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სოლიდარობის თემის ორგანიზაციული განვითარების დოკუმენტი შექმნილია, 

ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით, კერძოდ, პროექტის "COVID-19: სამოქალაქო 

საზოგადოების მოქნილობა და მდგრადობა" ფარგლებში, რომელიც არის 48-თვიანი 

პროექტი, დაფინანსებული ევროკავშირის (EU) მიერ და ხორციელდება ERIM 

(ყოფილი IREX Europe) და თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის (HRHT) მიერ. 

პროექტის მთავარი მიზანია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში სამოქალაქო 

საზოგადოების მოქნილობისა და მდგრადობის ხელშეწყობა, რაც მათ საშუალებას 

მისცემს შეამსუბუქონ COVID-19- ის უშუალო და გრძელვადიანი გავლენა. 

 

‘’შესაძლებლობის განვითარების გრანტების’’ ფარგლებში, სოლიდარობის თემი ქმნის 

ორგანიზაციულ განვითარების სტრატეგიას, რომლის მიზანია წარმოჩნდეს 

ორგანიზაციის მუშაობის ძირითადი მისია და ხედვა, ძირითადი სტრატეგიული 

პრიორიტეტული მიმართულებები, რომლის ირგვლივაც არის დაგეგმილი სამომავლო 

საქმიანობები. აგრეთვე, სტრატეგია მოიცავს ორგანიზაციის შექმნის საჭიროებებს, 

სტრატეგიული მიმართულებების დეტალურ აღწერას, სამიზნე ჯგუფების 

მიმოხილვასა და სამოქმედო გეგმას, რომლის ირგლივ ორგანიზაციის წევრები 

უახლოესი მომავლის განმავლობაში იმუშავებენ. დოკუმენტი შეიქმნა ორგანიზაციის 

წევრების სრული მონაწილეობითა და ჩართულობით. 

 

სტრატეგიის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია სოლიდარობის თემი და 

კონსულტანტი. აქ წარმოდგენილი ინფორმაცია და ხედვა შესაძლოა არ გამოხატავდეს 

ევროკავშირის და დონორის შეხედულებებს. 

 

 

 

 

 

 

კონსულტანტი: ასლან ართმელაძე 

 



3 
 

სარჩევი 
შესავალი და პროცესის მოკლე აღწერა ..........................................................................................5 

ორგანიზაციის დამფუძნებელთა მოტივაცია ................................................................................6 

სოლიდარობის თემის მისია: ......................................................................................................7 

სოლიდარობის თემის ხედვა: .....................................................................................................7 

სოლიდარობის თემის ღირებულებები: .....................................................................................7 

სოლიდარობის თემის სამოქმედო არეალი: ...............................................................................7 

ორგანიზაციული სტრუქტურა: ..................................................................................................7 

ორგანიზაციის ჩამოყალიბების საჭიროება: ...............................................................................9 

SWOT ანალიზი: ..........................................................................................................................9 

სოლიდარობის თემის სამიზნე ჯგუფები: ................................................................................... 10 

ქართველი მუსლიმები .............................................................................................................. 10 

ქალები........................................................................................................................................ 11 

ეკომიგრანტები .......................................................................................................................... 12 

ახალგაზრდები (14-29 წწ) ......................................................................................................... 12 

რეგიონებში მცხოვრები ქვიარ თემი ........................................................................................ 13 

სოლიდარობის თემის პრიორიტეტული მიმართულებები:....................................................... 13 

ქართველი მუსლიმების  რელიგიური იდენტობის, უფლებრივი საკითხების და ისტორიის 

კვლევა. ....................................................................................................................................... 13 

ისლამის ისტორია საქართველოში .......................................................................................... 14 

საქართველოში, ისლამის კვლევის ირგლივ შემდეგი მნიშვნელოვანი საკითხებია: ................ 14 

რწმენის თავისუფლება ............................................................................................................. 14 

რელიგიური იდენტობა ............................................................................................................ 15 

ქალების და ეკომიგრანტების უფლებრივი საკითხების შესწავლა და დაცვა. .......................... 16 

SWOT ანალიზი: ........................................................................................................................ 16 

ეკომიგრანტები აჭარიდან ......................................................................................................... 16 

ქალთა საკითხები ...................................................................................................................... 19 

რეგიონული და სათემო განვითარების ხელშეწყობა.................................................................. 21 

SWOT ანალიზი ......................................................................................................................... 21 

სათემო განვითარების გამოწვევები ......................................................................................... 21 

განვითარების ძირითადი ასპექტები ....................................................................................... 23 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზება. ....................................................... 24 



4 
 

SWOT ანალიზი ......................................................................................................................... 24 

პრობლემა და საჭიროება .......................................................................................................... 24 

ისლამური კულტურული ძეგლების პოპულარიზაციისთვის უმნიშვნელოვანესია შემდეგი 

ღონისძიებების გატარება: ......................................................................................................... 25 

ზოგადი სტატისტიკა .................................................................................................................... 26 

ქვიარ თემის შესწავლა და დაცვა ................................................................................................. 26 

SWOT ანალიზი ......................................................................................................................... 26 

სოლიდარობის თემის სამოქმედო გეგმა და როლების განაწილება (დანართი 1): .................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

   შესავალი და პროცესის მოკლე აღწერა  

 
დოკუმენტის მიზანია განსაზღვროს ‘’სოლიდარობის თემის’’ ძირითადი ორგანიზაციული 

დოკუმენტი (2021-2025 წწ) და სამომავლო სამოქმედო გეგმა. ნებისმიერ ორგანიზაციას საწყის 

დონეზე სჭირდება მტკიცე ფუნდამენტი, რომ შემდგომ მარტივი იყოს ნებისმიერი ტიპის 

შენობის განთავსება და მუდმივი განვითარება. მტკიცე საძირკველი, მდრგადი 

ორგანიზაციული განვითარების საწინდარია.  

