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ქეთევან ჭკუასელი,
თინათინ დოლიძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

“სამოქალაქო განათლება“ საქართველოში თეორია და პრაქტიკა
სამოქალაქო ცნობიერების ფორმირება პედაგოგიკის მეცნიერებაში ზნეობრივი აღზრდის თემაა. მოზარდში ზნეობრივი
უნარების ფორმირება გულისხმობს ზნეობრივი შეგნების, ზნეობრივი შეგრძნების და ზნეობრივი ქცევის განვითარებას. ამ უნარების ფორმირება მიიღწევა მხოლოდ ინტეგრირებული გზით,
გამჭოლად, ყველა საგნის შინაარსისა და მასწავლებლის მიზანმიმართული მოქმედებით.
ზნეობრივი განათლების ერთ-ერთ ასპექტს სამოქალაქო
განათლება წარმოადგენს. “სამოქალაქო განათლების” სწავლება
საქართველოში ამ სახელწოდებით 2006/2007 სასწავლო წლიდან
იწყება, როდესაც განათლების სისტემის რეფორმის პროცესში
შეიქმნა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ძირეული დოკუმენტი „ეროვნული სასწავლო გეგმა“. მანამდე, სამოქალაქო განათლების პროფესიული საკითხები საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში ისწავლებოდა „საზოგადოებათმცოდნეობის“ კურსის სახით, ხოლო სამოქალაქო ცნობიერების ფორმირება
ხდებოდა ინტეგრირებულად ზოდაგსაგანმანათლებლო სკოლის
საგანთა ციკლის მეშვეობით.
საქართველოში „სამოქალაქო განათლების“ სწავლების საკითხების რაგვარობის განხილვას შევეცდებით ამ საკითხთან
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დაკავშირებული განათლების სისტემის სამართლებრივი რეგულაციების ფონზე, კერძოდ, სამოქალაქო განათლების სწავლების
თეორიულ საფუძვლებს განვიხილავთ დოკუმენტების - „განათლების ეროვნული მიზნები“, „ეროვნული სასწავლო გეგმა“, „მასწავლებლის პროფესიულ/საგნობრივი სტანდარტი“ - საფუძველზე. ამასთან, დისციპლინის სწავლების ფორმატისა და შინაარსის
საკითხებს განვიხილოთ პედაგოგიკის მეცნიერების, კერძოდ,
სწავლების დიდაქტიკური პრინციპების პოზიციიდან.
ქართული სახელმწიფოს განათლების პოლიტიკა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში განხილულია ისეთ უზოგადეს დოკუმენტში, როგორიცა „ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები“, რომელიც საქართველოს მთავრობამ 2004 წელს მიიღო. ამ
დოკუმენტში მკაფიოდაა გაწერილი სახელმწიფოს მიზნები და
დაკვეთები ზოგადი განათლების მიმართ, გაწერილია, როგორი,
რა ცოდნისა და უნარების, რა ღირებულებების მატარებელი უნდა იყოს მოქალაქე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დასრულების შემდეგ. მოვიტანთ ფრაგმენტს ამ დოკუმენტიდან - “განათლების სისტემა უვითარებს მოზარდს გონებრივ და ფიზიკურ უნარ - ჩვევებს, აძლევს საჭირო ცოდნას, ამკვიდრებს ჯანსაღი ცხოვრების წესს, მოსწავლეებს უყალიბებს ლიბერალურ და
დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებულ სამოქალაქო
ცნობიერებას და ეხმარება მათ ოჯახის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გაცნობიერებაში“. მაშასადამე, საქართველოს მთავრობა, გარდა პიროვნების საბაზისო უნარების განვითარებისა, განათლების სისტემის
ვალდებულებად აცხადებს საზოგადოებაში არსებობისათვის ისეთი აუცილებელი მოქალაქეობრივი უნარ-ჩვევების განვითარებას მოზარდებში, როგორიცაა სამოქალაქო ცნობიერების ფორმირება, დემოკრატიისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარე8

ბის ხელშეწყობა; ამ ზოგად დოკუმენტში გაწერილი მიზნების
საფუძველზე 2006/07 სასწავლო წელს შეიქმნა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის „ეროვნული სასწავლო გეგმა“, სადაც დეტალურადაა გაწერილი თითოეული საგნის მოცულობა და შინაარსი, ამა თუ იმ საგნის მისაღწევი სწავლის შედეგი. „ეროვნულ სასწავლო გეგმაში“ სამოქალაქო განათლება საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ციკლში მოიაზრება. ამ გეგმის შესატყვისად, მოზარდში
სამოქალაქო ცნობიერების ფორმირების საკითხს განვიხილავთ
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის არსებული სტრუქტურის შესაბამისად, კერძოდ, დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურებზე.
ამ დოკუმენტის მიხედვით, დაწყებითი საფეხურის /1-ლი
– მე-6 კლასები/ საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლების მიზანია: ,,მოსწავლის კოგნიტური, ემოციური და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა; მოსწავლის სამოქალაქო აღზრდა; მოსწავლისთვის საზოგადოებრივი მეცნიერებების შესწავლისთვის
საჭირო უნარების განვითარება.”
1-ლ მე-4 კლასებში - საზოგადოებრივი მეცნიერებები ინტეგრირებულია სხვა საგნებთან; მე-3 მე-4 კლასებში შემოდის საგანი - “მე და საზოგადოება” , მე-5- მე-6 კლასებში - “ჩვენი საქართველო”/2017/.
განათლების შინაარსი /სასწავლო პროგრამა/ დაწყებით საფეხურზე ორიენტირებულია სამოქალაქო ცნობიერების ფორმირებაზე, პროცესი წარიმართება ინტეგრირებულად, არასპეციფიურსაგნობრივად.
დასკვნის სახით უნდა ითქვას, რომ დაწყებით საფეხურზე
სამოქალაქო ცნობიერების ფორმირების თეორიული ფორმატი
და შინაარსი, პრინციპში, სწორადაა შერჩეული პედაგოგიკის
მეცნიერების პოზიციიდან, კერძოდ, სამოქალაქო ცნობიერების
9

ფორმირების საკითხი ინტეგრირებულია ყველა საგანში და ევალება ყველა საგნის მასწავლებელს. თუმცა, სწავლის შედეგი მიიღწევა მხოლოდ იმ შემთხვევეაში, თუ სწავლების პროცესში
გათვალისწინებულია პედაგოგიკურ/დიდაქტიკური მიდგომა სამოქალაქო შეგნების, სამოქალაქო შეგრძნების, სამოქალაქო
ქცევის ფორმირება. ამ თვალსაზრისით, განათლების სისტემის
დოკუმენტებში სახეზეა მხოლოდ სამოქალაქო შეგნების ფორმირება. სასურველი იქნებოდა პრაქტიკული ნაწილის ჩართვა, კერძოდ, სამოქალაქო ქცევის, რომელიც მოსწავლეთა მიზანმიმართული აქტივობების სახით უნდა დაიგეგმოს. ასეთ შემთხვევაში
მოსწავლეები პრაქტიკულად მონაწილეობენ სამოქალაქო აქტივობებში და ამ გზით სამოქალაქო განათლების სფეროში მიღებულ ცოდნას იღრმავებენ და აანალიზებენ. ასეთ აქტივობებში
მონაწილეობა მათ განუვითარებთ თანამშრომლობითი კომუნიკაციის უნარებს, განაპირობებს მათ შორის მეგობრული დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას, გამოიწვევს საზოგადოებაში მათი
მოქალაქეობრივი როლისა და ინიციატივის მნიშვნელობის გააზრებას და ამ მიმართებით სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლებას. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს სკოლების გარკვეულ ნაწილში მოსწავლეთა სამოქალაქო აქტივობები პერიოდულად ხორციელდება /სასწავლო პროექტები სკოლაში/, ეს აქტივობები მაინც მასწავლებლის პროფესიულ ნებად მოიაზრება და
არ ატარებს სავალდებულო მიზნობრივ ხასიათს ამ თვალსაზრისით.
აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2017/2018 სასწვლო წლიდან
ცალკე საგნის - “მე და საზოგადოება” მე-3 კლასის ბადეში ჩართვა, ვერ მოიტანს სასურველ შედეგს. მიუხედავად საჭირო და
აუცილებელი თემატიკისა და კომპეტენციებისა, რომელებზეც
უნდა გავიდეს მოსწავლე ამ საგნის სწავლით, მიზნის მისაღწე10

ვად აუცილებელია წარმოდგენილი თემატიკის ინტეგრირება
სხვა საგნებთან, როგორც აქამდე იყო. წარმოდგენილ თემატიკას
თავისუფლად ითავსებს დაწყებითი სკოლის საგანთა ციკლი. ამასთან, პროგრამაში გაწერილი კომპეტენციებზე ზრუნვა თანაბრად ყველა საგნის მასწავლებლის მოვალეობაა და, ზოგადად,
მოსწავლისათვის მაგალითი უნდა იყოს სასკოლო ცხოვრებაში.
აღარაფერს ვამბობთ მოსწავლის სასწავლო კვირეული ბადის გადატვირთვაზე და ამ საგნისთვის მასწავლებლის შერჩევაზე, რაც
საგნის სწავლების პროცესში სერიოზულ პრობლემებს შექმნის
პროფესიული მიზანმიმართულობის თვალსაზრისით.
„ეროვნული სასწავლო გეგმის“ მიხედვით, საბაზო საფეხურის /მე-7-მე-9 კლასები/ საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლების მიზანია დაეხმაროს მოსწავლეს „ადამიანის უფლებების,
მმართველობისა და ეკონომიკის განვითარების შესახებ მიღებული თეორიული ცოდნის ყოველდღიურ ცხოვრებასთან მისადაგებაში.”
ამ საფეხურის განათლების შინაარსში გაწერილია, რომ
მოსწავლეს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია როგორც საქართველოს, ასევე, მსოფლიოს ბუნებრივ, პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ, რელიგიურ და ეთნიკურ მრავალფეროვნებაზე. მაშასადამე, ამ ეტაპზე სამოქალაქო ცნობიერების
ფორმირებისათვის შემოდის სპეციფიკურ/საგნობრივი ცოდნა.
სამოქალაქო განათლების სწავლება მე-7-მე-8 კლასებში
მიმდინარეობს ისტორიასთან ინტეგრირებით, მე-9 კლასში სამოქალაქო განათლება ცალკე საგნად ისწავლება.
დასკვნის სახით უნდა ითქვას, რომ საბაზო საფეხურზე,
ზნეობრივი აღზრდის თეორიის შესატყვისად, მოზარდებში სამოქალაქო ცნობიერების ფორმირება მიმდინარეობს ინტეგრირებული გზით, გამჭოლად, ყველა საგნის შინაარსისა და მასწავ11

ლებლის მიზანმიმართული მოქმედებით. შესაბამისად, სასწავლო კურსის თეორიული ფორმატი და შინაარსი, პრინციპში,
სწორადაა შერჩეული იმ გათვლით, რომ მოსწავლეები, ასაკთან
მიმართებით /მე-9 კლასი/, საგნობრივ/სპეციფიკურ ცოდნასაც
ეუფლებიან. თუმცა, ამას ვერ ვიტყვით ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში საბაზო საფეხურზე მიმდინარე სამოქალაქო განათლების პრაქტიკაზე - სამოქალაქო ქცევაზე. კერძოდ, როგორც
ზემოთ აღვნიშნეთ, ზნეობრივი აღზრდის ერთ-ერთ ყველაზე
ძლიერ საშუალებას წარმოადგენს ზნეობრივი ქცევა, რაც მოსწავლეთა სამოქალაქო აქტივობებით ფორმირდება. მოსწავლეთა სამოქალაქო აქტივობები, როგორც მოქალაქეობრივი აღზრდის საშუალება, იშვიათი გამონაკლისის გარდა, სასკოლო პრაქტიკაში
არ გვხვდება;
ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, საშუალო საფეხურზე /მე-10 - მე-12 კლასები/ საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლების მიზანია მოსწავლეების მიერ ,,პოლიტიკური,
იურიდიული და ეკონომიკური მეცნიერებების საფუძვლების
დაუფლება; სოციალური, მორალური, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაცნობიერებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობისათვის საჭირო კომპეტენციების განვითარებაში მოსწავლის დახმარება.”
საზოგადოებრივი მეცნიერებები ისწავლება ცალკ-ცალკე,
სამოქალაქო განათლება - მე-10 კლასში
ამ საფეხურის განათლების შინაარსი მოიაზრებს სპეციფიკურ/საგნობრივი ცოდნას - მდგრადი განვითარება; ეკონომიკურად აზროვნება და მისი მნიშვნელობის გააზრება მდგრადი განვითარების კონტექსტში; ინტერკულტურული წიგნიერება და
ურთიერთობები; საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მნიშვნელობა; ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელობის გააზრება ინდივი12

დუალურ და საზოგადოებრივ დონეზე, პროფესიონალიზმის,
როგორც ღირებულების და მდგრად განვითარებაში მისი მნიშვნელობის დადგენა; თანამშრომლობის კულტურის განვითარება; ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, სოციალურ ინტერესთა კონფლიქტებისა და მათი მოგვარების მექანიზმების საფუძვლები.
დასკვნის სახით უნდა ითქვას, რომ საშუალო საფეხურზე
საგნის სწავლება ემსახურება საგნობრივ/ სპეციფიკური ცოდნის
შეძენას. შესაბამისად, თეორიული ფორმატი და შინაარსი პედაგოგიკის მეცნიერების პოზიციიდან მისაღებია. თუმცა, ამ საფეხურისათვის მოსწავლეს წინა ორი საფეხურის საფუძველზე, ჩამოყალიბებული უნდა ჰქონდეს ზნეობრივი შეგრძნებისა და
ზნეობრივი ქცევის უნარები, რათა საგნის შინაარსის სწავლებისას გამოუმუშავდეს ადეკვატური, სწორი დამოკიდებულებები
შესასწავლი თემატიკის მიმართ.
მოსწავლეთა სამოქალაქო აქტივობები სასკოლო პრაქტიკაში არც ამ საფეხურზე გვხვდება. მაშასადამე, საქართველოში,
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის/1-12 კლასები/ სამივე საფეხურზე, სამოქალაქო განათლების სწავლების ფორმა და შინაარსი, პრინციპში, სწორადაა გადაწყვეტილი პედაგოგიკის მეცნიერების პოზიციიდან, თუმცა პრაქტიკასთან მიმართებით სერიოზული ხარვეზებია.
ცალკე უნდა აღინიშნოს სამოქალაქო განათლების მასწავლებლის საკითხი, რომელიც სერიოზულ პრობლემებს უქმნის
საგნის ხარისხიან სწვლებას. კიდევ ერთი სახელმწიფო დოკუმენტით, „მასწავლებლის საგნობრივი სტანდარტით“ გათვალისწინებული მოთხოვნები სამოქალაქო ცნობიერების ფორმირების
თვალსაზრისით, სამოქალაქო განათლების მასწავლებელს ავალდებულებს ,,მოსწავლეებში საგნისათვის დამახასიათებელი ისეთი ღირებულებების განვითარებას, როგორებიცაა: პატიოსნება,
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პატივისცემა, კაცთმოყვარეობა, შრომისმოყვარეობა, პატრიოტიზმი; მოსწავლეებში ისეთი სოციალური უნარების განვითარება, როგორებიცაა: თვითგამოხატვა, თანაგრძნობა, თვითკონტროლი, პასუხისმგებლობა და თანამშრომლობა; მასწავლებლის
სტანდარტის მიხედვით - შესაბამის საგნობრივ ცოდნასთან ერთად, მასწავლებლის პროფესიული უნარ-ჩვევებიც უნდა ჰქონდეს, კერძოდ, კვლევის, შეფასებისა და კომუნიკაციის უნარები.“
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მე-9 კლასამდე სამოქალაქო
განათლების საგნის სწავლება ისტორიასთან ინტეგრირებულად
მიმდინარეობს და ნაკლებად საჭიროებს საგნობრივ-სპეციფიკურ ცოდნებს, ხოლო მე-9 და მე-10 კლასებში ცალკე საგნად ისწავლება. სწორედ აქ დგება მასწავლებლის პრობლემა. საქმე ისაა,
რომ სამოქალაქო მასწავლებლის მომზადების 60-კრედიტიანი
პროგრამები უმაღლეს სკოლაში 2016/17 სასწავლო წელს ამოქმედდა, მაგრამ პროგრამაზე სწავლის მსურველთა რაოდენობა
ძალზე დაბალია. ეს გასაგებიცაა, ვინაიდან ამ საგნის მასწავლებლის დატვირთვა საათობრივ ბადეში მხოლოდ 4 სთ-ია, რაც 3 პარალელური კლასის არსებობის შემთხვევაშიც კი, ვერ ქმნის საშტატო განაკვეთს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2007
წელს გაიხსნა სამოქალაქო განათლების მასწავლებლის მომზადების სამაგისტრო პროგრამა, მაგრამ პროგრამაზე არც ერთი
სტუდენტი არ ჩარიცხულა დაბალი მოტივაციის გამო. სახელმწიფომ გამოსავალი იპოვა სხვა საგნის მასწავლებელთა დატრენინგებით, რითაც ვერ მზადდება მაღალი პროფესიული დონის
კადრი. ეს კი სერიოზულად მოქმედებს საგნის სწავლების ხარისხზე. ამას გარდა, არ არის ადვილი უნივერსიტეტებში პროფესურის პოვნა, რომელიც სამოქალაქო განათლების მასწავლებლის მომზადების პროგრამას უხელმძღვანელებს, ვინაიდან
პროგრამა საგნობრივი ცოდნის გარდა, გულისხმობს საგნის
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სწავლების მეთოდიკის სწავლებას. ამის გამოცდილება კი, უნივერსიტეტის პროფესორს ნაკლებად აქვს.
როგორც საკითხის ზემოაღნიშნული ანალიზიდან ჩანს, სამოქალაქო განათლების სწავლების საკითხი საქართველოში, მიუხედავად სახელმწიფოს ძალისხმევისა, ფორმალურ ხასიათს
ატარებს და სერიოზული პრობლემებით მიმდინარეობს, რაც
აისახება კიდეც ამ მიმართებით მოზარდის ცნობიერებაზე.
გთავაზობთ, რამდენიმე რეკომენდაციას, რომლებიც, ჩვენი
აზრით, ხელს შეუწყობს სამოქალაქო განათლების სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას, კერძოდ,
 სამოქალაქო ცნობიერების ფორმირება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში ინტეგრირებულად, ყველა საგნის მეშვეობითა და სასკოლო გარემოს ზემოქმედებით
მიმდინარეობდეს;

უნდა

 მასწავლებელთა მომზადების საუნივერსიტეტო პროგრამებში სამოქალაქო განათლების სასწავლო თემატიკა ინტეგრირებული უნდა იყოს სხვადასხვა საგნის მასწავლებლის მომზადების პროგრამების შესაბამის თემატიკებთან;
 ისტორიისა და გეოგრაფიის მასწავლებელთა მომზადების
პროგრამებში სერიოზული მოცულობით უნდა იყოს ჩართული სამოქალაქო განათლების თეორიულ/მეთოდიკური საკითხები. ამგვარი მიდგომით მოიხსნება სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთა კადრის პრობლემა.
 საშუალო და უმაღლეს სკოლებში სამოქალაქო ცნობიერების ფორმირებას, თეორიული სასწავლო კურსების პარალელურად, უნდა ემსახურებოდეს მოსწავლეთა და სტუდენტთა სამოქალაქო აქტივობები.
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Civic Education in Georgia - Theory and Practice
Resume
The conference paper deals with the issues of civil education in the
general educational institutions in Georgia from the positions of classical
and contemporary didactics. In the article, author discusses the
theoretical and practical aspects of forming civic consciousness in all
three stages / primary, basic, secondary / of adolescents in general school
based on the legal documents of the educational system of Georgia,
moreover, she point out the positive and negative moments of
achievement from the position of pedagogy.
According to the National Qualifications Framework learning of
the pupil / student is not only to acquire knowledge, but they should
develop knowledge via practical skills, should be able to communicate
on a professional level, deepen the gained knowledge independently and,
most importantly, should develop appropriate values of the field of
knowledge while study. Consequently, it is obvious that today's learning
process, in parallel with the theoretical formal discipline, must
necessarily involve a connection with the field of practice, which is less
common in school life. In author’s opinion, this is the main problem in
the format of teaching the subject.
What is more, there are highlighted problems and difficulties in
"Civic Education" teacher training program at the university level, which
is justified as student's low motivation to study within the programme,
moreover, there are some elaborations in creating the program itself in
terms of the methodical / professional staff.
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At the end of the work there are a few recommendations to solve
the problem.
Results and recommendations of the research will be interesting
for educators and professionals of the field.
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ინგა მიხანაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი

უმცირესობების საკითხი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სახალხო დამცველის ანგარიშების ანალიზის საფუძველზე
საქართველოს სახელმწიფოსა და საზოგადოებისათვის
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა. საქართველომ 2005 წელს მოახდინა „ეროვნულ უცირესობათა
დაცვის შესახებ ევროპის ჩარჩო კონვენციის“ რატიფიცირება,
რომელიც მრავალ მნიშვნელოვან დებულებას შეიცავს, კერძოდ,
კონვენციის მიხედვით: აღიარებულია ეროვნული უმცირესობების კანონის წინაშე თანასწორობა და აკრძალულია ნებისმიერი
დისკრიმინაცია; ეროვნულ უმცირესობებს უნდა შეექმნათ მათი
კულტურის შენარჩუნების, განვითარებისა და თვითმყოფადობის ძირითადი ელემენტების - რელიგიის, ენის, ტრადიციებისა
და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისათვის აუცილებელი
პირობები; ეროვნული უმცირესობები დაცულები უნდა იყვნენ
ნებისმიერი ქმედებისაგან, რომელიც მიზნად ისახავს ასიმილაციას მათი სურვილის წინააღმდეგ.
სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ასევე საქართველოს მთავრობამ 2009 წელს მიიღო შემწყნარებლობისა
და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა. სხვადასხვა სამინისტროები და უწყებები მრავალ
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პროგრამასა და აქტივობას ახორციელებენ ამ დოკუმენტით გათვალისწინებული ექვსი ძირითადი მიმართულებით - კანონის
უზენაესობა, განათლება და სახელმწიფო ენა, მედია და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, პოლიტიკური ინტეგრაცია და სამოქალაქო მონაწილეობა, სოციალური და რეგიონული ინტეგრაცია, კულტურა და თვითმყოფადობის შენარჩუნება. კონცეფციისა და სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგს კი რეგულარულად ახორციელებს საქართველოს სახალხო დამცველთან
არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭო, რომელშიც გაერთიანებულია ეროვნული უმცირესობების პრობლემატიკაზე მომუშავე 100-ზე მეტი ორგანიცაზია და თემის ლიდერი. 1
სახალხო დამცველის ანგარიშების შესწავლის საფუძველზე ყურადღება გავამახვილე ეროვნული უმცირესობების შემდეგ
საკითხებზე, როგორიცაა: ეროვნული უმცირესობების სკოლამდელი, ზოგადი და უმაღლესი განათლება; მათთვის სახელმწიფო ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობა; ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების მოსახლეობის სრულფასოვანი ინფორმირება; მცირერიცხოვანი ეროვნული უმცირესობების
მშობლიური ენის შესწავლის ხელშეწყობა, ბოშათა თემთან არსებული პრობლემები და ეროვნული უმცირესობების კულტურის
განვითარება და თვითმყოფადობის შენარჩუნება.

1

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში-საქართველოში ადამიანის

უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2012,
ეროვნული

უმცირესობების

უფლებები

და

სამოქალაქო

ხელშეწყობა,http://www.ombudsman.ge/uploads/other/0/86.pdf
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ინტეგრაციის

ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ
რეგიონებში სახელმწიფო ენის შესწავლა და მათთვის განათლების მიღება.
ეროვნული უმცირესობების დასაქმებისა და წარმომადგენლობითობის გაზრდის თვალსაზრისით ეროვნული უმცირესობებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ენის ცოდნის
გაღრმავება.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ
ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში სახელმწიფო ენის შესწავლის მიზნით განახორციელა სპეციალური
პროგრამა. ბოლნისში, მარნეულში, ნინოწმინდაში, ახალქალაქში
ფუნქციონირებდა ენის სახლები, სადაც მსურველებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ესწავლათ ქართული ენა. ამ ფაქტორების გავლენით, ბოლო წლებში, სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში გაიზარდა სახელმწიფო ენის შემსწავლელთა და ქართული ენის
მცოდნეთა რაოდენობა, მაგრამ მთლიანობაში უნდა აღინიშნოს,
რომ სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების დიდი ნაწილი და ასევე კახეთში აზერბაიჯანელებით კომპაქტურად დასახლებული სოფლების მცხოვრებლები ჯერ კიდევ ვერ ფლობენ სახელმწიფო ენას
საკომუნიკაციო დონეზე, რაც, ბუნებრივია, ხელს უშლის სრულფასოვან სამოქალაქო ინტეგრაციას.2
ასევე საყურადღებოა სკოლამდელი განათლების საკითხი
ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში. ამ
2

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში-საქართველოში ადამიანის

უფლებათა და
ეროვნული

თავისუფლებათა დაცვის

უმცირესობების

უფლებები

მდგომარეობის შესახებ, 2012,
და

სამოქალაქო

ინტეგრაციის

ხელშეწყობა,http://www.ombudsman.ge/uploads/other/0/86.pdf
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თვალსაზრისით გამორჩეულია ქვემო ქართლში არსებული ვითარება, სადაც აზერბაიჯანულენოვანი მშობლების მნიშვნელოვან ნაწილს ბავშვები შეჰყავს ქართულ სკოლებში. ამ ბავშვების
საკომუნიკაციო ენა არ არის ქართული და შესაბამისად, მათ, ბუნებრივია, ქართულ სკოლაში სწავლა უჭირთ. ამ პრობლემის
დაძლევის ერთ-ერთი საშუალებაა სკოლამდელი აღზრდის ცენტრების გაძლიერება და არაქართულენოვანი ბავშვებისთვის
ქართული ენის შესწავლის პირობების შექმნა.
ასევე ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების სკოლებში პედაგოგების დეფიციტია. საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში არ ხდება აზერბაიჯანულ და სომხურენოვანი სკოლის პედაგოგების მომზადება. ის სტუდენტები, რომლებიც ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში ზოგად უნარების
სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი ტესტების ჩაბარების
საფუძველზე ირიცხებიან, ამჯობინებენ, დაეუფლონ უფრო მაღალანაზღაურებად პროფესიებს. ამდენად, არსებული ტენდენციების შენარჩუნების შემთხვევაში, უახლოეს ხანებში სომხურ
და აზერბაიჯანულენოვან სკოლებში პედაგოგების დეფიციტი
დიდ სირთულეებს შეუქმნის სწავლის პროცესს.
ასევე პრობლემური იყო ქართულიდან აზერბაიჯანულ და
სომხურ ენებზე თარგმნილი სასკოლო სახელმძღვანელოების
თარგმნის ხარისხი, რომელიც საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრომ 2012 წელს გაეროს ასოციაციის ხელშეწყობით, ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს წევრებისა და პედაგოგების დახმარებით განახორციელა სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე თარგმნილი სასკოლო სახელმძღვანელოების საგნობრივი რედაქტირება, რითაც მნიშვნელოვანწილად აღმოიფხვრა სასკოლო სახელმძღვანელოების თარგმნის დროს დაშვებული ხარვეზები.
22

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,
ეროვნული უმცირესობების ენებზე სწავლების მქონე საჯარო
სკოლებში ახორციელებს მულტილინგვური სწავლების პროგრამას. ბილინგვური სწავლების დროს გამოიყენება ორენოვანი სახელმძღვანელოები. ამ სახელმძღვანელოების შინაარსის გაგება
უჭირს არა მხოლოდ მოსწავლეების, არამედ პედაგოგების დიდ
ნაწილს. საქართველოს საჯარო სკოლების პედაგოგთა ძალზე
მცირე ნაწილი ფლობს ორივე ენას – ქართულ და მშობლიურ ენას იმ დონეზე, რომ შეძლოს საგნის სწავლება. ბილინგვური განათლების თვალსაზრისით, ქვეყნის მასშტაბით იკვეთება ორენოვანი პედაგოგების, სახელმძღვანელოებისა და პედაგოგების მიერ ბილინგვური სწავლების მეთოდების ცოდნის პრობლემა. ამდენად, ორენოვანი სწავლების პროგრამები საჭიროებს დახვეწასა და შესაბამის მომზადებას.
2009 წელს „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს
კანონში შეტანილ იქნა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც უმაღლეს სასწავლებლებში მისაღები გამოცდები ბარდება ზოგად უნარების აფხაზურ, ოსურ, სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენებზე შედგენილი საგამოცდო ტესტის ჩაბარების საფუძველზე. ამ ნორმის
მოქმედების შედეგად ეროვნული უმცირესობების მრავალი აბიტურიენტი ჩაირიცხა და წარმატებულად სწავლობს საქართველოს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში. თუმცა 2012 წელს
ოსურენოვან აბიტურიენტებთან მიმართებით აღნიშნული საკანონმდებლო ნორმის რეალიზება ვერ განხორციელდა ადმინისტრაციული პრაქტიკის გამო. 3
3

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში-საქართველოში ადამიანის
უფლებათა და
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2012,
ეროვნული უმცირესობების უფლებები და სამოქალაქო ინტეგრაციის
ხელშეწყობა, http://www.ombudsman.ge/uploads/other/0/86.pdf

23

ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ
რეგიონში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა
2013 წლიდან საზოგადოებრივ მაუწყებელზე განახლდა
უმცირესობათა ენებზე ყოველდღიური საინფორმაციო პროგრამების მომზადება. ეს გადაცემები ახალი გაუმჯობესებული და
მაყურებლისთვის უფრო საინტერესო ფორმატით მზადდება.
უმცირესობების ენებზე მომზადებული გადაცემები გადაიცემა
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მე-2 არხით და ვრცელდება რეგიონული ტელევიზიების მეშვეობით. თუმცა 10 წუთიანი გადაცემები ვერ აწვდის სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლისა და
ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობას სრულფასოვან ინფორმაციას ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. ამ პრობლემის
დაძლევისთვის აუცილებელია რეგიონული ტელევიზიების გაძლიერება და მათი საშუალებით სომხურ, აზერბაიჯანულ და ოსურენოვანი გადაცემების მომზადება. მიმდინარე მოვლენების
შესახებ ინფორმაციას ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რაიონების დიდი ნაწილი უცხოური საინფორმაციო საშუალებებით იღებს, იმავე წყაროებით იღებენ ინფორმაციას საქართველოში განვითარებული მოვლენების თაობაზე, მაგრამ ეს ინფორმაცია დღის განმავლობაში მაქსიმუმ ერთი
სიუჟეტით შემოიფარგლება.4
აღსანიშნავია ასევე ის ფაქტიც, რომ აფხაზურ, ოსურ, სომხურ და აზერბაიჯანულენოვანი „ნაციონალური მოამბის“ აუდი4

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში-საქართველოში ადამიანის

უფლებათა და
ეროვნული

თავისუფლებათა დაცვის
უმცირესობების

მდგომარეობის შესახებ, 2013,

უფლებრივი

http://www.ombudsman.ge/uploads/other/1/1563.pdf
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მდგომარეობა,

ოვერსია ყოველდღე გადაიცემა საზოგადოებრივი მაუწყებლის
პირველი რადიოს ეთერით. თუმცა სამწუხაროდ საზოგადოებრივი რადიოს მაუწყებლობა ვერ ვრცელდება ქვემო ქართლისა
და სამცხე-ჯავახეთის დიდ ნაწილში. ამის გამო აღნიშნულ რეგიონებში საზოგადოებრივ რადიოს მსმენელი პრაქტიკულად არ
ჰყავს. ამდენად, ეროვნული უმცირესობების ენებზე მაუწყებელი
რადიოპროგრამების ეფექტი, ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების მოსახლეობის ინფორმირების თვალსაზრისით, ძალზე უმნიშვნელოა.
ეროვნული უმცირესობების ინფორმირების კუთხით მნიშვნელოვანია აზერბაიჯანულენოვან გაზეთ ,,გურჯისტანისა” და
სომხურენოვან გაზეთ ,,ვრასტანის” საქმიანობა, თუმცა ეს გაზეთები მწირი დაფინანსებისა და სხვა მიზეზების გამო ვერ ახერხებენ ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობისთვის ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების თაობაზე სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდებას. ასევე დონორებისა და სხვადასხვა
კომერციული სტრუქტურების მხარდაჭერით ქვემო ქართლსა
და სამცხე-ჯავახეთში გამოიცემა რამდენიმე სხვა გაზეთი, მაგრამ ეს გამოცემებიც იშვიათად გამოდიან, რეგულარულად და
ოპერატიულად ვერ აშუქებენ ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს, ამდენად მათ ინფორმაციის მიმწოდებლის ფუნქცია ვერც
დაეკისრებათ.
ეროვნული უმცირესობების კულტურის განვითარება და
თვითმყოფადობის შენარჩუნება
საქართველოს კონსტიტუციით სახელმწიფოს ეკისრება
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა და კულტურული ურთიერთობების გაღრმავების ვალდებულება (მუხლი 34.1). კონსტიტუციის ეს ნორმა ბუნებრივია, თანაბრად ეხება საქართვე25

ლოს ყველა მოქალაქეს, მათ შორის ერონულ უმცირესობებს, რაც
ასევე კონსტიტუციით არის განსაზღვრული – „საქართველოს
მოქალაქენი თანასწორი არიან სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განურჩევლად მათი ეროვნული, ეთნიკური, რელიგიური თუ ენობრივი კუთვნილებისა.“5 საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული
პრინციპებისა და ნორმების შესაბამისად მათ უფლება აქვთ თავისუფლად, ყოველგვარი დისკრიმინაციისა და ჩარევის გარეშე
განავითარონ თავიანთი კულტურა, ისარგებლონ დედაენით პირად ცხოვრებაში და საჯაროდ. 2013 წელს ამ კუთხით კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ და სხვა ორგნიზაციებმა
მრავალი პროექტი განახორციელეს, მაგრამ არის საკითხები, რაც
განსაკუთრებულ მიდგომას საჭიროებს და თავისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს.
ეროვნული უმცირესობების კულტურული მემკვიდრეობისა და თვითმყოფადობის დაცვის თვალსაზრისით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური და ჰეიდარ ალიევის სახელობის აზერბაიჯანული თეატრები, მაგრამ ამ თეატრების შენობები მრავალი წელია სავალალო მდგომარეობაშია. აღსანიშნავია, რომ ეს
თეატრები ერთ-ერთი უძველესია სამხრეთ კავკასიაში. ორივე
თეატრში საკმაოდ საინტერესო თეატრალური დასია, მაგრამ ამ
თეატრების შესაძლებლობები სამოქალაქო ინტეგრაციის თვალსაზრისით, ნაკლებად არის გამოყენებული, რადგან შენობების

5

საქართველოს კონსტიტუცია, 1995,

https://emis.ge/acts/saqartvelos%20konstitucia.pdf
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ავარიულობის გამო მაყურებელი პრაქტიკულად ვერ ესწრება
სპექტაკლებს.6
ასევე დიდ როლს ასრულებდა რეგიონებსა და სოფლებში
არსებული კულტურის სახლები სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში. თუმცა ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სოფლების კულტურის სახლების დიდი ნაწილი ძალზე სავალალო მდგომარეობაშია, რომელიც საჭიროებს უახლოეს მომავალში შეკეთებას, რათა კულტურის სახლებმა იკისრონ სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის ფუნქცია.

