლებისთვის საკმარისი
იქნება.

საჭიროა საგანმანათლებლო სისტემის ისე რეფორმირება, რომ ხელი
შეეწყოს სამოქალაქო აქტივობებში ახალგაზრდების მეტ ჩართულობას.
უაღრესად მნიშვნელოვანია სამოქალაქო აქტივიზმის წახალისება სკოლებში
რაც შეიძლება ადრეული ასაკიდან. ეს დონორი საზოგადოების ერთობლივ
მოქმედებას მოითხოვს.

მეტად წახალისდეს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიერ
დაფინანსების ალტერნატიული წყაროების მოზიდვა 2
დონორმა ორგანიზაციებმა დაფინანსების წყაროების

დივერსიფიკაციისთვის სტიმულები უნდა შექმნან, მათ შორის, ისეთი
საგრანტო კონკურსების გზით, რომლებიც გაითვალისწინებს

თანადაფინანსებას ადგილობრივი თემის, ბიზნესის ან/და კერძო პირების
მხრიდან. სექტორული სერვისის მიმწოდებლებმა ამ მიზნით

არასამთავრობო ორგანიზაციებს რეგულარული დახმარება უნდა გაუწიონ.

გაძლიერდეს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების
მხარდაჭერა  საერთაშორისო პარტნიორობის ჩამოსაყალიბებლად2
დონორი ორგანიზაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქმიანობის
სფეროების გაფართოებაში უნდა დაეხმარონ. ეს მათ ხელს შეუწყობს
აქტივობების დივერსიფიკაციაში, სპეციალიზაციასა და თანხების იმ
დონორებისგან მიღებაში, რომლებიც კონკრეტულად საქართველოზე არ
არიან ფოკუსირებული.  
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8.2. რეკომენდაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

გაიზარდოს კომუნიკაციის ეფექტიანობა უფრო ფართო საზოგადოების
ჩართვისთვის  

გაძლიერდეს ძალისხმევა არასამთავრობო სექტორის საქმიანობაში
მოქალაქეთა ჩართვისთვის 

გაფართოვდეს სექტორის შიგნით თანამშრომლობა
2

გაძლიერდეს ძალისხმევა დაფინანსების წყაროების
დივერსიფიკაციისთვის2

ტრადიციულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა არსებულ

საკომუნიკაციო სტრატეგიებს უნდა გადახედონ და მეტი ყურადღება უნდა
მიაქციონ იმ ენას, რომელსაც საჯარო გამოსვლების დროს იყენებენ.
საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გასაზრდელად მათ

ურთიერთობის ნაკლებად ფორმალური სქემებით უნდა ისარგებლონ და
უნდა დანერგონ მოქალაქეებისთვის მისაღები ფორმატები, რომლებიც
შეხედულებებისა თუ მოსაზრებების გულახდილი გაცვლისკენ განაწყობს.
ეს გაზრდის საზოგადოების ნდობასა და ლეგიტიმურობას, აგრეთვე
ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების შესაძლებლობას. 

არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ინიციატივებში რიგითი მოქალაქეების
ჩართვის გზები და საშუალებები უნდა შეიმუშაონ, მათ შორის,
მოხალისეთა ქსელების შექმნისა და გაძლიერების, აგრეთვე

ბენეფიციარებთან, მოქალაქეებსა და ფართო საზოგადოებასთან უშუალო
კომუნიკაციის რეგულარული არხების დამყარების გზით. ადვოკატირების
კამპანიები უფრო საზოგადოების უშუალო და სრულფასოვან ჩართვაზე
უნდა იყოს ფოკუსირებული, ვიდრე ინფორმაციის პასიური

აუდიტორიისთვის მიწოდებასა და მედიასთან საუბარზე. 

ტრადიციულმა და არაფორმალურმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა
ერთმანეთს უნდა გაუზიარონ საკუთარი გამოცდილება იმ საკითხებზე,
რომლებშიც მათ ღრმა ცოდნა და დიდი გამოცდილება აქვთ. მაგალითად,
წამყვან არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ არაფორმალური

სამოქალაქო ჯგუფების გაძლიერება ორგანიზაციის მენეჯმენტში, ხოლო
სამოქალაქო ორგანიზაციებს − დახმარების გაწევა მოქალაქეთა

მობილიზებაში.

არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უნდა ეძებონ დაფინანსების

ალტერნატიული წყაროები, როგორიცაა „ქრაუდფანდინგი“, ბიზნესის

შემოწირულებები და საწევრო გადასახადები, რათა საქმიანობის

უწყვეტობა და მიღწეული შედეგების მდგრადობა უზრუნველყონ. 
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გაძლიერდეს ძალისხმევა კერძო სექტორთან მეტი თანამშრომლობის
მისაღწევად 

გაფართოვდეს სამუშაო თემების არეალი საზოგადოებისთვის
მნიშვნელოვანი ყველა მიმართულებით 

არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ბიზნესკომპანიებთან უნდა

ითანამშრომლონ და ურთიერთგაგების ჩამოსაყალიბებლად და ბიზნესის
მხრიდან ნაკარნახები საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად მეტი

ძალისხმევა უნდა მიმართონ, თუ ეს რაიმე კუთხით ინტერესთა

კონფლიქტს არ წარმოშობს. ბიზნესმა და არასამთავრობო

ორგანიზაციებმა ერთად უნდა იმუშაონ, რომ ორმხრივად დაადგინონ ის
წითელი ხაზები, რომელთა ბიზნესის მიერ გადაკვეთა არასამთავრობო
ორგანიზაციების რეპუტაციას შელახავს.

არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ფართო საზოგადოების საჭიროებების
დასაკმაყოფილებლად ძალისხმევა არ უნდა დაიშურონ. მათ მეტი

ყურადღება უნდა დაუთმონ ისეთ საკითხებს, რომლებიც მოქალაქეთა
უმრავლესობას აწუხებს, როგორიცაა უმუშევრობა, მშრომელთა უფლებები,
გარემოს დაცვა, საცხოვრებელი, ურბანული განვითარება, სოციალური
კეთილდღეობა, სიღარიბე, ჯანმრთელობის დაცვა, განათლება და სხვა.

არასამთავრობო სექტორმა მოიძიოს ინოვაციური გზები და ინიციატივები
co-creation/სოციალური ლაბორატორიის მიდგომის უფრო აქტიური
გამოყენებით 

 
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, თავიანთი ტრადიციული

პარტნიორების გარდა, სხვადასხვა სოციალურ სუბიექტთან, მათ შორის,
სამეცნიერო წრეებთან, კერძო სექტორთან, საერთაშორისო

პარტნიორებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებთან, უნდა

ითანამშრომლონ. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უნდა იმსჯელონ,
აგრეთვე გააანალიზონ, დაგეგმონ და განახორციელონ ისეთი აქტივობები,
რომლებშიც საზოგადოების ფართო სეგმენტებს სასარგებლო წვლილის
შეტანა შეუძლიათ.

გაძლიერდეს პოლიტიკის ფორმირების შესაძლებლობები
 

არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საგანმანათლებლო და კვლევით

ინსტიტუტებთან თანამშრომლობა უნდა გააღრმაონ და მისი

ფორმალიზება უნდა მოახდინონ. ეს მათ შესაძლებლობას მისცემს, უფრო
ეფექტიანად ითანამშრომლონ ხელისუფლებასთან პოლიტიკის

ფორმირების პროცესში და შესთავაზონ მას იმ ყველაზე მწვავე

გამოწვევათაგან ზოგიერთის დაძლევის გზები, რომელთა წინაშეც ქვეყანა
და საზოგადოება დგანან. 
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დანართი 1. 

ნანა ბაგალიშვილი1.