აღნიშნული პროცესის განხორციელებისთვის ორგანიზაციის წევრებთან ჩატარდა რამდენიმე 

ონლაინ სამუშაო შეხვედრა ZOOM პლატფორმის გამოყენებით, რის შედეგადაც სრული 

მონაწილეობისა და ჩართულობის ინსტრუმენტების გამოყენებით შეგროვდა და ჩამოყალიბდა 

დოკუმენტისთვის ყველა საჭირო ინფორმაცია. კონკრეტულად, პირველადი შეხვედრები 

დაეთმო ორგანიზაციული შექმნის მოლოდინების დადგენას, თუ რას ელოდნენ წევრები 

ორგანიზაციისგან და როგორი იყო მათი მზაობა ჩართულობის და საქმიანობის 

მიმართულებით. შემდგომ შეხვედრებზე, ჩამოყალიბდა და გაიწერა ორგანიზაციის შექმნისა 

და მოქმედების საჭიროება, აგრეთვე განხილულ იქნა ძირითადი გამოწვევები, რომელთა 

ირგლივაც აპირებს ორგანიზაცია მუშაობას. შესაბამისად, ძირითადი პრობლემური საკითხები 

გარდაიქმნა ორგანიზაციის სამიზნე მიმართულებებად. სამიზნე მიმართულებების ირგლივ 

მომზადდა დეტალური სიტუაციური აღწერები (SWOT ანალიზი), სადაც გამოკვეთილია ამ 

ეტაპზე არსებული მნიშვნელოვანი სამუშაო საკითხები. სამიზნე მიმართულებების 

შესაბამისად გამოიკვეთა სამიზნე ჯგუფები და მომზადდა დეტალური აღწერები თითოული 

მათგანისთვის,  რომელთა ირგლივ ორგანიზაცია აპირებს მუშაობას. 

საერთო ჯამში, შემუშავდა 2021-2022 წლების დეტალური სამოქმედო გეგმა. აგრეთვე, 

გამოიკვეთა პასუხისმგებელი პირები, ვინც იმუშავებს კონკრეტული პრიორიტეტული 

მიმართულების ირგვლივ და შესაბამისად წარმოადგენენ სამოქმედო გეგმის შესრულების 

ძირითად პასუხისმგებელ პირებს. ამასთან, განისაზღვრა ორგანიზაციის მუშაობის ძირითადი 

ტერიტორიული არეალი, ორგანიზაციის მისია, ხედვა და მნიშვნელოვანი ღირებულებები.  

უფრო დეტალურად მოცემული დოკუმენტი წარმოაჩენს შემდეგ საკითხებს: ა) ორგანიზაციის 

დამფუძნებელთა მოტივაცია; ბ) ორგანიზაციის ჩამოყალიბების საჭიროება; გ) ორგანზიაციის 

მისია; დ) ხედვა; ე) ღირებულებები; ვ) ორგანიზაციის სამოქმედო არეალი; ზ) სამიზნე 

ჯგუფები და მათი დეტალური აღწერები; თ) პრიორიტეტული მიმართულებები დეტალური 

აღწერებით; ი) როლების და საქმიანობის შიდა ორგანიზაციული განაწილება; კ) 2021-2022 

სამოქმედო გეგმა.  

დოკუმენტის მომზადების პროცესში მონაწილე პირები: ნესტან ანანიძე, ლია დეკანაძე, ზაზა 

მიქელაძე, მაია რიჟვაძე, ჰურიე აბაშიძე, თორნიკე აბულაძე, ავთო შერვაშიძე, ედო ჯავახიძე.  

 

 



6 
 

 

    ორგანიზაციის დამფუძნებელთა მოტივაცია 
 

რეგიონის (აჭარის) პრობლემური საკითხების ირგვლივ, ძირითად საუბრობენ და გადაჭრის 

გზებს ეძებენ - ცენტრში (თბილისი) დაფუძნებული ორგანიზაციები, ადგილობრივი ხმა 

ნაკლებად ან უმნიშვნელოდ ისმის, რაც თავისთავად საჭიროს ქმნის არსებული ნაპრალის 

ამოვსებას. არსებული გამოცდილების მიხედვით, ადგილობრივები (აჭარის რეგიონის 

მცხოვრებნი) პასიურები არიან პრობლემის ინიცირების და მოგვარების საკითხებში, აქედან 

გამომდინარე ხმა მკრთალად ისმის, რაც ხელს უშლის რეგიონის სამოქალაქო განვითარების 

პროცესს. აგრეთვე, რეგიონის სახელით და შესახებ ხშირად რადიკალური ჯგუფები 

საუბრობენ, რომლებიც არ გამოხატავენ მოსახლეობის ძირითადი ნაწილის მოსაზრებებს - 

აქედან გამომდინარე საჭიროა, ალტერნატიული გაერთიანება, რომელიც ხელს შეუწყობს 

დაბალანსებული და მოსახლეობის საჭიროებაზე ორიენტირებული პრობლემების 

გამოვლენასა და შესაბამისი სადისკუსიო პლატფორმის შექმნას. 

