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წინასიტყვაობა 
 
მანიფესტი პროექტ #GEOYOUTH2020 – „ახალგაზრდების ჩართულობა საქართველოს 
პოლიტიკურ პროცესებში“ ფარგლებში მომზადდა, რომელიც საქართველოს პოლიტიკის 
ინსტიტუტის (GIP) მიერ, გერმანულ პარტნიორ ორგანიზაცია Polis180-
თან თანამშრომლობითა და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური 
მხარდაჭერით განხორციელდა. პროექტმა „ახალგაზრდების ჩართულობა საქართველოს 
პოლიტიკურ პროცესებში“ (მაისი-სექტემბერი, 2020) საქართველოს 150-ზე მეტი 
ახალგაზრდა შეკრიბა 10 რეგიონულ სამიტზე, სადაც მონაწილეებმა სპეციალურად 
მომზადებული ჯგუფური სამუშაოების დროს იმსჯელეს ახალგაზრდების პოლიტიკაში 
ჩართულობის ხელისშემშლელი ფაქტორების შესახებ და წარმოადგინეს თითოეული 
პრობლემის გადაჭრის გზა. შეხვედრებში მონაწილეობა მიიღეს თბილისში, აჭარაში, 
გურიაში, იმერეთში, შიდა ქართლში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში, სამცხე-ჯავახეთში 
(სომხურენოვანი ჯგუფი), კახეთსა და ქვემო ქართლში (ქართული და 
აზერბაიჯანულენოვანი ჯგუფები) მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა. განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისა და ეთნიკური 
უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდების ჩართულობა, რაც 
პროექტს მეტად ინკლუზიურს, ხოლო სამიტებიდან მიღებულ მასალას მეტად ვალიდურს 
ხდის. ეს ყოველივე კი გაერთიანებულია ახალგაზრდულ მანიფესტში, რომლის მიზანსაც 
წარმოადგენს საქართველოში გადაწყვეტილების მიმღები პირების ცნობიერების ამაღლება 
ახალგაზრდების პოლიტიკაში მონაწილეობის საჭიროებების შესახებ და ამ საკითხთან 
დაკავშირებული პრობლემების ადვოკატირება. მანიფესტს განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა ენიჭება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ და კარგი საშუალებაა 
პოლიტიკური პარტიებისთვის ახალგაზრდების პრობლემებისა და საჭიროებების 
გასაცნობად და შემდეგ წინასაარჩევნო პროგრამებში გასათვალისწინებლად. 
 
რეგიონული სამიტების ფარგლებში, გამოიკვეთა 9 ძირითადი მიმართულება, რომლებიც 
ახალგაზრდებისთვის პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობისთვის ძირითად 
დაბრკოლებებს წარმოადგენს. იგულისხმება ისეთი საკითხები, როგორიცაა რესურსების 
ნაკლებობა, საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპული წარმოდგენები, განათლების 
დაბალი დონე და ახალგაზრდული პლატფორმების ნაკლებობა, ეთნიკური უმცირესობების 
მიმართ დისკრიმინაციული დამოკიდებულებები, პოლიტიკური პარტიებისადმი ნდობის 
დაბალი დონე, მათი ჩაკეტილი სტრუქტურა და ნეპოტიზმი. აღნიშნულ მანიფესტში 
თითოეული მიმართულება მოცემულია გამოწვევის სახით და თან ახლავს ახალგაზრდების 
მიერ შემოთავაზებული პრობლემების გადაჭრის გზები. მანიფესტი უცვლელად ასახავს 
ახალგაზრდების მსჯელობის შედეგებს და  პრობლემათა მოგვარების მათეულ ხედვას.

 

https://polis180.org/?fbclid=IwAR0u1mcQz2I-IJUDlkH6YbnAjPYleYlJEfWfc_kNF1kEc5_aWWhpFBbTcUE
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შესავალი 
 
დემოკრატიულ საზოგადოებაში, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
თვალსაზრისით, ახალგაზრდებს განსაკუთრებული როლი ეკისრებათ. მიუხედევად იმისა, 
რომ ბოლო წლებში საქართველოში იკვეთება სამოქალაქო აქტივიზმის ახალი ფორმები, 
რომლებიც ხშირად ახალგაზრდების მოქალაქეობრივი აქტიურობის ინოვაციურ 
მეთოდებს უკავშირდება, ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მათი მონაწილეობა კვლავ 
მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება.  
 