2. გელა მთივლიშვილი

3. დათო სუბელიანი

4. ცირა ელისაშვილი

5. მიხეილ ბენიძე

6. ეკა გიგაური

7. სულხან სალაძე

8. გია ნოდია

9. გიგა ზედანია

10. თორნიკე შარაშენიძე

11. თინათინ ხიდაშელი

12. ვაჟა სალამაძე

13. დავით აფრასიძე

14. ქეთევან ხუციშვილი

15. ნინო ხურციძე

16. ზვიად ქორიძე

17. გიორგი გაბუნია

ცოდნის კაფის დამფუძნებელი

მთის ამბების დამფუძნებელი

თეთრი ხმაურის მოძრაობა

ტიფლის ჰამქარი

სამართლიანი არჩევნების დირექტორი

საერთაშორისო გამჭვირვალობა
საქართველოს დირექტორი

საიას თავმჯდომარე

ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი

ილიას უნივერსიტეტის რექტორი

ჯიპას პროფესორი

სამოქალაქო იდეის დირექტორი

CSI-ს დირექტორი

ევროკავშირის სამ.საზოგადოების პროექტი

ღია საზოგადოება საქართველოს
დირექტორი

ევროპის ფონდი

მედია ექსპერტი

რუსთავი 2-ის წამყვანი

18. ნინო ჯაფიაშვილი

19. გიორგი ისაკაძე

20. ჯორჯ ველტონი

21. სოფო ბალავაძე

რადიო თავისუფლება

ფორბს საქართველოს რედაქტორი

ამერიკის სავაჭრო პალატის აღმ.
დირექტორი

22. გიორგი მარგველაშვილი

23 თამარ ჩუგოშვილი

24. ქეთევან ხუციშვილი

25. ნინო ლომჯარია

საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი

პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი
მოადგილე

ევროკავშირის დელეგაცია

PR/კომუნიკაციების სპეციალისტი

სახალხო დამცველი

26. სოფო ვერძეული EMC

პირისპირ ინტერვიუები
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დანართი 2. 

ქეთევან ბაქრაძე1.

2. თამარ ქაროსანიძე

3. ირინა ხანთაძე

USAID საქართველო დემოკრატიისა და
მმართველობის მიმართულების ხელმძღვანელი

ACCESS პროგრამის ხელმძღვანელი

CTC-ს დირექტორი

მიზნობრივი ინტერვიუები

4. სალომე ზურაბიშვილი CiDA-ს აღმასრულებელი დირექტორი

ქეთი ხაჩიძე1.

2. ელენე ხარაზიშვილი

3. ალლა პარუნოვა

4. ნანა ფანცულაია

5. ეკატერინე დანელია

6. ოთარ ქანთარია

7. ეკა დათუაშვილი

8. ნინა ხატისკაცი

9. გიორგი ჭანტურია

10. ეკა წერეთელი

11. თამარ ტატიშვილი

12. ირმა პავლიაშვილი

13. ნინო წერეთელი

14. რუსუდან ცხომელიძე

15. სალომე გორგოძე

16. ნინო გელაშვილი

17. ქეთევან მსხილაძე

ორბელიანი საქართველო

EMC

თანასწორობის მოძრაობა

ქალთა ფონდი

CSI

გაეროს ასოციაცია

CSRDG

NCCE

GCEFA

WISG

CTC

საია

თანადგომა

IREX საქართველო

ლიბერალი

რადიო თავისუფლება

საზოგადოებრივი მაუწყებელი

18. ნინო ზურიაშვილი

19. ნინო ზაუტაშვილი

20. ნატა ძველიშვილი

21. ხათუნა გველესიანი

სტუდია მონიტორი

საზოგადოებრივი მაუწყებელი

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია

იარე ფეხით

ინტერაქტიული დისკუსიების
მონაწილეები

დანართი 3. 
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22. თამარ ამაშუკელი

23. სოფიო ცხვარიაშვილი

24. ბექა გადაბაძე

25. რუსუდან გოცირიძე

26. იდა ბახტურიძე

27. ნინო დოლიძე

28. თამარ კობერიძე

29. ნინო ღონღაძე

30. თამარ ქარაია

31. ნანი მაჭარაშვილი

32. ანა ნაცვლიშვილი

33. ალექსანდრე სვანიშვილი

34. ნინო გოგიჩაშვილი

35.თამთა ასლანიშვილი

36. ქეთევან ჟვანია

37. მარიამ ხოხობაია

38. ნონა მამულაშვილი

ურბანული საკითხების აქტივისტი

აქტივისტი

LGBT აქტივისტი

ბაპტისტური ეკლესია

ქალთა უფლებების აქტივისტი

ილიას უნივერსიტეტი

GIPA

UNDP

თსუ

GIPA

GIPA

UNDP, GIPA

აჭარა ჯგუფი

MBC

ნატახტარი

GSBA

GSBA

39. ცისანა კიღურაძე

40. ეკატერინე ჟვანია

41. კახა მაღრაძე

42. არჩილ ბაკურაძე

საქართველოს ბანკი

ჯეპრა

ჯეპრა

კრისტალი

ინტერაქტიული დისკუსიების
მონაწილეები

43. თინათინ სტამბოლიშვილი

44. თამარ ცხადაძე

GPI ჰოლდინგი

ილიას უნივერსიტეტი



სარეცენზიო კვლევა წარმოადგენს

საქართველოში სამოქალაქო სექტორის

შეფასებას. სამოქალაქო საზოგადოება,

როგორც, ერთი მხრივ, პოლიტიკური

ანალიზისა და, მეორე მხრივ,

საერთაშორისო დონორების დახმარებისა

და ხელშეწყობის ობიექტი, 1980-იან

წლებში გახდა პრიორეტეტული.