მცირერიცხოვანი ეროვნული უმცირესობების პრობლემები
ბოლო წლებში არასაკმარისი ყურადღება ექცევა მცირერიცხოვან ეროვნულ უმცირესობებს, კერძოდ, მათი თვითმყოფადობის, ენის, კულტურის, ტრადიციებისა და სხვა ეთნიკური
თავისებურებების დაცვის საკითხს. მცირერიცხოვანი ეროვნული უმცირესობების დაცვის საკითხი არ არის ასახული შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნულ კონცეფციასა და სამოქმედო გეგმაში. ქვეყანაში სამოქალაქო ინტეგრაციის
მხარდაჭერა და ეროვნული უმცირესობების მიერ საკუთარი იდენტობის დაცვის ხელშეწყობა თანაბარი ღირებულებისა და
მნიშვნელობის პროცესია და მის მხარდასაჭერად აუცილებელია
შესაბამისი პროგრამების განხორციელება.
6
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უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2014,
ეროვნული

უმცირესობების

უფლებების

დაცვა

და

სამოქალაქო

ინტეგრაციაhttp://www.ombudsman.ge/uploads/other/3/3509.pdf
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საქართველოში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების
მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის ყველაზე პრობლემური საკითხი
იყო მშობლიური ენის შესწავლა და შენარჩუნება. მცირერიცხოვან ეროვნულ უმცირესობებს არ ჰქონდათ შესაძლებლობა, სასკოლო განათლების ფარგლებში შეესწავლათ მშობლიური ენა. ეს
პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალური იყო საქართველოს ოსების, ასურელების, ქურთების, ქისტების/ჩეჩნების, უდიებისა და
დაღესტნელებისთვის (ავარებისთვის). საბჭოთა პერიოდში და
დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგაც ზოგიერთ სკოლაში
ცალკეული ენთუზიასტების ან სხვადასხვა დონორების მიერ
მხარდაჭერილი პროგრამების ფარგლებში მიმდინარეობდა ზემოაღნიშნული ზოგიერთი ენის სწავლა, მაგრამ მთლიანობაში
ბოლო წლებში, სხვადასხვა მიზეზების გამო (პედაგოგების ნაკლებობა, სახელმძღვანელოების არარსებობა და სხვა), ზემოაღნიშნული ენების სწავლება სკოლებში პრაქტიკულად არ ხორციელდება.
ამ პრობლემის ერთ-ერთ ძირითად მიზეზად საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან ბოლო წლებში სახელდებოდა შესაბამისი ენების სწავლების სტანდარტის არარსებობა.
ეროვნული უმცირესობებიდან ერთ-ერთი მცირერიცხოვანნი არიან უდიები. მეცნიერთა მნიშვნელოვანი ნაწილი
თვლის, რომ უდიები კავკასიის აბორიგენული ეთნოსია. საქართველოში უდიები ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზინობიანში ცხოვრობენ (სადაც 1920–1922 წლებში აზერბაიჯანიდან
გადმოსახლდნენ) და ასევე აზერბაიჯანის სამ სოფელში. საქართველოში ამჟამად დაახლოებით 350 უდი ცხოვრობს, ისინი ძირითადად მართლმადიდებელი ქრისტიანები არიან. უდიები
მშობლიურ ენაზე საუბრობენ. მეცნიერების აზრით, უდიური ენა
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განეკუთვნება იბერიულ-კავკასიურ ენათა დაღესტნური ჯგუფის ლეზგიურ ქვეჯგუფს. უდიურ ენას მკვლევართა ნაწილი
კავკასიური ალბანური ენის თანამედროვე ვერსიად თვლის.
დღევანდელი მდგომარეობით უდიების ეთნოსი და უდიური
ეთნოკულტურა გაქრობის საფრთხის წინაშე დგას. უდიური ენის მცოდნეთა რიცხვი დღითიდღე კლებულობს, მცირდება ამ ენის გამოყენების არეალი, უდიურ ენაზე ოჯახებშიც იშვიათად საუბრობენ. სოფელ ზინობიანის სკოლაში არსებობს უდიური ეთნოგრაფიული მუზეუმი და ენთუზიასტი პედაგოგის მიერ ისწავლება უდიური ენა. მაგრამ ამ ენის შენარჩუნებისთვის ეს საკმარისი არ არის. თუ არსებული ტენდენცია შენარჩუნდა უახლოეს წლებში, უდიური ენა პრაქტიკულად გაქრება.7
ასევე საქართველოში ბოშების მდგომარეობა იმდენად
რთულია, რომ შეუძლებელია ერთი რომელიმე განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანი საკითხის გამოყოფა. ბოშათა თემისთვის ცხოვრების ყველა სფერო (განათლება, ჯანდაცვა, სამოქალაქო ინტეგრაცია, კულტურული ტრადიციების შენარჩუნება, დასაქმება და
სხვა) პრობლემურია. საქართველოში დაახლოებით 1500-მდე
ბოშა ცხოვრობს. მათი ნაწილი კომპაქტურადაა დასახლებული
კახეთში, თბილისში, ქობულეთში, ქუთაისსა და გარდაბანში. საქართველოში მცხოვრები ბოშების დიდმა ნაწილმა არ იცის წერაკითხვა. ბოშების წინაშე მრავალი სირთულე არსებობს განათლების მიღების, ადამიანის უფლებების დაცვის, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ცხოვრების ყველა სფეროში. საქართველოში
7
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უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2012,
ეროვნული

უმცირესობების

უფლებები

და

სამოქალაქო

ინტეგრაციის

ხელშეწყობა, http://www.ombudsman.ge/uploads/other/0/86.pdf
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მცხოვრებ ბოშებს არავითარი წარმოდგენა არ აქვთ თავიანთი
უფლებების შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ბოშები ძირითადად უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობენ, მათი ძალზე მცირე ნაწილი იღებს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფთათვის განკუთვნილ სოციალურ შემწეობას, რისი მიზეზიც ძირითადად დოკუმენტების არქონაა, ბოშების დიდი ნაწილი რთული სოციალური
მდგომარეობისა და უკიდურესი სიღარიბის გამო ძირითადად
წვრილი ვაჭრობით, მკითხაობითა და მათხოვრობით ირჩენენ
თავს. ჯერჯერობით არ არსებობს პრეცედენტი, რომ ბოშათა თემის წარმომადგენელი მუშაობდეს რომელიმე სახელმწიფო უწყებაში.8
რამდენიმე წლის წინ ბოშათა ნაწილმა არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით მიიღო პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მათი ინტეგრაციისთვის. აღსანიშნავია, რომ იმ ბოშებმა, რომლებმაც არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით აიღეს პირადობის მოწმობები, 2012 წელს პირველად მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში.
ბოშათა თემი ყველაზე დიდი სირთულეების წინაშე მყოფი ეთნოსია საქართველოში და მას განსაკუთრებული მიდგომა სჭირდება.
საქართველოს ქისტი/ჩეჩენი ეროვნების მოქალაქეებისთვის და, ასევე, საქართველოში კანონიერად მყოფი ჩეჩენი
ლტოლვილებისთვის პრობლემას წარმოადგენს საქართველოს
საზღვრის გადაკვეთა. მათი განმარტებით, პრობლემები იმ წუ8

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში-საქართველოში ადამიანის

უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2013,
ეროვნული

უმცირესობების

უფლებრივი

http://www.ombudsman.ge/uploads/other/1/1563.pdf
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მდგომარეობა,

თიდან იწყება, როგორც კი მესაზღვრე ქისტი/ჩეჩენი მოქალაქის
მონაცემებს კომპიუტერულ ბაზაში შეიყვანს; მათ საათობით აჩერებენ სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებზე, რითაც დისკომფორტი
ექმნებათ, როგორც კონკრეტულ მოქალაქეებს, ისე სხვა მგზავრებს. მოქალაქეებს კონკრეტულ განმარტებებსაც კი არ აძლევენ
იმის შესახებ, თუ რატომ აჩერებენ საზღვარზე. ასეთი დამოკიდებულება ქისტ მოქალაქეებში მათი ეთნიკური და რელიგიური
ნიშნით დისკრიმინაციისა და სახელმწიფოს მხრიდან უნდობლობის შეგრძნებას იწვევს. აღნიშნული ფაქტებით ირღვევა საქართველოს ჩეჩენი/ქისტი ეროვნების მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლებები. საქართველოს კონსტიტუციის 22-ე მუხლის
მიხედვით განსაზღვრულია, რომ „ყველას, ვინც კანონიერად იმყოფება საქართველოში, შეუძლია თავისუფლად გავიდეს საქართველოდან“ და ასევე, „საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია თავისუფლად შემოვიდეს საქართველოში“ (მე-2 პუნქტი). 9
ომბუდსმენის

რეკომენდაციების

შედეგად

მიღწეული

ცვლილებები
2015-2016 წლიდან საქართველოს სახალხო დამცველი მიესალმება ოსურენოვან აბიტურიენტებზე საშეღავათო პირობების გავრცელებას და მიაჩნია, რომ აღნიშნული სისტემა ოსურენოვან აბიტურიენტებს საქართველოს უნივერსიტეტებში ჩარიცხვის დამატებით შესაძლებლობას მისცემს.10
9

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში-საქართველოში ადამიანის

უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის
ეროვნული

უმცირესობების

მდგომარეობის შესახებ, 2013,
უფლებრივი

მდგომარეობა,

http://www.ombudsman.ge/uploads/other/1/1563.pdf
10

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში-საქართველოში ადამიანის

უფლებათა და

თავისუფლებათა დაცვის

მდგომარეობის შესახებ, 2015,
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ასევე განათლების სამინისტრომ სახალხო დამცველის რეკომენდაცია გაითვალისწინა და 2016 წლიდან სასკოლო განათლების ფარგლებში დაიწყო საქართველოში მცხოვრები მცირერიცხოვანი ეროვნული უმცირესობების მშობლიური ენის შესწავლის პროცესი. დაინერგა ქისტური, ასურული, უდიური, ოსური და ხუნძური ენების სწავლება. სამწუხაროდ, ქურთული ენის სწავლება პედაგოგის არარსებობის გამო ვერ დაიწყო.11
ასევე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ და შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა გაითვალისწინეს სახალხო დამცველის წინადადება და აჭარის ორ სკოლაში 2017 წლის იანვრიდან აფხაზური ენის სწავლება დაიწყო, რაც ასევე დადებითად
უნდა შევაფასოთ.
საქართველოს სახალხო დამცველმა დადებითად შეაფასა
2015 წელს დაწყებული გიორგი ჩიტაიას სახელობის თბილისის
ეთნოგრაფიულ მუზეუმში არსებული ე.წ. „ოსური სახლის“ რესტავრაციის პროცესი, რის შესახებაც მას რამდენჯერმე რეკომენდაცია ჰქონდა მიცემული კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსათვის.12

ეროვნული

უმცირესობების

უფლებების

დაცვა

და

სამოქალაქო

ინტეგრაცია,http://www.ombudsman.ge/uploads/other/3/3891.pdf
11

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში-საქართველოში ადამიანის
უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2016,
ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვა
და სამოქალაქო
ინტეგრაცია,,http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4494.pdf
12
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში-საქართველოში ადამიანის
უფლებათა და

თავისუფლებათა დაცვის

მდგომარეობის შესახებ, 2016,

ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვა და სამოქალაქო ინტეგრაცია
,,http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4494.pdf
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მასალის გაანალიზების შედეგად შესაძლებელია შემდეგი
დასკვნის გამოტანა: საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევის მიუხედავად ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებით
კვლავ რჩება მთელი რიგი საკითხები მოსაგვარებელი. ვიმედოვნებ, რომ საქართველოს ხელისუფლება მეტად შეძლებს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებას, რათა ეროვნული უმცირესობების საკითხი სრულყოფილად იქნას მოწესრიგებული.
გამოყენებული ლიტერატურა
1.

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში-საქარ-

თველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის
მდგომარეობის შესახებ, 2012, ეროვნული უმცირესობების უფლებები
და
სამოქალაქო
ინტეგრაციის
ხელშეწყობა,
http://www.ombudsman.ge/uploads/other/0/86.pdf
2. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში-საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის
მდგომარეობის შესახებ, ეროვნული უმცირესობების უფლებრივი

მდგომარეობა,

მოძიებულია

2013.05.22

http://www.ombudsman.ge/uploads/other/1/1563.pdf
3.

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში-საქარ-

თველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის
მდგომარეობის შესახებ, 2014, ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვა

და სამოქალაქო ინტეგრაცია, მოძიებულია

2014.01.22 http://www.ombudsman.ge/uploads/other/3/3509.pdf
4. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში-საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის
მდგომარეობის შესახებ, 2015, ეროვნული უმცირესობების უფ33

ლებების დაცვა და სამოქალაქო ინტეგრაცია, მოძიებულია
2015.05.22 http://www.ombudsman.ge/uploads/other/3/3891.pdf
5. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში-საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის
მდგომარეობის შესახებ, 2016, ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვა და სამოქალაქო ინტეგრაცია, მოძიებულია
2016.01.10 http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4494.pdf
6.
საქართველოს
კონსტიტუცია,
1995,
https:
//emis.ge/acts/saqartvelos%20konstitucia.pdf
7. შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფცია,2005,
http://www.tolerantoba.ge/failebi/nacional_concept_geo_doc173_189
65.pdf
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Inga Mikhanashvili
Institute of Political Science of Ilia State University
Issue of Minorities after the 2012 Parliamentary Elections
Based on the Analysis of the Ombudsman’s Reports
Resume
One of the important issues for the Georgian state and society is
protecting the rights of national minorities and promoting civil
integration. In 2005 Georgia ratified the European Framework
Convention on the Protection of National Minorities, which contains a
number of important provisions, namely: recognition of the equality of
national minorities before the law and prohibition of any discrimination;
the state should create for national minorities the conditions for the
preservation and development of their culture and protection of the
fundamental elements of their identity - religion, language, traditions and
cultural heritage; national minorities should be protected from any action
aimed at assimilating against their will.
The Government of Georgia has also adopted the National
Concept and Action Plan for Tolerance and Civil Integration in 2009 to
promote civil integration. Various ministries and agencies are carrying
out many programs and activities in the six main directions – the rule of
law, education and state language, media and availability of information,
political integration and civic engagement,
social and regional
integration, culture and identity preservation.
Based on the analysis of the Ombudsman’s reports, I have focused
on the following issues of national minorities: preschool, general and
higher education of national minorities; availability of study of the state
language; full awareness of the population of the regions inhabited by
national minorities; promoting the study of the native languages of small
national minorities; the problems with the Roma community and the
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development of the culture of national minorities and preservation of
their identity.
Below are the changes that have been made by the
recommendations of the Ombudsman:
The Ministry of Education has taken into consideration the
recommendation of the Ombudsman and from 2016 started the process
of teaching the native languages of the small national minorities living
in Georgia. The teaching of Kist, Assyrian, Udi, Ossetian and Avar
languages was introduced. Unfortunately the teaching of Kurdish
language did not start because of absence of a teacher.
The Ministry of Education and Science of Georgia and the State
Minister for Reconciliation and Civic Integration took into consideration
the proposal of the Ombudsman and started teaching Abkhazian
language in two schools of Ajara since January, 2017, which should also
be evaluated positively.
The Ombudsman of Georgia positively evaluated the process of
restoration of the so-called “Ossetian House” at the Giorgi Chitaia
Ethnographic Museum in Tbilisi, of which he had recommended to the
Ministry of Culture and Monument Protection several times.
As a result of analyzing the material, the following conclusion can
be made: despite the efforts of the Georgian authorities, there are still a
number of pending issues concerning national minorities. I hope that the
Georgian government will be able to take into consideration the
recommendations of the Ombudsman so that the issues of national
minorities should be properly settled.
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Уршула Маевска
Фонд Другое Пространство (Польша)

Ольга Дорохина
Грузинского политехнического университет (Грузия)

Партисипативный бюджет как метод
гражданского участия
Одним из наиболее важных элементов прямой демократии
является обеспечение гражданского участия, или другими
словами вовлечение жителей в процесс принятия решений по
наиболее важным для них вопросам. Участие подразумевает
вовлечение

граждан

обсуждения,

в

процессы

разработки

управления,

политических,

начиная

с

экономических,

социальных и других общественно важных программ и проектов,
наличие возможности влиять на процесс принятия решений и
осуществление контроля за исполнением [10]. Одной из наиболее
перспективных областей для вовлечения жителей является
формирование финансовой политики, и через нее, направлений
развития.

Эту

возможность

дает

бюджет

участия

(иначе

называемый гражданским или партисипативным).
Впервые эта практика была применена в бразильском городе
Порто Алегри в конце 80-х ХХ-го века [1, стр.16]. ПБ выполнил
свою

роль

материального

инструмента,
статуса.

включающего

Существенным

людей

разного

элементом

процесса

гражданского бюджета была информационная политика,
касающаяся расхода публичных средств. С 1990 года в Порто
Алегре функционирует сеть учреждений, информирующих о
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структуре

и

составляющих

администрирования

и

частях

бюджета,

инвестиционных

планах.

ресурсах
Городские

чиновники каждый год обязаны представлять жителям отчет об
исполнении прошлогоднего бюджета. Опыт Порто Алегере был
подхвачен другими городами Бразилии и странами Латинской
Америки, и был настолько значительным, что Программа
Развития ООН и World Bank назвали ПБ - «демократической
инноваций» [8]. ООН (в рамках программы UN-HABITAT) и
Всемирный

Банк

включили

этот

механизм

как

метод

имплементации своих задач [5].
С 2000 года ПБ получил развитие и в Европе, прежде всего в
Испании, Италии, Германии и Польше, а также и других странах.
Популярность ПБ наглядно демонстрируется динамикой роста
числа городов и муниципалитетов, применяющих данный
механизм на практике. По данным Гарригеса в период с 2005 по
2012 год в Европе количество ПБ возросло в 55 до 1300
инициатив, с вовлечением более 8 миллиона человек [3; 8].
ПБ представляет собой процесс, позволяющий простым
гражданам принимать решения по вопросам распределения
бюджета.

Исследователи

отмечают,

что

универсального

определения ПБ не существуют, поскольку опыт, процедуры и
практики его реализации находятся в зависимости от локального
контекста [5, стр.164]. Для того, чтобы простым способом
определить, в каком случае можно говорить о реальном бюджете
участия, следует использовать слова одного из участников
процесса в Порту Алегри: «Когда мы чувствуем, что это мы
приняли решение — это бюджет участия. Когда у нас сложилось
впечатление, что решение принимал кто-то другой — это не
бюджет участия» [6; 9].
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Распространение практики в Польше и странах Восточного
партнерства
В Польше впервые ПБ был реализован в Сопоте [4], а по
данным на 2016 год около 160 городов и областей начали
внедрение этой практики. Жители польских муниципалитетов
(городов) определяют, на что будет использована выделенная
часть средств из местного бюджета, затем они подают проекты и
выбирают самые интересные в процессе голосования. Выбранные
проекты являются частью городского или сельского бюджета, и
их

непосредственной

реализацией

заняты соответствующие

органы муниципалитета. На практике на ПБ выделяется от
0,002% до 3% от общего бюджета муниципалитета (от 10 тысяч до
12 миллионов евро). В Польше нет нормативного акта о ПБ, и он
реализуется на основе местного законодательства (постановлений
главы

муниципальных

органов

-

мэров

президентов

или

законодательных органов). Только в Варшаве, в рамках ПБ жители
подают ежегодно около 2 тысяч проектов. Отмечается, что за 6 лет
практики ПБ в Польше существенно изменились направления
проектов – если в первые годы доминировали инфраструктурные
проекты, то в настоящее время все больше инициатив в сфере
образования, культуры и малой архитектуры.
В течение последних двух лет, благодаря польским
экспертам и практикам, ПБ начинается интенсивно внедряться в
Украине, Молдове и Грузии. В Украине наблюдается настоящий
бум

ПБ,

который

содействовал

повышению

реальной

общественной активности. В Украине с 2015 более 50 городов
начали реализацию ПБ (объем составляет около 1% от общего
бюджета).
Процесс ПБ и его особенности
39

Гражданский бюджет позволяет жителям и их организациям
формировать

финансовую

политику

местного

сообщества. Существуют разные его модели, но в общем смысл
его заключается в распределении части общественных денег
совместно с жителями - бюджета институтов (школы или дома
культуры) района города, региона, муниципалитета, а в случае
Португалии бюджета всей страны.
В

постсоветских

установление

странах,

приоритетов

и/или

модель

подразумевает

представление

проектов,

выбираемых населением и реализуемых властями. Выделенные на
это деньги находятся в пределах от десятых долей процента
общего бюджета до 5%.
Таким путем, ПБ позволяет жителям и их организациям
формировать финансовую политику местного сообщества. Его
главной особенностью являются публичные встречи и дискуссии
между властями и жителями о наиболее важных проблемах и
потребностях местного населения. Бюджет участия должен иметь
четко определенные принципы, разработанные с участием
местных общин. Важно отметить, что результаты гражданского
бюджета являются обязательными для органов власти, этот
процесс

должен

быть

циклическим

долгосрочную перспективу.

и

рассчитанным

на

Можно сказать, что это самый

высокий уровень гражданского участия.
Цикличность процесса хорошо представлена на рисунке №1,
иллюстрирующем пример польской модели ПБ [7, стр.12].
Представленное на рисунке кольцо образует главный смысл ПБ –
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то,

что

это

определенными

повторяемый

и

долгосрочный

этапами,

который

процесс,

с

сопровождают

информационная акция, мониторинг и оценка.

Рисунок №1, Пример польской модели ПБ
Наблюдая за процессом вовлечения жителей и местных
органов власти, а также интенсивностью эффектов развития
бюджета участия, можно утверждать, что это один из наиболее
важных инструментов, который, с одной стороны, содействует
развитию

гражданского

общества,

активизации

жителей и
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формированию ответственности за свое окружение, а с другой обучению локальных властей вести конструктивный диалог по
разделению власти с обществом, повышению транспарентности
действий локальных властей.
Для всех постсоветских стран особенно важно, то что
гражданский бюджет имеет огромное воспитательное значение,
позволяя
местному
населению
понять
принципы
функционирования органов местного самоуправления и их
финансов.
Он даёт возможность и даже должен заключать в себе
обучение

и

информирование

граждан

(о

компетенции

муниципалитета общим бюджете и т.д.) на простом и понятном
языке. Здесь большое пространство есть для неформального
обучения.
Жители видят не только возможности, но и ограничения,
которым подлежат публичные расходы. Это заставляет власти
информировать граждан о бюджете понятным для них образом,
содействует диалогу. Благодаря процессу подготовки бюджета
участия, жители имеют реальное влияние на ключевые решения.
Это

также

является

эффективным

средством

активизации

населения, преодолевая безразличие и пассивность, дает равный
доступ к власти различных социальных и этнических групп [1].
Все эти аспекты имеют особенно важное значение особенно
в таких странах как Грузия, Украина и Молдова, которые на
данный момент находятся в процессе формирования
гражданского общества и структур местного самоуправления.
В табл. №1 представлены результаты ПБ, подтвержденные
на практике, как для граждан, так и для местных властей:
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Жители

Власть

Совместн
ое

Повышение активности и
совместной

Повышает
транспарентность и

ответственности за общие

открытость властей

ктоУчит
диалогу

ресурсы
Влияние на то, что

Повышает доверие к

Превенция

происходит в окружении

властям

конфликтов

Содействует созданию

Лучшие понимание

Лучшее

общин

и реализация
потребности

распределение
средств и новые

жителей

идеи

Лучшие понимание
властей
Таблица. №1 Результаты ПБ
Реализация ПБ связана с некоторыми факторами,
недостаточный уровень развития которых может повлиять на
успешность процесса.
ПБ

требует

определенную

финансовую

автономию

локальных властей, то есть органы местного самоуправления
должны иметь право распоряжаться финансовыми ресурсами [1,
стр. 24, 36]. Сама суть ПБ требует для его реализации наличия
финансовых
возможно

средств
в

том

и

делегирование

случае

когда

власти

местные

гражданами

власти

могут

самостоятельно принимать решения по собственным расходам, а в
идеальном случае и по доходам, так как это расширяет
возможности поддержки инициатив ПБ [1, стр. 24].
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ПБ требует проявления инициативы со стороны граждан,
следовательно

необходим

достаточно

высокий

уровень

активности как отдельных граждан, так и гражданского общества
в целом [1, стр. 30]. В этом контексте здесь есть широкие
возможности для ресурсов гражданского образования.
В контексте ПБ также важен уровень политической
культуры. Со стороны локальных властей требуется политическая
воля для организации процесса включения граждан и
делегирования своих полномочий [1, стр. 29].
ПБ в Грузии – место среди других практик участия
В 2015 году по инициативе фонда «Иное пространство»
(Польша) в сотрудничестве с организацией «Единый Кавказ», в
Грузии впервые была осуществлено пилотирование практики
гражданского бюджета. Программа получила продолжение в
последующие годы, и ее реализация осуществляется при
поддержке Фонда Международный Солидарности в рамках
программы Министерства иностранных дел Польши «Поддержка
демократии». Первый гражданский бюджет (ГБ) был осуществлен
2015 году в муниципалитете Марнеули [9; 10].
Марнеульский муниципалитет, где впервые внедрялась
практика

ПБ,

представляет

собой

мультиэтничный

и

поликультурный регион, в котором живут азербайджанцы
(составляющие большинство населения), армяне, грузины, греки
и т.д. Муниципалитету свойственны такие проблемы как
безработица,

слабая

инфраструктура,

здесь

имеет

место

религиозный вопрос и проблемы гендерного равенства.
Благодаря

тесному

сотрудничеству

с

властями

Марнеульского муниципалитета, установивших рекордные 5%
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своего бюджета для распределения со стороны жителей, удалось
разработать модель, которая основывается на анализе проблем и
определении приоритетов, диалоге и консенсуальном выборе
проектов (а не выборе основанном на голосовании). В этом
заключается

важное

отличие

от

польской

модели

ПБ.

Представители всех деревень, от которых были представлены
проекты, выбирали наиболее важные проекты в ходе обсуждения
на специальных собраниях. Замена традиционного метода отбора
проектов была продиктована, с одной стороны, низким уровнем
прозрачности, а также необходимостью лучше реагировать на
потребности жителей и углубление дискуссии. В итоге в первом
году были поданы 50 проектов, во второй год реализации – 150.
Было проведено 50 встреч и консультаций с жителями. К
процессу подключились и молодежь, и женщины, и мужчины.
Появились новые активные лидеры. Это были главным образом
инфраструктурные проекты - ремонт дорог, водоснабжение, а
также создание женского клуба или обновление футбольного
поля. За два года существования этого механизма, жители подали
около 170 проектов, из которых для реализации были выбрано 80,
общая стоимость которых составила 3 млн лари.
В 2016 году к практике реализации ПБ присоединились
муниципалитет города Гори, а в 2017 году кроме Марнеульского и
Горийского

муниципалитетов,

гражданский

бюджет

будет

осуществлен в Сачхерском и Боржомском муниципалитетах.
Поскольку

регионы

сильно

отличаются

по

своей

специфике, процесс ПБ в каждом из муниципалитетов имеет
отличия. Например, в Боржомском муниципалитете жители,
совместно с представителями органов местного самоуправления,
разработали новую модель ПБ, которая касается всего свободного
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бюджета. Жители включены в процесс определения не только
проектов, но и приоритетов для муниципального бюджета.
Стоимость

всех

проектов

ПБ

будет

представлена

в

муниципальном бюджете или проекте приоритетов. Кроме того
весь процесс осуществляется

с применением электронной

системы определения приоритетов, а также последующего
наблюдения за процессом их осуществления.
Важно также отметить образовательный компонент. В
результате проведенных тренингов была подготовлена группа
тюторов, имеющих как практический, так и теоретический опыт
реализации ПБ и готовых содействовать внедрению в других
муниципалитетах Грузии.
Заключение
За три года работы с гражданским бюджетом в Грузии стало
очевидным,

что

это

реально

действующий

инструмент

гражданского участия, имеющий большой потенциал. Таким
образом можно выделить следующие особенности «грузинской
модели» ПБ:
 ПБ осуществляется в муниципалитетах (регионах, а
не городах как это имеет место в мировой практике);
 При осуществлении ПБ необходимо учитывать
множество

локальных

специфических

факторов

–

мультиэтничность, множество конфессий, языковые и
гендерные проблемы, специфику горных регионов, а
также регионов, пострадавших в результате войн и
конфликтов

и

на

территории

которых

проживают вынужденные переселенцы;
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компактно

 Жители принимают решения на консенсуальной
основе (а не путем голосования);
 Проекты в рамках ПБ, имеющие важные проблемы
для жителей и решающие их насущные проблемы
(обеспечение транспортными коммуникациями, газом,
водой и т.д.) на данном этапе требуют значительных
вложений, - поэтому важно внедрение
касающейся всего свободного бюджета

модели,

Механизм ПБ – это потенциал, открывающий пространство
для

совместного

принятия

решений

власти

и

граждан,

содействующей развитию гражданского общества, активизации
жителей и формированию ответственности за свое окружение.
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Participatory Budgeting as a Method of Citizens’ Participation
Resume
One of the most important elements of direct democracy is the
involvement of citizens into the decision-making process on the most
important issues for them. Formation of a financial policy is the best
area for this purpose.
This opportunity is provided by the participatory budgeting
(PB) (otherwise called citizens budget), was applied for the first time
in Porto Alegre (Brazil) in 1989. Few years ago it intensively began to
develop in Poland. In the last two years PB started in Ukraine,
Georgia and Moldova. For example, there are more than 160 cities
implementing PB in Poland, in Ukraine there is more than 60 cities
and towns and this number is growing. Observing the process of
involving citizens and local authorities and the effect that the
implementation of procedures of participatory budgeting gives, it can
be argued that this is one of the most important democratic
instruments.
The PB allows citizens to form a financial policy and have a real
impact on key decisions at the level of city (both in Poland and
Ukraine), region (as in Georgia), but also on the level of district or
school - wherever there is budgetary finances.
PB contributes to the development of civil society, the
activation of citizens and formation of responsibility for their
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environment,

promotes

the

authorities'

skills

to

conduct a

constructive dialogue and increase the transparency of their actions. It
also has a huge educational value, allowing the local population to
understand the principles of functioning of local governments and
their finances. Its main feature is public discussions between the
authorities and residents on the most important problems and needs of
the local population.
In the course of three years of work with the PB in Georgia, it
became obvious that it is a real instrument of civic participation and
engagement, which has great potential. Models of PB in Georgia have
some specifics – first, most part of them are implemented in
municipalities covering whole or part of the region) and not in
cities/towns as is presented in world practice. The other peculiarity is
that citizens make decision on the consensual base and not voting.
During implementing the PB in Georgia, it is necessary to take into
account a lot of local specific factors – multi-ethnicity, many
confessions, linguistic and gender issues, the specifics of mountain
regions, as well as regions affected by wars and conflicts. For the
current moment most part of PB projects in Georgia, which are
important for citizens (providing transport communications, gas,
water, etc.), require significant investments, there is important to
introduce a PB model that relates to the entire free budget of
municipality.
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ETHNIC MINORITY POLICY OF THE REPUBLIC OF
AZERBAIJAN AND THEIR RIGHT TO GET EDUCATION IN
MOTHER LANGUAGES

Introduction
Azerbaijan is one of the countries where historically different
ethnic groups lived side by side. The main population is ethnic
Azerbaijanis that figure out 91,6% of whole population, the other ethnic
groups are Lezgis, Russians, Talyshs, Avars, Tsakhurs, Kurds, Jews,
Udins, and Khinalugs 8,4% of population.
The Constitution of the Republic of Azerbaijan guarantees respect
for human rights and freedoms regardless ethnic origin, religion,
language or other distinctions. Thus, tolerance towards other nationalities
and ethnic groups is the main value of Azerbaijani people.
Geographical distribution
The latest population census conducted by the authorities of the
Republic of Azerbaijan dates from 2009 and according to this census,
Azerbaijan has a population of 8922.400 people of which 91,6 per cent
are ethnic Azerbaijanis. The main ethnic minorities are Lezgis (180.3
thousand or 2 per cent), Armenians (120.3 thousand or 1.3 per cent,
residing in Nagorno-Karabakh, territory occupied by the Armenian
Republic), Russians (119.3 thousand or 1.3 per cent), Talyshs (112
thousand or 1.3 per cent), Avars (49,8 thousand or 0.6 per cent), TurksMeskhetians (38 thousand or 0.4 per cent), Tatars (25.9 thousand or 0.3
per cent), Tats (25,2 thousand or 0.3 per cent), Ukrainians (21.5 thousand
or 0.3 per cent), Tsakhurs (12.3 or 0.1 per cent), Georgians (9,9 thousand
or 0.1 per cent), Jews (8,9 thousand or 0.1 per cents, which are divided
into European (Ashkenazi), Mountainous and Georgian Jews), Kurds
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(6,1 thousand or 0.1 per cent), Udins (3.8 thousand or 0.04 per cent) and
Khinaligs (2.2 thousand or 0.02 per cent)13 .
The ethnic groups living in the territory of Azerbaijan Republic
belong to four language families – Turkic, North Caucasian, IndoEuropean and Kartvelian. The majority of population –Azerbaijanisbelongs to Oghuz group of the Turkic languages and speaks Azerbaijani
languages.
Lezgis, Avars, Tsakhurs, Udis, Kryzs, Budugs and Khinaligs
belong to the North Caucasian subgroup and they mainly live in the
northeast and northwest of Azerbaijan. These groups have lived on the
territory of present-day Azerbaijan since ancient times (Yunus, 2004/5,
488).
Muslim and Christian Ingiloys (Georgians) inhabited in the
northwest of Azerbaijan belongs to Kartevlian language family. Talishs,
Tats and Kurds belong to the Iranian languages group of the IndoEuropean family of languages. Talishs one of the biggest ethnic group in
Azerbaijan are inhabited mainly in southeastern part of the country and
in Baku. The Tats divided into three religious groups: Muslim Tats,
Christian Tats (Monophysites) and the Tats-Judaists or Mountain Jews
mainly live in northeastern part of Azerbaijan (Gerber 2007, 8-10). The
Kurds mainly lived in some regions of Nakhchivan Autonomous
Republic and in Lachin, Kelbajar and Gubadly region. Lachin, Kelbajar
and Gubadly regions neighboring with Nagorno-Karabakh were occupied
by Armenian separatists, thus most of the Kurds became internaldisplaced persons and live in big cities such as Baku, Ganja and Sumgait
(Quliyeva 2012, 8).
The Russians who have settled in Azerbaijan at the 30s of the
19th century belong to the Slavic group of the Indo-European family of
languages and they mainly reside in the cities of Azerbaijan (Quliyeva
2012, 6).