საქართველოში სხვადასხვა დროს ჩატარებული საერთაშორისო კვლევები ცხადყოფს, რომ 
ახალგაზრდები არ არიან აქტიურად ჩართულნი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.i მათ შორის 
ხშირია პოლიტიკური ინდიფერენტულობა და სამოქალაქო პასიურობა. ხშირ შემთხვევაში 
ახალგაზრდების ნაკლები პოლიტიკური მონაწილეობა სამოქალაქო უფლებებისა და 
ვალდებულებების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობას უკავშირდება, თუმცა 
საზოგადოებაში გავრცელებული სტერეოტიპები და ქვეყანაში არსებული პოლარიზებული 
გარემოც არის ამისი მიზეზი. ახალგაზრდებში დაბალია პოლიტიკოსებისა და 
პოლიტიკური ინსტიტუტების მიმართ ნდობა, ამასთან, გავრცელებულია აზრი, რომ 
სახელმწიფო ადეკვატურად არ აღიქვამს ამ ჯგუფის ინტერესებს.ii  
 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2019 წლის 1 იანვრის 
მდგომარეობით, საქართველოს მოსახლეობა არის 3 723.5 მილიონი ადამიანი, რომელთაგან 
15-34 წლის ახალგაზრდების წილი შეადგენს 960.8 ათასს ანუ 25,7%-ს, ე.ი. მოსახლეობის 
მეოთხედს.iii შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ახალგაზრდების ხმა ისმოდეს 
ყველა სფეროში და გადაწყვეტილებების მიღებისას მათი აზრი  გათვალისწინებული იყოს. 
 
ახალგაზრდები არ წარმოადგენენ სამიზნე აუდიტორიას საქართველოში მოქმედი 
პოლიტიკური პარტიებისთვის, რაც მათ პროგრამებში ახალგაზრდული კომპონენტისა და 
ახალგაზრდებზე ორიენტირებული პოლიტიკის ნაკლებობაში გამოიხატება. გამომდინარე 
იქიდან, რომ ახალგაზრდების სამოქალაქო მონაწილეობას ქვეყანაში დემოკრატიის 
მშენებლობის თვალსაზრისით, არსებითი მნიშვნელობა აქვს, წინამდებარე მანიფესტი 
მიზნად ისახავს, განიხილოს საქართველოში ახალგაზრდების პოლიტიკური 
მონაწილეობის პროცესში არსებული გამოწვევები და წარმოადგინოს პრობლემების 
მოგვარების მათეული ხედვა, თუ როგორაა შესაძლებელი მათი საზოგადოებრივ, 
პოლიტიკურ, ასევე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობის გაზრდა.  
 

 
 

 

http://www.fes-caucasus.org/fileadmin/Publications/2016/Geo_YouthStudy_Georgia_Web.pdf
http://www.fes-caucasus.org/fileadmin/Publications/2016/Geo_YouthStudy_Georgia_Web.pdf
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გამოწვევა #1: ადამიანური და ეკონომიკური რესურსების ნაკლებობა და 
ინფორმაციაზე დაბალი ხელმისაწვდომობა 
 
პირველი გამოწვევა, რომელიც ახალგაზრდებმა დაასახელეს, როგორც პოლიტიკურ 
პროცესებში ჩართულობის შემაფერხებელი ფაქტორი, არის რესურსების ნაკლებობა. ამ 
გამოწვევაში იგულისხმება, როგორც ადამიანური და ეკონომიკური რესურსების 
დეფიციტი, ასევე ინფორმაციაზე დაბალი ხელმისაწვდომობა. ახალგაზრდები მიიჩნევენ, 
რომ მათ პრობლემებს და საჭიროებებს ყველაზე მეტად ასაკით ახლოს მდგომი, 
გადაწყვეტილების მიმღები პირები მიხვდებიან და შესაბამისად იმოქმედებენ, თუმცა 
ამჟამად ქვეყანაში ხელისუფლებაში ახალგაზრდა კადრების ნაკლებობაა.  
 
სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს 2019 წლის საქმიანობის ანგარიშის მიხედვით, საჯარო 
სამსახურში პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებობაზე დასაქმებულთა (შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეების გამოკლებით) 50,1%-ს შეადგენენ 26-40 წლამდე 
პირები.iv თუმცა, ვითარება მცირედით იცვლება, როდესაც საქმე ეხება I და II რანგის 
თანამდებობებზე დასაქმებულებს - ანუ მათ, ვისაც  აქვთ გადაწყვეტილების მიღების 
დისკრეცია. ამ შემთხვევაში დასაქმებულთა მხოლოდ 38,8%-ს წარმოადგენენ 26-40 წლის 
პირები, ხოლო 56 წელს ზემოთ და საპენსიო ასაკს მიღწეული თანამშრომლების რაოდენობა 
ჯამში შეადგენს 22,5%-ს. რაც შეეხება 18-25 წლის ასაკობრივ კატეგორიას, ისინი საჯარო 
სამსახურში პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებობაზე დასაქმებულთა (შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეების გამოკლებით) 2,7%, ხოლო I და II რანგის 
თანამდებობებზე დასაქმებულთა 0,3%-ს შეადგენენ. აღნიშნული რიცხვები ნათლად 
წარმოაჩენს იმას, რომ საჯარო სამსახურში ახალგაზრდა კადრების ნაკლებობაა.  
 