საქართველოში სამოქალაქო

საზოგადოების ანალიზი 1990-იანი

წლებიდან მოყოლებული ერთ-ერთ

უმნიშვნელოვანეს კომპონენტად

გვევლინება დემოკრატიული ტრანზიციის

ინტერპრეტაციისას. ამიტომ სარეცენიზიო

კვლევა არც ერთადერთია და არც

პირველი, რომელსაც სამოქალაქო

სექტორის ზოგადი ანალიზის მიზანი აქვს.

მსგავსი ტიპის კვლევებიდან შეიძლება

აღნიშნოს: 2005 წელს შესრულებული

გამოკვლევა „სამოქალაქო საზოგადოების

განვითარება საქართველოში: მიღწევები

და გამოწვევები” (გია ნოდია); „სივიკუსის“

კვლევა, რომელიც 2011 წელს

განხორციელდა და რომელშიც

საქართველოც იყო ჩართული; უფრო ახლო

წარსულშია შესრულებული კვლევა

სახელწოდებით „საქართველოში

სამოქალაქო საზოგადოების სიტუაციური

ანალიზი“ (გემმა პინოლ პუიგი, 2016). ისიც

უნდა აღინიშნოს, რომ ეს თემა ასევე

ყოფილა ხშირი განხილვის საგანი

აკადემიურ ლიტერატურაში

(მაგალითისთვის იხ. სტივენ ჯოუნზისა და

ჯონათან უითლის სტატიები). 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში

სამოქალაქო საზოგადოების თემატიკა

საკმაოდ კარგად არის შესწავლილი.
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რეცენზია
გიგა ზედანია, პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი

წინამდებარე კვლევის ღირებულება ამით

არ მცირდება. ჯერ ერთი, მისი ფოკუსი

ქრონოლოგიურად ზუსტად არის

შემოსაზღვრული 2012-2018 წლებით, ანუ

„ქართული ოცნების“ მმართველობის

პერიოდის მონაკვეთით; ეს

ქრონოლოგიური ფოკუსი საშუალებას

იძლევა, სამოქალაქო საზოგადოების

ტენდენციები განხილულ იქნეს უფრო

ფართო, პოლიტიკური და სოციო-

ეკონომიკური განვითარების კონტექსტში,

რასაც კვლევა გვთავაზობს კიდეც; მეორე,

კვლევა ახერხებს შეამჩნიოს სამოქალაქო

სექტორის განვითარების ახალი

მიმართულებები, რომლებსაც აქამდე დიდი

ყურადღება არ დათმობიათ.

კვლევის ეფუძნება რამდენიმე

განსხვავებული მეთოდით შესწავლილ

მასალას, რომელთა შორისაცაა

ლიტერატურისა და სოციოლოგიური

გამოკითხვების მიმოხილვა, ინტერვიუები

და ვორკშოპები. ტექსტი ავლენს

სპეციალური ლიტერატურის ცოდნას,

თუმცა მას აკლია ბიბლიოგრაფია, რომლის

მეშვეობითაც დაინტერესებული

არასპეციალისტი  მკითხველი

გააგრძელებდა საკითხის შესწავლას.

კვლევის ძირითადი მიგნებები ეფუძნება

ინტერვიუებსა და ვორკშოპებს, რომელთა

მსვლელობისას  45-მა რესპონდენტმა

შეავსო სპეციალურად ამ პროექტისათვის

შემუშავებული

ნახევრადსტრუქტურირებული  კითხვარი,

ხოლო სამოქალაქო სექტორისადმი

საზოგადოებრივი განწყობათა

შესასწავლად კვლევა ეფუძნება უკვე

არსებული სოციოლოგიური გამოკითხვების

შედეგებს. 44
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კვლევის მნიშვნელოვან ღირსებას