13

Statistical yearbook of Azerbaijan 2016, State Statistical Committee of the Republic of
Azerbaijan, p 80
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Armenians the other ethnic minority group belongs to the IndoEuropean language family live mainly in the mountainous part of
Karabakh. Their mass settlement to this region from Iran and Turkey
began in the 20-30s of the 19th century after the “Turkmenchay Peace
Treaty” signed between Russian Empire and Iran on 10 February 1828.
It was impossible for Azerbaijani Government to conduct a
population census in 2009 in the territory of the former NagornoKarabakh occupied by Armenia, but it is supposed that their number is
approximately 120,3 thousand. Indeed, as a result of war Armenia
occupied 20% of Azerbaijani lands in Nagorno-Karabakh and
neighbouring and surrounding 7 regions, which were homogeneously
Azeri-populated. Though there is a ceasefire since 1994 and negotiation,
still this problem stays unresolved and ethnic Armenian separatists, with
Armenia's support, continues to control the occupied territories of
Azerbaijan. Besides, about 30 thousand Armenians live outside of
Nagorno-Karabakh region, including Baku city, in spite of armed conflict
with Armenia and continued occupation (Yunus 2004/5, 488)
Furthermore, the Nagorno-Karabakh war has deeply affected interethnic relations in Azerbaijan. After hard years of war some Azerbaijanis
and as well minorities including Armenians, Russians, Jews and etc.
emigrated to foreign countries for better life. In fact due to the war
economic situation of the country was not so good and this led some of
the ethnic minorities which have relatives in other countries leave the
country. According to the 1999 census, the Russian population in
Azerbaijan fell to a third of its 1979 level, with 141’700 officially
registered. The current estimates are even lower, at about 119.300. The
same trend affected smaller minority groups, such as the Avars, Jews,
Ingiloys, Tats, and Tsakhurs14.
Historical background

14

Statistical yearbook of Azerbaijan 2016, State Statistical Committee of the Republic of
Azerbaijan, p 80.
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Today the Republic of Azerbaijan has an ethnically diverse
population. Representatives of more than 100 ethnos live in the country.
Representatives of all nationalities, small peoples, ethnic minorities and
ethnic groups lived together in harmony from the ancient times in
Azerbaijan. Undoubtedly, this phenomenon stems from the national
mentality of Azerbaijanis, their tolerance towards cultures of other
peoples.
The tolerance towards the ethnic minorities in Azerbaijan has a
long history. The first secular democratic republic in the Muslim world
the Azerbaijan Democratic Republic was proclaimed by the Azerbaijan
National Council on 28 may 1918. The declaration of independence of
the ADR - guaranteed the civil rights to all the citizens residing within its
borders irrespective of nationality, religious confession, class affiliation,
estate and sex15.
During the ADR - in the first Azerbaijani Parliament the national
minorities were well represented. In fact out of 120 seats, 21 were
occupied by Armenians, 10 by Russians, 4 by Germans, Jews, Georgians
and Polishes16.
Even the Azerbaijani government passed the law on the right of
the national minorities to be educated in their mother tongue in 1918 that
recognized the right of the minorities living in Azerbaijan to be educated
in their own. The Law on Citizenship from August 1919 introduced jus
soli extending Azerbaijani citizenship to all the subjects born on the
territory of the ADR (Агамалиева 1998, 313).
The territory of Azerbaijan was occupied by Red Army on 28
April of 1920 and became part of USSR. During the first years of USSR
Soviet policies were rather supportive of cultural diversity and ethnic
identity. In the 1920s, most of ethnic groups in USSR had their own
schools and even issued magazines and newspapers in their languages.
But by the 1930s, when Stalin created his authoritarian regime there were
15

Azərbaycan Cümhuriyyəti Hökumət qanun və binagüzarlıqları məcmuəsi, 1919, №1, s.
5—7.
16
Azərbaycan tarixi, VII cilddə, V cild, Bakı, Elm 2008, 282.
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drastic changes in Soviet ethnic policies. Ethnic minorities in the Soviet
Union were subjected to strict constraints (Matveeva 2002, 8).
During the Soviet period population censuses deliberately
understated the numbers of minor ethnic populations. Some minorities
were classified as parts of bigger ethnicities. At the consequence of
Soviet policy toward ethnic minorities some groups simply vanished
from the Soviet ethnic map.
Ethnic minority policy of the Republic of Azerbaijan after
independence
With the collapse of the Soviet Union and the fall of communism,
the restoration of the independence was perhaps one of the greatest
achievements in the history of the modern Azerbaijan. It also brought
new challenges and tasks ahead of the young country. The newly
established Republic of Azerbaijan considers the issue of protection of
national minorities in the framework of its multiculturalism policy.
Azerbaijan’s Constitution and citizenship legislation reveals that
Azerbaijan’s nation-building policies have been, indeed, consistently
“civic” and not“ethnic” in character. The state, in fact, supports actively
the minorities living on the territory of the country. It is important to
observe that the notion of ethnicity is deliberately avoided and has been
even removed from state-issued identification documents.
The laws supporting multiculturalism in Azerbaijan are:
Presidential Decree “On the protection of the
rights and freedoms and on state support for the promotion
of the languages and cultures of national minorities,
numerically small peoples and ethnic groups living in the
Republic of Azerbaijan (approved in 1992);
The Constitution of the Republic of Azerbaijan
(approved in 1995);
The Criminal Code (approved in 2000);
Law on Culture (approved in 2012).
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The Constitution of the Republic of Azerbaijan was approved on
November 12, 1995 through a referendum and came into force in
December 1995. It defines the preliminary conditions for Azerbaijan’s
multiculturalism policy. The rights of minority groups are guaranteed in
Article 18-Religion and state, Article 21- State language, Article 25Right to equality, Article 44- Right to nationality, Article 45- Right to
use mother tongue, Article 47-Freedom of thought and speech, Article
48-Freedom of conscience. According to the Constitution irrespective of
his/her nationality, religion, political identity, every citizen in the
territory of Azerbaijan enjoys an identical right.
Azerbaijan is party to more than 50 International Conventions
including International Convention on Elimination of All Forms of
Racial Discrimination, Council of Europe - Framework Convention for
the Protection of National Minorities, Charter for Regional or Minority
Languages, The European Convention on Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms (Quliyeva 2012, 5).
Specific measures are implementing by Azerbaijani Government
in pursuit of the State's policy in the following directions:
- the conservation and development of the distinctive cultures;
- languages and religions of national minorities and ethnic
groups;
- the free exercise of national traditions and customs, religious
ceremonies;
- the safeguarding of historical and cultural monuments
belonging to all national groups.
In 2005, a law was passed which allowed public broadcasting in
minority languages. Today the Government of Azerbaijan sponsors radio
broadcasts in Kurdish, Lezghian, Talish, Georgian, Russian and
Armenian. Ethnic communities of Azerbaijan publish approximately 15
newspapers in their languages and 30 in Russian (Quliyeva 2012, 5).
There are about 30 organizations and national cultural centers of
national minorities functioning in Azerbaijan. In areas with compact
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minority populations there are national and state theatres, amateur
associations, club-based amateur societies.
Education in minority languages: problems and challenges
All citizens of the Republic of Azerbaijan have equal rights of
education that is carried out in official language. However according to
Article 45 of the Constitution of the Republic of Azerbaijan, Article 7 of
the Law "On Education", and Article 3 of the Law "On Official
Language", education may be carried out in different languages of
national minorities.17
The Republic of Azerbaijan demonstrates respect to and creates a
favorable condition for all citizens regardless of their linguistic
background. Thus, in regions that are densely populated by minority
groups, schools offer two hours of classes per week in minority
languages (Council of Europe 2017, 22).
Statistically in 357 schools of 14 regions of the Republic of
Azerbaijan approximately 34 thousands of schoolchildren are taught
minority languages, such as Talysh, Lezghi, Avar, Tsakhur, Kurdish,
Judeo-Tat, Udi, Hebrow and Khinalug. Moreover, ten schools are run in
the regions of Azerbaijan with Georgian language instruction of which 6
schools, language of instruction is solely Georgian (Council of Europe
2017, Annex4). “Chabad Ohr Avner” is a Jewish school and Hebrew
language is taught at school number 46, both operate in Baku (Council of
Europe 2017, 19-20).
According to the Presidential Decree “On the protection of the
rights and freedoms and on state support for the promotion of the
languages and cultures of national minorities, numerically small peoples
and ethnic groups living in the Republic of Azerbaijan”, in total 16
textbooks and other teaching materials in minority languages have been
published since 1992 (Council of Europe 2017, 22).

17

Constitution of the Republic of Azerbaijan, 12 November 1995, Article 45.
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Moreover, 21 books for I-IV grades have been translated into
Georgian language in 2016 for the 10 schools where the instruction
language is Georgian. All the textbooks (except Georgian language) for
V - X grades are planning to be translated into Georgian language next
year (Illik hesabat 2016, 29).
The main difficulty of children belonging to ethnic minority
groups is their bad knowledge of instruction languages. The new preschool preparation classes help children to improve their knowledge on
Azerbaijani language or the other instruction languages (English,
Russian, and Georgian). The program prepares 5-year-old children to
schools 4 times a week. In 2015, the above-mentioned program covered
only 24% of all 5-year-olds, while in 2016, this figure reached 55, and it
is projected that the coverage will reach 70% in 2017 (Illik hesabat 2016,
18).
Conclusion
For centuries along with Azerbaijanis, representatives of a number
of other small peoples and ethnic minorities lived in the spirit of mutual
understanding and respect in Azerbaijan. The Constitution of the
Republic of Azerbaijan guarantees identical rights to all of citizens
irrespective of his/her nationality, religion, political identity.
According to the Constitution and Law on Education ethnic
minorities could get their education in their mother languages.
Despite there are some problems, like lack of teachers to teach in
ethnic languages and find specialist while preparing textbooks in ethnic
minority languages and still there is need to improve the level of
knowledge of instruction languages of children belonging to ethnic
minority groups, the Azerbaijani Government tries to create favorable
condition to all of its citizens. Thus can be the integration of ethnic
minorities to the society and not the segmentation.
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ეკა დარბაიძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი

სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში:
საქართველო და მსოფლიო გამოცდილება
მიუხედავად იმისა, რომ 21-ე საუკუნეში გვიწევს ცხოვრება, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიების, განვითარებისა და
სოციალური წინსვლის ერადაა მიჩნეული, სამწუხაროდ, კვლავ
აქტუალური რჩება ისეთ საკითხებზე მსჯელობა და მათი გადაჭრის გზების ძიებაზე ფიქრი, როგორიც სექსუალური შევიწროებაა.
მაინც რა არის „სექსუალური შევიწროება“? სექსუალური
შევიწორება ეს არის ქალთა დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ყველაზე დაფარული ფორმა, რომელიც ქალებს მამაკაცებთან შედარებით დაქვემდებარებულ მდგომარეობაში ამყოფებს, ლახავს მათ
ღირსებას, ხელს უშლის მათი პოტენციალის სრულ განვითარებას და შრომითი ურთიერთობების შენარჩუნებას. სამწუხაროდ
ყოველდღიურად მსოფლიოში ქალთა დიდი ნაწილი სექსუალურ ძალადობას განიცდის დაწყებული შედარებითი „მსუბუქი“
ფორმით, დამთავრებული ისეთი მძიმე ფორმებით, რასაც გაუპატიურება და ფემიციდი ჰქვია. სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებსა და ქუჩაში, დისკრიმინაციის რთულად იდენტიფიცირებადი და ნაკლებად ხილული ფორმაა.
მიუხედავად იმისა, რომ სექსუალური შევიწროება ნეიტრალური ტერმინია, იგი ქართულ სივრცეში ძირითადად ქალებს
ეხებათ, რადგან უმეტეს შემთხვევაში ქალები ხდებიან სექსუალ60

ური შევიწროების მსხვერპლნი. საჯარო სივრცეში სექსუალური
შევიწროების უჩინარ დისკრიმინაციად მიჩნევა რამდენიმე ფაქტორით არის განპირობებული. ერთის მხრივ, იგი სექსუალური
ძალადობის ნაკლებად მნიშვნელოვან ფორმად აღიქმება, ხოლო
მეორეს მხრივ კი მისი იდენტიფიცირება ხშირ შემთხვევაში
რთულია, რადგანაც იგი პატრიარქალურ საზოგადოებაში კაცების ნორმალურ ქმედებად და მასკულინობის ნორმად აღიქმება. სექსუალური შევიწროების ფორმებს, რომელსაც ყველაზე
ხშირად ვაწყდებით დღეს საქართველოში წარმოადგენს:
 არასასურველი შეხება
 შემაფასებელი კომენტარები
 სექსუალური კომენტარები
 დასტვენა ან დასიგნალება
 უარის მიუხედავად სახელის ან/და საკონტაქტო ინფორმაციის დაჟინებული მოთხოვნა
 სექსუალური ძალადობა
გაეროს ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის
აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის (CEDAW) მესამე თავის მე-11
მუხლის მიხედვით, სექსუალური შევიწროება წარმოადგენს გენდერული ნიშნით ძალადობის ფორმას და მოიცავს სექსუალური
ხასიათის ქცევას, განურჩევლად იმისა, ვერბალური იქნება ეს
თუ არა. მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან სამუშაო ადგილზე ქალთა დისკრიმინაციის შემთხვევები აღკვეთონ.
პეკინის დეკლარაციაც სექსუალურ შევიწროებას ძალადობის
ერთ-ერთ ფორმად განიხილავს და გაეროს წევრ ქვეყნებს მოუწოდებს, გაატარონ შესაბამისი პოლიტიკა მის აღმოსაფხვრელად.
რაც შეეხება ევროკავშირის სამართალს, 1976 წლის დირექტივაში
2002 წელს შევიდა ცვლილება თანასწორი მოპყრობის შესახებ,
სადაც აღნიშნულია, რომ “სექსუალური შევიწროება წარმოად61

გენს სქესის ნიშნით დისკრიმინაციას და შესაბამისად, უნდა იქნას აკრძალული. აღნიშნული კანონის მე-2 მუხლი განმარტავს
სექსუალურ შევიწროებას, როგორც „სექსუალური ხასიათის არასასურველ, სიტყვიერ, არასიტყვიერ და ფიზიკურ ქცევას, რომლის მიზანია ან იწვევს პირის ღირსების შელახვას ან დამაკნინებელი, მტრული, დამამცირებელი ან შეურაცმყოფელი გარემოს
შექმნას (Council Directive 2002/73/EC, Art.2).
სექსუალური შევიწროების საკითხი აღნიშნულია შრომის
საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციაშიც და უფრო მეტიც,
2018 წლისთვის დაგეგმილ საერთაშორისო კონფერენციაზე შევიწროების თემა ფართოდ იქნება განხილული და მიღების შემთხვევაში, ხელმომწერი სახელმწიფოები ვალდებულნი იქნებიან
სამუშაო ადგილებზე სექსუალური შევიწროების ფაქტები აღმოფხვრან.
მკვლევარები განასხვავებენ სამი სახის სექსუალურ შევიწროებას:


სექსუალური შევიწროების ფიზიკური ფორმე-

ბი, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს არასასურველ შეხებას, მოხვევას, კოცნას, ჩახუტებას და ა.შ.;


შევიწროების ვერბალური ფორმები, რომელიც

მოიცავს სქესობრივი ხასიათის ხუმრობებს, კომენტარებს,
მუქარას და კითხვებს გარეგნობასთან, ცხოვრების სტილთან ან ორიენტაციასთან დაკავშირებით;


შევიწროების არავერბალური ფორმები, იგი გუ-

ლისხმობს მიშტერებას, დაჟინებით ყურებას. შევიწროების არავერბალური ფორმა იგივე კიბერშევიწროებაც არის
და გულისხმობს სექსუალური ხასიათის შეურაცხმყოფელ შეტყობინებების, ფოტოების, საჩუქრების გაგზავნას
ან ჩვენებას ელექტრონულ სივრცეში.
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საინტერესო რა მდგომარეობაა აღნიშნული პრობლემის
კუთხით ევროპულ სახელმწიფოებში, როგორია სექსუალურ შევიწროებასთან ბრძოლის საკანონმდებლო ბაზა და დანაშაულის
სტატისტიკა, როგორია შევიწროების წინააღმდეგ ამ ქვეყნების
ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგია.
სექსუალური შევიწროება მთელს მსოფლიოში დისკრიმინაციის გავრცელებული ერთ-ერთი ფარული ფორმაა და მას
ქვეყნები სხვადასხვა მეთოდებით ებრძვიან. კვლევების მიხედვით, ევროკავშირის ქვეყნებში ქალთა 40-50% ყოველდღიურად
სამუშაო ადგილებზე სხვადასხვა ფორმით სექსუალურ შევიწროვებას განიცდის. ფუნდამენტურ უფლებათა სააგენტოს (FRA) მიერ ევროკავშირის ქვეყნებში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ
ფიზიკური სექსუალური შევიწროება (ნებისმიერ სიტუაციაში
და არა მხოლოდ სამუშაო ადგილზე) ყველაზე გავრცელებული
ფორმაა, რომლის შემდგომ მოდის სიტყვიერი, ხოლო ბოლოს კი
არავერბალური სექსუალური შევიწროება:
 ფიზიკური სექსუალური შევიწროება: ქალების 29%-ს ევ-

როკავშირში გამოცდილი აქვს არასასურველი შეხება, მოხვევა ან
კოცნა.
 სიტყვიერი სექსუალური შევიწროება: ქალების 24%-ის

მიმართ ადგილი ჰქონდა სექსუალური ხასიათის კომენტარებს
ან შეურაცხმყოფელ ხუმრობებს.
 სექსუალური

შევიწროების არავერბალური ფორმები

(მათ შორის კიბერშევიწროება): ქალების 11%-ს მიღებული აქვს
არასასურველი ან შეურაცხმყოფელი სექსუალური ხასიათის
ელექტრონული წერილები, მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ან
შეურაცხმყოფელი, შეუფერებელი წინადადებები სოციალური
ქსელებით.
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2015 წლის მარტში გერმანიის ანტი-დისკრიმინაციულმა
სამსახურმა წარმოადგინა საინტერესო კვლევა, რომლის თანახმად აღმოჩნდა, რომ გერმანიაში რესპოდენტთა ნახევარზე მეტი
განიცდიდა სექსუალურ ძალადობას დასაქმების ადგილზე და
მათგან მხოლოდ 19% ფლობდა ინფორმაციას საკუთარ უფლებათა შესახებ, მათ შორის 18% იყო ქალი, ხოლო 2% კი მამაკაცი.
(Sexual Harassment Rife in Workpaleces: Report. 3 Marc, 2015. The
Local.de). გერმანული კანონმდებლობის მიხედვით, სექსუალური შევიწროების ან ძალადობის მსხვერპლს თავდაცვის უფლება
აქვს მხოლოდ მაშინ, როდესაც უშუალოდ ხდება შევიწროება,
ხოლო თუ არასასურველი ქმედება დამთავრდა და მსხვერპლმა
შემდგომ

განახორციელა

თავდაცვა,

აღნიშნულ

ქმედებაში

მსხვერპლი, შესაძლოა, თავად იქნეს დამნაშავედ მიჩნეული და
ვალდებული აღმოჩნდეს პასუხი აგოს კანონის წინაშე.
საფრანგეთში სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯადია
მორალური და სექსუალური შევიწროება და 15 000 ევრომდე ჯარიმას, ან ერთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთს ითვალისწინებს, ხოლო დანაშაულის განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში
ორ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, ან 30 000 ევრომდე ჯარიმას. უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთ შემთხვევაში ხშირად სექსუალურ შევიწროებად განიხილება მაღალი რანგის თანამდებობის
პირების მიერ ჩადენილი დისკრიმინაციული აქტი (მაგ. სამუშაო
ადგილზე), ამავდროულად არსებობს მორალური შევიწროება,
რაც გულისხმობს განმეორებად ქმედებას, რომელიც მოქმედებს
ადამიანის მენტალურ და ფიზიკურ მდგომარეობაზე და იწვევს
მის დეგრადირებას, და შესაბამისად ორივე მათგანი ისჯება კანონით. საინტერესოა, რომ 2016 წლის მაისში რიგით უკვე მეჩვიდმეტე მინისტრმა ქალმა გააკეთა განცხადება საფრანგეთის
მინისტრთა კაბინეტიდან, პოლიტიკაში არსებულ სექსუალურ
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შევიწორებასთან დაკავშირებით და მის მიერ გაკეთებულ განცხადებას ყოფილმა თექვსმეტმა მინისტრმა ქალმა მოაწერა ხელი. ეს იყო ქრისტინე ლაგარდე, საერთაშორისო სავალუტო
ფონდის ამჟამინდელი ხელმძღვანელი და საფრანგეთის ყოფილი ფინანსთა მინისტრი. (Face au sexism, 17 ex-ministres lancent
un appel: “Nous ne nous tairons plus”, Europe 1. 14 mai 2016).
დიდი ბრიტანეთში სექსუალურ შევიწროება რეგულირდება სექსუალური დანაშაულების შესახებ 2003 წლის „სექსუალური ძალადობის“ (Sexual Offences Act, 2003) აქტით, რომელიც სხვა
კანონებთან შედარებით, უკეთ ასახავს საჯარო სივრცეში შევიწროების შინაარსს. ბრიტანული კანონმდებლობით სექსუალური
შევიწროების ელემენტებად მოიაზრება:
 ქმედება, როდესაც ადამიანი განზრახ ეხება მეორე ადამიანს;


თუ შეხება არის სექსუალური ხასიათის;



ადამიანი, რომელსაც ეხებიან, არ უნდა იძლე-

ოდეს თანხმობას (როდესაც აღნიშნული ქმედება ხორციელდება მისი ნების საწინააღმდეგოდ).
დიდ ბრიტანეთში 2016 წელს პროფესიული კავშირის კონგრესისა და ყოვედღიური სექსიზმის პროექტის ფარგლებში ჩატარებულმა კვლევებმა ცხადყო, რომ ქალების ნახევარზე მეტი
(52%) განიცდის სექსუალურ შევიწროებას სამუშაო ადგილზე.
რაც გულისხმობს როგორც ფიზიკურ ურთიერთობას, ასევე არასასურველ რეპლიკებს და სხვა მსგავსი ტიპის ქმედებებს. ასაკის
დაკონკრეტებასთან ერთად ამ ტიპის ქმედების პროცენტული
მაჩვენებელი კიდევ უფრო ზევით იწევს, რადგან 16-24 წლის ასაკთა ჯგუფის გამოკითხვის შედეგად, რესპოდენტთა 63% აფიქსირებს რომ გამხდარა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი
(Half of Women in UK have Been Sexually Harassed at Work, Study
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Finds, The Guardian, 10 August, 2016). მიუხედავად იმისა, რომ კანონით მკაფიოდ არის განსაზღვრული ის ფაქტი, რომ სექსუალური შევიწროება დისკრიმინაციაა და იგი არის დასჯადი, ბრიტანელი ქალბატონები საუბრობენ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან
არ ხდება კანონის მთელი ძალით გამოყენება და პოტენციური
და მსგავსი ქმედების ჩამდენი პირები, დანაშაულის ჩადენის
შემთხვევაში ვერ გრძნობენ საფრთხეს. აღნიშნულ საკითხს ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა დიდი ბრიტანეთის
მთავრობა, სადაც აღნიშნული იყო, რომ სექსუალური შევიწროება არის დასჯადი ქმედება და ასეთ შემთხვევაში მსხვერპლმა
დაუყონებლივ უნდა მიმართოს შესაბამის ორგანოებს, რათა
მოხდეს დანაშაულზე დროული რეაგირება, რომ სექსუალური
შევიწროების ნებისმიერი მსხვერპლი დიდ ბრიტანეთში არის
დაცული თანასწორობის აქტით და მოძალადე აუცილებლად
დაიჯება კანონის მთელი სიმკაცრით.
საინტერესოა შვეიცარიის შემთხვევა სექსუალურ შევიწროებასთან ბრძოლის კუთხით, აღსანიშნავია, რომ შვეიცარიის კონფედერაციის კონსტიტუციაში 1981 წელს შევიდა სექსუალური
შევიწროების განმარტება, რომელშიც აღნიშნული იქნა, რომ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი შესაძლოა გახდეს როგორც
ქალი, ასევე მამაკაცი (შვეიცარიის კონსტიტუციის მე-4 მუხლი).
სექსუალურ შევიწროებას ქვეყანაში არეგულირებს, არა მარტო
ქვეყნის უმაღლესი კანონი, არამედ არაერთი სამართლებრივი აქტი, რომლებშიც საუბარია როგორც აღნიშნული დანაშაულის
ფორმებზე და მათ სიმძიმეზე, ასევე მსხვერპლის მიერ სარჩელის
შეტანის პროცედურებზე. 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული
შვეიცარიაში რიგი ღონისძიებები იქნა გატარებული ქვეყნის ხელისუფლების მიერ სექსუალური ძალადობის პრევენციის კუთხით. საინტერესოა, რომ შვეიცარიაში კომპანიის ხელმძღვანელე66

ბი ხელს აწერენ დეკლარაციას და პირობას დებენ, რომ მათ დაწესებულებაში, სამუშაო ადგილებზე ადგილი არ ექნება სექსუალური შევიწროების შემთხვევას, და რომ ასეთ შემთხვევათა გამოვლენისას მსხვერპლი მიიღებს მხარდაჭერასა და დამნაშავის
მიმართ გატარებული სანქციები იქნება ძალიან მკაცრი. ქვეყანაში ფუნქციონირებს უამრავი ცენტრი, სადაც დახმარების მიღება
შეუძლიათ დაზარალებულებს. ასეთი ცენტრებია მაგალითად:
ადგილობრივი და რეგიონული მომსახურების ცენტრები, თანასწორობის ოფისები, დასაქმებულ ქალთა დახმარების საკონსულტაციო ცენტრები, შერიგებისა და დახმარების კანტონალური ბიუროები. არსებობს ასევე სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში მსხვერპლის დასახმარებლად განკუთვნილი ისეთი
ინტერნეტ საიტები, როგორიცაა www.harcelementsexuel.ch და ასევე 24 საათიანი ინტერაქტიული საინტი Non ce non.ch-ი.
აშშ-ში სექსუალურ შევიწროებაზე ღიად საუბარი ჯერ კიდევ 1979 წელს დაიწყო, თუმცა სამუშაო ადგილზე მტრული გარემოს შექმნაში დამნაშავეთათვის 1991 წლამდე მხოლოდ ფინანსური სანქციები არსებობდა, ამავე წელს დადგინდა, რომ სტანდარტები შემუშავებული უნდა ყოფილიყო არა მოძალადის, არამედ მსხვერპლის პერსპექტივიდან. დღესდღეობით ამერიკის
შეერთებულ შტატებში სექსუალური შევიწროება რეგულირდება
1984 დისკრიმინაციის აქტით და განიმარტება, როგორც არასასურველი სექსუალური შეთავაზება და ან სექსუალური ხასიათის
ქმედების არასასურველი მოთხოვნა ისეთ გარემოებებში, რომელშიც ჩვეულებრივ გონიერი ადამიანი თავს იგრძნობდა შეურაცყოფილად ან შეშინებულად (თავი 28A) (Weizer. P. 2002, Sexual
Harassment). საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროებას ამერიკაში მისი გამოვლენის ფორმის მიხედვით ყოფენ და თითოეულ მათგანს სხვადასხვა ან რამდენიმე კანონი არეგულირებს
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სხვადასხვა შტატში. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების

ძალისხმევის

მიუხედავად,

ბოლოდროინდელი

კვლევები ცხადყოფს, რომ სექსუალური შევიწროების ფაქტები
ამერიკაში კვლავაც ხშირია, განსაკუთრებით შავკანიანი მოსახლეობის მიმართ.
სექსუალურ შევიწროებასთან, როგორც გენდერული ნიშნით ძალადობის ერთ-ერთ დანაშაულთან, ბრძოლის კუთხით
არანაკლებ საინტერესოა ბელგიის შემთხვევა. კერძოდ, 2014
წლის 21 მაისს, თანაბარი შესაძლებლობების ფედერალური მინისტრის ინიციატივით, მთავრობამ მნიშვნელოვანი ცვლილებები განახორციელა 2007 წლის „დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ კანონში“ და სქესის ნიშნით დისკრიმინაცია სისხლის სამართლის კანონით დასჯად დანაშაულად გამოაცხადა. აღნიშნული ინიციატივა უკავშირდება ბელგიის ქალაქ ბრიუსელში
მცხოვრებ სტუდენტ გოგონა სოფი პიტერსის მიერ გადაღებულ
ვიდეოს, სახელწოდებით Femme de la Rue (ქალი ქუჩიდან), რომელმაც ფარული კამერის საშუალებით შეეძლო დაეფიქსირებინა
და გაესაჯაროებინა ბრიუსელის ქუჩებში კაცების მიერ ქალთა
შევიწროების ფაქტები. აღნიშნული კანონის მიღებას გარკვეული
კრიტიკა მოჰყვა საზოგადოების ნაწილის მხრიდან, მათ შორის,
ქუჩაში შევიწროების წინააღმდეგ მიმართული ცნობილი მოძრაობა Hollaback-ის მხრიდან, რომლებიც კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდნენ ქუჩაში შევიწროების სისხლის სამართლებრივ
დანაშაულად განსაზღვრას და აღნიშნულ ქმედებას მრავალმხრივი მიზეზით ხსნიდნენ. მათი აზრით, ყველა ვიდეო, რომელშიც ქუჩაში გადაღებული სექსუალური შევიწროება იყო ასახული წარმოადგენდა „ერთეულ“, პერსონალურ ისტორიას და
კანონის ამ სახით მიღება და მოვლენების ამგვარი განვითარება
ხელს შეუწყობდა ახალი სტერეოტიპების ჩამოყალიბებას საზო68

გადოებაში. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ აღნიშნულ ვიდეოში
ასახული ქუჩაში განხორციელებული სექსუალური შევიწროების დროს, ხშირ შემთხვევაში ფერადკანიანი მამაკაცები ფიგურირებდნენ, და შესაბამისად, სტერეოტიპი, რომ ძირითადად ფერადკანიანი კაცები უფრო ხშირად ავიწროებენ ქალებს, კიდევ
უფრო გამყარდებოდა ამგვარი ვიდეოების ჩვენების საფუძველზე. ამგვარად, ის მამაკაცები, რომლებიც ეთნო-კულტურულ უმცირესობებთან ასოცირდებიან, შესაძლოა, ზეწოლის და კონტროლის ობიექტი გამხდარიყვნენ. მოძრაობა Hollaback-ი ღრმად
იყო დარწმუნებული, რომ მსგავსი საკანონმდებლო რეგულაციის მიღება ბელგიაში ხელს შეუწყობდა სექსიზმის რასიზმით ჩანაცვლებას. მიუხედავად საზოგადოების გაკვეული ნაწილის
მძაფრი კრიტიკისა, ფაქტია, რომ ბელგიაში კანონი სექსიზმის
წინააღმდეგ მაინც შევიდა ძალაში. ბელგიური კანონმდებლობით, სექსიზმის წინააღმდეგ ნორმის მიხედვით: „კანონის მიზნებისათვის, სექსიზმი არის ნებისმიერი ქმედება ან ქცევა [სისხლის
სამართლის კოდექსის 444-ე მუხლში მითითებულ სიტუაციაში],
რომელიც აშკარად მიზნად ისახავს პირის შეურაცხყოფას მისი
სქესის გამო, ან იგივე მიზეზით განხორციელებული ქმედება პირის დამცირების მიზნით ან პირის მხოლოდ სქესობრივ განზომილებაში განხილვა ისე, რაც სერიოზულ ზიანს აყენებს პირის
ღირსებას“ (Service Public Federal Interieur et Institut pour L’Egalite
des Femmes et Des Hommes, Chapitre 2. Art 2.). აღნიშნულმა ახალმა კანონმა შემოიტანა სქესის ნიშნით შევიწროების დეფინიცია
და დაკონკრეტდა მისი საზღვრები „ე. წ. საჯარო სივრცის საშუალებით“, რაც თავისთავად გულისხმობს როგორც ქუჩას, ასევე
სხვა საჯარო სივრცეებს. ბელგიის ხელისუფლებამ სექსუალური
შევიწროების ჩადენისათვის შემოიღო ჯარიმა 1000 ევროს ოდენობით ან თავისუფლების აღკვეთა ერთი თვიდან ერთ წლამდე.
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შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის განმარტებით, სექსუალური შევიწროების მსხვერპლისთვის მტრული სამუშაო გარემოს შექმნა გულისხმობს სექსუალური ხასიათის ან სქესზე მიმართულ ხუმრობებს, არასასურველ რეპლიკებს ან შეხებას, რომელიც ხელს უშლის ადამიანს სამუშაოს შესრულებაში. შრომის
საერთაშორისო ორგანიზაციის ექპერტები სექსუალურ შევიწროებას განმარტავენ, როგორც: „ნებისმიერი შეუსაბამო შენიშვნას,
ხუმრობას, პიროვნების ჩაცმულობაზე, გარეგნობაზე, ასაკზე,
ოჯახურ სიტუაციაზე; ქედმაღლური ან პატერნალისტური დამოკიდებულებას, რომელიც ატარებს სექსუალურ ქვეტექსტს და
ლახავს პიროვნების ღირსებას; ნებისმიერი არასასურველი
თხოვნა ან მიწვევა, იმპლიციტური თუ ექსპლიციტური, მიუხედავად იმისა, შეიცავს თუ არა მუქარას. ნებისმიერი სახის მზერას ან სხვა ჟესტიკულაციას, რომელიც ასოცირდება სექსუალობასთან და ნებისმიერი სახის არასასურველი ფიზიკური კონტაქტი, როგორიცაა შეხება, ჩქმეტა, მოფერება თუ თავდასხმა (შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, N 111 კონვენცია, ჟენევა 1996).
განასხვავებენ სამუშაო ადგილზე განხორციელებული სექსუალური შევიწროების ორ სახეს:
1. Quid pro quo (მომსახურება მომსახურების სანაცვლოდ) - სექსუალური ხასიათის ფიზიკური, სიტყვიერი ან
არავერბალური ქცევა, რომელიც მიზნად ისახავს ზემოქმედების მოხდენას ადამიანის სამსახურსა და კარიერულ წინსვლაზე.
2. მსხვერპლისთვის მტრული, საშიში ან დამამცირებელი გარემოს შექმნა.
და მაინც მართლაც, რა განსხვავებაა საზოგადოებრივ თავშეყრის და სამუშაო ადგილებს შორის განხორციელებულ შევიწროებას შორის? პასუხი საკმაოდ არასასიამოვნოა. საზოგადოებ70