ძირითადი ფაქტორია, აქამდე მოქმედი - სხვადასხვა რეგიონში არსებული ახალგაზრდული 

გაერთიანებების მიმართ - თეთრი შურის არსებობა. ამ ეტაპზე რამდენიმე გაერთიანება, 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ახერხებს თემის მობილიზებას, პრობლემური 

საკითხების გამოყოფას და მაქსიმალურად გაჟღერებას, სხვადასხვა დონეზე, საჭიროების და 

პრობლემის სიმძიმის მიხედვით. მსგავსი ტიპის მოძრაობის დაწყება აჭარის რეგიონში 

მშვენიერ შესაძლებლობას იძლევა სამომავლოდ, წინ წამოიწიოს ადგილობრივი პრობლემური 

საკითხები და მოგვარდეს მიზანმიმართული ადვოკატირების კამპანიების მეშვეობით. ეს 

პროცესი თავისთავად, შეავსებს ცენტრულ (თბილისში ბაზირებული) ორგანიზაციების 

ინტერვენციებს და მაქსიმალურად მოქნილ და ადგილობრივ საჭიროებაზე ორიენტირებულ 

ღონისძიებათა დაწყებას შეუწყობს ხელს.  

აქამდე არსებული კავშირები და მეგობრული ურთიერთობები შესაძლებელია გადაიქცეს 

მნიშვნელოვან რესურსად, რომელიც ხელს შეუწყობს ადგილობრივ და ეროვნულ საკითხებზე 

მუშაობის დაწყებას, რაც ფაქტობრივად შეუძლებელია ინდივიდუალური აქტივობის ფონზე. 

აქედან გამომდინარე - ორგანიზაციის დაარსების მოტივი მდგომარეობს კომპლექსური 

მიდგომის გაჩენაში, რომელიც ორიენტირებულია შედეგზე და გამორიცხავს ფრაგმენტულ და 

მოკლევადიან აქტივიზმს. თითოეული დამფუძნებელი საკუთარი რესურსების მაქსიმალური 

ჩადებით უზრუნველყოფს თვითგანვითარების მაღალ ხარისხს, რაც პირდაპირ 

პროპორციულად შესაბამის ცოდნის და გამოცდილების აკუმულირებასთან იქნება 

დაკავშირებული.  
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სოლიდარობის თემის მისია: 

რეგიონის (აჭარის) შესახებ ცნობადობის ზრდა, კულტურული მემკვიდრეობის წარმოჩენა, 

სოციალური და სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერება, მუსლიმი თემის თვითორგანიზების 

მხარდაჭერა და მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ სოლიდარობის პრაქტიკის დამკვიდრების 

ხელშეწყობა. 

 

სოლიდარობის თემის ხედვა:  

ჩვენ ვისწრაფვით სოლიდარული, სამართლიანი და ინკლუზიური სამოქალაქო 

საზოგადოების მშენებლობისკენ, სადაც ყველა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელს 

შეეძლება საკუთარი უფლებების დაცვა, ღირსეული და უსაფრთხო ცხოვრება. 

 

სოლიდარობის თემის ღირებულებები:  

სამართლიანობა, თანასწორობა, ინკუზიური თანამონაწილეობა, მრავალფეროვნება, 

სოლიდარობა, გუნდურობა, გამჭვირვალობა, პასუხისმგებლობა.  

 

სოლიდარობის თემის სამოქმედო არეალი: 

ორგანიზაციის სამოქმედო არეალი შემოიფარგლება ეროვნული მასშტაბით, სამიზნე 

ჯგუფების განსახლების მიხედვით. ორგანიზაცია განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს აჭარის 

ავტონომიურ რესპუბლიკასა და რეგიონში მიმდინარე კულტურულ-სოციალური 

საკითხებზე.  

 

ორგანიზაციული სტრუქტურა: 

სოლიდარობის თემის ორგანიზაციული მართვის სტრუქტურა განმარტებულია წესდებაში. 

ორგანიზაციის სათათბირო ორგანოს წარმოადგენს საერთო კრება, რომელიც წელიწადში 

ერთხელ იკრიბება გამგეობის მოწვევით და  გააჩნია შემდეგი უფლებამოსილება: 1) 

ორგანიზაციის სამომავლო გეგმების და საპროექტო მიმართულებების განსაზღვა; 2) 

ორგანიზაციაში საჭირო ცვლილებების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება; 3) დირექტორის 

კანდიდატურის წარდგენა; 4) ორგანიზაციის ფინანსურ ანგარიშის მოსმენა;   

ორგანიზაციას გამგეობა უმაღლეს, მუდმივმოქმედ, მმართველ და აღმასრულებელ ორგანოს 

წარმოადგენს. გამგეობა გადაწყვეტილებას ხმათა უმრავლესობის პრინციპით ღებულობს. 

გამგეობის სხდომა თვეში ერთხელ იმართება. გამგეობას ასრულებს შემდეგ მოვალეობას: 1) 

იწვევს საერთო კრებას და ამზადებს კრებაზე განსახილველ საკითხებს.  2) ირჩევს 

ორგანიზაციის დირექტორს. 3) დირექტორის წარდგინებით ამტკიცებს ორგანიზაციულ 

სტრუქტურას. 4) ღებულობს გადაწყვეტილებას სახელფასო განაკვეთის დაწესების და 

ორგანიზაციული ფილიალების შექმნა/დახურვის შესახებ.  
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ორგანიზაციის გამგეობა ირჩევს აღმასრულებელ დირექტორს უბრალო ხმათა უმრავლესობის 

მიხედვით. ერთი და იგივე პირი აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციაზე შესაძლოა 

არჩეული იყოს ზედიზედ ორჯერ. დირექტორი საქმიანობს შემდეგი მიმართულებით: 1) 

წარმოადგენს ძირითად საკონტაქტო პირს ორგანიზაციული საქმიანობების შესაბამისად. 2) 

ხელმძღვანელობს გამგეობის სხდომებს და ხელს აწერს მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს. 3) 

ამზადებს და საერთო კრებას წარუდგენს ორგანიზაციულ ანგარიშს. 4) მართავს და 

კოორდინირებს ორგანიზაციის ყოველდღიურ საქმიანობას პროგრამული და 

ადმინისტრაციული მიმართულებით. 5) წარმოადგენს შუამავალს გამგეობას, პროგრამულ და 

ადმინისტრაციულ რგოლებს შორს.  