ასევე, ერთ-ერთი მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორი ახალგაზრდების პოლიტიკური 
მონაწილეობის პროცესში არის ეკონომიკური რესურსების ნაკლებობა.  განსაკუთრებით 
საყურადღებოა ახალგაზრდების თვალსაზრისი, რომ მათ სხვადასხვა მნიშვნელოვან 
ინფორმაციაზე შეზღუდული წვდომა აქვთ: არაანაზღაურებადი სტაჟირებები, სოციალური 
მხარდაჭერის ეფექტური პროგრამების ნაკლებობა და დაბალანაზღაურებადი სამსახურები 
ძირითადი დამაბრკოლებელი მიზეზებია იმისა, რომ ახალგაზრდების ფიზიკური 
მობილობა შეზღუდულია, რაც საბოლოოდ მათ პასიურობაში აისახება. 
 
პრობლემების მოგვარების ახალგაზრდული ხედვა: 
 
ახალგაზრდებისთვის აღნიშნული მიმართულებებით ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად 
ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ფინანსური რესურსების არსებობაა. ამისათვის 
მიზანშეწონილია ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ ახალგაზრდული 
მიმართულებებისთვის ბიუჯეტის განსაზღვრა. ამჟამად, ახალგაზრდებისთვის 
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საინტერესო აქტივობებად მხოლოდ კონცერტები ან სპორტული ღონისძიებები 
მოიაზრება, თუმცა აუცილებელია ყველანაირი საჭიროების მქონე ახალგაზრდის 
ინტერესებისა და საჭიროებების გათვალისწინება ახალგაზრდული პოლიტიკის 
შემუშავების პროცესში. აუცილებელია, ახალგაზრდებს ჰქონდეთ სივრცე, სადაც შეძლებენ 
აზრების გაცვლასა და ახალი ინფორმაციის მიღებას, ამისათვის მნიშვნელოვანია 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და არაფორმალური სივრცეების გააქტიურება. 
საჭიროა პოლიტიკური სუბიექტების მიერ რეგიონებში სამოქალაქო განათლებისა და 
პოლიტიკური ცოდნის დონის ასამაღლებლად სხვადასხვა აქტივობების ორგანიზება 
ახალგაზრდებისთვის. 
 
ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერებისა და დასაქმების ხელშეწყობა ერთ-ერთი 
წინაპირობაა ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებისთვის. უნდა იყოს 
უზრუნველყოფილი ინკლუზიური სამუშაო გარემო, რაც ყველა ახალგაზრდას, 
განურჩევლად წარმომავლობის, სხვადასხვა ჯგუფებთან მიკუთვნებულობის, სქესისა თუ 
ფიზიკური შესაძლებლობებისა, დასაქმების საშუალებას მისცემს. მიზანშეწონილია 
სახელმწიფო სტაჟირების პროგრამების პრაქტიკული და კარიერული ზრდის კომპონენტის 
გაძლიერება, რაც გულისხმობს პროგრამაში მონაწილე ახალგაზრდების წახალისებასა და 
პროგრამის აქტივობების მრავალფეროვნების გაზრდას. სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს 
2019 წლის საქმიანობის ანგარიშის მიხედვით, წლის მანძილზე საჯარო დაწესებულებებში 
სტაჟირება გაიარა 1630 პირმა, რომელთაგანაც 27 დასაქმდა სტაჟირების სახელმწიფო 
პროგრამის ფარგლებში.v ასევე, აუცილებელია სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტული 
(მოთხოვნადი) მიმართულებების იდენტიფიცირება, რომელთაც უფრო მეტი ყურადღება 
დაეთმობა. ასევე, უნდა გააქტიურდეს სოციალური მეწარმეობის ხელშეწყობა და 
ახალგაზრდული ბიზნესისთვის გრანტების ან დაბალპროცენტიანი სესხების გაცემა, რაც 
წაახალისებს ახალგაზრდულ ინიციატივებს. 
 
პოლიტიკური პროცესების შესახებ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის 
კუთხით, საკვანძო როლი პოლიტიკურ პარტიებს ეკისრებათ. მნიშვნელოვანია, რომ 
ახალგაზრდების ინფორმირება არსებული შესაძლებლობების შესახებ 
ახალგაზრდებისთვის მისაღები კომუნიკაციის საშუალებებით სწორედ პოლიტიკურმა 
პარტიებმა შეძლონ. ახალგაზრდებთან კომუნიკაციისას საჭიროა თანამედროვე და 
ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება, ვინაიდან ინფორმაციის მოძველებული 
წყაროები, როგორც წესი, ნაკლებად ეფექტურია. 
 
მნიშვნელოვანია ფართო საზოგადოებისთვის ინფორმაციის სწორად, გასაგებ ენაზე 
მიწოდება. საქართველოს მოქალაქე ყველა ახალგაზრდას, მიუხედავად მისი ეთნიკური 
წარმოშობისა თუ საცხოვრებელი ადგილისა, უნდა ჰქონდეს საშუალება მიიღოს 
ინფორმაცია მისთვის გასაგებ ენაზე. ამასთანავე, სასურველია პოლიტიკური პარტიები 
გადაიქცნენ ინფორმაციის პირველწყაროდ და უშუალოდ იურთიერთონ ხალხთან.   
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გამოწვევა #2: გენდერული და ეთნიკური სტერეოტიპები 
 
ახალგაზრდებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს საზოგადოებაში 
გაბატონებული სტერეოტიპები პოლიტიკით დაინტერესებულ თუ პოლიტიკურ 
პროცესებში მონაწილე პირების მიმართ. სტერეოტიპები ხშირად ადამიანების 
სტიგმატიზების წინაპირობად იქცევა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება 
უმცირესობების წარმომადგენლებსა და ქალებს. სამიტებში მონაწილე ახალგაზრდების 
მიერ რამდენიმე სტერეოტიპი დასახელდა: გენდერული სტერეოტიპები მოიცავს 
აზროვნების ისეთ მიმართულებას, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკა არ არის ქალების 
საქმე და რომ პოლიტიკოსი ქალი ავტომატურად „არასასურველ“ და „მამაკაცურ“ 
პიროვნებად ითვლება. ასევე, ხაზი გაესვა, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, როცა პოლიტიკურ 
პროცესებში ჩართული ქალი იცვლის საქმიანობის სფეროს, ის კვლავაც რჩება 
საზოგადოების მხრიდან გარკვეული სტიგმის მატარებლად. ეს და სხვა გარემოებები კი, 
საბოლოო ჯამში, იწვევს ქალების დისტანცირებას პოლიტიკური პროცესებისგან და მათ 
დაბალ წარმომადგენლობას გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე.   
 
სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს 2019 წლის საქმიანობის ანგარიშში მოცემულია საჯარო 
სამსახურში პროფესიულ საჯარო მოხელის I და II რანგის თანამდებობებზე 
დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, რომლის მიხედვითაც, ქალები მაღალ და 
საშუალო მმართველობით დონეებზე დასაქმებულების 43%-ს წარმოადგენენ, ხოლო თუკი 
დაწესებულებებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უწყებებს მივათვლით, მაშინ ეს რიცხვი 
36%-მდე მცირდება.vi რაც შეეხება უშუალოდ საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელთა და 
მათი მოადგილეების გენდერულ განაწილებას, მხოლოდ 14,8% ქალია საჯარო 
დაწესებულების ხელმძღვანელი, ხოლო 18,1% ქალი დაწესებულების ხელმძღვანელის 
მოადგილე. 
 
საყურადღებოა ასევე ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებით არსებული 
სტერეოტიპული წარმოდგენები, რაც, პირველ რიგში, საზოგადოებაში მათ სრულფასოვან 
ინტეგრაციას უშლის ხელს და საბოლოო ჯამში, მოსახლეობის დიდი ნაწილის 
საჭიროებების იგნორირებას იწვევს.  
 
საინტერესოა ქვეყანაში არსებული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში 
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა დასაქმების, მათ შორის, წამყვან 
პოლიტიკურ თანამდებობებზე ეთნიკური უმცირესობების წარდგენის პრაქტიკა. 
 
პრობლემების მოგვარების ახალგაზრდული ხედვა: 
 
საზოგადოებაში გაბატონებული სტერეოტიპების შესასუსტებლად მიზანშეწონილია 
არასამთავრობო სექტორისა და პოლიტიკური პარტიების თანამშრომლობით ფორმალური 
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და არაფორმალური საგანმანათლებლო და საინფორმაციო აქტივობების განხორციელება. 
იმისათვის, რომ შევასუსტოთ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ჯგუფებისადმი 
გავრცელებული მცდარი მოსაზრებები, საჭიროა ამ ჯგუფების წარმომადგენლების 
წარმატებული მაგალითების წინა პლანზე წამოწევა სხვადასხვა საშუალებების 
გამოყენებით.  
 
გენდერულ სტერეოტიპებთან საბრძოლველად საჭიროა საზოგადოების კულტურულ-
სოციალური მენტალობის შეცვლა, რაც შესაძლებელია მხოლოდ გენდერული 
თანასწორობის საკითხებზე ყურადღების გამახვილებით. საჭიროა გოგონათა და ქალთა 
ეკონომიკური გაძლიერება და აქტიურ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობის გაზრდა, 
რისთვისაც აუცილებელია გოგონათა და ქალთა საჭიროებებზე დაფუძნებული 
პროგრამებისა და სტრატეგიების შემუშავება, ადგილობრივ დონეზე ქალთა პოლიტიკური 
გაერთიანებების   ჩამოყალიბება და გაძლიერება. 
 

გამოწვევა #3: განათლების დაბალი დონე სხვადასხვა საფეხურზე: 
სკოლა, უნივერსიტეტი და არაფორმალური განათლება  
 
პროექტში მონაწილე ახალგაზრდების აზრით, ამჟამად ქვეყანაში არსებული განათლების 
დონე ვერ პასუხობს საქართველოს სწრაფი განვითარებისთვის აუცილებელ მოთხოვნებს 
და მნიშვნელოვანია ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა. განათლების სისტემის თითქმის 
ყველა კომპონენტსა და მიმართულებას სჭირდება გაძლიერება, დაწყებული საშუალო 
სკოლის საფეხურით, დამთავრებული არაფორმალური განათლებით. ეს პრობლემა კიდევ 
უფრო მწვავედ დგას რეგიონებში, სადაც ხშირად ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის 
დონე დედაქალაქთან შედარებით დაბალია. 
 