რივ თავშეყრის ადგილებში სექსუალურ შევიწროვებას შეიძლება ჰქოდეს ერთჯერადი ხასიათი, რომელიც დროში არ გრძელდება და, სავარაუდოდ, შემთხვევის ადგილზევე დასრულდება.
ხოლო რაც შეეხება სამუშაო ადგილზე სექსუალურ შევიწროვებას, იგი შეიძლება იყოს გრძელვადიანი და მსხვერპლს ნაკლებად ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ თავიდან აიცილოს იგი.
შევიწროება ადამიანს ხელს უშლის განვითარებასა და
სრულად რეალიზებაში, იგი ეწინააღმდეგება თანასწორობისა და
დისკრიმინაციის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით დადგენილ საკანონმდებლო და საერთაშორისო პრინციპებს. თუ შევიწროება
სამუშაო ადგილზე ხორციელდება, ადამიანს სქესის გამო სირთულეები ექმნება კარიერულ წინსვლასა და ისეთ სფეროებში
დასაქმებაში, სადაც ძირითადად განსხვავებული სქესის ადამიანები არიან დასაქმებული.
რა მდგომარეობაა სექსუალურ შევიწროებასთან ბრძოლის
სამართლებრივი კუთხით საქართველოში და არეგულირებს თუ
არა აღნიშნულ დანაშაულს კანონი? სამწუხაროდ, სექსუალური
შევიწროების რეგულირების კუთხით ჩვენს ქვეყანაში სრული
საკანონმდებლო ვაკუმია. ქართული კანონმდებლობის არც ერთი ნორმატიული აქტი არ შეიცავს სექსუალური შევიწროების
ცნებას და ბუნებრივია არც მის ფორმებს არ განიხილავს. საქართველოში სექსუალური შევიწროება წარმოადგენს ქალთა დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ყველაზე დაფარულ ფორმას, რომელიც
ქალებს დაქვემდებარებულ მდგომარეობაში აყენებს მამაკაცებთან შედარებით, ლახავს მათ ღირსებას, და ხელს უშლის შრომითი ურთიერთობების შენარჩუნებას და მათი პოტენციალის
სრულ რეალიზებას. კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ“, რომელიც 2010 წელს იქნა მიღებული საქართველოს პარლამენტის მიერ განმარტავს დასაქმების ადგილზე სექსუალურ
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შევიწროებას, თუმცა მას არ განსაზღვრავს, როგორც დასჯად
ქმედებად. კანონში ვკითხულობთ, რომ „დაუშვებელია შრომით
ურთიერთობებში სექსუალური ხასიათის ნებისმიერი არასასურველი სიტყვიერი, არასიტყვიერი ან ფიზიკური ქცევა, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს პირის ღირსების შელახვას ან
მისთვის დამამცირებელი, მტრული ან შეურაცმყოფელი გარემოს შექმნას (საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის
შესახებ, მუხლი 6.1.(ბ). გარდა ამისა, არ არსებობს რაიმე სახის
მექანიზმი/განყოფილება, რომელიც შეისწავლის სექსუალური
ძალადობის შემთხვევებს. რეგულარული ადმინისტრაციული
საჩივრები არ აძლევს მსხვერპლს კონფიდენციალურად დარჩენის საშუალებას. მსხვერპლს დამოუკიდებლად არ შეუძლია გამოიძიოს შემთხვევა, რადგან საზოგადოება დასაქმების ადგილზე
და ასევე ზემდგომი პირები არ იჩენენ არანაირ სოლიდარობას
მის მიმართ და პირიქით, ხშირ შემთხვევაში თავად მსხვერპლს
ადანაშაულებენ აღნიშნული შემთხვევის პროვოცირებაში.
გასულ წელს, მომზადდა კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც ნებისმიერი სახის სექსუალური შევიწროება, მათ შორის
შრომითი ურთიერთობისას განხორციელებული, ადმინიტრაციულ კანონდარღვევად ცხადდებოდა და კანონდამრღვევს ფინანსურ პასუხისმგებლობას აკისრებდა. კანონპროექტის ინიციატორი, რესპუბლიკური პარტია გახლავთ, პარტიის წევრების განცხადებით ასეთი კანონპროექტის საჭირობა განაპირობა სახალხო დამცველის 2015 წლის ანგარიშმა, რომელშიც საუბარი იყო
იმაზე, რომ სექსუალური ნიშნით შევიწროება სამუშაო ადგილზე, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ქმედებაა. ამავე ინიციატივას ასევე საფუძვლად დაედო გახმაურებული შემთხვევა ტელეკომპანია „იმედში“, როდესაც თანამშრომელმა პროდიუსერი
დაადანაშაულა მსგავის ტიპის ქმედებაში.
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2017 წლის 4 მაისს პარლამენტმა „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“
სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირებას დაუჭირა მხარი. საქართველოს კანონმდებლობა უკვე მოიცავს არა მხოლოდ ოჯახის
ფარგლებში, არამედ ზოგადად, ქალის მიმართ ძალადობას, როგორც პირად, ასევე საზოგადოებრივ სივრცეებში. ამავდროულად, კანონში მოცემული ცნება „ქალი“ გულისხმობს მდედრობითი სქესის იმ წარმომადგენელსაც, რომელსაც ჯერ არ შესრულებიათ 18 წელი. კონვენციის საშუალებით კანონში ასევე შევიდა
ცვლილება „ადევნებასთან“ დაკავშირებით, რომელიც სისტემატური უკანონო თვალთვალისა და არასასურველი კომუნიკაციის დამყარების მცდელობის შემთხვევაში დაისჯება ჯარიმით ან
120-დან 180 საათამდე ვადით საზოგადოებისათვის სასარგელო
შრომით, ანდა ორ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთით.
მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის საბჭოს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის შესახებ კონვენციის ხელმოწერით სახელმწიფომ აიღო
ვალდებულება, რომ სექსუალური შევიწროვებაც დასჯადი გახადოს (40-ე მუხლი) და შრომის კოდექსის მიხედვითაც ყველა სახის დისკრიმინაცია აკრძალულია, ეს საკითხი, სამწუხაროდ, მაინც კანონმდებლობის მიღმა აღმოჩნდა.
ოფიციალური სტატისტიკა საქართველოში სექსუალურ
შევიწროებასთან დაკავშირებით არ არსებობს, თუმცა სახალხო
დამცველის არაოფიციალური ცნობებით, ასეთი შევიწროების
მიმართ ყველაზე დაუცველები ძირითადად ახალგაზრდა და
ქორწინებაში არმყოფი ქალები არიან, რაც უმთავრესად მოიცავს
მაღალი თანამდებობის მქონე მამაკაცებისგან ახალგაზრდა ქალების საზოგადოებრივი ცხოვრების კონტროლსა და ისეთი ქა73

ლების დამცირების მცდელობას, რომლებიც არსებული სტერეოტიპის მიხედვით, „კაცის სამსახურში“ მუშაობენ.
საქართველოში სექსუალური შევიწროების პირველი ხმაურიანი შემთხვევა უკავშირდება აჭარის გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თანამშრომელ ქალს,
რომელმაც სამსახურში სექსუალური შევიწროების ფაქტზე უფროსს რეაგირება სთხოვა. ამ ფაქტის გამო იგი გაათავისუფლეს
და შესაბამის განცხადებაში მისი ქმედება მოხსენიებული იყო,
როგორც „უღირსი საქციელი“. ეს განცხადება უზენაესმა სასამართლომ უკანონოდ მიიჩნია, თუმცა გათავისუფლებული თანამშრომელი ამ დრომდე სამსახურში არ დაუბრუნებიათ.
საქართველოში საზოგადოების ცნობიერება სექსუალური
შევიწროვების შესახებ საკმაოდ დაბალია. ხშირ შემთხვევაში,
ქალთა მიმართ განხორციელებული სექსუალური შევიწროება
არ განიხილება დანაშაულად, როგორც საზოგადოების ასევე
მსხვერპლის მხრიდან, შესაბამისად ეს ართულებს ფაქტების გამოვლენის საკითხს და ასევე ამ პრობლემის აღმოფხვრას. იმისათვის, რომ ეს დამოკიდებულება შეიცვალოს, საჭიროა აქტიური
კამპანია როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე სახელმწიფოს მხრიდან. ეს ერთის მხრივ აამაღლებს საზოგადოების ცნობიერებას აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ასევე
მოახდენს სამართალდამცავი ორგანოების ჩარევას და დანაშაულის აღკვეთა/პრევენციას.
სექსუალური შევიწროვების პრობლემა აქტუალურია არამხოლოდ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და სხვა მსგავსი ტიპის
თავშეყრის ადგილებში, არამედ სამუშაო ადგილებზეც. 2014
წელს, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ ჩაატარა კვლევა
თბილისის მეტროში ქალთა მიმართ სექსუალური შევიწროვების
ფაქტზე (Street Harassment). კვლევა ჩატარდა დედაქალაქის მეტ74

როს თოთხმეტ მეტროსადგურში. შედეგები მართლაც საგანგაშო
აღმოჩნდა, რადგან კვლევაზე დაყრდნობით აღმოჩნდა, რომ მეტროთი მოსარგებლე ქალთა 45% გამხდარა სექსუალური შევიწროვების მსხვერპლი, 78.9%-ს ამ ფაქტზე რეაგირება არ ჰქონია,
ხოლო 85.5%-ს არავინ დაეხმარა და არც ერთ მათგანს არ მიუმართავს პატრულისათვის. ეს კი ორგანიზაციის აზრით, საზოგადოებაში ინფორმირებულობის ნაკლებობაზე მეტყველებს.
საქართველოს გარდა, მსგავი ტიპის შემთხვევებზე წერს ამერიკული გამოცემა „The Wall Street Journal”, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ნიუ იორკ სითის მეტროში, მსგავსი ტიპის დაფიქსირებული ქმედებები 50%-ს აჭარბებს. აქაც, უმეტეს შემთხვევაში,
მსხვერპლი ქალები არიან. ამ შემთხვევაშიც, საუბარია არასასურველ შეხებაზე, რეპლიკებსა და ნებართვის გარეშე ფოტო/ვიდეო
გადაღებაზე. თუმცა საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ჩვენი რეალობის მსგავსად, აშშ-ს მოქალაქე ქალბატონებიც ხშირ შემთხვევაში ერიდებიან პოლიციას მიმართონ და აღნიშნული ქმედება დააფიქსირონ, რადგან სჯერათ, რომ მათი საჩივარი არ იქნება სერიოზულად აღქმული. მაგრამ რეალობა სხვაა, რადგან ნიუიორკის პოლიციის დეპარტამენტის სამგზავრო განყოფილების
უფროსის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ მეტროს პოლიცია
განსაკუთრებული სერიოზულობით ეკიდება მსგავს შემთხვევებს და ადეკვატურ რეაგირებას ახდენს თოთოეულ კრიმინალურ საჩივარზე (Hafford M. NYC Subway Harassment is up 50%,
June 22, 2016).
2014 წელს, სოციალური მეცნიერების ცენტრის მიერ ჩატარდა კვლევა სამუშაო ადგილებზე სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით, სადაც კითხვაზე „გამხდარხართ თუ არა
სექსუალური შევიწროვების მსხვერპლი?“ პირდაპირ დადებითი
პასუხი რესპოდენტთა 3%-მა გასცა და განაცხადა, რომ ერთხელ
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მაინც განუცდია სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროება.
2%-ის თქმით, ეს შევიწროება ბოლო 12 თვის განმავლობაში მოხდა, ხოლო მას შემდეგ რაც კითხვის ფორმულირება შეიცვალა,
ხოლო შინაარსი აბსოლიტურად იგივე დარჩა, დადებითი პასუხის პროცენტული მაჩვენებელი 38%-მდე გაიზარდა, ხოლო კაცების რაოდენობამ კი 8%-ი შეადგინა.
ზემოთ მოყვანილი ფაქტებიდან გამომდინარე შეიძლება
დავასკვნათ, რომ სექსუალური შევიწროება ნამდვილად წარმოადგენს აქტუალურ პრობლემას მსოფლიოში, რომლის გადასაჭრელად სხვადასხვა ღონისძიებები ხორციელდება, თუმცა ჯერ
კიდევ დიდი სამუშაოა გასატარებელი, რადგან საზოგადოებაში
მყარადაა დამკვიდრებული სტერეოტიპები, რომელთა მიხედვითაც შევიწროების ეს სახე არასერიოზული, მსხვერპლისგან პროვოცირებული ან მხოლოდ ქალებისთვის არსებული პრობლემაა.
ამ და სხვა სტერეოტიპების აღმოფხვა აუცილებელია, რათა საზოგადოებაში ტოლერანტულმა გარემომ დაისადგუროს და თანაც, სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ სექსუალურ შევიწროებასთან ბრძოლა და მისი მაქსიმალურად ამოფხვრა გენდერული თანასწორობისა და ბალანსის დაცვის ერთერთი საწინდარია.
რა შეიძლება გამოიწვიოს სექსუალურმა შევიწროებამ და
რა შედეგებამდე შეიძლება მიიყვანოს მსხვერპლი? სექსუალური
შევიწროება მსხვერპლისთვის ძალიან სტრესულია, მისი ნეგატიური შედეგები აისახება არა მხოლოდ სამუშაო, საქმიან გარემოზე, არამედ მსხვერპლის ჯანმრთელობასა და მის მენტალურ
მდგომარეობაზე. მან შესაძლოა მსხვერპლში გამოიწვიოს დეპრესია, უძილობა, უსუსურობისა და თვით დანაშაულის შეგრძნება.
ადამიანები ხშირად კარგავენ თავდაჯერებულობას და თუ ეს
ხორციელდება სამუშაო ადგილზე, შესაძლოა მსხვერპლი საარ76

სებო წყაროს გარეშე აღმოჩნდეს. უფრო მეტიც, თუ მსხვერპლი
გადაწყვეტს ასეთი სამსახურის დატოვებას, ცუდი რეკომენდაციის შემთხვევაში, მის მომავალ კარიერულ წინსვლასაც შეექმნება
საფრთხე. თუ სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილზე ხორციელდება, იგი ბუნებრივია, ნეგატიურ გავლენას ახდენს ორგანიზაციაზეც, რადგან შეიძლება ორგანიზაციამ დაკარგოს ძლიერი თანამშრომლები ან აღნიშნულმა ფაქტმა გამოიწვიოს დასაქმებულებში მოტივაციის შემცირება, და რასაკვირველია, ნეგატიურად აისახება მათ იმიჯზე.
რა უნდა გაკეთეს საზოგადოების მხრიდან სექსუალური
შევიწროების პრევენციის მიზნით? ამ ყოველივეს გამოსასწორებლად აუცილებელია საზოგადოებაში და დასაქმების სფეროებში
ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, როგორიცაა ტრენინგები, შეხვედრები, საინფორმაციო ბუკლეტები. საჭიროა სამუშაო ადგილებზე ხელი შეეწყოს
განსხვავებულ სქესთა დაწინაურების თანაბარ შესაძლებლობას,
მათთვის დაცული გარემოს შექმნას და დაფასებას რომელიმე
სქესისთვის არატრადიციული პროფესიის არჩევის შემთხვევაში.
სექსუალური შევიწროების შემთხვეევაში კარგია, თუ
მსხვერპლი საკუთარ პოზიციას მყარად გამოხატავს, ან აცნობებს
მისთვის სანდო პიროვნებას, სამსახურის შემთხვევაში მაღალი
თანამდებობის მქონე პირს, ორგანიზაციას ან სახალხო დამცველის აპარატს, რომლის მოვალეობაც გენდერული თანასწორობის
შესახებ კანონის მიხედვით, გენდერული თანასწორობის დარღვევებზე რეაგირებაა. აუცილებელია, მსხვერპლს ჰქონდეს შევიწროების ამსახველი წერილობითი ჩანაწერი, დამამტკიცებელი
შეტყობინებები, აუდიოფაილები, არასასურველი საჩუქრები ან
სხვა სახის მტკიცებულებები.
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ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დღეს ამ მიმართულებით
ქართული კანონმდებლობის დახვეწაა. დღემდე ტერმინი “სექსუალური შევიწროება” საქართველოს კანონმდებლობაში არსად
მკაფიოდ არ არის განმარტებული. აუცილებელია, რომ პირველ
რიგში ხელისუფლების ძალისხმევით შეიქმნას და ჩამოყალიბდეს სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც შევლენ როგორც საჯარო, ასევე
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, გენდერის ექსპერტები, რათა კოორდინირებულად მოხდეს სექსუალური შევიწროების რეგულაციების ფორმებსა და მასთან დაკავშირებულ სხვა
მნიშვნელოვან ასპექტებზე შეთანხმება და შესაბამისი სამართლებრივი ჩარჩოს მომზადება. საჭიროა განიმარტოს, თუ რას
ნიშნავს ტერმინი „შევიწროება“ ანტიდისკრიმინაციულ კანონში,
ასევე კანონმდებლობის დასახვეწად საჭიროა ცვლილების განხორციელება შრომის, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის კოდექსში. საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროება
უნდა გახდეს სისხლის და ასევე, ადმინისტრაციულ სამართლის
კოდექსით გათვალიწინებული სამართალდარღვევა, რომელიც
დამნაშავეს ადმინისტრაციულ სამართლებრივ ან სისხლის სამართლებრივ სანქციებს დააკისრებს. დღევანდელი შრომის კოდექსში არსებობს ჩანაწერი, რომელსაც დისკრიმინაციის ზოგადი აკრძალვა შემოაქვს, თუმცა იგი არანაირად არ ეხება და არ
გულისხმობს კონკრეტულად სექსუალურ შევიწორებას, ან მის
ფორმებს. იგივე შეიძლება ითქვას კანონზე „გენდერული თანასწორობის“ შესახებ, რომელიც განმარტავს დასაქმების ადგილზე
სექსუალურ შევიწროებას, თუმცა არ განსაზღვრავს მას დასჯად
ქმედებად.
ფაქტია, რომ ქალთა და გოგონათა უსაფრთხოება და თავისუფლება, როგორც ადამიანის ფუნდამენტური უფლება, სერიოზული საფრთხის ქვეშ დგას როგორც საქართველოში, ასევე მის
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ფარგლებს გარეთ, მათ შორის ისეთ დემოკრატიულ და განვითარებულ სახელმწიფოებშიც, როგორიცაა ამერიკის შეერთებული
შტატები, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია და ა.შ. მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი ქვეყანა აღიარებს მამაკაცისა და
ქალის თანასწორობას და აღნიშნული გენდერული ბალანსის
დასაცავად შემუშავებულია მთელი რიგი რეგულაციები, ყოველდღიურ ცხოვრებაში მაინც ვაწყდებით ისეთ შემთხვევებს, როდესაც ჩვენი მეგობრები, ნაცნობები და თანამოქალაქეები ხდებიან გარკვეული დისკრიმინაციის მსხვერპლნი. მიუხედავად უკვე
არსებული გარკვეული ბერკეტებისა ასეთ შემთხვევათა წინააღმდეგ საბრძოლველად, საჭიროა უფრო ეფექტური და მრავალმხრივი კამპანია, რომელშიც აქტიურად იქნებიან ჩართულნი,
როგორც სახელმწიფო სტრუქტურები, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ყველა სეგმენტი. ამ შემთხვევაში საქმე გვექნება არამხოლოდ საზოგადოების მხრიდან სოლიდარობასთან, არამედ სახელმწიფოს მხრიდან ქმედითი რეგულიციების გატარებასთან,
რაც გარკვეულ დონეზე შეამცირებს მოძალადეთა რაოდენობას
და პოტენციურ მოძალადეს გაუქრობს დანაშაულის ჩადენის
სურვილს.
გამოყენებული ლიტერატურა
1) გაეროს ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღკვეთის
კომიტეტი, ზოგადი რეკომენდაცია №19, „ქალთა მიმართ
ძალადობა“
2) ევროპის საბჭოს კონვენცია ქალთა მიმართ ძალადობისა
და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის შესახებ, მუხლი 40
3) საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი).(2015). „ქალები და კაცები საქართველოში“
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4) „სექსუალური შევიწროვება (ჰარასმენტი) ტრანსპორტში“.
Gender Information Network of South Caucasus. 2014-11-27.
From
http://www.ginsc.net/home.php?option=article&id=31014&la
ng=ge
5) „სახელმწიფომ სექსუალური შევიწროვება დასჯადი უნდა
გახადოს“. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. 2016-04-08. From https://gyla.ge/ge/post/sakhelmtsifomseqsualuri-shevitsroeba-dasjadi-unda-gakhados
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Sexual Harassment in the Public Space: Georgian and World
Experience
Resume
Sexual harassment is defined as unwelcome sexual advances,
requests for sexual favors, and other verbal or physical conduct of a
sexual nature. Violence and harassment are attacks on personal
dignity, the right to equal and non-discriminatory treatment and often
a person’s health. Workers affected by it feel insecure about their
work; they are more frequently absent and may even be unable to
work, with consequent impacts on productivity and corporate and
public costs.
The Public Defender of Georgia, in his “Special Report on
Women’s Rights and Gender Equality” (2015), identifies sexual
harassment in the workplace as one of the most widespread and
unreported issues.
The practice of countries that have been successful in
preventing sexual harassment shows that introduction of such
mechanisms by employers is far more effective and less costly than
legal action. All private and public employers should clarify that they
do not tolerate sexual harassment; not only because it constitutes
discrimination but also because it reduces productivity and is
demoralizing for staff. An environment that is free from sexual
harassment, on the other hand, shows that the employer cares about
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its staff, which has a positive impact on the quality of work, the
working environment and the public image of the organization.
I think that the primary weapon to combat sexual harassment is
to raise awareness, to openly discuss the problem, support reporting
by creating complaints mechanisms and not to criticize victims who
choose to speak out about their experiences. Solidarity between
colleagues is also important; colleagues can provide helpful
information to the victim and support her or him to report the inciden
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FACING CIVIC CONSCIOUSNESS: A COMMODIOUS
CONCEPT FOR EMPIRICAL RESEARCH

Introduction
The study of relationships between citizens and the state continues
to be the focus of scientific research as one of the essential factors
underlying the success of democratic institutions. Field-specific concepts
and methodological approaches have been developed for more systematic
and grounded studies on this topic. Among these concepts, the concept of
civic consciousness has been employed in practical discourses and
applied sociological researches. Nevertheless, though its’ potential to be
developed as a singular and autonomous theoretical framework which
will enable triggering a meaningful interpretation of factors underlying
the civic behavior and self-reflection, the concept of civic consciousness
still remains raw and disregarded. The concept has not received its
concrete and widely accepted meaning at the academic level; there is a
lack of empiric research and data supporting to the further theoretical
development of the concept. As a result this leads to the various
interpretations and misinterpretations of the concept which complicates
the development of strong theoretical framework based on empiric
evidences.
To address this issue, the paper endeavors to introduce the concept
of civic consciousness as a viable and useful concept in applied
sociological research. The paper reveals how the literature has dealt with
this concept and derives the key interpretations of the latter. Through
analyzing the general approaches found in the literature and study of the
cohesive concepts including common consciousness, political
consciousness, political culture, civic culture and civic competence, a
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working definition of civic consciousness has been identified and
introduced, which will further enable quantitative reflection of civic
consciousness in applied sociological researches. Based on main
dimensional approaches, a multidimensional definition and structure of
civic consciousness is established and proposed.
Literature review
The term “civic consciousness” most frequently has been
employed at the discursive level commonly to specify attitudes and
participation of citizens in governmental, public and civic life along with
the other perceptions of the term. As for academic level, the concept has
not received its substantial and widely accepted meaning and
interpretation. The existing empirical researches generally do not go deep
into the definition of the term and take the intuitive perception of the
latter as granted.
One of the introducers of the term to the academic literature was
M. Janowitz, who used the latter with the meaning of “citizen’s being
conscious of duties towards state and home country” [Janowitz, M.,
1983]. According to Janowitz civic consciousness is broad awareness of
social and political responsibility which combines elements of reason,
self-criticism and political commitment with themes such as social
identity, personal habits, knowledge and values.
Further interpretations of the concept depart from the Janowitzs’
approach to introduce civic consciousness merely as “consciousness of
duties towards state and home country” and focus most on civic values
and attitudes towards democratic institutions. Introducing the concept of
“civic consciousness” as a “tentative” and meanwhile “viable” one, J.
Sandal emphasizes that it can be used to describe “individual process of
orientation in social and political life” [Sandahl, J., 2015, 1-15]. Sandal
outlines that civic consciousness aims at “understanding of contemporary
political life and political alternatives” [Sandahl, J., 2015, 1-15]. D. Close
describes civic consciousness as aggregate of attitudes relating to the
following: respect for law, support of government, concern for fellow
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citizens, and the willingness to promote public welfare [Close, D., 2003,
63-78]. T. Huasheng interprets civic consciousness as the initiative
knowledge of the relationship between individuals and the state or
society; “the rational cognition of citizenship, civic rights and liabilities
and civic virtues; the internalization and identification of the social
behavioral norms and basic values” [Huasheng, T., 2012, 110-116].
The empirical researches referring to the civic consciousness are
quite limited [e.g. Bunzl M., 2012, 105-123; Pope IV, A. 2014, 241–256;
Sandahl, J., 2015, 1-15; Cheung Ch., Ty Lee, Chan W., Leung K., 2014,
651-660; Valeeva A. R., Koroleva E. N. & Sakhapova K. F., 2014, 350353; Anisa, M. 2015, 454-469; Kovalchuk, V. 2015, 13-15; and etc.].
Within these quantitative empirical researches there are quite limited
attempts of revealing underlying structure of civic consciousness. One of
the attempts to measure civic consciousness is in the context of revealing
influence of young people’s engagement in activities in the school, youth
center, family and mass media on their civic consciousness [Cheung Ch.,
Ty Lee, Chan W., Leung K., 2014, 651-660]. On the other case the
authors used three components to describe the level of Technical
University Students’ civic consciousness, which are cognitive, emotional
and personal, practice-effective components [Valeeva A. R., Koroleva E.
N. &amp; Sakhapova K. F., 2015, 350-353]. Huasheng uses the
following dimensions to describe civic consciousness in contemporary
China: cognition of own roles, national identity, political participation,
legal consciousness, moral consciousness, ecological civilization, global
citizenship [Huasheng, T., 2012, 110-116]. Angelou J. provides further
development to Huasheng’s approach and identifies five factors
underlying the civic consciousness as follows: personal identity and
citizenship, national identity, moral consciousness, ecological
consciousness and social citizenship [Angelou J., 2015, 161-165].
To summarize, most of the researches aim at studying the level of
development of civic consciousness among youth in the context of
educational processes [e.g. Kovalchuk, V. 2015, Valeeva A. R., Koroleva
E. N. & amp; Sakhapova K. F., 2014, Valeeva A. R., Koroleva E. N.
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&amp; Sakhapova K. F., 2015 and etc.]. The authors prefer to adopt
qualitative approaches while dealing with civic consciousness [e.g.
Sandahl, J., 2015, Bunzl M., 2012, Pope IV, A. 2014, Anisa, M. 2015,
Kovalchuk, V. 2015, and etc.] rather than bringing it to the sphere of
“numbers” [e.g. Huasheng, T., 2012, Cheung Ch., Ty Lee, Chan W.,
Leung K., 2014 and etc]. On the whole, the review of key literature
reveals limited attempts to reveal underlying structure of civic
consciousness. Most of the definitions of civic consciousness in some
sense outline its multidimensionality describing it as an aggregation of
particular personal attitudes and characteristics serving as components of
the concepts [e.g. Close, D., 2003, 63-78, Huasheng, T., 2012, 110-116,
Angelou J., 2015, 161-165 and etc.].
Deriving a definition of “civic consciousness”
The employment of the term “consciousness” in social vocabulary
enables to adopt the notion of “reflexivity” which commonly belongs to
psychology and enables to interpret the “civic” orientations in lens of
reflexivity defining it as one of the important components of the concept.
As S. Ahonen states, the notion of consciousness is important as it gives
a personal meaning-attribution and is not merely about knowledge and
cognizance [Ahonen, S., 2005, 697-707]. The application of reflexivity
enables to escape the risk of oversimplification of the concept over being
merely defined as “knowledge”, “competenece” and “orientations”
towards the object.
Bearing in mind the final aim of introduction of the “civic
consciousness” into empiric research and construction of a measurement
model for the latter we derive multidimensional definition of the civic
consciousness, which considers incorporation of dimensions habitually
associated with this notion. Based on the analytical review of approaches
found in the literature we propose integration of the psychological
dimensions of constructs - cognitive, affective and behavioral
dimensions. These dimensions of the civic consciousness are identified
as follows: civic competence which is cognitive dimension and includes
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items referring to recognition of civic and democratic values and norms,
forms of civic engagement and etc., civic orientations and believes which
are affective dimension and include items referring to orientations and
believes towards civic values and norms, towards engagement to civic,
political and public life and etc., and deliberate civic behavior which is
behavioral dimension and include items referring to the commitment of
engaging into civic life, public discussions and etc., and finally selfreflection which is dimension referring to the orientations and believes
towards the “self” as a citizen and civic actor.
The objects of components of the “civic consciousness” were
accordingly identified based on the study of existing literature. Following
to the statement of B. Steenbergen who represents citizenship as the
notion of participation in public life (which is broader than political life)
and departs from a strict political definition of a citizen to a broader
(somewhat more sociological) definition, emphasizing the relationship of
the citizen with society as a whole [Steenbergen B. V., 1994, 1-9], we
distinguish three broad classes of the objects of orientations of the “civic
consciousness”: civic sphere, some aspects of public life and some
aspects of political life. The borders of these spheres are not precisely
defined, but rather interweaved.
All these spheres have their
intersections with each other, meanwhile having their unique
characteristics. In addition to these three main spheres, we distinguish
also “self” as a fourth object of orientations. This kind of definition of
object differs from the one of civic culture defined by Almond and
Verba, who treated the object of orientations of civic culture to be merely
political system rather than public or civic [Almond, G., Verba S., 1963,
pp. 15-26].
Thus, based on the defined dimensions and object of orientations
of “civic consciousness” we can derive the definition of the latter as a
system of particular personal immanences which express ones
competences, orientations, beliefs and deliberate behavior as well as selfreflection towards civic sphere, some aspects of political and public
spheres. Civic consciousness of a group or society is defined as a
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compound of civic consciousness of individuals of the particular
group/society. This definition enables us to establish multidimensionality
of civic consciousness considering it as a latent construct, being
intangible and unobservable in a direct manner, which can be measured
through a combination of directly observed items.
Relationship of the “civic consciousness” to the cohesive
concepts
In this part we introduce civic consciousness in the context of its
relationships to the cohesive concepts such as common or collective
consciousness, political consciousness, political culture, civic culture and
civic competence. This aims at better positioning the concept of civic
consciousness within the framework of these conceptual frameworks and
emphasizing the distinction and singularity of the latter. To interpret the
relationship of civic consciousness to its cohesive concepts we compared
the immanence’s of the subjects (orientations, cognition, views and etc.)
and object of these immanences (political system, civic society and etc.).
Common or collective consciousness is an umbrella concept
within the context of which civic consciousness is to be interpreted. E.
Durkheim defined collective consciousness as “the totality of beliefs and
sentiments common to the average members of a society which forms a
determinate system with a life of its own” [Durkheim, E., 1997, pp. 3839]. Individual consciousness is a projection of collective consciousness;
which means that one may affect in collective consciousness in rare
cases, but generally individual consciousness depends on collective one.
Analogy to the common consciousness the civic consciousness of society
is defined as a compound of indicators of individuals’ civic
consciousness which is very close to Durkheim’s definition of “common
to the average members”.
Political consciousness is defined as a mode of common
consciousness which is compound of theories, ideas, views and notions
that reflects attitudes towards political order, political system as well as
political institutions and leaders [Ирхин Ю., Зотов В., Зотова Л., 2002,
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511]. The distinction between the concepts of political consciousness and
civic consciousness is as follows: political system, political institutions
and leaders are defined as the main objects of the orientations in case of
political consciousness unlike civic consciousness which incorporate
political, civic and public spheres. The immanence of the subject in case
of political consciousness includes theories, ideas, views and notions
unlike civic consciousness which triggers psycological dimensions
(cognitive, affective, behavioral and self-reflectional).
By its definition civic consciousness is very close to the concept of
political culture as defined by G. Almond and S. Verba [Almond, G.,
Verba S., 1963, pp.15-26:], however there are several conceptual
differences between these concepts. The object of orientations of political
culture is generally defined as political sphere unlike civic consciousness
which involves above mentioned three general spheres of the object of
orientations. Civic culture is considered to as developed as high is the
political participation of citizens. For civic consciousness we shift to
more realized and deliberate participation of citizens which considers not
the absence or presence of any action but rather positioning of any action
as reflection of civic orientations.
As for the next cohesive concept - civic competence, it is
characterized as the ability required for enabling individuals to become
active citizens [EU Education Council, 2006], which is defined as
participation in civil society, community and/or political life,
characterized by mutual respect and non-violence - in accordance with
human rights and democracy [Hoskins, B., and others, 2006]. Civic
competence is defined to include two dimensions: cognitive dimensions
(knowledge and skills) and affective dimensions (attitudes and values)
unlike civic consciousness which includes four dimensions.
Conclusion
The concept of “civic consciousness” has been employed in
practical discourses and empirical research; however the precise and
widely accepted definition of the term has not been identified as for now.
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We propose definition of “civic consciousness” as a system of particular
personal immanence which expresses ones competences, orientations,
beliefs and behavior as well as self-reflection towards civic sphere, and
some aspects of political and public spheres. Civic consciousness of a
group or society is defined as a compound of civic consciousness of
individuals of the particular group/society. Thus we propose
establishment of multi-dimensional definition of civic consciousness
proposing an operationalization which includes four basic dimensions
comprising it (cognitive, affective, behavioral and self-reflection) and
object of the orientations as follows: civic sphere, some aspects of public
and political life, and “self”.
The introduction of relationships of civic consciousness to it’s
cohesive concepts including common consciousness, political
consciousness, political culture, civic culture and civic competence,
revealed some conceptual similarities and at the same time essential
distinctions between these concepts. These dissimilarities emphasize the
singularity of the concept of civic consciousness to be studied as a
distinct research question.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В
СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХЕ В СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Введение
Кавказский
регион находится
в
очень выгодном
географическом положении между Черным и Каспийским морем в
пересечении Европы и Азии. Северный Кавказ является
многонациональным,
многоязычным,
многоконфециональным
регионом России. Регион привлекает не только разнообразной
природой, а также разнообразным населением. Как известно более
170 народов живут в Российской Федерации и более 60-ти из них
относятся к Северному Кавказу.
Основой
государственной
политики
Российской
Федерации
является
сохранение
национальной идентичности этнических групп, развитие культуры и
сохранение этнических и национальных языков.
Правовой
статус
национальных
меньшинств
в
государственных
законах
и
в
международном
правовом акте
Государство управляет эту политику на основе правовых и
нормативных актов. В Российской Федерации существует
собственная, весьма обширная, нормативно-правовая база,
призванная гарантировать защиту прав национальных меньшинств.
Первым шагом на пути защиты прав национальных и
этнических меньшинств, проживающих на территории страны было
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принятие закона «О языках народов Российской Федерации». Закон
был принят Верховным советом 25 октября в 1991 году. Закон
вводил понятие языкового суверенитета, который определялся как
«совокупность прав народов и личности на сохранение и
всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и
использования языка общения». А также республикам в составе
России было закреплено право самостоятельно определять правовое
положение языков народов, проживающих на их территориях, в том
числе,
«устанавливать
статус
государственного
языка».
Закреплялись права граждан на свободный выбор языка воспитания
и обучения, на государство возлагалось «создание системы
воспитательное-образовательных
учреждений,
иных
форм
воспитания и обучения» на языках народов страны (О языках
народов Российской Федерации 1998).
Права и свобода национальных меньшинств, определяется
Конституций Российской Федерации, принятой в 1993. Были
обнаружены вопросы, связанные с национальными меньшинствами
нескольких статьях конституции. Согласно Конституции России,
государство гарантирует равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от расы, национальности, языка, религии.
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности. (Конституция Российской Федерации 1993). В
Конституции Российской федерации статье 26 гарантировала право
на использование родного языка: «Каждый имеет право на
пользование родным языком, на свободный выбор языка общения,
воспитания, обучения и творчества». Вопросы, связанные с языком,
отражались в статье 68 Конституций Российской Федерации.
Конституционно государственным языком России на всей
территории был признан русский язык, а республикам
предоставлено право устанавливать свои государственные языки
(Конституция Российской Федерации 1993).
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Права национальных меньшинств в Российской Федерации,
проживающих в России, а также местных законодательных и
нормативных
баз
регулируются
и
международными
договорами России.
Россия присоединилась к большинству универсальных
многосторонних договоров. Среди многосторонних региональных
договоров России, наряду с Рамочной Конвенцией, стоит упомянуть
Соглашение стран СНГ по вопросам, связанных с восстановлением
прав депортированных лиц, национальных меньшинств и народов,
подписанное в г. Бишкеке 9 октября 1992 году и Конвенцию
государств - участников СНГ “Об обеспечении прав лиц,
принадлежащих к национальным меньшинствам”, заключенную в
1994 г. Права национальных меньшинств в сфере образования
регулируются соответствующим Соглашением стран СНГ,
заключенным в 1992 г.
Кроме того, в 1992 году Россия и Венгрия подписали
Декларацию о принципах сотрудничества по обеспечению прав
национальных или этнических, религиозных и языковых
меньшинств.
Национальный язык как фактора
национальной идентичности
Основным ключевым фактором, влияющим на формирование
национальной идентичности в является язык. Северный Кавказ
является родиной многоязычных народов и здесь смешалось почти
40 языков. Государство обязано осуществлять ряд мер для
избежание потери языка и его сохранения. В республиканских
конституциях были закреплены право каждого на пользование
родным языком, свободный выбор языка общения, воспитания,
обучения и творчества.
В результате политики, которая долгое время велась в
Царской России, а также в Советской империи привела к угрозе
исчезновения некоторых языков. Репрессии народов в период
97