გთხოვთ იხილოთ ორგანიზაციული სტრუქტურის მოკლე სქემა: 

საერთო კრება - სათათბირო ორგანო 

გამგეობა - აღმასრულებელი ორგანო 

აღმასრულებელი დირექტორი 

პროგრამული მიმართულება ადმინისტრაციული მიმართულება 

ქართველი მუსლიმების  რელიგიური 

იდენტობის, უფლებრივი საკითხების და 

ისტორიის კვლევა 

ფინანსური მენეჯერი 

ქალების და ეკომიგრანტების უფლებრივი 

საკითხები 

კომუნიკაციის და მულტიმედიის მენეჯერი 

რეგიონული და სათემო განვითარება ფონდების მოძიების და ორგანიზაციული 

განვითარების მენეჯერი 

კულტურული მემკვიდრეობა იურისტი 

ქვიარ თემის შესწავლა/დაცვის 

მიმართულება 

 

 

სამუშაო პროგრამული მიმართულებები გამომდინარეობს ორგანიზაციის პრიორიტეტების 

მიხედვით. საერთო ჯამში, ორგანიზაცია 5 მიმართულებით იმუშავებს, რომელსაც ეყოლება 

პასუხისმგებელი მენეჯერი პირი. თითოეული მიმართულება ვალდებულია სამოქმედო 

არეალის ფარგლებში იმოქმედოს, კერძოდ: 1) შეისწავლოს და იდენტიფიცირება გაუკეთოს 

პრიორიტეტული მიმართულებით არსებულ პრობლემებს და საჭიროებებს; 2) მოამზადოს 

საპროექტო იდეები გამოვლენილი საჭიროებების მიხედვით; 3) მჭიდროდ კოორდინირებდეს 

აღმასრულებელ დირექტორთან. 4) განახორციელოს მიმართულების ფარგლებში საჭირო 

პროექტები; 5) მოამზადოს შესრულებული სამუშაოს ანგარიში და წარუდგინოს 

აღმასრულებელ დირექტორს.  

ადმინისტრაციული საქმიანობა უზრუნველყოფს პროგრამული მიმართულებების 

ფარგლებში საჭირო პროექტების დაგეგვმის და განხორციელების პროცესში შესაბამის 

დახმარებას. ამ ეტაპზე ორგანიზაციის ფარგლებში გამოყოფილია 4 ადმინისტრაციული 

პოზიცია. თითოეული პოზიცია ანგარიშვალდებულია აღმასრულებელ დირექტორთან და 

მჭიდროდ თანამშრომლობს პროგრამული მიმართულების ხელმძღვანელებთან 

ორგანიზაციული პროექტების განხორციელების პროცესში.  
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   ორგანიზაციის ჩამოყალიბების საჭიროება:  
 

SWOT ანალიზი: 

ძლიერი მხარეები: სუსტი მხარეები: 

• განსხვავებული პროფესიების მქონე პირების 

გაერთიანება;  

• განსხვავევებული იდეოლოგიის პირები, 

განსხვავებული იდეებით;  

• სამუშაო თემატიკიდან გამომდინარე 

უნიკალური ორგანიზაცია;  

• რეგიონში არსებული პრობლემების 

ზედმიწნევით ცოდნა;  

• ცენტრში ბაზირებული მსგავსი თემატიკის 

ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;  

• სამიზნე თემის მხარდაჭერა აქტივობების 

განხორციელების მიმართულებით;  

• დიდი ორგიზაციების და საელჩოების 

ანგარიშებში ციტირება;  

• გადაწყვეტილების მიღების პროცედურები; 

• ნაკლებად აქტიურობა;  

• არაორგანიზებულობა (არ ვართ პრო აქტიურები);  

• რეაქციული აქტივიზმი; 

• ფინანსური რესურსების ნაკლებობა;  

• პროექტის წერის ნაკლები გამოცდილება; 

• ფონდების მოძიების მიმართულებით მწირი 

გამოცდილება;  

• სამოქმედო გეგმის არ არსებობა;  

• არასწორი საკომუნიკაციო არხები;  

• ორგანიზაციული მართვის ნაკლები გამოცდილება;  

შესაძლებლობები: საფრთხეები: 

• ორგანიზაციის წევრების სოციალური კაპიტალი;  

• ადამიანური კაპიტალი; 

•  თანამშრომლობითი, საერთო პროექტების 

განხორციელება (რეგიონულ და ეროვნული 

დონეზე) 

• სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობის 

შესაძლებლობა (აქტივობის საჭიროების მიხედვით);  

• ორგანიზაციის მაღალი დისკრეტიზაციის ალბათობა 

სამუშაო თემების მიხედვით;  

• ორგანიზაციის წევრებს შორის ენთუზიაზმის 

ნაკლებობა ხანგრძივადიან პერიოდში;  

• პრიორიტეტული მიმართულებების აქტივობების 

შესრულებისთვის საკმარისი ფინანსური რესურსების 

ვერ მოპოვება;  