პრობლემების მოგვარების ახალგაზრდული ხედვა: 
 
ახალგაზრდული სამიტების მონაწილეების აზრით, განათლების დონის ამაღლებისთვის 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება პოლიტიკური განათლების კურსების შემოღება 
სკოლებში ან ამ კურსის ინტეგრირება სამოქალაქო განათლების სილაბუსში. აღნიშნული, 
ერთი მხრივ, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების თვალსაწიერის გაფართოებას პოლიტიკისა 
და თანმდევი პროცესების შესახებ, ხოლო, მეორე მხრივ, ბიძგს მისცემს მათ გააქტიურებისა 
და მეტი ჩართულობისკენ. გარდა ამისა, პოლიტიკური ეთიკისა და მეთოდების სწავლება 
სკოლაში ამ სფეროს უფრო გასაგებს გახდის მომავალი თაობისთვის და შეასუსტებს 
საზოგადოებაში გაბატონებულ მოსაზრებას, რომ პოლიტიკა „ბინძური საქმეა“. 
 
საჭიროა ინსტიტუციური მექანიზმების დანერგვა და გაძლიერება, რაც გულისხმობს 
ახალგაზრდული საბჭოების გააქტიურებასა და გაძლიერებას რეგიონულ და ადგილობრივ 
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დონეზე. ასევე სასურველია, ხშირად იმართებოდეს ახალგაზრდების მონაწილეობით 
დებატები და მსგავსი სახის აქტივობები, რაც პოლიტიკურ აქტიურობას შეუწყობს ხელს. 
აუცილებელია, თითოეულ მუნიციპალიტეტში შემუშავდეს ახალგაზრდული პოლიტიკის 
სტრატეგია და უზრუნველყოფილი იყოს ახალგაზრდებისთვის რესურსებზე წვდომა. ამ 
მხრივ, წინგადადგმულ ნაბიჯად შეიძლება ჩაითვალოს სსიპ „ახალგაზრდობის სააგენტოს“ 
დაფუძნება, რომლის ძირითად მიზანს სწორედ სახელმწიფო ახალგაზრდული 
პოლიტიკის სტრატეგიის შემუშავება წარმოადგენს.  
 
ახალგაზრდების მოსაზრებით, არაფორმალურ განათლებას უმნიშვნელოვანესი როლი 
ეკისრება ახალგაზრდების პოლიტიკური ჩართულობის წახალისების პროცესში. 
შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და არასამთავრობო 
ორგანიზაციებმა ინტენსიურად გამოიყენონ არაფორმალური განათლების მეთოდები და 
განახორციელონ მეტი ახალგაზრდული პროექტი. 
 

გამოწვევა #4: ინიციატივებისა და პლატფორმების ნაკლებობა 
ახალგაზრდების პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობისთვის 
 
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მიერ (2017) გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად,vii 
საქართველოში მცხოვრებ ახალგაზრდებს ახასიათებთ პოლიტიკური ინდიფერენტულობა 
და პასიურობა პოლიტიკური თუ სამოქალაქო ჩართულობის მიმართულებით. ისინი 
ნაკლებად ენდობიან პოლიტიკურ ინსტიტუტებს და თვლიან, რომ სახელმწიფო 
ადეკვატურად არ აღიქვამს მათ ინტერესებს. 
 
პრობლემების მოგვარების ახალგაზრდული ხედვა: 
 
ახალგაზრდა კადრების დასაქმების ხელშეწყობა ერთ-ერთი საკვანძო საკითხია 
ახალგაზრდების მეტად გააქტიურებისა და ჩართულობისთვის. სასურველია სახელმწიფო 
სტაჟირების პროგრამის გაძლიერება და წარმატებული სტაჟიორების დასაქმების რიცხვის 
გაზრდა. ასევე, სამიტში მონაწილეების მიერ გამოითქვა აზრი, რომ მიესალმებიან 
პოლიტიკური პარტიების მიერ სტაჟირების პროგრამების გამოცხადებას, რომელთა 
დროსაც ახალგაზრდებს უშუალოდ ექნებათ პოლიტიკოსებთან ურთიერთობისა და 
მიმდინარე პროცესებში ჩართულობის შესაძლებლობა. 
 
მნიშვნელოვანია უშუალოდ პარტიებმა გამოხატონ ინტერესი ახალგაზრდების 
პოლიტიკურ პროცესებში ჩასართავად, რისთვისაც სასურველია ახალგაზრდული 
პოლიტიკური დებატების ორგანიზება, რომელთა გამარჯვებულებიც შეძლებენ 
პოლიტიკურ პარტიათა საარჩევნო პროგრამების შემუშავებაში მონაწილეობასა და 
ჩაერთვებიან წინასაარჩევნო პროცესში. 
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დღესდღეობით საქართველოში არასამთავრობო და სამოქალაქო სექტორი არ არის 
საკმარისად აქტიური, რაც ახალგაზრდების უმოქმედობასა და ნიჰილიზმს იწვევს. 
მიზანშეწონილია მეტი ახალგაზრდების საჭიროებებსა და ინტერესებზე მორგებული 
პროექტისა და აქტივობის არსებობა.  
 