второй мировой войне, изменение алфавитов за короткое время,
приостановление обучения на родном языке являлось основными
причинами исчезновения некоторых языков. Для упращения работы
в местных органах русский язык стал основным языком. (Казанбиев
1960, 98). Туркский исследователь Октай Бингел оценил эту
ситуацию так: «Суд по шариату и религиозная система закрылось в
1926 году. Вместо арабского алфавита был принят латинский а
потом был применен кирильский» (Бингел 2013, 145-146).
Тем не менее, некоторые позитивные аспекты реформ
проведенных в сфере образования в советской империи не могут
отрицать. Таким образом, в результате образовательной политики
Советского государства уже в 30-е гг. XX в. образование в Севером
Кавказском регионе стало массовым и доступным. Этому
способствовали: создание широкой сети учебных заведений;
разработка алфавитов большей части языков горских народов и
издание учебников на этих языках; подготовка педагогических
кадров из числа коренных национальностей; соединение в
содержании образования достижений науки и сведений этнокультурологического
характера;
обучение
девочек-горянок;
привлечение широкой общественности к ликвидации неграмотности
среди взрослого населения. (Супрунова 2007, 30)
Эти и другие меры менее чем за 20 лет позволили
северокавказским республикам добиться подъема уровня
образования и национальной культуры. Однако начиная с 1970-х гг.,
школа Северного Кавказа постепенно утрачивала связь с
национальными
истоками,
она
становилась
все
более
формализованной, унифицированной и политизированной. В
результате проведенной ССР политики введение единого русского
языка, русификация и проведение обучения в национальных школах
на русском языке, к началу 1980-х гг. в Адыгее, КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии не осталось ни
одной школы с обучением на родном языке. Небольшое количество
таких школ действовало в Дагестане. Родной язык изучался как
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дополнительный учебный предмет, и его преподаванию не
уделялось должного внимания. В результате такой образовательной
стратегии выросло поколение молодых людей, которые не знают
родного языка и имеют поверхностное представление об этнической
культуре. (Макаев 2005, 1)
С конца 1980-х гг. на Северном Кавказе постоянно звучали
требования предоставления статуса государственного родным
языкам, их обязательного изучения в школе. После распада
Советской империи, начиная с 1990-х годах в республиках
Северного Кавказа начался процесс возрождения традиционных
языков. Роль русского языка в межэтническом общении начинает
снижаться. С увеличением значение исламской религии, арабский
язык в особенности в Дагестане выходит на первый план. Местные
языки которые не использовались в процессе обучения в советские
годы, в настоящее время преподаются в школах. Борьба за
независимость сопровождалось с движением возрождение
национальных языков. Независимые республики Азербайджан,
Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан заменили кириллицу на
латинский алфавит, а в субъектах, включенные в РФ кириллица
была сохранена. (Новицкий 2011, 44)
Но несмотря на то что государство проводит определенную
политику во избежение потери местных языков, к примеру,
обучение в таких школах республики ведется на местных языках, на
их родных языках действуют СМИ, языки народов Северного
Кавказа
признаны исчезающими. В атласе мертвых языков
составленный ЮНЕСКО в 2001 году из России 136 языков
оказались в зоне риска. К числу вымирающих языков в Северном
Кавказе ЮНЕСКО относит язык горских евреев джухури,
адыгейский,
кабардино-черкесский,
карачаево-балкарский,
ингушский, чеченский, абхазский, осетинский языки и др. В
Дагестане насчитывается,
по
данным
атласа,
более 25 языков, которым грозит исчезновение. (Salminen 2010, 4547)
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Образовательная политика РФ на Северном Кавказе, проблемы
и пути решения
После распада Советской империи, в системе образования
региона произощли некоторые изменения. Закон «Об образовании»
принятый в 1992 году создало благоприятные предпосылки для
обновления школы Северного Кавказа на принципах гуманизации,
демократизации, вариативности. В 1990-е гг. во всех
северокавказских республиках приняты законодательные акты об
образовании.
В современной системе образования Российской Федерации
система образования в Северо-Кавказском регионе имеет свои
особенности. Так как, система образования на Северном Кавказе
имеет этнокультурные религиозные особенности, обусловленные
историческими,
демографическими,
экономическими
и
этнокультурными
факторами.
Обучение
в
школах
Северокавказского региона начинается в возрасте 6 лет и длится в
течение 11 лет при полном образовании (11 классов), основное
образование составляет 9 лет (9 классов). Новым в образовательной
системе субъектов РФ на Северном Кавказе является создание
инновационных школ культуротворческого типа, в которых
учащиеся приобщаются к истории и культуре своего народа. Наряду
с национальными школами для представителей коренных этносов
создаются общеобразовательные учреждения и для национальных
групп, компактно проживающих на территории республик. (Макаев
2005, 186-187)
В целом стратегия образовательной политики субъектов РФ
на Северном Кавказе по развитию двуязычия реализуется в четырех
типах школ: 1) национальная школа с родным языком обучения в IIV и русским – в V-XI классах; 2) национальная школа с русским
языком обучения. Изучение родного языка осуществляется с I по XI
классы; 3) многонациональная школа с изучением языка титульного
этноса в качестве обязательной учебной дисциплины с I по IX или с
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I по XI классы; 4) многонациональная школа с изучением
этнического языка на факультативной основе. К этому типу
относятся инновационные образовательные учреждения с углубленным изучением отдельных учебных предметов. (Ражина, 1-2)
На различных этапах обучения студентам преподают такие
предметы как «Культура народов Кабардино-Балкарии «Культура и
традиции народов Дагестана», «История и культура народов
Карачаево-Черкессии»,– «Этно- культура» və «Традиционная
культура осетин». (Казанбиев 1960, 63-68)
Ислам является одним из ведущих компонентов этнической
самоидентификации
представителей
большинства
народов
Северного Кавказа. Исламского образования на Северном Кавказе
во все времена имела высокий социальный престиж, была
востребована обществом, играла в нем заметную роль. Эта роль
заново усилилась в последние годы. Например, в июле 1995 года в
Дагестане было зафиксировано 650 школ при мечетях 75, то к маю
2000 года, когда первоначальный ажиотажный спрос был
удовлетворен, их осталось всего 203. К августу 2002 года в
Дагестане действовало 327 мектебов, обучалось в них свыше 4200
человек. В мектебах учат арабской азбуке, чтению Корана В
образовательной политике Российской Федерации на Северном
Кавказе, главные проблемы с которыми столкивается государство
это отсутствие зданий для детских садиков и средних школь,
нехватка специалистов в обучении на местных языках и в
разработке учебников, социальная и экономическая отсталость в
регионе, этнические конфликти и другие вопросы. Правительство
принимает определенные меры для решения проблем. К примеру,
один из самых передовых республик в росте населения в
Российской Федерации считается Чечня. Высокий рост населения
приводит к высокой плотностью учащихся в средних школах, и в
результате, ученики учатся в трех сменах. С той же проблемой
столкиваются школьники Ингушетии и Дагестана. В связи с этой
проблемой высказал свое мнения представитель правительства
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России Дмитрий Медведев во время выступления во Владикавказе:
«На Кавказе своя специфика, прежде всего она связана с
демографической ситуацией: здесь рождается много детей, живёт
много молодёжи. В 2016–2017 учебном году в три смены работала
61 школа округа, а в третью смену учились более 7 тысяч детей.
Проблемой трёхсменки мы плотно занимаемся с 2014 года. В
рамках государственной программы «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа» построено более 60 общеобразовательных
организаций, что позволило создать около 35 тысяч ученических
мест. В этом году на строительство новых школ в СКФО заложено
более 5 млрд рублей из федерального бюджета, что позволит
создать ещё около 14,5 тысяч мест.» (Развитие школ на Северном
Кавказе поддержат отдельной программой, 2017)
Но несмотря на то, что существует закон об охране прав
населения, но также наблюдается и нарушение этого закона. Это в
основном показавает себя в Северной Кавказе, в республиках как
Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан. Это в основном
показывает себя в Северной Кавказе, в республиках как Чечня,
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан. Нарушение закона
показывает себя частности в таких сферах, как ограничение
религиозных предшественников, закрытием мечетей, религиозные
преследования и.т.д.
Одна из главных причин, почему Российская Федерация (РФ)
сегодня ведет борьбу против ИГИЛ в Сирии, это борьба ее граждан
в составе
незаконных вооруженных формированиях против
правительственных
сил
в
Сирии,
присоединения
к
террористической организация ИГИЛ и совершение преступление
против человечества. Сегодня кавказцы воюют в линии так
называемой «Исламское государство Ирака и Леванта». В июне
2014 года директор Федеральной Службы Безопасности РФ
Александр Бортников заявил что 200 солдат присоединились к
активистов джихада в Сирии. По данным опроса 2015-го года
проводимой Службой стратегической безопасности Соуфан Групп,
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большинство боевиков присоединяемые к ИГИЛ с Российской
Федерации, являются боевики из Чечни и Дагестана и ранее
воюющийся в военных операциях в Афганистане (Foreign fighters
2015, 14-15). По их данным, по сравнению с 2014 г. число боевиков,
приезжающих сюда увеличилось по сравнению с 2015 года. По
словам российских чиновников, в 2015 2400 бойцов воюют в Сирии.
Комиссия США по международной религиозной свободе и
исследование Международной Кризисной группы в области
ограничения религиозных прав и свобод граждан, проживающих на
Северном Кавказе подтверждают данные факты. Мусульмане
сталкиваются с религиозной проблемой. По данным Комиссии
США по международной религиозной свободе, нарушения свободы
вероисповедания на Северном Кавказе часто являются результатом
использования "профилактических мер", таких как ведение черных
списков лиц, подозреваемых в экстремизме, включая нерелигиозных
диссидентов, которые подвергаются постоянным обыскам, угрозам
и, возможно, похищению. Нарушения свободы вероисповедания на
Северном Кавказе часто являются результатом использования
"профилактических мер", таких как ведение черных списков лиц,
подозреваемых
в
экстремизме,
включая
нерелигиозных
диссидентов, которые подвергаются постоянным обыскам, угрозам
и, возможно, похищению. (Annual report of USCİRF 2017, 4)
Заключение
Как многонациональня страна Россия должна защишить права
национальных меньшинств. Правительство России должно
отказаться от дискриминационных практик в отношении
законопослушных салафитов, прекратить давление на салафитские
мечети и их закрытие. Если власть Российской Федерации не
обеспечит права национальных и этнических меньшинств, то это
приведет к этническим и религиозным конфликтам, и это в
конечном итоге приведет к политической нестабильности в стране.
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Influencing Factors of Developing National Identity of
Contemporary North Cucasus
Resume
The Caucasus region is lying in an advantageous geographical
position between the Black and Caspian seas in the region where Europe
and Asia converge. Considering the geostrategic and geopolitical
situation of the region, Caucasus region has always attracted the attention
of the great empires. From time to time, the Byzantine, Roman, Persian,
Arab, Turkish, Mongol and Russian empires fought for the Caucasus and
the region was under the rule of these empires.
North Caucasus is one of the multinational, multilingual,
multiconfessional region of the Russia Federation. The Caucasus region
attracts not only its diverse and colorful nature, but also a diverse
population.
The main state policy of the Russian Federation is the preservation
and development of a national identity, safeguard national and ethnic
cultural heritage, protection national minorities’ freedoms and rights. The
protection of national minorities’ rights will contributing political and
social stability of the state and development of the multicultural
environment in the Russia Federation will lead to the sustainable
development of the state. If Russian authorities do not secure the rights
of ethnic minorities, it can lead to national-ethnic, and religious conflicts
and this may be lead to political instability in the country. Therefore, the
Russian Federation state administration tries to safeguard national and
ethnic minorities’ rights, languages and religions.
Modern Russian has a wide legal and regulatory framework aimed
at protecting the rights and freedoms of national, ethnic, religious and
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indigenous peoples. The state fulfils the policy through national laws,
international treaties and agreements.
The rights and freedom of national minorities are determined by
the Constitution of the Russian Federation, which adopted in 1993.
Despite of the fact that there are a lot of laws, agreements and
treaties on protection of minorities’ rights, we can see violation of these
laws in some spheres. Such problems face in the North Caucasus, mostly
in the republics such as Chechniya, İngushetia, Kabardino-Balkaria,
Karachay-Cherkessia and Dagestan. Since 2014, the Russia authorities
intensified pressure on non-violent Salafis, policies have been harsher
toward Salafis, they closed the Salafis mosques, many were detained and
some disappeared. All these issues detailed were analyzed in this article.
Beside this, national and ethnic minorities’ cultural and
educational problems and violations of the national laws in this field
were examined in the article. In addition to these, problems in the field of
national education using their own languages, restrictions on the
activities of local mass media were explored.
Ключевые слова: Кавказский регион, права и свобода
национальных меньшинств, национальная идентичность, проблемы,
Ислам, ограничения религиозных прав и свобод
Key words: Caucasus region, rights and freedom of national minorities,
national identity, problems, Islam, restrictions on religious rights and
freedoms.
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Гражданское сознание и дискурс о границах
участия Грузинской Церкви в общественной
жизни
Задачи исследования
Целью данной статьи является анализ отношения политиков,
общественных деятелей, священнослужителей и молодежи к роли
Грузинской Православной церкви (далее – ГПЦ) в политической и
общественной жизни Грузии, выявление сфер, в которых ее
вмешательство (или участие) рассматривается как правомерное или
неправомерное.
В настоящий момент, при высоком капитале доверия к
религии в Грузии, естественно, возникают вопросы - какова роль
религиозных ценностей/взглядов в процессе демократизации
общества и государства? Способствуют ли они формированию
либерально-демократических
принципов,
провозглашаемых
грузинскими властями? Как осмыслить роль религии в становлении
либерально-демократического, правового государства? Тогда как в
современной Грузии религия является важным символическим и
культурным капиталом18, актуальным становится научное
исследование/анализ следующих вопросов:
1) определение отношения к вопросу о границах влияния
(вмешательства) Церкви на различные общественные и
государственные сферы;
18

см. Bourdieu, P. (1986). “The Forms of Capital”, in Richardson, J. (ed.) Handbook of
Theory and Research for the Sociology of Education, pp. 241-258. New York:
Greenwood.
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2) понимание того, выходит ли влияние Церкви, как
социального института, за рамки только идеологической риторики и
какую реальную роль, следовательно, играет Церковь в
политической жизни государства.
Нынешняя
политическая
система
Грузии,
согласно
исследованиям
и
рейтингам
различных
международных
организаций19, описывается и оценивается как «гибридный режим»,
«частично свободная»; на недостатки демократии также указывают
местные эксперты20. Грузия по-прежнему находится в процессе
социально-политической трансформации и формировании новых
институтов. Продолжается острый конфликт традиционных и
современных
(модерных)
ценностей,
который
сменяется
компромиссами или адаптацией, создаются новые конфигурации
сосуществования представителей разных конфессий, этнических
групп, разных ценностей и мировоззрений. Процесс трансформации
парадоксальным образом включает в себя противоположные
векторы секуляризации и де-секуляризации.
В модерном обществе классические теории секуляризма и
модернизма
«предсказывают»
снижение
роли
религии
(«расколдовывание мира»). Секуляризация является одним из
важных элементов на этапе формирования современного
демократического государства. Тем не менее, во многих обществах
религия все еще остается, не только «духовной», но и влиятельной
политической и экономической силой, а в некоторых даже
индустриальных обществах (например, в США), членство
религиозных организаций не только не сократилось, но даже
выросло. С 1980-х гг. наблюдается рост религиозности в Восточной
Европе и других бывших коммунистических странах, и эта
19

см. например Freedom in the World 2011: The Annual Survey of Political Rights and
Civil Liberties. New York: Freedom House.
20
см. ნოდია, გ. (2010). “ჰიბრიდული რეჟიმის თვისებები”, სოლიდარობა
№3(36). [Перевод: Нодия Г. (2010). «Свойства гибридных режимов». Журнал
«Солидароба», №3(36)]
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тенденция речко усилилась после распада коммунистической
системы.21
Процесс секуляризации, будучи одним из вызовов
современной Грузии, является вопросом широкого обсуждения
среди грузинских ученых. Философ Гига Зедания объясняет, что
секуляризация в политико-правовом дискурсе стала определяющим
фактором разделения церкви и государства, что подразумевает так
называемую
деинституционализцию.22
Правовед
Георгий
Туманишвили определяет секуляризацию как процесс, в ходе
которого сакральный институт, основанный на трансцендентном,
становится одним из источников авторитетов, наряду с другими,
такими как наука, политика и другие, и человек получает реальную
возможность выбирать среди этих различных конкурирующих
источников, или даже пренебречь всеми. В светском государстве,
Церковь, как институт, имеет свое определенное место, роль,
функции и значение; четко очерченные границы. Государство,
согласно классической светской модели, нейтрально по отношению
к вопросам веры, никому не предоставляет привилегий и не
оказывает финансовой поддержки какой-либо религии23.
Важным индикаторам исследуемой темы является публичный
дискурс о характере, «дозе» и границах участия церкви в
общественной жизни. В этом смысле большое значение имеет
сравнительный анализ современной и традиционной форм
21

см. Pollack, J. et al. (2003). Political culture in post-communist Europe attitudes in
new democracies. Aldershot.
22
ზედანია, გ. (2011) სეკულარიზაცია: კონცეპტი და კონტექსტები. თბილისი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. [Перевод: Зедания, Г.
(2011). Секуляризация: концепты и контексты. Тилиси: издательство
государственного университета им. Ильи]
23
თუმანიშვილი, გ. (2013) სეკულარობა ეს არის სივრცეების გამიჯვნის
გააზრება, ხოლო სეკულარიზაცია ამ გააზრების შედეგი, რომელიც თავის
მხრივ პროცესია. თბილისი. [Перевод: Туманишвили, Г. (2013). Секулярность
является осознанием разделения пространств, а секуляризация результатом этого
разделения, которое в свою очередь является процессом. Тбилиси.]
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религиозности в теория «приватизации религии» Томаса Лукмана24.
Речь идет о смещении чувства трансцендентного из области
церковного учения в более приземленные сферы жизни, о сведении
его к представлениям о независимости личности, правах человека,
индивидуальности
и
самодостаточности.
Соответственно,
религиозность
становится
менее
ориентированной
на
трансцендентные цели религиозного института и более
направленной на земные проблемы общества и человека.
Рассмотрим, как эти теоретические идеи можно приложить к
современной Грузии. «Возрождение религии» кажется здесь
очевидным. Фактор религии играет важную роль в политике,
культурной
идентичности,
ценностях,
в
отношении
к
меньшинствам, общественной деятельности и т.д.; религия стала
заметным и активным субъектом внутри общественного
пространства. Согласно Т. Парсонсу, что религиозные институты не
столько
потеряли
влияние,
сколько
стали
более
специализированными, сохранив при этом важные функции25.
В ходе исследования мы задавались вопросом - насколько
Церковь предлагает обществу политические и социальные
ценности, которые в основном не совпадают с тем что принято
считать «гражданскими ценностями»? Насколько распространено
убеждение что сфера влияния Православной Церкви в Грузии
охватывает (или должна охватывать) как публичную, так и на
приватную сферу? Одним из компонентов, выделенных Хосе
Казановой в теории секуляризации, является принцип
институциональной

дифференциации

так

называемых

секулярных сфер, таких как государство, экономика и наука, от
религиозных институтов и норм. Религия и церковь выполняют
24

см. Luckmann, T. (1967). Invisible religion. New York: MacMillan.
см. კოდუა, ე. და სხვ. [სარედ. ჯგუფი] (2004) სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა
ლექსიკონი–ცნობარი, გვ. 351. თბილისი: ლოგოს პრესი. (სოციალურ მეცნ. სერია/რედ.:
მარინე ჩიტაშვილი). [Перевод: Кодуа, Е. и др. [ред.] (2004). Словарь-справочник
социальных и политических терминов. С. 351. Тбилиси: Логос].
25
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ряд функций и играют определенную роль в обществе. При этом
понятия «функции» и «роль» связаны, но не тождественны.
Функции - это способы действия церкви в обществе, роль суммарный

результат,

функций. Социальные

последствия

функции

выполнения

Грузинской

ею

Православной

церкви можно определить как способы ее воздействия на
общество в целом и на его отдельные институты. Вся
совокупность функций церкви определяет ту социальную роль,
которую играет данный институт в обществе в целом.
Методология исследования
Данная статья основывается на данных социологического
исследования, триангуляции качественных и количественных
методов, их логического синтеза и совокупного использования.
Первая часть сбора эмпирических данных предполагала
качественное социологическое исследование - глубинные
интервью, а их предметом были мнения и оценки респондентов
касательно общественной роли ГПЦ и степени ее участия в
политической жизни страны. Анализ глубинных интервью не только
дает возможность оценить специфику общественной роли и
функций церкви в Грузии, но и выявляет, как выражен этот вопрос в
сегодняшнем дискурсе политиков и священнослужителей. Выборка
опрошенных респондентов была целевой. Главным принципом
выборки было наличие осведомленности респондентов в
вышеупомянутых вопросах, релевантность их знаний с точки зрения
целей исследования. Индикатором релевантности была выбрана
профессия и сфера деятельности респондентов. Соответственно
была выбрана небольшая группа людей, имеющих специфические
характеристики и опыт. В нее входили политические деятели,
ведущие специалисты и ученые (в основном теологи и социологи),
представители
гражданского
общества,
занимающиеся
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религиозными вопросами, а также члены православного клира. В
общей сложности было проведено 20 глубинных интервью;
Мы также провели вторичный анализ существующих
документальных
материалов
и
данных
существующих
эмпирических исследований. Основное внимание было уделено
исследованиям на тему влияния Церкви, ее политического участия и
других вопросов, касающихся религии в Грузии. Весомой частью
анализа документальных материалов было изучение проповедей
православных
духовных
лиц,
что
дало
возможность
проанализировать типичный дискурс духовенства; для анализа были
использованы в основном проповеди, опубликованные в Интернетресурсах и прессе.
Также мы использовали результаты международного проекта
«Религия и права человека 2.0», проведенного в Грузии в августе
2014 г., наряду с 25 другими странами, на основе Меморандума,
подписаннного между Грузинским Государственным университетом
им. Св. Илии и Вицбургским университетом. Конкретно в Грузии
выборка состояла из 1000 респондентов. Участие одного из авторов
в данном проекте в качестве члена исследовательской группы дает
нам возможность анализа полученных данных26.
Обзор и интерпретация исследований религиозности
молодежи в Грузии
Один из главных вопросов в изучении религии в современном
общество состоит в том, есть ли у нее ресурс, способствующий

26

Материалы вторичного социологического исследования (документы, данные
исследований и т.д.) были обработаны подходами качественного контент-анализа и
дискурс-анализа. Обработка количественных данных была осуществлена
посредством статистической программы SPSS. Анализ данных, результатов
основывается на описательной процедуре, использован также метод интерпретации
и концептуализации, группировки данных, типологии, корреляционный анализ и
т.д.
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объединению общества?27 Институт политических исследований в
2012 году опубликовал исследование о вопросах динамики
изменения ценностей в разных поколениях в Грузии. Согласно
заявлению руководителей исследования, целью исследования
являлось определение различия в ценностях между поколениями с
точки зрения целей демократизации. Опрос продемонстрировал
дефицит демократической практики и низкий уровень гражданской
активности. По словам руководителя исследования Наны Сумбадзе,
«население признает демократические ценности, но не видит
возможности их реализации в стране». «Широко распространено
чувство бессилия и индифферентности, нигилизм».28
Большинство респондентов - сторонники единства светской и
религиозной сфер. Почти половина (49 %) считает, что политики,
которые не верят в Бога, не должны быть избраны на высокие
государственные должности. По мнению автора исследования, для
большинства опрошенных
христианство в большей степени
является основой для идентичности (66%), чем гражданство (34%).
Большинство (53%) не согласны с тем, что религиозные лидеры не
должны вмешиваться в управление страной.
По данным исследования, вместе со снижениям возраста
снижаются и коллективистские установки и постепенно
усиливаются установки смешанные и индивидуалистические. В
связи с этим Нана Сумбадзе отмечает один парадокс: возрастная
группа 18-24 лет, по сравнению со старшим поколением, более
религиозна и менее терпима к представителям других религий. Эта
же когорта более открыта по отношению к сексуальным и
этническим меньшинствам, а также поддерживает идеи гендерного

27

см. Habermas, J. (2011). “The Political: The Rational Meaning of a Questionable
Inheritance of Political Theology”, in Mendieta, E. and VanAntwerpen, J. (eds.) The
Power of Religion in the Public Sphere, pp.15-33. New York: Columbia University
Press.
28
см. Sumbadze, N. Genartions and Values. Public Policy Studies.
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равенства; однако, в религиозной сфере из установки менее
толерантны29.
Социологи объяснают эти данные корреляцией с индексом
человеческого развития: «Исследование мировых ценностей (World
Values Survey), которое проводятся во всем мире, показывает, что
страны, где индекс человеческого развития низок - имеется в виду
продолжительность жизни, образование, уровень бедность - то есть
развивающиеся страны, характеризуются невысоким уровнем
понимания дифференциации секулярных и рациональных
ценностей». По ее мнению, религиозность является для молодежи
средством интеграции в обществе: «религиозность это ресурс для
адаптации к доминирующим общественным нормам и для того,
чтобы получить признание. Считается, что если ты верующий, то ты
‘честный’,
‘хороший’,
‘приемлемый’».30.
Профессор
государственного университета им. Илии Серго Ратиани связывает
религиозный рост с разрушением системы образования и других
институтов в постсоветский период: «Опрошенная молодежь
является тем поколением, которое не посещало нормальную школу
и университета. Система образования была разрушена, авторитет
был утерян, однако авторитет был у Церкви»31.
В октябре-ноябре 2014 г. нами было проведено упомянутое
выше исследование учеников старших классов средних школ и
студентов-бакалавров высших образовательных заведений по всей
Грузии. Акцент исследования был сделан на отношении молодежи к
влиянию и участию Грузинской Православной церкви в различных
сферах общественной жизни. Для анализа общего влияния церкви
были выделены следующие направления: влияние авторитета
религии на общественные процессы; влияние религиозных лидеров
на политические решения, в частности, их моральные

29

Ibid.
Социолог Хатия Надараиа. Интервью.
31
Профессор Серго Ратиани. Интервью.
30

115

высказывания; адаптивность религии к тенденциям социальных
изменений.
В формировании организации социальной сферы принимают
участие различные социальные группы и акторы. Модель и форма
конструирования социальных отношений дает нам представление о
ценностях и установках. То как молодежь представляет себе
функции религии и соответственно Церкви, дает весьма
существенные ответы о границах участия и влияния духовенства на
формирование сегодняшнего грузинского общества.
Таблица 1: Функции религии (Частоты (%))
Индикатор:
Сове
Не
ршенно не согласен е
согласен
уве
рен
Религия должна пытаться
21.
повлиять на общественное мнение о
23.3
7
0.7
социальных проблемах
Религия должна публично встать
12.
11.4
на защиту низших слоев общества
7
8.6
Религия должна взять на себя
ответственность за духовный рост
1.6
4.9
2.4
своих членов
Религия должна принять
совместную ответственность с
5.2
7.3
государством за нашу национальную
9.2
культуру
Религия должна идти в ногу с
19.
18.8
новыми идеями в обществе
6
1.4
Религия должна использовать
19.
свой авторитет для вмешательства в
26.4
8
6.3
общественные вопросы
Религия должна создавать
2.7
5.0
пространство для глубоких духовных
8.7
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Н
гласе

3

8
2

7
1

6
1

1
3

3
2

4
1

0

переживаний
Религия должна принимать на
себя ответственность за общественное
развитие
Религия должна
консолидировать нацию против
влияния других стран и для защиты
традиций страны
Религия должна идти в ногу с
тенденциями социальных изменений

12.3

13.3

16.7

18.
7

3
6.2

13.
3

2
4.4

16.
7

2

7
3

7.6

Анализ индикаторов, приведенный в таблице 1., показывает,
что молодежь основными функциями религии и церкви считает
следующие: ответственность за духовный рост своих членов 81.1%; создание пространства для глубоких духовных переживаний
- 73.6%; принятие совместной ответственности с государством за
национальную культуру - 68.3%; консолидирование нации против
влияния других стран и для заботы о традициях страны - 49%.
Напротив, меньше всего, по мнению респондентов, в функции
религии и церкви входят следующие: религия должна использовать
свой авторитет для вмешательства в общественные вопросы 46.2%;
религия должна пытаться повлиять на общественное мнение о
социальных проблемах 45%; религия должна идти в ногу с
изменением идей в обществе 38.4% .
Несмотря на то, что молодежь не видит функции религии во
влиянии на общественное мнение о социальных проблемах и во
вмешательстве в общественные, советы со стороны религиозных
лидеров государственным служащим рассматривается как
легитимные - 54.4% респондентов. Недопустимым подобное считает
только 14.3%. Критика религиозных авторитетов допустима для
сравнительно небольшого числа респондентов - 31.4%, что еще раз
подтверждает роль мнения, которое религиозных лидеры
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высказывают по разным социальным или политическим вопросам
(см. Таблица 2).
Таблица 2: Влияние религиозных лидеров (Частоты (%))
Индикатор:
Сове
Не
Не
ршенно не согласен уверен
согласен
Политики могут спрашивать
совет у религиозных лидеров о любой
5.9
8.4
31.3
этической проблеме, но решение они
должны принимать сами.
Большинство
из
тех,
кто
критикует
государственные
и
15.
религиозные
авторитеты,
только
15.5
43.9
9
создают ненужные сомнения в
сознании людей.
В целом, как видим, показатель одобрения влияния церкви в
государственной и общественной сфере сравнительно невелик.
Как показали выше приведенные данные, вопрос
адаптативности религии в трансформирующейся реальности менее
важен - 29.1% (см. Таблица 1) и не рассматривается молодежью как
основная функция церкви. Согласно данным, приведенным в
Таблице 3, по мнению молодежи, роль религии в современном
обществе по-прежнему велика, хотя многие респонденты (44.3%) не
определились в вопросе о том, препятствует ли современное
общество «поискам религиозных смыслов»; однако 71.4%
респондентов согласны с мнением, что религия важна для
поддержания высокой морали в современном обществе.
Большинство респондентов не согласны с мнением, что
религиозные убеждения, ритуалы и символы не вписываются в
«современность» (59.4% ) и что религия является «пережитком»
прошлого (48.7%).
Таблица 3: Религия в современном обществе (Частоты (%))
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Индикатор:

Сове
ршенно не
согласен

Не
согласен

Н
е
уверен

Современное общество скорее
содействует, чем препятствует
16.6
22.4
потребности поиска религиозных
4.3
смыслов
Религиозные убеждения,
ритуалы и символы не вписываются в
36.4
23.0
5.5
нашу современность
Для морали современного
общества хорошо, что религия
4.7
7.0
6.8
существует.
Религия является «пережитком»
35.1
13.6
прошлого
5.1
Результаты исследования показали, что ценностные
ориентации довольно большой части молодежи находятся в
процессе формирования. Основанием для такого вывода служат
высокие процентные показатели ответа «не уверен» почти по всем
выделенным нами индикаторам. Эту «неуверенность» в
собственной позиции можно, по-видимому, считать главным
выводов исследования. Мнение большой части молодежи о
границах и влиянии Церкви носит неопределенный характер. С
другой стороны та часть, которая имеет более сформировавшуюся,
четкую позицию, легитимирует широкие рамки влияния Церкви.
Заключение
Анализ социальных и политических функций церкви
показывает, что начиная с с 1990-х гг. религия приобрела особенно
важную
роль
в
социальной
и
политической
жизни
Грузии. Политические запреты на религию были сняты, а поскольку
грузинское общество переживало глубокий морально-ценностный
кризис переходного периода, многие обратились к религии как
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2

1
1

способу преодоления этого кризиса. В результате религиозные
институты имеют значительное влияние не только в области
мировоззрения, но и в социально-политической сфере. Мнение
Церкви часто играет решающую роль при обсуждении социальных
и политических проблем, религиозность стала важной чертой
политических лидеров, а священнослужители стали духовными
лидерами для многих грузин.
С другой стороны, нас интересовали позиции молодого
поколения по отношению к роли и функции Православной церкви.
Как показывает наше исследование, довольно большая часть
респондентов, при оценке секулярных ценностей, выявляет
неуверенность, отсутствие устоявшегося мнения.
По всей
видимости, эти люди находятся в процессе формирования
ценностных ориентаций. Мы считаем это важным фактором для
продолжения демократических реформ. Если в стране и в обществе
демократические ценности в целом усилятся, в перспективе та часть
молодежи, которая сейчас пребывает в неуверенности, может
сделать выбор в пользу секулярных ценностей, тогда как
противоположный выбор, вероятно, будет связан с ослаблением
демократического дискурса. Однако на данном этапе мы не беремся
прогнозировать, как будут развиваться социальные процессы в
целом, и соответственно, какой именно выбор сделает
колеблющаяся часть молодежи.
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Civil consciousness and discourse about the limits of the Georgian
Church participation in public life
Resume
The aim of this research is to analyze the influence of the Georgian
Orthodox Church (GOC) on various areas of social life. The Church’s
high and growing influence is in correlation with spreading its growing
presence in almost all areas of social life. However, we focus on the role
of the Orthodox Church in the political processes, which is studied and
interpreted on the basis of the sociological surveys. These data are further
ground upon the analysis of the discourses of civil society actors and
clerical sermons. In addition, the research discusses the attitudes of
young people toward the process of secularization. The research
measures specific indicators, which, in our opinion, in the best way
identify value orientations of the Georgian youth. The respective survey
was carried out in 2014 and 2015.
Keywords: Civil consciousness, Georgian Orthodox Church, the
political functions of the church, religion, secularism, institutional
differentiation, modernization, democratization.
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ანა კუჭუხიძე
გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს
პრაქტიკის მიმოხილვა ნებისმიერი სახელმწიფო
თანამდებობის დაკავების უფლებასთან
დაკავშირებით
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უკანასკნელ
წლებამდე კონსტიტუციის 29-ე მუხლთან მიმართებით საქმეები
ფაქტიურად არ განუხილავს, შესაბამისად, 2014 წლამდე სახელმწიფო თანამდებობის დაკავების უფლებასთან დაკავშირებით
საკონსტიტუციო სასამართლოს საკუთარი მიდგომები არ ჩამოუყალიბებია. 2014 წლიდან საკითხმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა
და აქტუალობა შეიძინა. შემოსული სარჩელების კვალდაკვალ
საკონსტიტუციო სასამართლოსაც მიეცა შესაძლებლობა განევითარებინა საკუთარი დოქტრინები და კანონმდებლისთვის საკითხის
მისეული ხედვა ეჩვენებინა. სწორედ ამიტომ, განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია თუნდაც იმ მწირი პრაქტიკის შესწავლა, რაც 2014
წლიდან დღემდე ამ მუხლთან დაკავშირებით არსებობს.
საქართველოს კონსტიტუციის 29-ე მუხლი იცავს მოქალაქის
უფლებას, ჰქონდეს თავისუფალი წვდომა სახელმწიფო სამსახურზე
[1,II-19], განამტკიცებს მის უფლებას, დაიკავოს როგორც არჩევითი,
ასევე დანიშვნითი თანამდებობა და ადგენს სახელმწიფო სამსახურის განხორციელების კონსტიტუციურ საფუძვლებს. ამასთან,
კონსტიტუციის აღნიშნული დებულება მოიცავს არა მხოლოდ
კონკრეტული თანამდებობის დაკავების, არამედ ამ თანამდებობრივი უფლებამოსილების შეუფერხებლად განხორციელებისა და
თანამდებობიდან უსაფუძვლოდ გათავისუფლებისაგან დაცვის
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გარანტიებს

[3,

II-1]

განვიხილოთ

თითოეული

უფლებრივი

კომპონენტი.
1) თანამდებობის დაკავების უფლება. საქართველოს
კონსტიტუციის 29-ე მუხლის პირველი პუნქტით გარანტირებულია
სახელმწიფო თანამდებობის დაკავების უფლება, თუმცა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით, ეს უფლება არ
მიეკუთვნება აბსოლუტურად დაცულ უფლებათა კატეგორიას და
საქართველოს კონსტიტუცია ითვალისწინებს მისი საკანონმდებლო
წესით შეზღუდვის შესაძლებლობას საზოგადოებაში არსებული
ლეგიტიმური მიზნების მისაღწევად. კერძოდ, კანონმდებლობა
შესაძლებელია ადგენდეს სპეციალურ მოთხოვნებს სახელმწიფო
თანამდებობის

დასაკავებლად.