• ორგანიზაციული ძირითადი მიზნების აღრევა 

დონორი ორგანიზაციების ინტერესებთან;  

 

ქართველი მუსლიმების საჭიროებების ხმა, ადგილობრივი კონტექსტის გათვალისწინებით, 

ძალიან სუსტად ისმის. სხვადასხვა შეხვედრების ფარგლებში, უამრავი კითხვა ისმება - 

კონკრეტულად აჭარის რეგიონის ქართველი მუსლიმების, კულტურულ-ტრადიციული, 

ადგილობრივი სოციალურ-ეკონომიკური საკითხების ირგლივ - რომელზეც ფაქტობრივად არ 

არსებობს - კონკრეტული პასუხები, რომელსაც საჯაროდ გააჟღერებს ახალგაზრდობა და 

სხვადასხვა თემის მაცხოვრებელი, პრობლემის აქტუალიზირების და ადვოკატირების 

მიზნით. რეგიონში არსებული ყველა ადგილობრივი ტიპის პრობლემა თითქმის 

გამოუკვლეველია, ან ზედაპირული ცნობები არსებობს, რაც არ იძლევა - პრობლემის ძირეულ 

ანალიზის საშუალებას და მასთან გამკლავების კონკრეტული ნაბიჯების დასახვის გზებს.  

ზემორე მოცემულ საკითხებზე ადეკვატური რეაგირების და რეგიონის კონტექსტის უკეთ 

წარმოჩენის მიზნით აჭარის რეგიონში მოქმედი აქტივისტების გაერთიანების ფონზე, შიდა 

დისკუსიების და მცირე მოკლვლევის შედეგად რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი 

გამოიკვეთა, რომლის ირგლივ ორგანიზაცია აპირებს მუშაობას. მათ შორის, სხვადასხვა 

სამართლებრივი, სამოქალაქო და სოციალური მექანიზმების გამოყენებით შეეცდებიან - 
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რეგიონული და სათემო განვითარების, ქართველი მუსლიმების, ქალების, ეკომიგრანტების, 

სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების (განსაკუთრებით რეგიონებში მცხოვრები ქვიარ თემის), 

კულტურულ-ტრადიციული და სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხების წარმოჩენას და 

პოლიტიკურ დღის წესრიგში დაყენებას. 

საერთო ჯამში, ორგანიზაცის წევრების მოსაზრებების და არსებული საჭიროებების 

გათვალისწინებით, ხუთი სამიზნე პრიორიტეტული საკითხი გამოიყო, რომლის ირგლივ 

ორგანიზაცია გააგრძელებს მუშაობს.  აქედან გამომდინარე ორგანიზაციის პრიორიტეტული 

მიმართულებებია:  

1) ქართველი მუსლიმების  რელიგიური იდენტობის, უფლებრივი საკითხების და 

ისტორიის კვლევა; 

2) ქალების და ეკომიგრანტების უფლებრივი საკითხების შესწავლა და დაცვა; 

3) რეგიონული და სათემო განვითარების ხელშეწყობა; 

4) კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზება; 

5) ქვიარ თემის შესწავლა და დაცვა; 

ორგანზიაციული პრიორიტეტული მიმართულებების ჩამოყალიბების შედეგად, შესაბამისად 

გამოვლინდა სამიზნე ჯგუფები. მოცემული სამიზნე ჯგუფების გაძლიერების 

მიმართულებით იმუშავებს ორგანიზაცია შემდეგი წლების განმავლობაში.  

1) ქართველი მუსლიმები; 

2) ქალები; 

3) ეკომიგრანტები; 

4) ახალგაზრდები (14-29წწ); 

5) რეგიონებში მცხოვრები ქვიარ თემი. 

თითიოეული პრიორიტეტული მიმართულება და სამიზნე ჯგუფი დეტალურად აღწერილია 

ქვემო თავებში - შესაბამისი საჭიროების დასაბუთებით, სტატისტიკური ინფორმაციით და 

SWOT ანალიზით. თითოეული პუნქტი უზრუნველყოფს, პრიორიტეტული მიმართულებების 

დეტალურ წარმოჩენას, რის შედეგად უფრო მარტივია კონკრეტული საქმიანობების დაგეგმვა 

და ორგანიზაციის შესაბამისი განვითარება.  

 

   სოლიდარობის თემის სამიზნე ჯგუფები: 
 

ქართველი მუსლიმები 

2014 წელს ჩატარებული მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის საფუძველზე შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ ისლამის მიმდევრები საქართველოში ყველაზე დიდ რელიგიურ უმცირესობას 

წარმოადგენენ. ისინი დემოგრაფიულად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არიან 

წარმოდგენილი (პანკისის ხეობა, ქვემო ქართლის რეგიონი და აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკა, ასევე ეკომიგრანტები აჭარიდან  სამცხე-ჯავახეთში, ქვემო ქართლსა და  
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კახეთში). ამავე აღწერის მიხედვით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 398 ათასი მუსლიმი 

ცხოვრობს, რაც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის 10,7% წარმოადგენს. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, სადაც  ეთნიკურად ქართველი მუსლიმები ცხოვრობენ და 

მისდევენ ისლამის ორი ძირითადი მიმართულებიდან სუნიზმს, შედგება ექვსი 

ადმინისტრაციული ერთეულისგან. აჭარელი მუსლიმები 2014 წლის მოსახლეობის 

საყოველთაო აღწერის მიხედვით, აჭარაში ცხოვრობს 334 000 ადამიანი, საიდანაც 132 852 

პირმა დააფიქსირა გამოკითხვისას ისლამი საკუთარ რელიგიად, რაც ამ ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მცხოვრებთა მთელი რაოდენობის 39.6%-ს შეადგენს. მუნიციპალურ დონეზე, 