ასევე, მონაწილეების აზრით, აუცილებელია გადაწყვეტილების მიმღები პირებისა და 
პოლიტიკური პარტიების მხრიდან იმის ხაზგასმა, რომ მათ აინტერესებთ ახალგაზრდების 
აზრი და ითვალისწინებენ მას. ნდობის გაძლიერება დადებითად შეცვლის საზოგადოების 
სხვა ჯგუფებისა და თავად ახალგაზრდების დამოკიდებულებას პოლიტიკის მიმართ.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
გამოწვევა #5: ეთნიკური უმცირესობების მიმართ დისკრიმინაციული 
დამოკიდებულებები 

 
პროექტის ფარგლებში დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ეთნიკური 
უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა და უშუალოდ 
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებმაც. ამან მანიფესტი უფრო ინკლუზიური 
გახადა და საქართველოს ყველა რეგიონში არსებული გამოწვევები ასახა. პროექტში 
ჩართულმა ახალგაზრდებმა პოლიტიკური მონაწილეობის ერთ-ერთ დაბრკოლებად 
საზოგადოებაში ეთნიკური უმცირესობების მიმართ დისკრიმინაციული 
დამოკიდებულებები დაასახელეს, რაც პოლიტიკური პარტიების მიერ აქტივისტების 
შერჩევისას ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების იგნორირებაში, პოლიტიკური 
პარტიების საარჩევნო პროგრამებში ეთნიკურ უმცირესობებზე ორიენტირებული 

„საქართველოში ახალგაზრდებს 
არასერიოზულად აღიქვამენ, 
რაც პოლიტიკურ პროცესებში 
მონაწილეობის ყოველგვარ 
მოტივაციას გვიქრობს...“ 
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პოლიტიკის ნაკლებობასა და ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური თანამდებობების 
დაკავების საკითხში გამოიხატება.  
 
პრობლემების მოგვარების ახალგაზრდული ხედვა: 
 
პროექტის მონაწილეების აზრით, პრობლემის მოგვარების საუკეთესო გზა საზოგადოებაში 
სოლიდარობის კულტურის გაძლიერებაა, განსაკუთრებით კი ეთნიკური უმცირესობებით 
დასახლებულ რეგიონებში, რაშიც აქტიური როლი უნდა შეასრულონ, როგორც 
სამოქალაქო საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა, ასევე პოლიტიკურმა პარტიებმა. 
ამასთან, ამ მიზნით სახელმწიფო ენის ცოდნის პოპულარიზაცია და ხელმისაწვდომობა 
ერთ-ერთი გამოსავალია. ახალგაზრდების აზრით, აუცილებელია ეთნიკური 
უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ამაღლდეს სახელმწიფო ენის გაკვეთილების 
ხარისხი და შემუშავდეს დამატებითი პროგრამები, მასწავლებლების სამუშაო პროცესისა 
და სწავლების მონიტორინგთან ერთად. ასევე მნიშვნელოვანია, არაქართულენოვან 
დასახლებებში ქართული ენის სასწავლო პროგრამების გააქტიურება, რაც ადგილობრივ 
მოსახლეობას სახელმწიფო ენის შესწავლის შესაძლებლობას მისცემს. ახალგაზრდები 
მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ნაბიჯების გადადგმით, ეთნიკური უმცირესობებით 
დასახლებულ რეგიონებში, საქართველოს მოქალაქეები დაუბრკოლებლად შეძლებენ 
პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვას.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
გამოწვევა #6: პოლიტიკური პარტიების მიმართ ნდობის დაბალი 
დონე/ნიჰილიზმი 
 
მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემის არსი და მისი მოგვარების გზები განსხვავებულად 
წარმოაჩინეს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა, 

„დისკრიმინაციის 
აღმოფხვრისთვის 

აუცილებელია მოსახლეობაში 
სოლიდარობის კულტურის 
გაძლიერება პოლიტიკური 

პარტიების აქტიური 
ჩართულობით...“ 
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პოლიტიკური პარტიების მიმართ ნდობის დაბალი მაჩვენებელი ყველა ახალგაზრდული 
სამიტის დისკუსიის ერთ-ერთ ძირითად თემას წარმოადგენდა. უნდობლობის მიზეზებს 
შორის ახალგაზრდებმა პოლიტიკური პარტიების არადემოკრატიული შიდა მმართველობა 
და სტრუქტურა, საქმიანობისა და წევრების შერჩევის გაუმჭვირვალობა დაასახელეს. მათი 
აზრით, პოლიტიკური პარტიის წევრები, ძირითადად, ის ადამიანები ხდებიან, რომლებიც 
პარტიის ლიდერის პირადი სიმპათიით სარგებლობენ. ამასთან, უნდობლობას პარტიების 
მიერ გაცემული შეუსრულებელი დაპირებებიც იწვევს.  
 