რიგ შემთხვევებში

შეზღუდვა

შეიძლება უკავშირდებოდეს ასაკს, პროფესიულ/სამსახურებრივ
გამოცდილებას, განათლებას, ფიზიკურ მომზადებას, ნასამართლობის არქონას და ა.შ. მაგრამ სახელმწიფო თანამდებობის დაკავების
უფლების შეზღუდვისას კანონმდებელი ვალდებულია, დაიცვას
გონივრული ბალანსი შეზღუდვის გამოყენებულ საშუალებებსა და
ლეგიტიმურ მიზანს შორის. [4, II-36] როგორც

საკონსტიტუციო

სასამართლომ 2014 წლის 23 მაისის N3/2/574 გადაწყვეტილებაში
განაცხადა, საქართველოს კონსტიტუციის 29-ე მუხლის მე-2 პუნქტის ფარგლებში, კანონი, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფო
სამსახურის პირობებს, უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუცურ სტანდარტებს. [1 II-20] 2015 წლის 31 ივლისის N2/1/572 გადაწყვეტილებაში კი დააზუსტა, რომ თანამდებობის დაკავების უფლება
შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც თანამდებობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ამის საჭიროება რეალურად და ობიექტურად არსებობს და არა ბლანკეტურად, ინდივიდუალური გარემოებების შეფასების გარეშე [5, II-25].
სწორედ ბლანკეტური ხასიათის გამო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტიტუციის 29-ე მუხლის პირველ
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პუნქტთან მიმართებით არაკონსტიტუციურად მიიჩნია „საერთო
სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 36-ე
მუხლის 41 პუნქტი, რომლის თანახმადაც სააპელაციო და რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების მოსამართლეთათვის გათვალისწინებული იყო 3 წლიანი გამოსაცდელი ვადა, მოსამართლის
თანამდებობაზე მათ უვადოდ გამწესებადმე. მოსარჩელეები ასაჩივრებდნენ გამოსაცდელი ვადის არსებობის კონსტიტუციურობას იმ
პირებთან მიმართებით, რომელთაც უკვე ჰქონდათ მოსამართლედ
საქმიანობის 3 წლიანი გამოცდილება. სასამართლომ განმარტა, რომ
შესაძლოა მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში ობიექტურად არსებობდეს მოთხოვნები, რომლებთან შესაბამისობის დადგენაც
უშუალოდ სამოსამართლო საქმიანობაზე დაკვირვებასა და მის
შესწავლას საჭიროებდეს. ამდენად, ცალკეულ შემთხვევებში საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოსაცდელი ვადის არსებობა ლეგიტიმური მიზნის მიღწევის გამოსადეგ საშუალებად მიიჩნია, თუმცა
ასევე დაადგინა, რომ არსებული კანონმდებლობა იყო ზედმეტად
ხისტი და არ იძლეოდა ინდივიდუალური მიდგომების შესაძლებლობას. გადაწყვეტილებაში ვკითხულობთ: „მოპასუხე მხარის მიერ
ვერ იქნა წარმოდგენილი არგუმენტი, რომელიც გაამართლებდა სადავო ნორმის ბლანკეტურად გავრცელებას ყველა მოსამართლეზე,
განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც საქმე ეხება მოქმედ
მოსამართლეს, რომელსაც აქვს არანაკლებ 3 წლიანი სამოსამართლო საქმიანობის გამოცდილება და მისი საქმიანობის შესწავლა არ
არის სირთულეებთან დაკავშირებული. ამ შემთხვევაში გაუგებარი
ხდება, რა მიზნის მიღწევას ემსახურება პირის მოსამართლედ
გამწესება განსაზღვრული ვადით [8, II-44]. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიჩნია,
რომ სადავო ნორმა მისი ბლანკეტური ხასიათის გამო არათანაზომიერად ზღუდავდა სახელმწიფო თანამდებობის დაკავების
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უფლებას და ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს კონსტიტუციის 29ე მუხლის პირველ პუნქტს.
2) თანამდებობრივი უფლებამოსილების შეუფერხებლად
განხორციელების უფლება. საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით საჯარო სამსახურში საქმიანობის კონსტიტუციით დაცული
უფლება, გულისხმობს საჯარო მოსამსახურის მიერ სამსახურებრივი საქმიანობის შეუფერხებელ განხორციელებას [6, II-4]. კონსტიტუციის 29-ე მუხლი... ავალდებულებს კანონმდებელს, დაადგინოს
სახელმწიფო თანამდებობაზე საქმიანობის გონივრული პირობები
და

გაუმართლებლად

არ

შეზღუდოს

მოქალაქის

უფლება,

მონაწილეობა მიიღოს სახელმწიფო მართვაში [3, II-2].
საქმეში „საქართველოს მოქალაქეები - გიგა ბარათაშვილი და
კარინე შახპარონიანი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის წინააღმდეგ“, საკონსტიტუციო სასამართლომ განმარტა, რომ შეუფერხებელი

განხორციელება

ფუნქციურ

მოიცავს

უწყვეტობასაც.

კონკრეტული

თანამდებობის

გადაწყვეტილებაში

ვკითხულობთ:

მოქალაქის მიერ სამსახურებრივი საქმიანობის შეუფერხებელი
განხორციელება პირდაპირ კავშირშია და მნიშვნელოვანწილად
არის დამოკიდებული კონკრეტული თანამდებობის ფუნქციურ
უწყვეტობასთან, საჯარო მოსამსახურის მიერ დაკავებული პოზიციის სრული ვადის განმავლობაში. კონსტიტუციის 29-ე მუხლის
ფარგლებში, საჯარო სამსახურის პირობების განსაზღვრისას, კანონმდებელს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს, არ მოახდინოს
საჯარო მოსამსახურის მიერ დაკავებული თანამდებობის არსის,
მისი დანიშნულების მოდიფიცირება/დაკნინება იმგვარად, რომ
საფრთხე შეექმნას დაკავებული თანამდებობის ფუნქციურ დატვირთვას და ამგვარად, მოხდეს საჯარო მოხელის სამსახურებრივი
საქმიანობის შეფერხება [6, II-5].
ამავე გადაწყვეტილებაში სასამართლომ კიდევ ერთი საინტერესო მოსაზრება დააფიქსირა. გადაწყვეტილებაში ვკითხულობთ:
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აღნიშნული უფლებრივი კომპონენტი, მათ შორის, მოიაზრებს
საჯარო სამსახურში დასაქმებული პირის უფლებას შესაბამის ანაზღაურებაზე, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს მოქალაქის
წვდომას სახელმწიფო ბიუჯეტის მეშვეობით დაფინანსებულ
რესურსზე, მის მიერ გაწეული პროფესიული საქმიანობის სანაცვლოდ და, ამგვარად, სახელმწიფო სამსახურის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს [6,II-4].
3) თანამდებობიდან უსაფუძვლოდ გათავისუფლებისაგან
დაცვის გარანტიები. კონსტიტუციის 29-ე მუხლი მოიცავს თანამდებობიდან უსაფუძვლოდ გათავისუფლებისაგან დაცვის გარანტიებს. N1/2/569 გადაწყვეტილებაში საკონსტიტუციო სასამართლომ
მიუთითა, რომ კანონით განსაზღვრული ვადის ფარგლებში საქმიანობის განხორციელების უფლების შეზღუდვა დასაშვებია მხოლოდ მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესის არსებობის შემთხვევაში.
[3, II-33] 2016 წლის 30 სექტემბრის N1/4/614,616 გადაწყვეტილებაში
კი დააზუსტა, რომ ასეთი შეზღუდვების დამდგენი ნორმატიული
აქტი უნდა აკმაყოფილებდეს განჭვრეტადობისა და სიცხადის მაღალ სტანდარტს. ამასთან, გარდა იმისა, რომ კანონმდებლობით
ცხადად უნდა განისაზღვროს თანამდებობიდან გათავისუფლების
საფუძვლები, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით, საქართველოს კონსტიტუციის 29-ე მუხლის პირველი
და მეორე პუნქტი სახელმწიფოს ასევე ავალდებულებს, სათანადოდ
გაწეროს საჯარო მოხელის თანამდებობიდან გათავისუფლებისათვის დადგენილი პროცედურები. საქმეში საქართველოს მოქალაქე ნათია იმნაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, საკონსტიტუციო სასამართლომ განმარტა: საქართველოს კონსტიტუციის
29-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების მოთხოვნას წარმოადგენს, რომ თითოეული საჯარო მოხელე უზრუნველყოფილი იყოს
იმ მინიმალური პროცედურული გარანტიებით, რომლებიც აუცილებელი და საკმარისია მისი თანამდებობიდან დაუსაბუთებელი
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გათავისუფლების თავიდან ასაცილებლად. [7, II-6] კონსტიტუციის
ხსენებული დებულებით დაცული სფეროდან სამსახურიდან დაუსაბუთებლად გათავისუფლებისაგან დაცვისათვის მნიშვნელოვან
პროცესუალურ გარანტიათა სრულად ამორიცხვა, მის მიღმა დატოვებდა ნორმებს, რომლებსაც რეალურად გააჩნია უფლების ხელყოფის რესურსი. [7, II-5] აღნიშნულის გათვალისწინებით, საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ ერთი მხრივ, საჯარო
მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლების მატერიალური საფუძვლები უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციით დადგენილ მოთხოვნებს, მეორე მხრივ კი, ნებისმიერი დისციპლინური საქმისწარმოება
გარკვეული, კანონით დადგენილი პროცედურის შესაბამისად
უნდა მიმდინარეობდეს, რადგან კონკრეტულ შემთხვევაში, გარკვეულ პროცესუალურ უფლებათა არარსებობამ/გამოუყენებლობამ
შესაძლოა გავლენა იქონიოს თავად კონსტიტუციის 29-ე მუხლით
დაცული მატერიალური უფლების რეალიზებაზე [7, II-5].
კონსტიტუციის 29-ე მუხლით დაცული, ზემოთ განხილული
სამივე კომპონენტი ვრცელდება ნებისმიერ სახელმწიფო სამსახურზე, თუმცა, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს
პრაქტიკიდან გამომდინარე უნდა ითქვას, რომ დაკავებული თანამდებობის სპეციფიკის მიხედივთ 29-ე მუხლით გათვალისწინებული ძირითადი უფლების კონსტიტუციური დაცვის გარანტიები
შესაძლებელია განსხვავებული იყოს. 2014 წლის 23 მაისის N3/2/574
გადაწყვეტილებაში საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ
თანამდებობის ლეგიტიმაციის წყაროს, კონსტიტუციური სტატუსის, კომპეტენციისა და პასუხისმგებლობის მოცულობის მიხედვით, თანამდებობის პირთა დამოუკიდებლობისა და ხელშეუხებლობის გარანტიები განსახვავებულია, რაც ნიშნავს, რომ ამაზე
დამოკიდებულებით განსხვავებული უნდა იყოს უფლებაში ჩარევის წინაპირობები და პროცედურა [1, II-23].
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აღნიშნულმა საკითხმა განსაკუთრებული აქტუალურობა შეიძინა საქმეში „საქართველოს მოქალაქე გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, რომელიც შეეხებოდა თბილისის არჩეული მერის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხს.
ზემოხსენებულ საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს 2014 წლის
23 მაისის N3/2/574 გადაწყვეტილებაში ვკითხულობთ: „მოცემულ
შემთხვევაში კონსტიტუციით დაცული სიკეთე შემოიფარგლება არა
მხოლოდ მოსარჩელის კერძო ინტერესით, არამედ ასევე უკავშირდება ისეთ მნიშვნელოვან საჯარო ინტერესს, როგორიცაა ამომრჩეველთა ნების რეალიზება. საქართველოს კონსტიტუციის 29-ე
მუხლით გარანტირებულ მოსარჩელის უფლებას დაცულობის ხარისხს მატებს ის გარემოება, რომ მოსარჩელე, როგორც არჩეული
თანამდებობის პირი საკუთარ უფლებამოსილებას ამომრჩეველთა
ნების საფუძველზე ახორციელებს. შესაბამისად, ხალხის მიერ
არჩეული პირების თანამდებობრივი უფლებამოსილების შეჩერება/შეწყვეტა იმავდროულად გულისხმობს ხალხის მანდატის
შეჩერება/შეწყვეტას და წარმოადგენს თვითმმართველობის ავტონომიაში ყველაზე უხეშ ჩარევას. ამიტომ ეს უნდა ხდებოდეს მხოლოდ მკვეთრად გამოხატული და ძალიან მნიშვნელოვანი ლეგიტიმური მიზნებისთვის, რომელთა დაუცველობა, პირველ რიგში,
თავად ამომრჩევლის ინტერესებს შეუქცევადად არღვევს, ამასთან,
უკიდურეს შემთხვევებში, როდესაც ეს არის ერთადერთი და
აუცილებელი გზა, იმავდროულად, ზედმიწევნით განჭვრეტადი,
გასაგები, მკაცრად რეგლამენტირებული პროცედურით, რომელიც
ეფუძნება ინტერესების სამართლიან ბალანსს [1, II-14).
საკონსტიტუციო სასამართლოს N1/2/569 გადაწყვეტილებაში
დამატებით დაზუსტებულია, რომ მოსამართლის, სახალხო დამცველის, პარლამენტის წევრისა და მთავრობის წევრის (მინისტრის)
სხვადასხვაგვარი ფუნქციისა და კონსტიტუციურ-სამართლებრივი
როლის შესაბამისად, აღნიშნული სუბიექტები უნდა იქნენ გან-
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ხილული, როგორც განსხვავებული დაცვის გარანტიებით აღჭურვილი სახელმწიფო თანამდებობის პირები. [3, II-9] ამავე გადაწყვეტილებით დადგინდა, რომ სახელმწიფო თანამდებობის პირის
განთავისუფლება კონსტიტუციით დადგენილი უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე მკაცრი კონსტიტუციურ-სამართლებრივი
სტანდარტით უნდა შემოწმდეს იმ ნორმებთან კავშირში, რომლებიც
უფლებამოსილების ვადას და ფარგლებს განსაზღვრავს, ვინაიდან,
როგორც საკონსტიტუციო სასამართლომ აღნიშნა, ასეთ შემთხვევაში უფლებამოსილების ვადის ბოლომდე თანამდებობაზე ყოფნას
განსაკუთრებული კონსტიტუციურ-სამართლებრივი მნიშვნელობა
ენიჭება [3, II-31].
როგორც ვხედავთ, საკონსტიტუციო სასამართლომ სახელმწიფო სამსახურის ცალკეული სახეები განსაკუთრებული დაცვის
ქვეშ მოაქცია და კანონმდებელს ზედმიწევნით ფრთხილი მიდგომისკენ მოუწოდა, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლომ განმარტა
ისიც, რომ არც ერთი თანამდებობა, მათ შორის, არც უშუალოდ
ხალხის მიერ არჩევითი თანამდებობა, თავისთავად ვერ იქნება
თანამდებობრივი უფლებამოსილების განხორციელებაში ჩაურევლობის, შეუზღუდაობის აბსოლუტური გარანტია. ყველაზე მაღალი
ლეგიტიმაციის თანამდებობის პირის უფლებამოსილებაც შეიძლება
ჩარევას დაექვემდებაროს, თუ რეალური და ობიექტურად ხელშესახებია საფრთხეები, რომლებიც გარდაუვლად დადგება პირის
თანამდებობაზე დარჩენის შემთხვევაში [1, II-23].
საქართველოს კონსტიტუციის 29-ე მუხლის თაობაზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის სწორი აღქმისთვის აუცილებელია კიდევ რამდენიმე საკითხზე ყურადღების გამახვილება. კერძოდ, უნდა განიმარტოს რა იგულისხმება ტერმინებში „სახელმწიფო თანამდებობა“ და „კანონი“.
საქართველოს კონსტიტუციის 29-ე მუხლი ადგენს, რომ სახელმწიფო სამსახურის პირობები განისაზღვრება კანონით, რაც
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გულისხმობს, რომ აღნიშნული კონსტიტუციური უფლების მომწესრიგებელი სამართლებრივი ბაზა, მათ შორის, მისი შემზღუდველი რეგულაცია მიღებული უნდა იყოს კანონის ფორმით. აღნიშნულთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლომ განმარტა,
რომ „კანონს“ კონსტიტუციის 29-ე მუხლის მიზნებისათვის აქვს
დამოუკიდებელი კონსტიტუციური მნიშვნელობა და ის არ შეიძლება განიმარტოს ვიწროდ. 2016 წლის 30 სექტემბრის N1/4/614,616
გადაწყვეტილებაში ვკითხულობთ: „...საკონსტიტუციო სამართალწარმოების მიზნებისთვის ნორმატიული აქტის შინაარსი არ ამოიწურება ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონით
განსაზღვრული დეფინიციით. საქართველოს პარლამენტი არის
ორგანო, რომელსაც აქვს უფლებამოსილება, კონკრეტული საკითხის მოწესრიგების დელეგირება მოახდინოს აღმასრულებელი
ხელისუფლების ორგანოზე ან ადმინისტრაციულ დაწესებულებაზე. [6, II-18] განსახილველ საქმეებში საქართველოს თავდაცვის
მინისტრის ორივე ბრძანებას, რომელიც არეგულირებდა სახელმწიფო სამსახურის პირობებს, ჰქონდა კანონით გათვალისწინებული საფუძველი. აღნიშნულზე დაყრდნობით საკონსტიტუციო
სასამართლომ მიიჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში სახეზე იყო
საქართველოს პარლამენტის მხრიდან კონკრეტული სამართალურთიერთობების მოწესრიგების დელეგირება თავდაცვის მინისტრზე, რაც შესაბამისობაშია საკანონმდებლო ორგანოს კონსტიტუციურ უფლებამოსილებებთან და, დაადგინა, რომ სადავო ნორმები
ფორმალურად აკმაყოფილებდა კონსტიტუციის 29-ე მუხლით
დადგენილ მოთხოვნებს.
განმარტებას საჭიროებს ასევე ტერმინი „სახელმწიფო თანამდებობა“. კონსტიტუციის 29-ე მუხლით დაცულია არა ნებისმიერი,
არამედ კონკრეტულად სახელმწიფო თანამდებობის დაკავების
უფლება და ამ უფლების ცალკეული კომპონენტები. ამასთან დაკავშირებით,
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საკონსტიტუციო

სასამართლომ

2014

წლის

19

თებერვლის N1/1/569 საოქმო ჩანაწერში მიუთთა, რომ „სახელმწიფო
თანამდებობა“ არის კონსტიტუციური ტერმინი, რომელიც უნდა
განიმარტოს მისი ავტონომიური კონსტიტუციური მნიშვნელობით,
მისი ბუნებისა და კონსტიტუციურ-სამართლებრივი დატვირთვის
გათვალისწინებით“. [2, II-3] ამავე საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებაში საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ კონსტიტუციის 29-ე მუხლის მიზნებისთვის სახელმწიფო სამსახური არის
პროფესიული საქმიანობა სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში [3, II-3] და საჯარო ფუნქციის განხორციელების მიზნით ჩამოყალიბებულ სხვა ინსტიტუციებში. სასამართლომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ კონსტიტუციის მიზნებისთვის,
პრინციპულად არასწორი იქნებოდა „სახელმწიფო თანამდებობის“
ცნებაში მხოლოდ სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და კანონით განსაზღვრული საჯარო მოხელეების მოაზრება. კონსტიტუციური ტერმინის ამგვარი ვიწრო განმარტება
კონსტიტუციურ-სამართლებრივი გარანტიების მიღმა დატოვებდა
საჯარო ფუნქციის განმახორციელებელ სხვა პირებს. ... ამით გაუმართლებლად გაფართოვდებოდა ხელისუფლების დისკრეცია
საჯარო ხასიათის ამოცანების შემსრულებელ პირთა დანიშვნის
(არჩევის) და საქმიანობის მომწესრიგებელი ნორმების მიღების
პროცესში, რაც აშკარა წინააღმდეგობაში მოვიდოდა კონსტიტუციის 29-ე მუხლის მიზნებთან [3, II-4].
ამავე გადაწყვეტილებაში საკონსტიტუციო სასამართლომ
ყურადღება გაამახვილა შემდეგ ფაქტორზე: სახელმწიფო თანამდებობაზე საქმიანობა, თავისი შინაარსით, წარმოადგენს შრომითი
ურთიერთობის განსაკუთრებულ, სპეციფიკურ სეგმენტს. მისი
სპეციფიკურობა უპირველესად განპირობებულია იმ გარემოებით,
რომ ამ შემთხვევაში დამსაქმებელს წარმოადგენს სახელმწიფო. [3,
II-5] სწორედ სახელმწიფო-დამსაქმებლის ფაქტორზე დაყრდნობით
საკონსტიტუციო სასამართლომ 29-ე მუხლის დაცვის ქვეშ მოაქცია
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საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო. გადაწყვეტილებაში ვკითხულობთ: „მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სამეურვეო საბჭოს წევრს, მეურვეს ირჩევს საქართველოს პარლამენტი
(უკანასკნელი ცვლილებების განხორციელებამდე, მეურვის არჩევა
ხდებოდა პარლამენტის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის წარდგინებით). საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებით ხდება
სამეურვეო საბჭოს წევრებისათვის საჯარო ხასიათის ფუნქციების
დაკისრება. შესაბამისად, აღნიშნული საქმიანობის განხორციელების პროცესში, საქართველოს პარლამენტი არ შეიძლება განხილულ
იქნეს როგორც კერძო დამსაქმებელი საქართველოს კონსტიტუციის
30-ე მუხლის მიზნებისათვის. ამდენად, სამეურვეო საბჭოს წევრის
თანამდებობაზე არჩევის კანონით განსაზღვრული წესი, ასევე ის
გარემოება, რომ სამეურვეო საბჭოს წევრი მასზე კანონით დაკისრებულ მოვალეობას საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილების შედეგად ახორციელებს, სამეურვეო საბჭოს წევრის საქმიანობას
საქართველოს კონსტიტუციის 29-ე მუხლით დაცულ სფეროში
აქცევს“ [3, II-20].
ყოველივე ზემოხსენებულის გათვალისწინებით შეიძლება
ჩამოვაყალიბოთ ის ძირითადი მიდგომები რომლებიც გადაწყვეტილებებში დაფიქსირდა. სწორედ ეს თეზისები ასახავს კონსტიტუციის 29-ე მუხლის ჭრილში კონსტიტუციურ-სამართლებრივ
პოლიტიკას, რომელიც ამ სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის
საფუძველია.
 საქართველოს კონსტიტუცის 29-ე მუხლით დაცულია:
1) პირის უფლება დაიკავოს სახელმწიფო თანამდებობა;
2)თანამდებობრივი უფლებამოსილების შეუფერხებლად განხორციელების უფლება;
3)პირის უფლება არ დაექვემდებაროს თანამდებობიდან
უსაფძვლოდ გათავისუფლებას;
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 კონსტიტუციის 29-ე მუხლი იცავს ასევე კონკრეტული
თანამდებობის ფუნქციურ უწყვეტობას, რომელიც კანონმდებელს
აკისრებს ვალდებულებას არ მოახდინოს საჯარო მოსამსახურის
მიერ დაკავებული თანამდებობის არსის, მისი დანიშნულების
მოდიფიცირება/დაკნინება იმგვარად, რომ საფრთხე
დაკავებული თანამდებობის ფუნქციურ დატვირთვას;

შეექმნას

 საჯარო სამსახურში დასაქმებული პირის უფლება შესაბამის ანაზღაურებაზე დაცულია კონსტიტუციის 29-ე მუხლით;
 კონსტიტუციის 29-ე მუხლი ავალდებულებს სახელმწიფოს,
სათანადო სიცხადით და სიზუსტით გაწეროს საჯარო მოხელის
თანამდებობიდან გათავისუფლებისათვის დადგენილი პროცედურები;
 საქართველოს

კონსტიტუციის

29-ე

მუხლით

დაცულ

უფლებაში ჩარევის წინაპირობები და პროცედურა შესაძლებელია
განსხვავებული იყოს თანამდებობის სპეციფიკის გათვალისწინებით. ამ შემთხვევაში ყურადღება ექცევა შემდეგ გარემოებებს:
1) თანამდებობის ლეგიტიმაციის წყარო;
2) თანამდებობის კონსტიტუციური სტატუსი;
3) კომპეტენციისა და პასუხისმგებლობის მოცულობა.
 არჩევითი თანამდებობების მიმართ საქართველოს კონსტიტუციის 29-ე მუხლით გარანტირებული უფლების დაცულობის
ხარისხი განსაკუთრებით მაღალია;
 მოსამართლის, სახალხო დამცველის, პარლამენტის წევრისა და მთავრობის წევრის (მინისტრის) სხვადასხვაგვარი
ფუნქციისა და კონსტიტუციურ-სამართლებრივი როლის შესაბამისად, აღნიშნული სუბიექტები უნდა იქნენ განხილული, როგორც
განსხვავებული დაცვის გარანტიებით აღჭურვილი სახელმწიფო
თანამდებობის პირები;
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 კონსტიტუციის 29-ე

მუხლში გამოყენებული ტერმინი

„სახელმწიფო თანამდებობა“ არის კონსტიტუციური ტერმინი,
რომელიც უნდა განიმარტოს მისი ავტონომიური კონსტიტუციური
მნიშვნელობით, რომელიც გულისხმობს პროფესიულ საქმიანობას
სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში
და საჯარო ფუნქციის განხორციელების მიზნით ჩამოყალიბებულ
სხვა ინსტიტუციებში. კონსტიტუციის მიზნებისათვის სახელმწიფო
თანამდებობა არის შრომითი ურთიერთობა, სადაც დამსაქმებელს
წარმოადგენს

სახელმწიფო.

შესაბამისად

კონსტიტუციის

29-ე

მუხლით დაცული ყველა უფლება ვრცელდება ნებისმიერ იმ პირზე
(პირთა ჯგუფზე), რომელიც ექცევა მოცემული განმარტების ქვეშ.
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Grigol Robakidze University
Review of Georgian Constitutional Court Regarding to the Occupation of
the State Position
Abstract
The Constitutional Court of Georgia till the recent years has not
considered actually the issues in relation to the 29th Article of
Constitution, relatively, correspondingly, till the year of 2014 the
Constitutional Court has not formed (established) its own approaches to
the right in relation to occupation of the state post. Since the year of 2014
the issue has acquired a specific importance and actuality. In footsteps of
(After) the submitted suits the Constitutional Court was given a
possibility as well to develop the doctrines and to show its own vision of
the issue to the legislator. And that is why it is of specific importance to
study even that tiny practice which is available since 1014 till present
relative to this Article. With this aim the work deals with the decisions
received on the suits submitted to the Constitutional Court in connection
to the 29th Article of the Constitution and the considerations formed by
the Constitutional Court in motivation part of these decisions. On the
basis of reviewing the Court practice the specific conclusions have been
received on the issue that what kind of rights and guarantees are given in
the 29th Article, what kind are the limits of this right, on whom the rights
protected by this Article are spread and what kind is the meaning of the
terms used in the 29th Article of the Constitution.
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ვლადიმერ ბოჟაძე
საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

სამოქალაქო ჩართულობის მეთოდები
დამოუკიდებელ საქართველოში
საბჭოთა საქართველოში არჩევნები რეგულარულად, განსაზღვრული პერიოდულობით და არსებული კანონმდებლობის
სრული დაცვით ტარდებოდა, ამომრჩეველთა აქტივობა აბსოლიტურ უმრავლესობას უტოლდებოდა, მაგრამ თავად პროცესს
და მის შედეგებს რეალურ არჩევნებთან და დემოკრატიასთან
არანაირი კავშირი არ ქონდა. მოქალაქეები არჩევნებზე დიდი ენთუზიაზმით დადიოდნენ, ეწყობოდა საერთო-სახალხო მსვლელობები, სეირნობები, კონცერტები, სპორტული და სხვადასხვა
სახის კულტურული ღონისძიებები. ასე ზარ-ზეიმით ჩატარებულ არჩევნებს არ ქონდა მისი უმთავრესი ფუნქცია და შედეგი,
ხელისუფლების სრულად ან ნაწილობრივ ცვლილება, უფრო მეტიც ხელისუფლების სხვადასხვა დონეზე არჩეული ადამიანების განახლება-გადახალისებაც კი იშვიათი შემთხვევა იყო. ასეთივე ენთუზიაზმით და „სიამოვნებით“ დადიოდნენ მოქალაქეები
შაბათობებზე, დასუფთავების თუ გამწვანების აქციებზე, სხვადასხვა სამხედრო თუ სამოქალაქო აღლუმებზე. სწორედ ასეთი
იყო სამოქალაქო ჩართულობა ტოტალიტარულ სახელმწიფოში,
ნებაყოფლობითი და ამავდროულად სავალდებულო, ინიციატივა დასჯადი იყო, საკუთარი თუ სხვისი უფლებების დაცვა სიტყვითაც კი, მითუმეტეს საქმით ხანგრძლივი პატიმრობით ან კიდევ უფრო მძიმე შედეგით სრულდებოდა. ზემოთ თქმულიდან
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გამომდინარე, საბჭოთა მოქალაქე შეგუებული იყო, რომ მის
აზრს, პოზიციას, ინტერესებს ანგარიშს არავინ გაუწევდა, სახელმწიფო თუ სხვა ინტერესი უზენაესი იყო და ამ ინტერესებს მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე ეწირებოდა.
თანამედროვე მსოფლიოში დემოკრატიის მშენებლობა, შენარჩუნება და განვითარება წარმოუდგენელია ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების, აქტიური, ცოდნითა და გამოცდილებით,
შესაბამისი უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი და საკუთარი სახელმწიფოს მიმართ პასუხისმგებლობით გამსჭვალული მოქალაქეების გარეშე.
აქტიური მოქალაქეობა არჩევნებში, რეფერენდუმში და
პლებისციტში მონაწილეობის მიღებიდან დაწყებული, საკუთარი თუ სხვისი კანონიერი უფლებების და თავისუფლების დაცვით გაგრძელებული, ან/და სულაც სხვადასხვა საქველმოქმედო,
სოლიდარობის, დასუფთავების, გამწვანების თუ სხვა სახის აქციებში მონაწილეობით დასრულებული, მრავალმხრივი პროცესია. მოქალაქეები, როგორ წესი, სახელმწიფოს მართვას არჩევნებში, რეფერენდუმში, პლებისციტში მონაწილეობის გზით ახორციელებენ, არჩევნებიდან-არჩევნებადე პერიოდში კი, სხვადასხვა საშუალებებით: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა, საკანონმდებლო წინადადების და პეტიციის წარდგენა, ხელმოწერების შეგროვება, საჯარო მოხელეებთან შეხვედრები, მოხალისეების და აქტივისტების მობილიზება, ადვოკატირების სხვადასხვა ფორმების გამოყენება და ა.შ.
საქართველოს

სახელმწიფოებრივი

დამოუკიდებლობის

გამოცხადებიდან 26 წელი გავიდა, ნელა მაგრამ სტაბილურად
ვითარდება დემოკრატია, სამოქალაქო სექტორი, პოლიტიკური
პარტიები, მას-მედია, სამოქალაქო კულტურა და აქტივიზმი.
უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პროცესი სახელმწიფოს და საზოგადო140

ების სერიოზულ მხარდაჭერას საჭიროებს, სხვაგვარად ძალიან
გართულდება დემოკრატიის სტაბილური განვითარება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის
ბრძოლაში ასიათასობით ადამიანი უშუალოდ მონაწილეობდა,
საპროტესტო და შიმშილობის აქციები, პიკეტები და სხვა, დამოუკიდებლობის პირველ წლებში სამოქალაქო აქტივიზმი ძალიან
ნელი ტემპებით ვითარდებოდა. შემდგომ წლებში პროცესები
უფრო გააქტიურდა, თუმცა სამოქალაქო კულტურის განვითარებისთვის კვლავ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი.
სამოქალაქო აქტივობის და კულტურის განვითარების დაბალ ტემპებს ბევრი ტრადიცული, კულტურული, რელიგიური,
ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზები გააჩნია, ეს ნაშრომი ამ
საკითხების კვლევას შეეხება.
სამოქალაქო საზოგადოება - ცნების შინაარსი მოიცავს არასახელმწიფოებრივი ურთიერთობების მთელს ერთობლიობას ეკონომიკურს, სოციალურს, კულტურულს (მათ შორის რელიგიურსაც). ორგანიზებული საზოგადოებრივი ცხოვრების სფერო, რომელიც ნებაყოფლობითია, თვითწარმოქმნადია, თვითგანვითარებადია, სახელმწიფოსგან ავტონომიურია და შეკრულია საკანონმდებლო წესრიგით ან გაზიარებულ წესთა ერთობლიობით.
ავტონომიური ასოციაციებისა და ჯგუფების არეალი, რომელსაც აყალიბებენ კერძო მოქალაქეები და რომელიც სარგებლობს მთავრობისგან დამოუკიდებლობით და ჩაურევლობით;
სამოქალაქო საზოგადოება მოიცავს სხვადასხვა ბიზნესებს,
კლუბებს, ასოციაციებს, შემოქმედებით კავშირებს, ინტერესთა
ჯგუფებს, პროფკავშირებს, საქველმოქმედო და ახალგაზრდულ
ორგანიზაციებს, ოჯახებსა და ა.შ. ის წარმოადგენს შუალედურ,
ავტონომიურ ორგანიზაციას, ერთი მხრივ, სახელმწიფო ინსტი141

ტუტს, მეორე მხრივ კი, ინდივიდებსა და სოციალურ ჯგუფებს
შორის. ის მოიცავს ნებაყოფლობითი ორგანიზაციებისა და მოძრაობების ფართო სპექტრს, რომელთაც სხვადასხვა სოციალური
ინტერესები აქვთ და სხვადასხვა ტიპის ქმედებებს ახორციელებენ. სამოქალაქო საზოგადოების წიაღში მყოფი ჯგუფები, როგორებიცაა: აკადემიური ინსტიტუტები, ადამიანის უფლებათა
დამცველი და პოლიტიკურ საკითხებზე ორიენტირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც აქტიურ გავლენას ახდენენ სახელმწიფოს მიერ სხვადასხვა სფეროში მიღებულ გადაწყვეტილებებზე.
სამოქალაქო საზოგადოება, როგორც დემოკრატიულობის
უფრო მაღალი საფეხური: საზოგადოებაში ხდება სოციალური
რეგულირება საზოგადო კეთილდღეობისთვის, სამოქალაქო მონაწილეობა - პირადული ინტერესებისა და საზოგადო ინტერესებისთვის, საზოგადოების მსახურება – ნებაყოფლობითი (მოხალისეობრივი) წვლილი საზოგადოებრივი სიკეთისთვის. ამგვარ
ქმედებათა ძირითადი საფუძველია ორი ღირებულება – თავისუფლება და პასუხისმგებლობა. სამოქალაქო საზოგადოების ჩასახვა, ფორმირება, განვითარება და სრულყოფა თავად სახელმწიფოს და საზოგადოების განვითარების ხარისხს, ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ რეჟიმსა და წეს-წყობილებას უკავშირდება.
სამოქალაქო ჩართულობის ფორმები:
აქტიური მოქალაქეობა მრავალი ტიპის ჩართულობას და
მონაწილეობას აერთიანებს, თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფოების გამოცდილებასა და მაგალითზე დაყრდნობით
მოქალაქეთა ჩართულობის 7 ძირითადი ფორმა გამოიყოფა: 1.
მოხალისეობრივი მუშაობა ორგანიზაციებსა და ქსელებში; 2.
ღონისძიებების ორგანიზება და საქმიანობის წარმართვა თემსა
და საზოგადოებისათვის; 3. არჩევნებში მონაწილეობა; 4. პოლი142