წარმოადგენს სამოქალაქო აქტივიზმისა და

სამოქალაქო მოძრაობების გაჩენის

თემატიზაცია, რაც შედარებით ახალი

ფენომენია საქართველოში, ფენომენი,

რომლის წარმოშობაც კვლევის მიერ

გამოკვლეულ პერიოდზე მოდის. კვლევაში

ეს ფენომენები აღიწერება როგორც

არაფორმალური სამოქალაქო

საზოგადოება. უნდა ითქვას, რომ ამ

აქტივიზმის ზეგავლენა სულ უფრო და

უფრო ნათელი ხდება და არარელევანტურს

ხდის ქართული სამოქალაქო

საზოგადოების, როგორც ქართველი

ხალხის ინტერესებს დაშორებული „ენ-ჯი-ო

ცივილიზაციის“, კრიტიკას, რომელიც წინა

ორი ათწლეულის განმავლობაში იყო

გავრცელებული. შეიძლება თამამად

ითქვას, რომ დღეს სამოქალაქო

საზოგადოება საქართველოში აღარ

შედგება მხოლოდ არასამთავრობო

ორგანიზაციებისაგან, არამედ

წარმოადგენს ასეთი ორგანიზაციების,

ჩანასახოვანი სოციალური მოძრაობების,

ურთიერთგადამკვეთი ქსელებისა და

აქტივისტი ინდივიდების ერთობლიობას,

რაც ბევრად უფრო ახლოა სამოქალაქო

საზოგადოების ნორმატიულ შინაარსთან,

ვიდრე ის რეალობა, რომელიც პოსტ-

საბჭოთა საქართველოში სამოქალაქო

სექტორის გაჩენის პირველი თხუთმეტი თუ

ოცი წლის განმავლობაში არსებობდა.  

კვლევა ასევე ზუსტად აღწერს სამოქალაქო

საზოგადოების წინაშე არსებულ

გამოწვევებს, რომელთა შესახებაც

აქამდეც იყო ცნობილი: მდგრადობა,

განსაკუთრებით ფინანსური; ექსპერტიზის

ნაკლებობა; სამოქალაქო საზოგადოების

ორგანიზაციების არასკმარისი ბმა

ადგილობრივ მოსახლეობასთან; არცთუ

მაღალი საზოგადოებრივი ნდობა და სხვ.
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მიუხედავად ამ ღირსებებისა, კვლევის

ფოკუსს გარეთ რჩება შინაარსობრივი

ფენომენები, რომლებიც, ჩემი აზრით,

მნიშვნელოვანია საქართველოში

სამოქალაქო საზოგადოების დღევანდელი

დინამიკის გასაგებად. 

ერთი გამოტოვებული თემა ამ კვლევაში

რელიგიასთან დაკავშირებული

ორგანიზაციებისა და ჯფუფების საკითხია.

სპეციალურ ლიტერატურაში მიმდინარეობს

დავა იმის თაობაზე, ეკუთვნიან თუ არა

ფუნდამენტალისტური განწყობების

მატარებელი რელიგიური ჯგუფები

სამოქალაქო საზოგადოებას მკაცრი აზრით.

როგორი პოზიციაც არ უნდა გვეჭიროს ამ

დავაში, უეჭველია, რომ ჩვენს ქვეყანაში

კვლევისათვის რელევანტურ პერიოდში

რელიგიურმა ჯგუფებმა სერიოზული

გავლენა მოახდინეს საზოგადოებაზე და

ამის ზეგავლენას ანალიზი და

ინტერპრეტაცია სჭირდება.

მაგალითისათვის, სამოქალაქო

საზოგადოების უახლესი ისტორიის ერთ-

ერთი ყველაზე დრამატული თარიღი, 2013

წლის 17 მაისი და ამ დღეს განვითარებული

კონფლიქტი სწორედ რელიგიური

ჯგუფებისა და ნორმატიულად აღებული

სამოქალაქო საზოგადოების

ღირებულებებს შორის დაპირსპირების

შედეგს წარმოადგენდა.

მეორე მნიშვნელოვანი გამოტოვებული

თემაა სამოქალაქო საზოგადოების შიგნით

მზარდი იდეოლოგიური კრისტალიზაცია.