პრობლემების მოგვარების ახალგაზრდული ხედვა: 
 
პრობლემის მოგვარებისთვის აუცილებელია პარტიების საქმიანობის საჯაროობა და 
გამჭვირვალობა, მოქალაქეებთან არა მხოლოდ წინასაარჩევნოდ, არამედ რეგულარულად 
შეხვედრები და მათთან ურთიერთობაში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება. 
სამიტებზე ახალგაზრდებმა პრობლემის მოგვარების გზად პარტიების მხრიდან მათი 
პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საქმიანობის გამჭვირვალედ წარმართვა დაასახელეს, 
ასევე, საქმიანობის ანგარიშების წარდგენა, მათ შორის, ახალგაზრდებთან შეხვედრებზეც. 
პოლიტიკური ნდობის გაზრდის კიდევ ერთ გზად პროექტის მონაწილეებმა 
ახალგაზრდების მონაწილეობის გაზრდა და მათ მიერ ინიცირებული პროექტების 
მხარდაჭერა დაასახელეს. ასევე, საჭიროდ მიიჩნიეს პოლიტიკური პარტიის 
წარმომადგენელების ახალი სახეებით ჩანაცვლება.  
 

გამოწვევა #7: პარტიების სტრუქტურაში ახალგაზრდებისთვის 
შესაძლებლობებისა და ახალგაზრდა ამომრჩეველზე ორიენტირებული 
პოლიტიკის არარსებობა 
 
პროექტის ფარგლებში გამართულ სამიტებზე მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ ქართულ 
პოლიტიკურ სივრცეში [პოლიტიკურ პარტიებში] არ არის საკმარისი შესაძლებლობები 
ახლაგაზრდების ჩართულობისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მოქმედ 
ყველა პოლიტიკურ პარტიას ჰყავს ახალგაზრდული ფრთა, მათი მონაწილეობა 
პოლიტიკის შემუშავების პროცესში ძალიან დაბალია და, ძირითადად, პარტიის 
წინასაარჩევნო აქტივობებით შემოიფარგლება. გარდა ამისა, ახალგაზრდები ვერ 
უკავშირებენ თავს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ პარტიებს, რადგან პარტიების 
წინასაარჩევნო პროგრამების სამიზნე ჯგუფი ახალგაზრდები ნაკლებად არიან ხოლმე.  
 
პრობლემების მოგვარების ახალგაზრდული ხედვა:  
 
აღნიშნული პრობლემის გადასაჭრელად პროექტის მონაწილეებმა პოლიტიკური 
პარტიების მიერ სპეციალური საგამოცდილებო პლატფორმების შექმნა დაასახელეს, 
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რომლებიც ისეთ აქტივობებს უნდა მოიცავდეს, როგორებიცაა ახალგაზრდებისთვის 
სემინარების, სხვადასხვა საკითხებზე დებატებისა და კონკურსების მომზადება და 
მოხალისეობრივ საქმიანობაში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა. წინ გადადგმული 
ნაბიჯი იქნება ასევე პოლიტიკურ პარტიებში ახალგაზრდებისთვის ანაზღაურებადი 
სტაჟირების პროგრამების განხორციელება. რაც შეეხება თავად პარტიული სტრუქტურისა 
და პროგრამის საკითხებს, მონაწილეების აზრით, აუცილებელია პოლიტიკური პარტიების 
შიდა პარტიული რესტრუქტურიზაცია, რაც პარტიების მიერ ახალგაზრდული ფრთის 
ფუნქციებისა და პასუხისმგებლობების გადააზრებას გულისხმობს. გარდა ამისა, 
წინასაარჩევნო პროგრამებში აუცილებელია არა მხოლოდ ახალგაზრდული კომპონენტის 
შეტანა, არამედ ახალგაზრდების ჩართვა აღნიშნული პროგრამის შემუშავებაში.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
გამოწვევა #8: პოლარიზებული/ ჩაკეტილი პოლიტიკური გარემო 
 
საქართველოში არსებული რადიკალურად პოლარიზებული გარემოს გათვალისწინებით, 
გასაკვირი არაა, რომ ახალგაზრდები პოლიტიკური მონაწილეობის გზაზე ერთ-ერთ 
მთავარ დაბრკოლებად ჩაკეტილ პოლიტიკურ სივრცეს ასახელებენ. მათი აზრით, 
საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური პარტიები ხელს არ უწყობენ პროცესში ახალი 
სახეების, მათ შორის, ახალგაზრდების გამოჩენას. მეტიც, ხშირ შემთხვევაში ისინი 
მიზანმიმართული ნეგატიური დეზინფორმაციის მსხვერპლნი ხდებიან. ამასთან, 
ახალგაზრდებისთვის არაკომფორტულია, რომ ნებისმიერი სახის პოლიტიკური აქტივობა 
საქართველოში არსებულ ძირითად პოლიტიკურ პარტიებთან ასოცირდება, რაც 
შემდგომში პრობლემებს უქმნის დასაქმებაში ან სხვა საქმიანობის წარმართვისას. მათი 
აზრით, პოლიტიკური აქტიურობის სურვილს მნიშვნელოვნად ამცირებს ე.წ. „იარლიყების 
მიწებების“ პრობლემა, რაც რომელიმე კონკრეტულ პარტასთან უპირობოდ დაკავშირებას 
გულისხმობს.  