ტიკურ საქმიანობაში მონაწილეობა; 5. ინტერესის ჯგუფებში
ჩართულობა; 6. მშვიდობიან პროტესტებში მონაწილეობა; 7. საჯარო დებატებში მონაწილეობა;
მოხალისეობრივი მუშაობა ორგანიზაციებსა და ქსელებში:
სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ მოხალისეობა საქართველოში არ გახლავთ პოპულარული და ისე განვითარებული როგორც
დასავლურ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში. სიტყვა „მოხალისეს“ საზოგადოებაში დემოკრატიული ღირებულების მატარებელი დატვირთვა ჯერ კიდევ არ აქვს. საქართველოში ახალგაზრდების 15 %-ია ჩართული მოხალისეობრივ საქმიანობაში. ბოლო
კვლევა 2013 წელს ჩატარდა. მოხალისეობის უპრეცედენტო მაგალითი ქართულმა საზოგადოებამ 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის
შემდეგ იხილა, როცა ქუჩაში ათასობით მოხალისე, სპეციალურ
სამსახურებთან ერთად, თბილისის ქუჩების სტიქიისგან მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად გამოვიდა. ფორმალურ მოხალისეობას საქართველოში 2015 წლის დეკემბრიდან საქართველოს კანონმდებლობა არეგულირებს.
ღონისძიებების ორგანიზება და საქმიანობის წარმრთვა
თემსა თუ საზოგადოებაში:
სამწუხაროდ, უნდა აღინიშნოს რეგიონებში, სოფლებსა და
თემებში საზოგადოების, ადგილობრივი მოსახლეობის თვითორგანიზების დონე ძალიან დაბალია. ზემოთ აღნიშნულიდან
გამომდინარე ძალიან დაბალია მოქალაქეთა აქტივობები და ღონისძიებები.
არჩევნებში მონაწილეობა:
საპრეზიდენტო არჩევნები:
1991 წ. 26 მაისი - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა იყო
3 594 810, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 2 978 247
(82.86 %) ამომრჩეველმა.
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1991 წლის 14 აპრილს პირველად საქართველოს ისტორიაში შემოღებული იქნა პრეზიდენტის ინსტიტუტი, სახელმწიფო
საპრეზიდენტო მმართველობის მოდელზე გადავიდა.
1991 წლის 26 მაისს დაინიშნა (პირველი) საპრეზიდენტო
არჩევნები. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა და ისტორიაში პირველი პრეზიდენტის არჩევნებში მონაწილეობა დიდი სტიმული და მოტივაცია აღმოჩნდა მოქალაქეებისთვის, შესაბამისად მათი სამოქალაქო აქტივობა ისტორიაში ყველაზე
მასშტაბური იყო. ამ წლებში მოქალაქეები ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულები სამოქალაქო ცხოვრებაში, დადიოდნენ მიტინგებზე, შეხვედრებზე, სხვადასხვა აქციებზე, უანგაროდ, ენთუზიაზმით, რაც „ყოფილი“ საბჭოთა მოქალაქეებისგან ძალიან გასაკვირი საქციელი გახლდათ.
1995 წ. 5 ნოემბერი - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა
იყო 3 106 557, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 2 139 369
(68.86 %) ამომრჩეველმა.
2000 წ. 9 აპრილი - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა იყო
3 088 925, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 2 343 176
(75.86 %) ამომრჩეველმა.
2004 წ. 4 იანვარი - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა იყო
2 231 986, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1 963 556
(87.97 %) ამომრჩეველმა.
2008 წ. 5 იანვარი - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა იყო
3 527 964, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1 982 318
(56.18 %) ამომრჩეველმა.
2013 წ. 27 ოქტომბერი - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა იყო 3 537 719, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1 648
662 (46.60 %) ამომრჩეველმა.
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საპარლამენტო არჩევნები:
1992 წ. 11 ოქტომბერი - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა იყო 3 471 866, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 2 575
197 (74.17 %) ამომრჩეველმა.
ეს არჩევნები შერეული სისტემით გაიმართა. მისი ჩატარების წესი მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა სხვა არჩევნებისაგან.
მაჟორიტარული საარჩევო სისტემის საფუძველზე აირჩიეს 75
დეპუტატი (ერთმანდატიანი ოლქებიდან), პროპორციული სისტემით კი (მრავალმანდატიანი ოლქები) 150 დეპუტატი. საარჩევნო ბარიერი 2% იყო. 1992 წლის არჩევნების დროს მაჟორიტარული და პროპორციული არჩევნებისათვის სხვადასხვა ოლქები
იყო გამოყოფილი. პროპორციული არჩევნებისათვის შეიქმნა 10
მსხვილი მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქი. თითოეულში ამომრჩევლთა რაოდენობა 230 ათასიდან 250 ათასამდე მერყეობდა. პროპორციულ სისტემაში კენჭისყრა ხდებოდა სამბალიანი
სისტემით (თითოეულ ამომრჩეველს ჰქონდა 3 ხმა). კვოტების
დადგენა და ხმების დათვლა ხდებოდა მრავალმანდატიანი ოლქების დონეზე, დარჩენილი ხმები პრეფენციის წესით ნაწილდებოდა საერთო ეროვნულ დონეზე.
1995 წ. 5 ნოემბერი - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა
იყო 3 121 075, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 2 127 946
(68.18 %) ამომრჩეველმა.
1995 წლის 24 აგვისტოს მიღებული კონსტიტუციის გარდამავალი დებულებებით განსაზღვრული იქნა 5 ნოემბრის არჩევნების ჩატარების პირობები. მასში მონაწილეობის მიღების უფლება ჰქონდა იმ პარტიასა და პოლიტიკურ გაერთიანებას, რომელიც წარმოადგენდა 50 ათასი მხარდამჭერის ხელმოწერას, ან
რომელსაც ჰყავდა წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში კონსტიტუციის მიღების დღისთვის. პროპორციული სისტე145

მით არჩევნები ტარდებოდა ერთიანი პარტიული სიით. პოლიტიკურ გაერთიანებას უფლება ჰქონდა მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წარედგინა დეპუტატობის ის კანდიდატიც, რომელიც
მის პარტიულ სიაშიც იყო. აფხაზეთში, სეპარატისტული რეჟიმის გამო, არ დანიშნულა არჩევნები, ამიტომ აფხაზეთის დეპუტაციას უფლებამოსილება გაუგრძელდა. აფხაზეთის წარმომადგენლობა შედგებოდა 12 დეპუტატისაგან. კონსტიტუციისა და
საარჩევნო კანონის თანხმად, პარლამენტის შემადგენლობა განისაზღვრა 235 დეპუტატით. 150 აირჩეოდა პროპორციული, 85 კი
მაჟორიტარული წესით.
1999 წ. 31 ოქტომბერი - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა იყო 3 143 851, ხოლო არჩევნებში მონაწილოება მიიღო 2 133
878 (67.87 %) ამომრჩეველმა.
2003 წ. 2 ნოემბერი - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა
იყო 3 178 593, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1 909 215
(60.06 %) ამომრჩეველმა.
2008 წ. 21 მაისი - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა იყო
3 465 736, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1 850 407
(53.39 %) ამომრჩეველმა.
საქართველოს პარლამენტის შემადგენლობა 2003 წელს ჩატარებული რეფერენდუმის პასუხად განისაზღვრა 150 დეპუტატით. შესაბამისი ცვლილებები კონსტიტუციაში შეტანილი იქნა
ჯერ 2005 წლის 23 თებერვალს, რომლის თანახმადაც საქართველოს პარლამენტში არჩეული უნდა ყოფილიყო 100 დეპუტატი
პროპორციული და 50 დეპუტატი მაჟორიტარული სისტემით.
აღნიშნული ნორმა მოქმედებდა 2008 წლის 12 მარტამდე. 2008
წლის მარტში საქართველოს კონსტიტუციაში შევიდა კიდევ ერთი ცვლილება, რომლის მიხედვითაც საქართველოს პარლამენტის წევრების მანდატები გადანაწილდა შემდეგნაირად: 75 დე146

პუტატი აირჩეოდა პროპორციული და 75 – მაჟორიტარული სისტემით, 75 ერთმანდატიანი ოლქიდან. პროპორციულ სისტემაზე
საარჩევნო ბარიერმა 7%–დან დაიწია 5%–მდე, ამასთან მაჟორიტარულ არჩევნებში გამარჯვებისთვის საჭირო გახდა კენჭისყრის
დღეს კანდიდატს მიეღო ამომრჩეველთა სულ მცირე 30%-იანი
მხარდაჭერა. იმ შემთხვევაში თუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ დააგროვებდა ხმების საჭირო რაოდენობას, ორი კვირის ვადაში არჩევნების მე–2 ტური უნდა დანიშნულიყო. არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება ჰქონდა იმ პარტიასა და პოლიტიკურ
გაერთიანებას, რომელიც წარმოადგენდა 30 ათასი მხარდამჭერის
ხელმოწერას, ან რომელსაც ჰყავდა წარმომადგენელი საქართველოს პარლამეტში.
2012 წ. 1 ოქტომბერი - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა
იყო 3 613 851, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 2 197 243
(60.8 %) ამომრჩეველმა.
2016 წ. 8 ოქტომბერი - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა
იყო 3 513 884, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1 814 276
(51.63 %) ამომრჩეველმა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები:
1998 წ. 15 ნოემბერი (თბილისი) - ამომრჩეველთა საერთო
რაოდენობა იყო 664 273, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო
258 095 (38.85 %) ამომრჩეველმა.
2002 წ. 2 ივნისი (თბილისი) -ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა იყო 634 257, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო
283 855 (44.75 %) ამომრჩეველმა.
2006 წ. 5 ოქტომბერი - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა
იყო 3 205 634, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1 546 936
(48.25 %) ამომრჩეველმა.
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2010 წ. 30 მაისი - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა იყო
3 544 770, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1 740 652
(49.10 %) ამომრჩეველმა.
2014 15 ივნისი - ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა იყო 3
429 748, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1 485 372 (43.31
%) ამომრჩეველმა.
პოლიტიკურ საქმიანობაში მონაწილეობა:
ქვეყნის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებასთან
დაკავშირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასოციაციებისა და პოლიტიკურ პარტიების საქმიანობაში მონაწილეობა. მონაწილეობის სხვადასხვა ფორმები არსებობს: პოლიტიკურ დიალოგსა და დებატებში მონაწილეობა;
მშვიდობიანი პროტესტის სხვადასხვა ფორმები, მაგ. პეტიციების შემუშავება ან მათი ხელმოწერა, ხელმოწერების შეგროვება;
პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერა თავად პარტიის ან
კანდიდატისათვის ფინანსური დახმარების ან საინფორმაციო/საარჩევნო კამპანიაში ჩართვის გზით; (ასეთი ჩართულობის
დონე ძალიან დაბალია და ანაზრაურების გარეშე ფაქტობრივად
არ ხდება).
დამოუკიდებელი გამოძიების წარმართვა ხელისუფლების
ან პოლიტიკური პარტიის დარღვევების აღმოჩენისათვის; (საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა, დამოუკიდებელი ჟურნალისტური ან/და სხვა სახის გამოძიების წარმართვა).
სხვადასხვა ფორმით სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის
გამოხატვა.
ინტერესთა ჯგუფებში ჩართულობა:
სამოქალაქო საზოგადოებაში არსებული ორგანიზებული
ჯგუფები, რომლებიც სახელმწიფო პოლიტიკის სხვადასხვა მი148

მართულებაზე გავლენის მოხდენას ცდილობენ. მათი დახმარებით დემოკრატიულ პროცესში/პოლიტიკის განსაზღვრაში ჩართულია მოსაზრებათა სრული სპექტრი. ამგვარი პლურალიზმი
სახელმწიფოსა და ინდივიდებს/ჯგუფებს შორის არსებული კავშირითაა განპირობებული. განასხვავებენ „შიგა“, „გარე“ და „ზეწოლის“ ჯგუფებს.
მშვიდობიან პროტესტებში მონაწილეობა:
საქართველოში ჩართულობის აღნიშნული ფორმა ძალიან
პოპულარულია და საპროტესტო თუ სოლიდარობის აქციებში
ხშირად მონაწილეობას ათი ათასობით მოქალაქე ღებულობს.
იმართება ორგანიზებული და სპონტანური აქციები, როგორც
დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში, ან პარალელურად მთელი
ქვეყნის მასშტაბით. 2003 წ. „ვარდების რევოლუცია“, 2007 წ. 7
ნოემბერი, 2011 წ. 26 მაისი, 2012 წ. 29 სექტემბერი, „ეს შენ გეხება“, 2017 წ.-“თეთრი ხმაური მოძრაობა“.
საჯარო დებატებში მონაწილეობა:
ასეთი ტიპის ჩართულობა სამწუხაროდ არ გახლავთ ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკა, რიგითი მოქალაქეები თავად
იშვიათად ერთვებიან საჯარო დებატებში. ასევე მცირეა პეტიციების, საკანონმდებლო წინადადებების, ხელმოწერების შეგროვების, საპროექტო განაცხადების, ბიუჯეტის ან/და ინფრასტრუქტურული პროექტის განხილვებში მონაწილეობა, საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა და ჩართულობის სხვადასხვა მექანიზმების გამოყენება.
დასკვნა
მსოფლიოში გავრცელებული მოქალაქეთა ჩართულობის
ფორმებიდან საქართველოში ყველა გამოიყენება, მეტ-ნაკლები
წარმატებით. არჩევნებში მონაწილეობა ყველაზე მასობრივ და
აქტიურ ჩართულობის მექანიზმად გვევლინება, მიუხედავად ამ149

ისა ბოლო წლებში აშკარად იკლო არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობამ. 2012 წლიდან კიდევ უფრო ძლიერდება სამოქალაქო საზოგადოება და იზრდება მათ საქმიანობაში ჩართული მოქალაქეების რაოდენობა, რაც დამაიმედებელი
პროგნოზის საშუალებას იძლევა. აქტიური მოქალაქეების ჩართულობის გარეშე წარმოუდგენელია საქართველოში დემოკრატიის განვითარება.
რეკომენდაციები
საქართველოში აქტიური მოქალაქის ინსტიტუტის გასაძლიერებლად აუცილებელია სახელმწიფოს, ბიზნესის და არასამთავრობო ორგანიზაციების მჭიდრო თანამშრომლობა. საჭიროა
სახელმწიფოს მხრიდან როგორც საკანონმდებლო ასევე ფინანსური მხარდაჭერა. სასურველი იქნება ბიზნესმა უფრო აქტიურად დააფინანსოს მოქალაქეთა/ჯგუფების ინიციატივები. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებისთვის მეტი რესურსები დახარჯონ, რათა მოხდეს მოქალაქეთა დაინტრესება, მოხალისეობის განვითარება და სხვა.

ბიბლიოგრაფია:
1. დამოუკიდებელ საქართველოში ჩატარებული არჩევნების
დოკუმენტური მასალა, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო

კომისია,

ნანახია,

მოძიებულია

http://history.cesko.ge/PDF/1990%20-%20Geo.pdf
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2. საარჩევნო დოკუმენტაცია, სააგიტაციო მასალა, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, მოძიებულია
2015.11.05 http://history.cesko.ge/index.html
3. საქართველოს

ცენტრალური

საარჩევნო

კომისია,

http://cesko.ge/
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Vladimir Bozhadze
Georgian State Teaching University of
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"Civic Engagement Methods:
From voting to the public activity "
Civil engagement methods in independent Georgia
Resume
The elections in Soviet Georgia were regularly carried out in full
compliance with the existing legislation, the voter turnout was an
absolute majority, but the process itself and its consequences had no
connection with the real elections and democracy. Citizens were very
enthusiastic about the elections and were "happy" on weekends, cleaning
and greening races, various military or civilian parades. That was the
civil involvement in the totalitarian state, voluntary and at the same time
compulsory, the initiative was punishable by protecting the rights of one
or another, even with the long-term imprisonment or even more serious
consequences. Coming from the above mentioned, the Soviet citizen was
adamant that his opinion, position, interests would not have been taken
into the consideration, the state or other interest was supreme, and these
interests were losing the lives of millions of people.
Construction, maintenance and development of democracy in the
modern world is unimaginable without strong civil society, active,
knowledge and experience, equipped with appropriate skills and
responsible citizens.
Active citizenship is a multi-faceted process by participating in the
elections, referendum and plebiscite, with the participation of the legal
rights and freedoms of their own or others, and / or in various charities,
solidarity, cleaning, greenery or other promotions. Citizens as a rule
participate in governing of the state through their participation in
152

elections, referendums, plebiscite, and during the election period, through
various means: requests for public information, submission of legislative
proposals and petitions, collecting signatures, meeting public officials,
mobilizing volunteers and activists, advocacy and etc.
26 years have passed since the announcement of the state
independence of Georgia; slowly but steadily is developing democracy,
civil sector, political parties, civil culture and activism, but it should be
noted that this process requires serious support of the state and society,
otherwise it will be difficult to stabilize democracy.
Despite the fact that hundreds of thousands of people participated
in the fight for independence, protests and hunger strikes, picketing and
other civil movements developed slowly in the first years of
independence. The process has become more active in the following
years, but there is still a lot to be done for the development of civil
culture.
Large rates of civil activity and culture development have many
traditional, cultural, religious, objective or subjective reasons, this work
concerns the research of this task.
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სალომე დუნდუა
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ენისა და განათლების როლი სამოქალაქო
ინტეგრაციის პროცესში
კომუნისტური სისტემის მარცხის შემდეგ საქართველო,
ისევე როგორც ბევრი სხვა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა,
მრავალი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა.Eძველი პოლიტიკური
ინსტიტუტების მიერ ლეგიტიმურობის დაკარგვისა და ახალი, დემოკრატიული ინსტიტუტების არ არსებობის, რთული
საგარეო და საშინაო ფაქტორების, დაბალი პოლიტიკური
კულტურისა და პრაქტიკულად მოშლილ ეკონომიკურ სისტემასთან ერთად საქართველოს საბჭოთა მემკვიდრეობიდან
ეთნო-კონფესიური მრავალწევრიანობა და ამ ფონზე გარკვეული ფრაგმენტირებულობაც ერგო. შესაბამისად, პოლიტიკურ,
ეკონომიკურ თუ სოციალურ პრობლემებთან გამკლავებასთან
ერთად ქვეყნის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა იმგვარი საჯარო სივრცის შექმნაც გახდა, სადაც ქვეყნის ტერიტორიაზე
მაცხოვრებელ ყველა ეთნო-კონფესიურ ჯგუფს მოცემული სახელმწიფოს

მიმართ

ლოიალობა

და

მისი

თანაზიარობის

შეგრძნება გაუჩნდებოდა.
Dდამოუკიდებლობის 20 წელზე მეტი გამოცდილების
შემდეგაც კი ეთნიკური კატეგორიების სიმრავლით გამორჩეულ საქართველოს საჯარო-პოლიტიკურ სივრცესა და დისკურსს ძნელია კონსოლიდირებული, ფართო სამოქალაქო მონაწილეობაზე დაფუძნებული, აქტიური სამოქალაქო კულტუ154

რა ეწოდოს, რომელიც თავის მხრივ ფართო სოციალურ და
პოლიტიკურ კონსესუსზე იქნებოდა დამყარებული. დღემდე
საქართველოს პოლიტიკური კულტურა უფრო ფრაგმენტული
ხასიათის და კონფლიქტოგენური ტენდენციების მატარებელია, რომელშიც მრავლადაა წარმოდგენილი პრიმორდიალური და პრემოდერნული ყაიდის სოციალ-პოლიტიკური ელემენტები, რომელნიც თავის მხრივ არც თუ მთლად შესაბამისობაშია თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესებსა და მიზნებთან32.
რა თქმა უნდა, არსებული მდგომარების ჩამოყალიბებას
სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებდა, რომელთა შორის გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი წილი ალბათ პოლიტიკურ ელიტებზე მოდის. თუმცა, უნდა გავითვალისწინოთ ის გარემოებაც, რომ მოცემული ელიტები ფუნქციონირებენ გარკვეული
ისტორიული მემკვიდრეობის და არსებული სოციალ-პოლიტიკური კონტექსტის მიხედვით, რომელიც არც თუ ისე
ძლიერ გვიბიძგებს წარმატებული სამოქალაქო ინტეგრაციისკენ. საქართველოში არსებულ ეთნიკურ უმცირესობებს, არა
მხოლოდ სუსტი პოლიტიკური და კულტურული კომუნიკაცია აქვთ ერთმანეთთან, არამედ ეკონომიკური თვალსაზრისითაც მეტად სუსტად არიან ერთმანეთთან შეკავშირებულნი.
არსებული საერთო ეკონომიკური ბაზარი არ ხდება მათი ინტენსიური შეხების, კონკურენციის და თანამშრომლობის წყარო. შესაბამისად, გასაკვირი არაა, რომ სახეზე გვაქვს ეთნი-

32

s. dundua, z. abaSiZe, eTnikuri da religiuri identobis sakiTxebi
da samoqalaqo integraciis problemebi saqarTveloSi,
Tbilisi,
gamomcemloba inteleqti, 2009, gv. 12
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კურ უმცირესობათა ფაქტობრივი იზოლაციონიზმი (უმეტეს
შემთხვევებში მაინც)33.
იმის მიუხედავად, რომ საქართველოში ყველა საკანონმდებლო დონეზე უზრუნველყოფილია სამოქალაქო თანასწორობის ფორმალური მხარე და ქვეყანა მიერთებულია ყველა
იმ ფუძემდებლურ საერთაშორისო საკანონმდებლო აქტს, რომელიც უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებების დაცვას, საქმე
არსობრივად წინ მეტად ზანტი ტემპებით მიიწევს. ფაქტია,
რომ მხოლოდ ფორმალიზებული სამოქალაქო თანასწორობა
ვერ უზრუნველყოფს აქტიურ სამოქალაქო ჩართულობას.
როგორც წესი, ენასა და განათლებას ერის მშენებლობის, ერის ფორმირების პროცესში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება.Eენა და განათლება ძირითად აქტორებს წარმოადგენენ
არა მხოლოდ განსხვავებულ ერებს შორის კომუნიკაციის განსამტკიცებლად, არამედ თავად ერთი სახელმწიფოს შიგნით
სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესების წარმატებულობის უზრუნველყოფის საქმეშიც.
როგორც კარლ დოიჩი აღნიშნავდა, ,,ერის ჩამოყალიბებისთვის გადამწყვეტ წინაპირობას ეფექტიანი და ხშირი სოციალური კომუნიკაცია წარმოადგენს34”, ამასთანავე, - ,,კომუნიკაცია, რომ იყოს ეფექტური, საჭიროა ,,სოციალურად სტანდარტიზირებული სიმბოლოების სისტემა”, როგორიცაა ენა

33

s. dundua, z. abaSiZe, eTnikuri da religiuri identobis sakiTxebi
da samoqalaqo integraciis problemebi saqarTveloSi,
Tbilisi,
gamomcemloba inteleqti, 2009, gv. 13
34
Deutsch Karl, W, Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the
Foundations of Nationality, Cambridge, Massachusetts and London: MIT Press, 1966,
pp.58.
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და დამხმარე საშუალებები35” (ანბანი, წერითი სისტემა და
ა.შ.).
დოიჩის

მსგავსად,

ნაციონალიზმის

მოდერნისტული

თეორიის სხვა მომხრეებიც (მაგალითად, გელნერი, ჰობსმაუმი, ფიშმანი) ხაზს უსვამენ ერის, როგორც თანამედროვე ფენომენის ჩამოყალიბებაში ენისა და განათლების როლს. ენა,
ესაა ერის ფორმულირების ერთგვარი კატალიზატორი, რომელსაც, როგორც კომუნიკაციის საშუალებას უდიდესი ფუნქციონალური დატვირთვაც გააჩნია.
ამ ფონზე, სამოქალაქო ინტეგრაციის წარმატებული და
სრულფასოვანი განხორციელების პროცესში ქვეყანაში ერთერთ უმთავრეს დაბრკოლებად ეთნიკური უმცირესობების
მიერ სწორედ კომუნიკაციის იმ უმთავრესი საშუალების არ
ცოდნა მიიჩნევა, რასაც სახელმწიფო ენა ჰქვია.
Kკომუნისტური რეჟიმის მარცხის შემდეგ პოსტსაბჭოთა
დამოუკიდებელ რესპუბლიკებისგან საქართველოს (პოლიტიკური, ეკონომიკურ თუ სოციალური მემკვიდრეობის ბევრი
მსგავსების მიუხედავად) ისიც გამოარჩევდა, რომ სხვა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებისგან განსხვავებით პრობლემას
უქმნიდა არა ეთნიკურად რუსი მოსახლეობა და მის მიერ
ქართული ენის არ ცოდნა, არამედ ეთნიკურად სრულიად
სხვა – ძირითადად აზერბაიჯანული და სომხურენოვანი მოსახლეობის მიერ სახელმწიფო ენის არცოდნა.

35

Deutsch Karl, W, Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the
Foundations of Nationality, Cambridge, Massachusetts and London: MIT Press, 1966,
pp.59.
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ისტორიული რეტროსპექტივა: XIX საუკუნის საქართველო – ენა და განათლება
,,მამული, ენა, სარწმუნოება” – ილიას მიერ მოკლედ და
ლაკონურად გამოხატული ამ სამი უმთავრესი იდეის დაცვის
ხაზზე გადიოდა როგორც თითქმის მთელი XIX საუკუნის
ქართული ნაციონალური მოძრაობა, ისე ზოგადად, ქართველი ერის ფორმირების უმთავრესი შტრიხები. ქართველ ერში
ამ სლოგანის გარშემო ხდებოდა ერთი მხრივ ეროვნული იდენტობის გრძნობის გაღვიძება, მეორე მხრივ კი საქართველოს
სახელმწიფოებრიობის

შენარჩუნებისთვის

ბრძოლაც.

უფრო

შორს რომ წავიდეთ ზოგადად ტერმინის - ,,ქართველი ერის”
დღემდე არსებობაშიც უდავოდ დიდია ამ სლოგანის იდეის
გარშემო განვითარებული ქართული ნაციონალიზმის წვლილიც.
იმ პერიოდის ქართული ნაციონალიზმი აშკარად ზომიერი ხასიათისა იყო და შორს იდგა ზოგადად ნაციონალიზმისთვის ხშირად დამახასიათებელი ეთნო-კულტურულ დისკრიმინაციისგან. XIX საუკუნის ქართული ნაციონალიზმი
(რომელსაც ჩვენში უფრო ხშირად ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის სახელით ვიცნობთ) იყო მეტწილად პასუხი მეფის რუსეთის მიერ განხორციელებულ აშკარა რუსიფიკაციის პოლიტიკაზე. შესაბამისად იმ პერიოდის საქართველოს (რომლის ტერმინოლოგიურ დონეზე გამოყენებაც კი
აკრძალული იყო) უმთავრეს პრობლემას ეროვნული თვითგადარჩენა წარმოადგენდა და ამ თვითგადარჩენის გზაზე ერთ
ერთ უმთავრეს იარაღად სწორი ლინგვისტური და საგანმანათლებლო პოლიტიკის გატარება იქცა.
XIX საუკუნის საქართველოში ,,საშუალო კლასის” თითქმის ყველა წარმომადგენელმა იცოდა რუსული. იმდროინდე158

ლი ქართული ელიტა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ხშირად საუბრობდა რუსულად, რითაც ხაზი ესმებოდა მათ სოციალურ სტატუსსა და იმ ფაქტს, რომ განათლება
რუსეთში ჰქონდათ მიღებული.
უმაღლესი განათლების რუსეთში მიღება საქართველოში ამგვარი ტიპის სასწავლებლების არ არსებობის გამო გავრცელებული მოვლენა იყო.Pუმთავრეს პრობლემას იმ პერიოდში არა იმდენად უმაღლესი განათლების რუსულ ენაზე და
რუსეთში მიღება წარმოადგენდა, რამდენადაც საბაზისო განათლების, ე.წ. ქართულენოვანი საერო სკოლების არ არსებობა ან უკიდურესი სიმწირე. “დედა ენა ცნობილია არამც თუ
უკეთეს და აუცილებელ სახსრად, რომ სკოლამ თავისი დანიშნულება აასრულოს, არამედ უპირველეს საგნადაც, რომელიც ბავშვმა უნდა შეისწავლოს და უნდა იცოდეს. მაშასადამე სკოლამ საზოგადოდ და საერომ საკუთრივ ეგ სამსახური
უნდა გაუწიოს ერსა“36 – ილიას და მთელი იმ პერიოდის
ქართველი მოაზროვნეების მოღვაწეობის ძირითად საზრუნავს სწორედ განათლებისა და წერა-კითხვის გავრცელებაზე
ზრუნვა შეადგენდა. მშობლიურ ენაზე მიღებული განათლება
უნდა ქცეულიყო იმ ბაზისად, რაც შემდგომში ხელს შეუწყობდა ერთიანი ქართული თვითშეგნების, ეროვნული იდენტობის გრძნობის გაჩენასა და გამყარებას.
იმ ფონზე, როდესაც რუსულმა ხელისუფლებამ ტერმინი ,,საქართველოს” აკრძალვაც კი მოინდომა და პრესაში ამ
ტერმინის თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიებით ჩანაცვლება მოხდა, ქართველი თერგდალეულების მიერ განხორცილებული ნაბიჯები: საკუთარი გაზეთის გამოცემა (რომელშიც
36

ilia WavWavaZe, publicisturi werilebi, t.4, Tbilisi, gamomcemloba palitra L, 2012 gv. 63
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განიხილებოდა საქართველოს ისტორიასა და კულტურასთან,
თანადროულ

პოლიტიკურ,

სოციალურ

და

ეკონომიკურ

პრობლემატიკასთან დაკავშირებული საკითხები), სტატიათა
მთელი სერიის მიძღვნა განათლებისა და ქართული ენის
სწავლების მნიშვნელობის თემაზე, თბილისისა და ქუთაისის
გუბერნიების სათავადაზნაურო ბანკების დაარსება (რომელთა
მიერ გაღებული თანხის უდიდესი ნაწილი ქართული სკოლებისა და თეატრის დაფინანსებას მოხმარდა), ,,ქართველთა
შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების” შექმნა, დაწყებითი, საერო სკოლების გახსნა თუ ქართულენოვანი სახელმძღვანელოების გამოცემა - ის მცირე ჩამონათვალია
იმ საქმიანობისა, რამაც უდიდესი წვლილი შეიტანა განათლების ეროვნული სისტემის ჩამოყალიბება-განვითარების, ასევე, ქართველ საზოგადოებაში ეროვნული სულისკვეთების
გაღვივებისა და ქართული იდენტობის კონსტრუირების საქმეში.
“ჭეშმარიტი განათლება განვითარებული გონების და
გაწვრთნილის ზნე-ხასიათის ერთმანეთთან შეუღლებაა განუყრელად. თუ კაცს ერთი აკლია ან მეორე, იგი განათლებული არ არის და ამიტომაც ჩვენა გვგონია, თუ სკოლას უნდა თავის დანიშნულება შეასრულოს, ეგ სწავლა - ცოდნა
ზნე - ხასიათის წვრთნასაც უნდა შეურჩიოს37” - წერდა ილია
და ცოდნის მიღებასთან ერთად ერის, ეროვნული თვითშეგნების ფორმირების პროცესში აშკარად მიუთითებდა სკოლის
ფუნქციაზე – ეზრუნა გაწვრთნილი ზნე-ჩვეულების მქონე,
უპირველს ყოვლისა კარგი მოქალაქეების აღზრდაზე.

37

ilia
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werilebi,

t.4,

Tbilisi,

მაშინდელი ქართველი ინტელექტუალები საკუთარ პოლიტიკურ პროგრამას ახორციელებდნენ მათ მიერ შექმნილი,
დღევანდელი ტერმინოლოგიით რომ ვთქვათ, არასამთავრობო
ორგანიზაციების მეშვეობით და ამით სამოქალაქო მონაწილეობის ტრადიციებს აფუძნებდნენ. ილია და თერგდალეულთა
მთელი თაობა მოქმედების პრაგმატულობით გამოირჩეოდნენ
და კარგად იცოდნენ, რომ ეროვნული მობილიზაციის შემთხვევაში უპირველესი სამიზნე ჯგუფი ეთნიკურად ქართველები იქნებოდნენ და რომ სხვა ეთნიკურ ჯგუფებს ქართული ეროვნული გრძნობების მიმართ არც თუ დიდი ენთუზიაზმის გამოხატვა შეეძლოთ. ამიტომაც, თერგდალეულები
(როგორც პირველი, ისე მომდევნო თაობა და მათ შორის
ხშირ შემთხვევაში ქართველი სოციალ-დემოკრატებიც კი) ბუნებრივია არ განავითარებდნენ ისეთ იდეას, რომელიც რეალურ პრაქტიკაში ვერ იმუშავებდა და თუ იმუშავებდა, დიდი
წარმატება ნამდვილად არ ექნებოდა.
იმ პერიოდის საქართველოში (და არა მარტო საქართველოში) ახალი სოციალური და პოლიტიკური კლასები, როგორც წესი, ეთნიკური შეფერილობის იყო. მაგალითად, ფინანსურად ყველაზე დაწინაურებული სომხური ბურჟუაზია,
რომელიც მართალია ადგილობრივი, თბილისური წარმოშობის იყო, მაგრამ სხვა დანარჩენი ეთნიკური ჯგუფებისგან
უმეტესად განცალკევებით იდგა და ხშირად მისდამი დამოკიდებულებაც უარყოფით ხასიათს ატარებდა. ამას თან ერთვოდა ისიც, რომ იმ პერიოდის სტატისტიკური მონაცემებით, განათლების და ცოდნის მიღების მხრივ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი სწორედ ეთნიკურ ქართველებს ჰქონდათ.
“ჩვენი უცოდინრობა, უსწავლელობა ისე გვაბრკოლებს და
გვაბორკილებს, რომ ცილობაც ვეღარ გაგვიწევია ახალმო161

სულთა უცხოელთათვის. ყველაგან იგინი გვჯობიან, ყველგან
იგინი წინ გვასწრებენ, გამოსაჩენს საქმეს ხელიდან გვაცლიან“.38 ის ხშირი დავაც, რომელიც მაშინდელ ქართველ ინტელექტუალებს და იგივე სომხურ ბურჟუაზიას შორის მიმდინარეობდა, სწორედ რომ სუსტი სამოქალაქო განვითარების
კლასიკური გამოხატულებაა. სხვა ვითარებაში, სომხური კაპიტალი, ჩვეულებრივ ქართულ (არა ეთნიკური გაგებით) კაპიტალად უნდა გარდაქმნილყო39 და სოციალური და პოლიტიკურ ინტეგრაციის ერთ-ერთი საფუძველი გამხდარიყო.
პოლიტიკური პარტიებიც, რომელთა საშუალებით ნელნელა ხდებოდა ახალი პოლიტიკური კლასის ფორმირება,
უმეტეს შემთხვევებშიც ეთნიკური ხასიათისა იყო. რა თქმა
უნდა იყო გამონაკლისები, როდესაც კონკრეტული პარტიის
წევრები სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობისანი იყვნენ,
მაგრამ როგორც წესი, პარტიული ელიტები მონოეთნიკურნი
(ეს განსაკუთრებით მემარჯვენე ტიპის პოლიტიკურ დაჯგუფებებზე ითქმის, თუმცა არც მემარცხენეები განსხვავდებოდნენ მისგან დიდად) უფრო იყვნენ და რაიმე ეთნიკურ დაახლოებას ან სოლიდარობის გაჩენას ნებსით თუ უნებლიედ
ხელს არ უწყობდნენ.