თუ 2005 წელს შეიძლებოდა სამოქალაქო

საზოგადოებაზე როგორც რაღაც ერთიანზე

საუბარი, 2019 წელს ნათლად გამოჩნდა

იდეოლოგიური ნაპრალები, რომლებიც

მემარჯვენე / მემარცხენე დაპირსპირებაზე

გადის. ეს დაპირისპირება უკვე ნათელია

წამყვან არასამთავრობო ორგანიზაციებს

შორისაც,რაც რთულს ხდის, 45



შინაარსობრივად ერთიან სამოქალაქო

საზოგადოებაზე საუბარს (რაც

შესაძლებელი იყო, თუნდაც, ათი წლის

წინ). 

მესამე პრობლემური თემა რუსული

გავლენაა - კვლევა ამ გავლენას მხოლოდ

რუსული პროპაგანდის ჭრილში

აანალიზებს, რომელიც მიმართულია

სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ.

მაგრამ რუსული პროპაგანდის გავლენის

სიძლიერი სწორედ იმაშია, რომ მას

მატერიალური დასაყრდენი, სუბსტრატი

აქვს, რომელიც ჯგუფებისა თუ

ორგანიზაციების ერთობლიობას

წარმოადგენს. როგორია რუსეთის მიერ

დაფინანსებული ორგანიზაციებისა და

ქსელების გავლენა სამოქალაქო

სექტორზე? - ამ საკითხს ცალკე კვლევა

სჭირდება. 

მეოთხე მნიშვნველოვანი საკითხია ახალი

თემატიკის გაჩენა სამოქალაქო

საზოგადოების შიგნით: თუ უკანასკნელ

წლებში გარემოსდაცვითი პრობლემატიკის

წინა ხაზზე გამოსვლა შეიძლება

განვიხილოთ, როგორც 1980-იანი წლების

მწვანეთა მოძრაობის დაბრუნება და

გამეორება განვითარების ახალ ეტაპზე,

ლგბტ აქტივიზმის გაჩენა იმ

მასშტაბით, როგორც ის დღეს არსებობს,

ახალი ფენომენია და მოითხოვს ცალკე

აღნიშვნას, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ

ეს ახალგაჩენილი პრობლემატიკა

უკონფლიქტოდ არ ჯდება უკვე არსებულ

ორგანიზაციულ სტრუქტურებსა თუ

დისკურსიულ რეჟიმებში, არამედ

მიელტვის მათ გადასინჯვას, კითხვის

ნიშნის ქვეშ დაყენებას. წინამდებარე

კვლევის თეორიული ჩარჩოს განხილვისას

დასახული მიზანი, რომელიც

პრიორიტეტულად აცხადებს

დამაკავშირებელ (bridging) სოციალურ
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კაპიტალს და უპირატესობას ანიჭებს მის

შესწავლას შემადუღაბებელ (bonding)

სოციალურ კაპიტალთან შედარებით,

მხოლოდ ნაწილობრივ წარმოადგენს

პასუხს ამ თემატიკის გამოტოვების შესახებ

შეკითხვებზე. დამაკავშირებელი და

შემადუღაბებელი კაპიტალის სახეები

ზიარჭურჭლის პრინციპით არსებობენ

საზოგადოებაში - რაც უფრო მეტია ერთი,

მით უფრო ნაკლებია მეორე. ამიტომ

იმისათვის, რომ კარგად გავიგოთ

კავშირების ერთობლიობად აღებული

სამოქალაქო საზოგადოების წარმოშობის

შესაძლებლობა საქართველოში,  საჭიროა

გავიგოთ ის ხელისშემშლელი

ფაქტორებიც, რაც სპეციფიკურია

ქვეყნისათვის. 

ამ ოთხი თემის აღნიშნვა იმიტომ მიმაჩნია

მნიშვნელოვნად, რომ  მათი არსებობა

ნათელყოფს -  სამოქალაქო საზოგადოება

საქართველოში უფრო მრავალფეროვანია,

მაგრამ ასევე უფრო ფრაგმენტული და

დანაწევრებულია, ვიდრე აღნიშნული

კვლევა გვაჩვენებს. 

მიუხედავად ამისა, კვლევიდან

გამოტანილი რეკომენდაციები, რომლებიც

მიმართულია სამოქალაქო საზოგადოების

მდგრადობის, ეფექტიანობისა და

გავლენის ზრდაზე, ვალიდურია და

საინტერესო იქნება როგორც

დონორებისათვის, ისე თავად სამოქალაქო

სექტორის წარმომადგენლებისათვის.
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