„დემოკრატიის 
მშენებლობისთვის 

ახალგაზრდების პოლიტიკური 
მონაწილეობა მნიშვნელოვანი 

კომპონენტია...“ 
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პრობლემების მოგვარების ახალგაზრდული ხედვა:   
 
ახალგაზრდების აზრით, აღნიშნული პრობლემის მოგვარება ახალგაზრდების 
ცნობიერების ამაღლებითა და პოლიტიკური პარტიების იდეოლოგიური კომპონენტის 
გაძლიერებითაა შესაძლებელი. ამასთან, დისკუსიებისას გამოიკვეთა აზრი, რომ 
აუცილებელია პოლიტიკური კუთვნილებისგან ნეიტრალური, რეგულარული შეხვედრები 
ახალგაზრდებთან, სადაც ისინი შეძლებენ თავიანთი აზრის გამოთქმას. ახალგაზრდები 
მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო 
ორგანიზაციების მხრიდან სწორი და მიზანმიმართული კომუნიკაცია ახალგაზრდებთან 
პოლიტიკურ პროცესებში მათი ჩართულობის მნიშვნელობის გასააზრებლად.  
 

გამოწვევა #9: ნეპოტიზმი 
 
პროექტის მონაწილეებმა პოლიტიკური ჩართულობის ერთ-ერთ მთავარ დაბრკოლებად 
ნეპოტიზმი დაასახელეს, როგორც სახელმწიფო სამსახურებში, ასევე პოლიტიკური 
პარტიების დაკომპლექტების პროცესში. ახალგაზრდებმა განიხილეს ნეპოტიზმის 
შემთხვევები. მათი აზრით, მსგავსი პრაქტიკის გამო მნიშვნელოვნად იზღუდება იმ 
ახალგაზრდების უფლებები, რომლებიც პრივილეგიებით არ სარგებლობენ პოლიტიკური 
თუ საზოგადოებრივი საქმიანობის ნებისმიერ დონეზე. 
 
პრობლემების მოგვარების ახალგაზრდული ხედვა:  
 
პროექტის მონაწილეებმა პრობლემის მოგვარების გზად საჯარო სამსახურებში 
კონკურსების უფრო გამჭვირვალედ და საჯაროდ წარმართვა და ასევე, ნეპოტიზმის 
ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში, შესაბამისი სასჯელის გამკაცრება დაასახელეს. 
გარდა ამისა, ახალგაზრდები მიიჩნევენ, ვიზუალურ მასალას, კერძოდ, ინფოგრაფიკებსა 
და ვიდეოებს, კორუფციის შესახებ შეიძლება დაეკისროს გადამწყვეტი როლი ამ 
პრობლემაზე ინფორმაციის გავრცელებაში. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი ტიპის ინფორმაცია 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ეთნიკური უმცირესობებისთვის გასაგებ ენებზე. 
 

 

 

 

 

 

„ნეპოტიზმისა და 
დისკრიმინაციის 

გავრცელებული ფაქტები 
ახალგაზრდებში უიმედობისა 

და გამოსავლის არ ქონის 
შეგრძნებას აღვივებს...“ 
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დასკვნა 
 
მანიფესტში წარმოდგენილია ახალგაზრდების პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის 
გამოწვევები და შემოთავაზებულია პრობლემათა გადაწყვეტის მათეული ხედვა. 
ახალგაზრდების აზრით, აუცილებელია პოლიტიკური აქტორების მიერ ახალგაზრდებთან 
უშუალო კომუნიკაციის უზრუნველყოფა, წევრების შერჩევის გამჭვირვალედ და 
სამართლიანად წარმართვა, ახალგაზრდებზე მეტად ორიენტირებული პროგრამების 
შემუშავება და ახალგაზრდული სივრცეების გააქტიურება. მანიფესტის მიზანია 
პოლიტიკურ პარტიებს, სამოქალაქო საზოგადოებისა და საერთაშორისო დონორი 
ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გაუზიაროს ახალგაზრდული ხედვა და წაახალისოს 
ახალგაზრდების პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის შესახებ დისკუსიები, რაც, 
საბოლოოდ, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების მეტად ჩართულობას.  
 
მანიფესტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების 
კონტექსტში. შესაბამისად, აღნიშნული მანიფესტის შემუშავებით, არჩევნებში მონაწილე 
პოლიტიკურ პარტიებს ვიწვევთ, გაეცნონ ახალგაზრდების წინაშე არსებულ გამოწვევებსა 
და მათი თვალით დანახული პრობლემების მოგვარების გზებს. მანიფესტით ისინი 
შეძლებენ უფრო ეფექტური, ახალგაზრდებზე მორგებული წინასაარჩევნო პროგრამების 
შემუშავებას და თავიანთ საქმიანობასა და პოლიტიკურ პროცესებში ახალგაზრდების 
ჩართულობის წახალისებას.  
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