1918-1921 წლების გამოცდილება
მიუხედავად საქართველოს პირველი დემოკრატიული
რესპუბლიკის ხანმოკლე ისტორიული არსებობისა, ეთნიკური
(და არა მხოლოდ ეთნიკური) უმცირეობების საკითხი საკმა38

ilia
WavWavaZe,
publicisturi
werilebi,
t.4,
Tbilisi,
gamomcemloba „palitra L”, 2012 gv. 147
39
s. dundua, z. abaSiZe, eTnikuri da religiuri identobis sakiTxebi
da samoqalaqo integraciis problemebi saqarTveloSi,
Tbilisi,
gamomcemloba inteleqti, 2009, gv. 13
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ოდ აქტუალურად დადგა დღის წესრიგში.Eმაშინდელი საქართველოს პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლები (როგორც
სოციალისტური, ისე მემარჯვენე ფრთის წევრები) ეთნიკურ
უმცირესობათა შემწყნარებლობას ყველა საკანონმდებლო ბაზით უზრუნველყოფდნენ. “რესპუბლიკის მცირე ერების უფლებათა”

განსაზღვრას მაშინდელ

ხელისუფლებაში მყოფი

პოლიტიკური ძალების მხრიდან საკმაოდ დიდი ყურადღება
დაეთმო და ეს ძალიან კარგად ჩანს კიდეც დამფუძნებელი
კრების საკონსტიტუციო კომისიიის მასალებიდან.
კონსტიტუციის მიღებამდე, საკონსტიტუციო კომისიის
1920 წლის 20 მაისის სხდომაზე ა. ჩხენკელი აღნიშნავდა:
“მჭიდროდ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული ინტერესები
მთელის - სახელმწიფოსი და ნაწილის - ეროვნული უმცირესობისა: ერთის ბედნიერება მეორეს ბედნიერებაა და ერთის
უბედურება - უბედურებაა მეორესათვის. აყვავება სახელმწიფოსი არის აყვავება და გამდიდრება უმცირესობისა. ეს უნდა
ჰქონდეს შეგნებული ყოველ უმცირესობას, რომ ადგილი არ
ექნეს რაიმე გაუგებრობასა და უნდობლობას; უმცირესობის
აყვავება ჩვენი ინტერესიც არის და სწორედ საკითხის ასეთი
გაშუქებიდან მოგვყავს ჩვენ მაქსიმუმი იმ უფლებათა, რომელთაც სახელმწიფო აძლევს უმცირესობას40“. ა. ჩხენკელის,
და ზოგადად, მაშინდელი ქართული პოლიტიკური ელიტის
მიერ გაცხადებული “მაქსიმუმი უფლებები” იმაშიც გამოიხატა, რომ ეთნიკურმა თუ რელიგიურმა უმცირესობებმა საქართველოს კონსტიტუციაში რიგი საკითხების შესახებ სხვადას40

ix. macaberiZe, m. (1996) saqarTvelos 1921 wlis konstituciis
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ხვა პროექტი - რუსთა და სომეხთა ეროვნულმა საბჭოებმა,
საქართველოში მაცხოვრებელმა ბერძნებმა, აღმოსავლეთ საქართველოს მუსლიმებმა, ამიერკავკასიის გერმანელთა კავშირმა, საქართველოში მცხოვრებმა ებრაელებმა – ყველამ საკუთარი პროექტი (სულ 7 პროექტი) წარადგინა და ყველა
მათგანი საქართველოს ახლად შექმნილი დამოუკიდებელი
სახელმწიფოსადმი გარკვეული უნდობლობით იყო განმსჭვალული. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირ შემთხვევაში უმცირესობათა მიერ მოთხოვნილი უფლებების დაკმაყოფილება და
მათი კონსტიტუციაში ჩადება თავისთავად კითხვის ნიშნის
ქვეშ აყენებდა თავად საქართველოს, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს არსებობას (მაგალითისთვის რუსთა ეროვნული საბჭოს მიერ ე. წ. “ენათა თანასწორუფლებიანობის” საკითხის დღის წესრიგში დაყენებაც კმარა, რომლის ცხოვრებაში გატარების შემთხვევაში ფაქტობრივად, ქრებოდა სახელმწიფო ენის ცნება, რადგან აღნიშნული სტატუსით სარგებლობის პრეტენზია საქართველოში დაახლოებით 16-მდე ენას
უჩნდებოდა). მიუხედავად ამ ყოველივესა, მაშინდელი საქართველოს მესვეურებმა შესძლეს ამ ტიპის წინაღობების გადალახვა და თან ისე, რომ ამ ფონზე არათუ

არცერთი

ეთნი-

კური და რელიგიური უმცირესობის უფლება არ შელახულა,
არამედ პირიქით, მათთვის 1921 წლის კონსტიტუციაში ცალკე თავიც კი იქნა დათმობილი. ხოლო უმცირესობებისთვის
მინიჭებული

უფლებები,

პროგრესული მოვლენა
41

თავისი

არსით,

იმ

დროისთვის

იყო.41
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ეს იყო პირველი შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში,
როცა ქართულ რეალობაში წარმოიქმნა თანამედროვე ტიპის
ერი-სახელმწიფო. მაშინდელი კონსტიტუციონალიზმი ქმნიდა
საყოველთაო თანასწორობის და საჯარო-პოლიტიკურ სივრცეში ჩართულობის ინსტიტუციონალურ საფუძვლებს. ეთნიკურ
უმცირესობებს ეძლეოდათ უფლება მიეღოთ განათლება
მშობლიურ ენაზე, აგრეთვე სამართალ წარმოების დროს გამოეყენებინათ მშობლიური ენა, საკუთარ ენაზე გამოეშვათ
ჟურნალ-გაზეთები. აგრეთვე, მაშინდელი ქართული რესპუბლიკა, ზოგიერთი ეთნო-კონფესიური ჯგუფის მიმართ ავტონომიების შექმნასაც ითვალისწინებდა (აფხაზეთის და სამუსლიმანო საქართველოს ავტონომიები).
ერთი საინტერესო დეტალია დამახასიათებელი მაშინდელი კონსტიტუციისთვის. კონსტიტუციიაში გაცხადებულია,
რომ ლეგიტიმურობის წყარო მთელი ერია - “ხელმწიფება ეკუთვნის მთელს ერს, პარლამენტი ამ კონსტიტუციის ფარგლებში ახორციელებს ერის ხელმწიფებას”42. ანუ ეს იყო
პირველი შემთხვევა საქართველოში, როდესაც ფორმალიზებულ დონეზე უკანა პლანზეა გადაწეული საზოგადოების
ეთნო-კულტურული დიფერენციაცია და უპირატესობა სამოქალაქო კუთვნილებას ენიჭება. „ერის“, როგორც ევროპული
„ნაციის“ ქართული შესატყვისის მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში არაეთნიკური კონცეფციით წარმოგვიდგება.

თანამედროვე
პრობლემები
42

საქართველო:

გამოწვევები

და

1921 wlis saqarTvelos konstitucia, Tavi 4, muxli 52
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პოსტსაბჭოთა საქართველოსთვის საკმაოდ მძიმე ისტორიული მემკვიდროებიდან ეთნიკური მრავალწევრიანობა და
ამ ფონზე არსებული გაუცხოება ერთ-ერთ ყველაზე რთულად გადასალახავ პრობლემად და დანატოვრად იქცა. დამოუკიდებელი,

დემოკრატიული

სახელმწიფოს

მშენებლობის

პროცესში სოციალურ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, ტერიტორიულ თუ სხვა სახის პრობლემებთან ჭიდილის პარალელურად,
ქვეყნის
ხელისუფლებას
ეთნომრავალწევრიანობის
პრობლემის დაძლევა და მასთან მოსახლეობის შეგუება–ადაპტაცია უწევდა.Gგაუცხოების პრობლემაში არ ვგულისხმობთ
მხოლოდ ეთნიკურ ქართველების გაუცხოებას არაეთნიკური
ქართველებისადმი. გაუცხოება არანაკლები დოზით ეთნიკურ
არაქართველებშიც არსებობს სატიტულო ერის მიმართ. მიუხედავად საუკუნოვანი თანაცხოვრებისა, ვერც ცარისტულმა
რუსეთმა, ვერც საბჭოეთმა და ვერც დამოუკიდებელმა საქართველოს საჯარო-პოლიტიკურმა სივრცემ ვერ უზრუნველყო
ეთნიკურ უმცირესობებსა და ქართველებს შორის ამ გაუცხოების სრულიად თუ არა, ნაწილობრივ აღმოფხვრა და არსებული ეთნოცენტრისტული მიდგომების შესუსტება მაინც.
პირველ ორ შემთხვევაში – არც მეფის რუსეთს და არც საბჭოეთის პოლიტიკის შემქმნელებს მსგავსი რამ არც ჰქონიათ
მიზნად დასახული. პირიქით, მათ მიერ განხორციელებული
პოლიტიკა (სხვადასხვა დოზით და სხვადასხვა მეთოდით)
გარკვეულწილად ურთიერთმტრული დამოკიდებულების წახალისებას უფრო ემსახურებოდა, ვიდრე ინტეგრაციას და გაუცხოების აღმოფხვრას. დამოუკიდებლობის 20 წელზე მეტი
პერიოდის მანძილზე სხვადასხვა ობიექტური თუ სუბიექტური პრობლემის გამო ბოლომედ ვერც ქართულმა სახელმწიფომ დაძლია (მიუხედავად იმისა, რომ ამ მიმართულებით
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რიგი ნაბიჯები ნამდვილად გადაიდგა, ამ მხრივ ჯერაც ძალიან ბევრია გასაკეთებელი) ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებით არსებული პრობლემები.
დღესდღეობითAMამ

მხრივ

არსებული

პრობლემების

რამდენიმე ძირითადი მიმართულების გამოყოფაა შესაძლებელი43:
1. ეთნიკურ არაქართველებში, განსაკუთრებით
კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში (უმეტესწილად არაურბანიზებული ან ნაკლებად ურბანიზებული
სივრცე), დაბალია ქართული ენის ცოდნის ხარისხი.
გაეროს მიერ ჩატარებული სტატისტიკური კვლევის
მონაცემებით სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებმა ეთნიკური
სომხების 24,6%, ხოლო ქვემო ქართლში მცხოვრები
ეთნიკური აზერბაიჯანელების მხოლოდ 16,9% ფლობს
სახელმწიფო ენას. მაშინ როცა თბილისში (რაც ურბანულ ზონასთან ერთად, როგორც წესი, უმცირესობების
დისპერსიულ განსახლებასაც გულისხმობს) იგივე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს შორის სახელმწიფო ენის ცოდნის მაჩვენებელი ძალიან მაღალია: ეთნიკურ აზერბაიჯანელებში - 95,6%, ხოლო ეთნიკურ სომხებში კი – 96,4%.44
2.

ქვეყანაში ზოგადად, და ამ მხრივ გამონაკ-

ლისს არც ეთნიკური უმცირესობები წარმოადგენენ,
საკმაოდ მაღალია უმუშევრობის დონე. არაურბანულ
43

Cveni kvlevis sagans mocemul SemTxvevaSi mxolod
eTnikuri
somxebi da eTnikuri azerbaijanelebi Seadgenen.
44
saqarTvelos gaeros asociacia, erovnuli integraciisa da
tolerantobis Sefaseba [“National Integration and Tolerance in Georgia
Assessment
Survey
Report”]
(October
2008),
გვ.
36
http://www.una.ge/eng/artdetail.php?id=74&group=documents.
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სივრცეში უმუშევრობის კიდევ უფრო მაღალი პროცენტული მაჩვენებელია (შედარებით ურბანული სივრცისა), რის შედეგადაც თავად ქართულენოვან მოსახლეობასაც ნაკლებად უწევს საჯარო სივრცეში უმცირესობებთან შეხება. ეს კი ნაკლებად უწყობს ხელს იგივე ეთნიკური უმცირესობების ჯეროვან სამოქალაქო
ინტეგრაციას.
3. კულტურული და საინფორმაციო გაუცხოება.
კარჩაკეტილი

კულტურული

განვითარება

ეთნიკურ

ჯგუფთა მხრიდან ურთიერთ კულტურული მიღწევების მიმართ დაუინტერესებლობას და არაინფორმირებულობას აყალიბებს. პრაქტიკულად ერთ კულტურულ
სივრცეში, კულტურულად გაუცხოებული რამდენიმე
ქვეკულტურა არსებობს;
4. საკმაოდ მაღალია სამოქალაქო გაუცხოების
ხარისხი. სუსტი სამოქალაქო ინსტიტუციური ქსელი
არ იწვევს არასახელმწიფო დონეზე ეთნიკურ ჯგუფთა
თანამშრომლობას და კერძო ინტერესთა ჯეროვან არტიკულაციას.
დღესდღეობით ეროვნული უმცირესობების მიერ სახელმწიფო ენის ცოდნის მსგავსი დაბალი პროცენტული მაჩვენებლი და შესაბამისად, განათლების დაბალი დონე ერთერთი უმთავრესი (თუმცა არა ერთადერთი) შემაფერხებელი
პრობლემაა სამოქალაქო ინტეგრაციის გზაზე. დამოუკიდებლობის პერიოდიდან მოყოლებული არც გამსახურდიას მთავრობას და არც შევარდნაძის ხელისუფლებას არ გადაუდგამს
ეთნიკური უმცირესობების საჯარო-პოლიტიკურ სივრცეში
ჩართულობის ხარისხის ასამაღლებელად მიმართული ნაბიჯები. გამსახურდიას ხელისუფლებას ხშირად ეთნოცენტრის168

ტული პოლიტიკის გატარებაშიც ადანაშაულებენ (თუმცა არ
გვგონია მთლად მართებული იყოს მმართველობის წელიწადნახევრიან პერიოდში მიღებული და გატარებული ღონისძიებებით იმსჯელო ამა თუ იმ მმართველობის პოლიტიკურ
კურსზე, მით უმეტეს იმ უმძიმესი საგარეო თუ საშინაო ფონის გათვალისწინებით, რომელშიც ახლად შექმნილი დამოუკიდებელი საქართველო აღმოჩნდა). შევარდნაძის პერიოდი
კი ამ მხრივ სრული „უძრაობის ხანით“ ხასიათდება. ხელისუფლება არანაირად არ ზრუნავდა ეთნოუმცირესობების საჯარო-პოლიტიკურ სივრცეში ჩართულობის ასამაღლებლად
და, შესაბამისად, არც განათლების დონის გაუმჯობესების
კუთხით დგამდა ნაბიჯებს. შევარდნაძის მმართველობის პერიოდში ეთნო-პოლიტიკური ელიტები უფრო ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესების გამტარებლები არიან, და ნაკლებად ემსახურებიან ზოგადად უმცირესობების ინტეგრაციას. უმცირესობების, როგორც პოლიტიკურად ყველაზე ადვილად მოწყვლადი ერთეულების, ხმებს საარჩევნო პერიოდში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა. შესაბამისად ხელისუფლებას
არ აწყობდა ეთნიკურ უმცირესობებში არც ქართული ენის
ცოდნის ამაღლება და არც განათლების დონის გაზრდა, რაც
ლოგიკურად მათში ინფორმაციულობის ხარისხის გაზრდას
და კომუნიკაციის გაუმჯობესებას გულისხმობდა. შედეგად
მიღებული ეთნოჯგუფების პოლიტიკური მანიპულირება კი
გართულდებოდა და უფრო მეტ რისკთან იქნებოდა დაკავშირებული.
ამ მიმართულებით ვითარება აშკარად უკეთესობისკენ
შეიცვალა ვარდების რევოლუციის შემდეგ. 2003 წლიდან მოყოლებული საქართველოს ხელისუფლების მიერ ეთნიკურ
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უმცირესობებთან მიმართებით არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა,
რაც ძირითადად ორ მიმართულებას მოიცავდა.
1. ერთი მხრივ არაქართველი მოსახლეობისთვის ქართული ენის სავალდებულო სწავლება;
2. და მეორე მხრივ, ეთნიკური უმცირესობებისთვის საკუთარი ენისა და კულტურული ღირებულებების შენარჩუნებაზე ზრუნვა.
საკანონმდებლო დონეზე მოცემულმა პოლიტიკამ ასახვა
ჰპოვა საქართველოს კანონში ზოგადი განათლების შესახებ,
სადაც კონკრეტულად ნათქვამია: „საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებისთვისაც ქართული ენა მშობლიური არ არის,
უფლება აქვთ მიიღონ სრული ზოგადი განათლება მათ
მშობლიურ ენაზე, ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად,
კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ამ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში სავალდებულოა სახელმწიფო ენის
სწავლება.45“
მიუხედავად იმისა, რომ ეთნიკურად არაქართველების
უდიდესმა ნაწილმა არ (ან ძალიან ცუდად) იცის ქართული
ენა, მათი უმრავლესობა თავიანთ პოლიტიკურ სამშობლოდ
მაინც საქართველოს აღიქვამს. სამცხე ჯავახეთსა და ქვემო
ქართლში „სიდას“ მიერ ჩატრებული კვლევის ფარგლებში,
შეკითხვაზე, აღიარებენ თუ არა საქართველოს საკუთარ სამშობლოდ და უკავშირებენ თუ არა პერსპექტივაში მას საკუთარ შემოსავლებს თუ სამსახურს, გამოკითხული რესპოდენტების 96% უპასუხა რომ საქართველოსთან აიგივებს საკუთა45

saqarTvelos Kkanoni zogadi ganaTlebis Sesaxeb, me-4 muxlis me-3
qvepunqti,
http://www.mes.gov.ge/uploads/Licenzireba/kanoni%20zogadi%20ganatlebis%20shesa
xeb.pdf
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რი თავის და ოჯახის შემოსავლებს უახლოესი 5 წლის მანძილზე46. ვფიქრობთ გამოკითხული მოსახლეობის ასეთი მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი, ვინც მომავალს საქართველოს უკავშირებს, (ბუნებრივია სხვა ფაქტორებთან ერთად)
გარკვეულწილად იმ პოლიტიკის შედეგიც უნდა იყოს, რომელიც რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და დღემდე გრძელდება
საგანმანათლებლო სფეროში.47
2010 წლიდან ამოქმედებული კანონის თანახმად, ეთნიკური უმცირესობები ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ზოგადი
უნარების ტესტებს საკუთარ (აზერბაიჯანულ, სომხურ, ოსურ
და აფხაზურ) ენებზე აბარებენ. ბუნებრივია, ამან შედეგად
მოიტანა არაქართულენოვანი სტუდენტების რაოდენობის
ზრდა უმაღლეს სასწავლებლებში, სადაც თავის მხრივ ამოქმედდა 4+1 სისტემა – ჩარიცხული ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის ერთი წლის განმავლობაში ქართული ენის გაძლიერებული სწავლება. ამასთანავე, დაწესდა
კვოტირების სიტემაც, რომლის ფარგლებშიც

განისაზღვრა

უმცირესობების ის რაოდენობა, რომელიც ამ საშეღავათო პოლიტიკის ფარგლებში განაგრძობდა სწავლას. (ეს მაჩვენებლები ასე გადანაწილდა: აზერბაიჯანულ და სომხურენოვანი
ტესტების ჩაბარების შედეგად ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე
მისაღები სტუდენტების საერთო რაოდენობის 5-5%. ხოლო
46

http://tolerantoba.ge/index.php?id=1281619861&kat=316
samwuxarod ramdenime wlis winanadeli monacemebi analogiuri
tipis gamokiTxvaze ar arsebobs, rac saSualebas mogvcemda erTmaneTTan Segvedarebina procentuli maCveneblebi. arc sidas mier
moyvanili kvlevis farglebSi ar dasmula kiTxva, romelic dagvexmareboda respodentebis amgvari damokidebulebis ganmapirobebeli
faqtorebis gansazRvraSi. Sesabamisad, Cvens mier gamoTqmuli
mosazreba, rom ganaTlebisa da qarTuli enis swavlebis kuTxiT
mimarTulma politikam ganapiroba garkveulwilad msgavsi xedva,
ver iqneba gamyarebuli romelime kvlevis SedegebiT.
47
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ოსურენოვანი და აფხაზურენოვანი სტუდენტების – 1-1%).
მსგავსი პოლიტიკის შედეგად ბოლო წლების მანძილზე იმატა იმ არაქართველ სტუდენტთა რაოდენობამ, რომლებიც
სწავლას საქართველოს უმაღლესებში აგრძელებენ.Eეს ფაქტი,
თავისთავად,

დადებით

მოვლენად

შეიძლება

ჩაითვალოს.

თუმცა ამასთან დაკავშირებით გვაქვს გარკვეული მოსაზრებები.
1. კვოტირების სისტემა, ჩვენი მოსაზრებით, დროის
გარკვეულ მონაკვეთზე შეიძლება მისაღები აღმოჩნდეს. თუმცა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ამ სისტემის მოქმედება არ მიგვაჩნია მართებულად. ზოგადად, კვოტირების
სისტემა ყველა ქვეყანასა და ყველა ტიპის ჯგუფთან მიმართებით ფართოდ დანერგილი პრაქტიკაა თანამედროვე მსოფილოს პოლიტიკურ სისტემებში. თუმცა, ამ სისტემას თავის
დადებით ეფექტებთან ერთად უარყოფითი მხარეებიც აქვს.
საქართველოს შემთხვევაში, ვფიქრობთ, არსებობს ალბათობა
იმისა, რომ ერთი მხრივ ამანA შედეგად მოგვცეს ისეთ პრესტიჟულ ფაკულტეტებზე კვოტირებულთა კონცენტრაცია, სადაც სტუდენტთა სიჭარბე ისედაც თვალშისაცემია, ხოლო
სხვა, ნაკლებად პრესტიჟულ ფაკულტეტეზებზე კი კვლავ
კადრების დეფიციტის ალბათობა არსებობდეს. თუმცა, აქვე
გასათვალისწინებელია სულ ახლახანს ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯებიც – კერძოდ კი, თანამედროვე რეალობის საქართველოში რიგი ნაკლებ პოპულარული პროფესიების სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსება,
რაც თავისთავად გამოიწვევს მოცემულ ფაკულტეტებზე (14
სპეციალობა სულ) სტუდენტთა რაოდენობის ზრდას.
2. მეორე მხრივ, არსებობს მოსაზრებაც იმის თაობაზე,
რომ ქართულ ენაზე ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უნარებ172

ის ტესტების ჩაბარების ვალდებულობის მოხსნის პირობებში,
შესაძლოა ეთნიკურ არაქართველებს, რომლებსაც სახელმწიფო
აძლევს საშუალებას საკუთარ ენაზე ჩააბარონ ერთიანი ეროვნული გამოცდები, შეუმცირდეთ ქართული ენის შესწავლის
მოტივაცია.48 მსგავსი მოსაზრება ვფიქრობთ ნაკლებად მართებულია, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის შემთხვევაშიN(მიუხედავად
იმისა, თუ რა ენაზე აბარებენ ეთნიკური უმცირესობები ეროვნულ გამოცდებს, სწავლის გაგრძელება სახელმწიფო ქართულ ენაზე უწევთ. შესაბამისად, ვფიქრობთ, გრძელვადიანი
ინტერესების მართებული გააზრების პირობებში, ეთნიკური
უმცირესობები მშვენივრად გააცნობიერებენ, რომ სასკოლო
დონეზე სახელმწიფოს მიერ საგანმანათლებლო პოლიტიკის
განხორცილება და მათი ამ პროგრამებში აქტიური ჩართულობა ისევ და ისევ მათ ინტერესებს ემსახურება, როგორც
ყოველდღიური ურთიერთობების გაუმჯობესების კუთხით,
ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელების, განათლების მიღების და, შესაბამისად, საჯარო-პოლიტიკურ
სივრცეში უკეთ ჩართულობის კუთხითაც. ამ მოსაზრებას კიდევ უფრო გვიმყარებს ნაშრომზე მუშაობის პროცესში ჩატარებული კვლევის შედეგებიც49.
კვლევის ფარგლებში ჩატარდა ჩაღრმავებული ინტერვიუირება ეთნიკურად აზერბაიჯანელ და სომეხ რესპოდენტებ48

ganaTlebis politikis axali iniciativebi samoqalaqo integraciis konteqstSi, mSvidobis, demokratiis da ganviTarebis kavkasiuri instituti, politikis angariSi, 2010, gv.5
49 gamokiTxul iqna 10-10 eTnikuri somexi da azerbaijaneli.. interviuirebis CatarebaSi didi daxmareba gagviwia ilias univeristetis
magistraturis studentma, beqa baRaSvilma., romelic amavdroulad
saganmanaTleblo politikis farglebSi aris qarTuli enis
maswavlebeli dmanisSi, sof jandaraSi.
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თან (მარნეული-დმანისი და ახალციხე–ახალქალაქის რეგიონებში). ინტერვიურების შედეგების გაშიფვრისას გამოიკვეთა
ორი ძირითადი პრობლემა:
1. არასაკმარისია საათების ის რაოდენობა, რაც
სკოლებში

ქართული ენის შესწავლას

ეთმობა. გამო-

კითხულთა უმრავლეობა თვლის, რომ შედეგის მისაღწევად აუცილებელია ქართული ენის სწავლების კურსის კიდევ უფრო გაძლიერება;
2. არასკმარისია არასასკოლო სივრცეში, ყოველდღიურ ურთიერთობების დონეზე ქართველებთან შეხების ინტენსივობა. შესაბამისად, გამოიკვეთა რამდენივე ვერსიაც, თუ რითია შესაძლებელი ამ პრობლემის
გადაჭრა, მათ შორის შეიძლება გამოვყოთ, მაგალითად, სავალდებულო სამხედრო სამსახური, სადაც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს საშუალება
ექნებათ ქართველებთან ურთიერთობის, ასევე პატრიოტთა ბანაკების ტიპის პროექტების გაფართოება.
მიუხედავად ამისა, გამოკითხული მოსახლეობა ცალსახად დადებითად აფასებს ქართული ენის სწავლების კუთხით გატარებულ პოლიტიკას და მიიჩნევს, რომ ამ მხრივ
საქმე უკეთესობისკენაა შეცვლილი.

დასკვნა
ენა ხშირად მხოლოდ კომუნიკაციის იარაღად აღიქმება,
თუმცა ლინგვისტური ჯგუფები, იცავენ რა თავიანთ ენას,
სულაც არ (ან ძალიან ნაკლებად) გულისხმობენ ,,კომუნიკაციის იარაღის” დაცვას; ამ შემთხვევაში ისინი იცავენ საკუთარ ეროვნულ იდენტობას, კულტურას და ავტონომიურ ინ174

სტიტუტებს. ენა, ცხადია, წარმოადგენს კომუნიკაციის ძირითად საშუალებას, თუმცა, ამასთან ერთად, ენა მჭიდროდ არის დაკავშირებული ეროვნულ იდენტობასთან და კულტურულ ასპექტებთან. სწორედ ენის ფაქტორი განსაზღვრავს ერის ჩამოყალიბების პროცესს და ხელს უწყობს მის შემდგომ
ფორმაციას. ჩვენს მიერ სტატიაში მოყვანილი და განხილული მაგალითები კიდევ ერთი ნათელი დასტურია იმისა, რომ
ენა და განათლება უდიდეს როლს თამაშობენ როგორც ზოგადად ერად ქმნადობის პროცესში, ასევე ინტეგრაციისა და
კომუნიკაციის გაძლიერების საქმეშიც.
ჩვენს მიერ კვლევის პროცესში შესწავლილი მაგალითებისგან საქართველოს ეთნო უმცირესობების, მათი განსახლებისა და ზოგადად, წარმომავლობის გათვალისწინებით, რიგი
ფაქტორები გამოარჩევს და, შესაბამისად, საქართველოს ხელისუფლების მიერ ამ კუთხით გატარებული საგანმანათლებლო პოლიტიკაც თვისებრივად განსხვავდება ბალტიისპირეთისა და უკრაინის შემთხვევებისგან. ბალტიის ქვეყნების
(უფრო კონკრეტულად კი ლატვიასა და ესტონეთის) მიერ
ამ მიმართულებით გატარებული პოლიტიკა ნაკლებად ისახავდა მიზნად ეთნიკური უმცირესობებისთვის ადგილობრივი,
სატიტულო ენების სწავლებას და ამით საჯარო-პოლიტიკურ
სივრცეში მათი (ეთნიკური რუსების) ინტეგრირების პროცესის ხელშეწყობას, ხოლო უკრაინაში კი უკრაინული ენის წინ
წამოწევა უფრო მეტად უკრაინული ეროვნული იდენტობის
გამყარებას ემსახურებოდა და თავად ეთნიკურ უკრაინელებში უფრო ისახავდა მიზნად „უკრაინიზაციის“ პროცესის განხორცილებას, ვიდრე ეთნიკურ არაუკრაინელებში. საქართველოს მაგალითი თვისებრივად სხვაა.
175

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოში,
ნაკლებად იდგა ქართული იდენტობის პრობლემა. ქართულ
ენას, როგორც უმთავრეს საკომუნიკაციო საშუალებას, საჯარო
თუ საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში, განსხვავებით ბევრი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკისგან, არასდროს დაუკარგავს მოსახლეობაში გავლენა (ბუნებრივი, უპირველეს ყოვლისა ეთნიკურ ქართველებს შორის ვგულისხმობთ, თორემ ზოგად საჯარო-პოლიტიკურ სივრცეში რუსული ენით ოპერირება სრულიად თავისუფლად შესაძლებელი,
დასაშვები და მოწონებულ-წახალისებული იყო კიდეც საბჭოთა ხელისუფლების მიერ). ეთნიკურ ქართველებში ნაკლებად
გავრცელებული და დამკვიდრებული იყო პირად თუ ნებისმიერი ტიპის არაფორმალურ ურთიერთობებში არაქართული
ენის (ამ შემთხვევაში რუსულის) გამოყენება. ალბათ ამ რეალობას ასახავს ის ფაქტიც, რომ ქართულ ენას სახელმწიფო
ენის სტატუსი საბჭოთა პერიოდშიც არ დაუკარგავს (მიუხედავად ამ მიმართულებით გაკეთებული მცდელობისა). ამასთანავე, საქართველოს, უმცირესობების სახით იმგვარი ეთნიკური ჯგუფების მემკვიდრეობა ერგო, რომელთათვისაც თავად არ ყოფილა რუსული მშობლიური ენა, მიუხედავად მათი მხრიდან რუსულის ფლობის ხარისხის განსხვავებულობისა, ის მათთვის არ იყო მშობლიური ენა. განსხვავებით არაერთი პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკისგან (მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნები), საქართველოს ხელისუფლებამ ქართული ენის უმცირესობებისთვის სწავლების გზით, სამოქალაქო
ინტეგრაციის და სამოქალაქო სივრცეში მათი აქტივობის
გაზრდა დაისახა მიზნად. სხვა საკითხია, თუ რამდენად წარმატებული იყო ამ მხრივ გადადგმული ნაბიჯები.
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ბოლო პერიოდამდე ქართული პოლიტიკური ისტებლიშმენტი მეტად ფრთხილობდა ეთნიკურ პოლიტიკასთან
მიმართებაში და მისი მხრიდან ამ მიმართულებით გაუბედაობაც საკმაოდ ხშირი იყო. მიუხედავად ბოლო წლებში განხორცილებული ცალკეული პროექტების და მცდელობებისა,
ძნელია მაინც იმის თქმა, რომ ქართული სახელმწიფო თანმიმდევრულ და ეფექტურ პოლიტიკას აწარმოებს მისი ეთნორელიგიური მრავალწევრიანობისგან გამოწვეული პრობლემების გადასალახად. მართალია ამ თვალსაზრისით, უკანასკნელ
ხანებში გაჩნდა გარკვეული პოზიტიური ძვრები (მაგალითად
ტოლერანტობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კონცეფციის
შემუშავება და მის საფუძველზე განხორციელებული ზოგიერთი პროგრამა, პასპორტებიდან საბჭოური ყაიდით ეთნიკური კუთვნილების დაფიქსირების ამოღება, გარკვეული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უნარების ტესტების უმცირესობების ენაზე
ჩაბარება, კვოტირების სისტემი დანერგვა და ა.შ), მაგრამ მოცემული მცდელობები მაინც ფრაგმენტული ხასიათისაა და
არ შეიძლება მას ეწოდოს კარგად რეფლექსირებული და
ფორმირებული ერთიანი პოლიტიკა, რომელიც უახლოეს მომავალში ეფექტურ და სწრაფ ცვლილებებს მოიტანს სამოქალაქო ინტეგრაციის თვალსაზრისით. კომპაქტურად ეთნიკური ჯგუფები (დისპერსიულად განსახლებული ეთნიკური უმცირესობების შემთხვევაში საქმე უკეთაა) ძალიან სუსტად არიან

ინტეგრირებულნი

ერთიან

სამოქალაქო-პოლიტიკურ

სივრცეში და პრაქტიკულად არ მონაწილეობენ პოლიტიკური
ინსტიტუტების და სახელმწიფოებრიობის მშენებლობის პროცესში. ეთნიკური უმცირესობები, მაღალ პოლიტიკურ ეშელონებში მიღებული გადაწყვეტილებების პასიური მიმღებნი
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უფრო არიან, ვიდრე პოლიტიკური დღის წესრიგის ჩამოყალიბების აქტიური მონაწილენი, რომელნიც მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის და თვითშეგნების სულისკვეთებით
იქნებიან გამსჭვალულნი.
თუმცა, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ეთნიკური უმცირესობებისთვის ენის სწავლების კუთხით გატარებული პოლიტიკა საკმაოდ გრძელვადიან პერსპექტივაზეა გათვლილი და
ბუნებრივია, მისი შედეგები თვალშისაცემი მყისიერად ვერ
გახდება. ენის სწავლებას და ქართულ ენაზე განათლების მიღებას წლები სჭირდება. შესაბამისად, სახელმწიფო ენის თავისუფლად მცოდნე, ქართულ საგანმანთლებლო სივრცეში
ცოდნამიღებული თაობები შემდგომში იქნება ერთ-ერთი გარანტი და ხელისშემწყობი ფაქტორი (ერთ-ერთი, რამეთუ
მხოლოდ ქართული ენის ცოდნა არსებულ პრობლემათა მრავალფეროვან სპექტრს ვერ გადაჭრის) იმისა, რომ საჯარო-პოლიტიკურ სივრცეში ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია
წარმატებული და საფუძვლიანი იქნება.
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Salome Dundua
Tbilisi State University
The Role of Language and Education in The Process of Civil
Integration
Resume
Language is often perceived just as a communicational tool but
linguistic groups adhering their language do not mean at all (or very
little) to protect “communication tool”; in this case they are protecting
their own national identity, culture and autonomous institutions.
Language, of course, is the main means of communication but, in
addition, language is closely related to the national identity and
cultural aspects. Exactly the language factor determines the process of
nation formation and facilitates its further formation.
After the independence in Georgia there was not (or very
little) the problem of identity. Georgian language, as the main means
of communication whether in various fields of public or social life,
unlike many of the former Soviet Union countries, has never lost the
sight of impact in the population (naturally, first of all we mean ethnic
Georgians, but in the general public-political environment operating
with the Russian language was entirely freely available, acceptable
and approved-encouraged by the Soviet government). Within ethnic
Georgians it was less widespread and deep-rooted in private or any
type of informal relations to use a non-Georgian (in this case Russian)
language. Perhaps this reality is reflected in the fact that the Georgian
language has not lost the status of the official language even in the
period of the Soviet Union (in spite of the efforts made in this
direction). Unlike much of the post-Soviet republics, the Georgian
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government, by the way of teaching Georgian language to the
minorities, set as a goal to increase their civic integration and activity
in the civic space. Another question is how successful were the steps
taken in this regard.
Until recently Georgian political establishment was very
cautious with the ethnic politics and indecision in this regard was also
quite often. Despite the individual projects and efforts carried out in
recent years, it is still difficult to say that the Georgian government
has consistent and effective policies in order to overcome problems
caused by its ethno-religious multi-member. Although in this sense
recently there are some positive trends (for example, development of
the concept of tolerance and civic integration and some programs
realized on the basis of it, removing from passports the fixation of
ethnic in a Soviet-style, holding certain educational programs, tests of
the skills on the Unified National Examinations on the languages of
minorities, establishment of the quota system, etc.) but the given
efforts have still fragmented character and they cannot be called wellformed reflexive and formed coherent policy that in the near future
will bring rapid and effective changes in terms of civic integration.
Predominantly ethnic groups (there is a better picture in the
case of disperse settled ethnic minorities) are very poorly integrated
into the general public-political space and practically do not
participate in the process of building political institutions and the
state. Ethnic minorities are the passive recipients of the decisions
taken in high political echelons rather than active participants in the
development of the political agenda, who will be imbued with a high
sense of civic responsibility and the spirit of self-consciousness.
However, it should be also noted that the policy in the field of
language teaching to the ethnic minorities is aimed at long-time
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perspective and naturally its results cannot be immediately apparent.
Accordingly, the generations who will know the state language
fluently, who will be educated in Georgian educational space in the
future will be one of (one of, because only knowledge of the Georgian
language cannot solve the diverse range of problems) the guarantors
and contributing factor of the fact that the integration of the ethnic
minorities in the public-political space will be successful and wellgrounded.
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