მუსლიმთა რაოდენობა შემდეგნაირად გამოიყურება: ბათუმი 25.4 % (38762 ადამიანი), 

ქობულეთი 28.8 % (21573 ადამიანი), ხელვაჩაური 56.3 % (28841 ადამიანი), ქედა 62.1 % (10441 

ადამიანი), შუახევი 74.4 % (11193 ადამიანი), ხულო 94.6 % (22072 ადამინი). პროცენტური 

გაანგარიშებით ზემო აჭარის მუნიციპალიტეტებში მუსლიმები უმრავლესობას წარმოადგენენ, 

თუმცა რაოდენობრივად მნიშვნელოვან ციფრს შეადგენენ რეგიონის მასშტაბით.  

ორგანიზიაცია გეგმავს იმუშაოს ქართველი (აჭარელი მუსლიმების) ისტორიის, იდენტობისა 

და რელიგიის კვლევაზე, ასევე მისი კულტურული მემკვიდრეობის წარმოჩენისა და დაცვის 

საკითხებზე.  

საქართველოს მასშტაბით, ყველაზე მეტი მუსლიმი ქვემო ქართლში ცხოვრობს – 182 216. 

მუსლიმთა რაოდენობა კახეთში არის 38 683, გურიაში – 12 951, იმერეთში – 931, მცხეთა-

მთიანეთში – 2 296, სამეგრელო-ზემო სვანეთში – 766, სამცხე-ჯავახეთში – 6060, შიდა 

ქართლში – 5650. საქსტატის ინფორმაციით, ქვეყანაში სულ 398 677 მუსლიმი ცხოვრობს.  

ინფორმაცია სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო 

აღწერის შედეგებზე დაყრდნობით მოგვაწოდა. 

 

ქალები 

საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მიხედვით, ქვეყნის მოსახლეობის 52%-ს 

ქალები შეადგენენ, თუმცა მიუხედავად მცირე რიცხობრივი უპირატესობის, ქალთა 

უფლებები, უფრო კი გენდერული თანასწორობა უმეტესად არ არის დაცული. გენდერული 

თანასწორობა ნიშნავს ქალისა და კაცის თანაბარ უფლებებს, პასუხისმგებლობებსა და 

შესაძლებლობებს. საქართველოს კონსტიტუციის მე-11 მუხლი  და კანონი გენდერული 

თანასწორობის შესახებ უზრუნველყოფს ქალებისთვის და კაცებისთვის თანაბარ უფლებებს 

და შესაძლებლობებს, ასევე აღიარებს განსაკუთრებული ზომების მიღების აუცილებლობას 

ქალებსა და კაცებს შორის არსებითი თანასწორობის მისაღწევად და უთანასწორობის 

აღმოსაფხვრელად. 2006 წლის საქართველოს გენდერული თანასწორობის კონცეფციის 

მიხედვით, გენდერული თანასწორობა ადამიანის უფლებათა განუყოფელი ნაწილია. 

‘’პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის’’ მიხედვით, მიუხედავად დადგენილი 

ნორმატიული პრიციპებისა ქალები განიცდიან უფლებრივი საკითხების აღსრულების 

პრობლემებს სხვადასხვა მიმართულებით. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რეგიონში 

მცხოვრები ქალები. აღსანიშნია, რომ საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის 2020 წლის 

სახელფასო კვლევის მიხედვით ქალების საშუალო თვიური ხელფასი 952.2 ლარი, ხოლო 
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კაცების - 1 407.7 ლარი იყო. საქმიანობის სფეროების მიხედვით კაცების საშუალო თვიური 

ხელფასი თითქმის ყველა სექტორში აღემატებოდა ქალების საშუალო თვიურ ხელფასს. 

აქედან გამომდინარე, ორგანიზაცია აქტიურად იმუშავებს ამ საკითხების მიმართულებით.  

ეკომიგრანტები 

საქართველოში, ეკოლოგიური კატასტროფების შედეგად, ადგილნაცვალ პირთა პირველი 

გადასახლება 1980-იანი წლების დასაწყისში დაიწყო. 1981-83 წლებში მთავრობის 

გადაწყეტილებით დედოფლისწყაროს, გურჯაანის, საგარეჯოს, ხობის, ასპინძის, ადიგენის და 

კასპის მუნიციპალიტეტებში მაღალმთიანი აჭარიდან 1010 ოჯახი ჩაასახლეს. დღეისათვის 

საქართველოში ეკომიგრანტების ყველაზე დიდი ნაკადი მაღალმთიანი აჭარიდან მოემართება, 

რადგან ეს ტერიტორია გამოირჩევა სტიქიური უბედურებათა მაღალი მაჩვენებლებით. 

ეკომიგრანტების უმეტესობა დასახლებულია ეთნიკურად და რელიგიურად მრავალფეროვან 

გარემოში, აღნიშნული წარმოქმნის სხვადასხვა სახის ინტეგრაციის პრობლემებს. 

აჭარიდან ეკომიგრანტების  ჩასახლების ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები არ არსებობს. 

მიუხედავად ამისა, ორგანიზაციის წევრთა დაკვირვებით, ძირითადი განსახლების არეალია: 

გურია, სამცხე ჯავახეთი, კახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი და იმერეთი. ცხადია, 

სხვადასხვა რეგიონში თვალსაჩინოა სპეციფიკური პრობლემები, თუმცა მათ შორის იკვეთება 

საერთო გამოწვევებიც, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს დავინახოთ საერთო სურათი. 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯამრთელობის და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით საქართველოში 

სულ 5285 ეკომიგრანტი ოჯახია და მათგან ყველაზე დიდი წილი აჭარაზე მოდის, აჭარის 

რეგიონში სულ 2078 ეკომიგრანტი ოჯახი ირიცხება, რაც ძალიან მაღალია და ეს მიუთითებს 

აჭარიდან ეკომიგრანტების პრობლემების მასშტაბურობაზე. 

 

ახალგაზრდები (14-29 წწ) 

ორგანიზაციის კიდევ ერთი სამიზნე ჯგუფია 15-29 წლის ახალგაზრდები აჭარის რეგიონიდან. 

ამ მხრივ, ორგანიზაციის მიზანია აჭარელი ახალგაზრდების  საჭიროებების კვლევა, ანალიზი 

და მათ წინაშე არსებული გამოწვევების ადვოკატირების პროცესი, რაც განპირობებული 

იქნება ორგანიზაციისა და სამიზნე ჯგუფის ორმხრივი თანამშრომლობით. 

აჭარის ა/რ-ის მოსახლეობის 8.8%-ს (27500-ზე მეტი) 15-29 წლის ახალგაზრები შეადგენენ, 

რომელთა 8.5% (6000 ზე მეტი) ცხოვრობს მაღლმთიან დასახლებებში. მათი ძირითადი 

გამოწვევები დაკავშირებულია განათლების, ინფრასტრუქტურის, სოციალური და 

კულტურული ცხოვრებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობაზე, რაც არასრული 

ჩამონათვალია მათი ქალაქად მიგრაციის მიზეზებისა. ახალგაზრდების ნაწილი, რომელიც 

მაღალმთიანი რეგიონებიდან  ქალაქად მხოლოდ სასწავლო ან დროებითი მიზნითაა წასული 

სხვადასხვა  გამოწვევები ხვდებათ. მათ შორის რელიგიური, იდენტობრივი და კულტურული, 

რაც მათ უძნელებს სოციალურ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩრთულობას და ინტეგრაციას. 
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რეგიონებში მცხოვრები ქვიარ თემი 

ორგანიზაცია ძირითადად ყურადღებას ამახვილებს რეგიონების მიმართულებით, 

განსაკუთრებით აჭარის მასშტაბით. რეგიონები განსაკუთრებით გამოირჩევა, მოწყვლადი 

ჯგუფების მიმართ დისკრიმინაციული და ძალადობრივი მოპყრობით, აქედან გამომდინარე 

ორგანიზაცია მიზნად ისახავს ამ მიმართულებით აქტიურ მუშაობას. ქვიარ თემისა 

საჭიროებებზე ორიენტირებული რეგიონული ორგანიზაცია ამ ეტაპზე აჭარაში არ არსებობს, 

რაც ერთმხრივად ცხადყოფს ორგანიზაციის საქმიანობის თანმიმდევრულობას და 

განსაკუთრებულ საჭიროებას. ხშირია, აჭარის რეგიონში მცხოვრები ლგბტქ+ საზოგადოების 

მიგრირება დედაქალაქში,  უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე. აღნიშნულ საკითხები 

არ არის სათანადოდ შესწავლილი და რეგიონის ჭრილში  ზუსტი კვლევები არ არსებობს. 

ამრიგად, საჭიროა სიღრმისეული ანალიზისა და კვლევების ჩატარება.  

 

 

   სოლიდარობის თემის პრიორიტეტული მიმართულებები: 
 

ქართველი მუსლიმების  რელიგიური იდენტობის, უფლებრივი 

საკითხების და ისტორიის კვლევა. 
ძლიერი მხარეები: სუსტი მხარეები: 

• პრობლემატიკის დარგობრივად, კარგად 

ცოდნა; 

• საქართველოს, ისლამის ისტორიის საკმაოდ 

კარგი თეორიული ცოდნა;  

• სამიზნე საკითხის მიმართ ძლიერი 

ინდივიდუალური ინტერესი და ენთუზიაზმი; 

• საკითხის მიმართ მაღალი მგრძნობელობა; 

• ადგილობრივი კონტექსტების ცოდნა; 

• ადგილობრივი თანამშრომლები; 

• ლიტერატურული წყაროების სიმწირე;  

• მოცემული მიმართულებების კვლევის ნაკლები 

გამოცდილება;  

• უცხო ენების ნაკლები ცოდნა;  

• განახლებად სტატისტიკის არ ქონა;  

• კონკრეტული გამოცდილების ნაკლებობა 

იდენტობის კვლევის მიმართულებით;  

შესაძლებლობები: საფრთხეები: 

• ქართული ისლამის ისტორიის კვლევის 

ფართო კონტექსტი;  

• აჭარის კონტექსტში, მოღვაწე საზოგადო 

პირების კვლევა და აღმოჩენა;  

• კვალიფიციურ ორგანიზაციებთან და 

პირებთან თანამშრომლობა;  

• უფლებადამცველებთან და იურისტებთან 

კომუნიკაცია და თანამშრომლობა;  

• კოლექტიურ მეხსიერებასთან მისაწვდომობა;  

• სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 

კონტროლქვეშ აღმოჩენა;  

• წნეხი აკადემიური წრეებიდან; 

• წნეხი რელიგიური პირების მხრიდან; 

• წნეხი საზოგადოების მხრიდან;  

• სუბიექტურობის განცდა, კვლევის პროცესში;  

• მოცემული საკითხების მიმართ მაღალი 

მგრძნობელობა და ემოციურობა;  
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ისლამის ისტორია საქართველოში 

ისლამის გავრცელება საქართველოში არაბთა იმპერიის დაარსების პირველივე წლებში 

დაიწყო (644-655წ). საქართველოში ისლამის გავრცელება აღმოსავლეთ საქრთველოდან იღებს 

სათავეს. საქრთველოს სამხრეთ ტერიტორიებზე (აჭარა, სამცხე- ჯავახეთი და ტაო-

კლარჯეთში) ისლამის ინტენსიური გავრცელება XVI-XVIII საუკუნეებში იწყება. ამავე 

პერიოდში ისლამის გავრცელება აფხაზეთის ტერიტორიაზეც იწყება.  XIX საუკუნის 

დასაწყისში უკვე გვხვდება ისეთი ტერმინები როგორიცაა “ოსმალეთის საქართველო“ და 

“სამუსლიმანო საქართველო“, რაც საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთ ტერიტორიებს 

გულისხმობდა.  

2002 წლის სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოში ისლამის მიმდევრად თავს ქვეყნის 

მოსახლეობის 9,9% (433 784 მოქალაქე) მიიჩნევდა. 2016 წლის მონაცემებით კი საქრთველოში 

ისლამის მიმდევრად თავს მოსახლეობის 10,74% (398 677 მოქალქე) მიიჩნევს. ასევე 

რეგიონების მიხედვით ქვემო ქართლში ისლამის მიმდევარი 42. 99%, ხოლო აჭარაში 39,79%, 

პროეცენტული მაჩვენებლით ყველაზე ნაკლები მაჩვენებელი კი რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო 

სვანეთია, აქ ისლამის მიმდევართა რაოდენობა 0% შეადგენს. 

საქართველოში ისლამის კვლევის გარშემო არსებული მნიშვნელოვანი საკითხები: 

1. ისლამის კვლევა საქართველოში (ისლამის როლი საქართველოს ისტორიაში და 

კულტურაში. რა გავლენა იქონია და როგორი ფორმით არის წარმოდგენილი დღეს ის); 

2. სკოლებში ისტორიის სწავლების პრაქტიკა (ინდოქტრინაციის პრობლემა და ისლამის, 

როგორც მტრის რელიგიის სწავლების პრობლემა, მტრის ხატის შექმნის მცდელობა); 

3. ისტორიის სახელმძღვანელოები (ისტორიის სახელმძღვანელოებში ისლამის სწორად 

აღწერის პრობლემა, რაც ეჭვქვეშ აყენებს ისლამის შესახებ სწორი ინფრომაციის მიწოდებას); 

4. ეროვნულ და რეგიონულ მუზეუმებში ისლამური წარსული კვალის  გაქრობის მცდელობა 

(მუზეუმებში ისლამის კვალის დაფარვის ან გაქრობის მცდელობა);  

5. ქართველი მუსლიმების, როლის გამოკვეთა რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული 

საქართველოს აღმშენებლობის პროცესში (მნიშვნელოვანია  მუსლიმების აქტიური 

მონაწილეობა საქართველოს აღმშენებლობის პროცესში, 1917 წლის თებერვალში,  მემედ 

აბაშიძე, ჰაიდარ აბაშიძემ და სხვა გამოჩენილმა მუსლიმებმა ჩამოაყალიბეს “სამუსლიმანო 

საქართველოს განმათავისუფლებელი კომიტეტი“. 1919-1921 წლებში გამოდიოდა გაზეთი 

“სამუსლიმანო საქართველო“, ასევე 1919 წელს ჩატარდა ქართველ მუსლიმთა ყრილობა. 

დამოუკიდებელი საქართველოს პირველ პარლამენტში წარმოდგენილი იყო ქართველ 

მუსლიმთა პარტია, რომელსაც საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობის ინტერესების გამოხატვა 

ევალებოდა); 

რწმენის თავისუფლება 

რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება ადამიანის ფუნდამენტური და განუყოფელი უფლებაა, 

რომელიც დაცულია როგორც საერთაშორისო, ისე საქართველოს კანონმდებლობით. აზრის, 

სინდისის და რელიგიის თავისუფლება იმ უფლებების კატეგორიას მიეკუთვნება 
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რომელთაგანაც გადახვევა დაუშვებელია საგანგებო მდგომარეობის არსებობის დროსაც კი. 

სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას ადამიანის რწმენის და რელიგიის თავისუფლება.  

კანონმდებლობით გათვალისწინებული რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლების 

მიუხედავად, 2012 წლის შემდგომ, რწმენის თავისუფლების მხრივ მდგომარეობა საკმაოდ 

შეიცვლა, რაც ასევე შეეხო მუსლიმ თემს. ამასთან დაკავშირებით, რამდენიმე მნიშვნელოვანი 

რწმენის თავისუფლების უფლებრივი შეზღუდვა დაფიქსირდა. ნიგვზიანის, სამთაწყაროს, 

ჭელას, ქვაბიჯვარის და ბუკნარის ინციდენტები, განპირობებული იყო რწმენის 

თავისუფლების შეზღუდვის სხვადასხვა ფორმით.  

 

რელიგიური იდენტობა 

1. ეკომიგრანტების იდენტობის პრობლემები (“ჩამოსულებად“ და “უცხოდ“  ყოფნა საკუთარ 

ქვეყანაში, რელიგიური იდენტობის გამო  არსებული დაპირისპირებები სხვადასხვა 

მუნიციპალიტეტსა და სოფელში). ზემოთ მოხსენებულ თითქმის ყველა პრობლემური 

საკითხის ირგვლივ მოქმედებს იდენტობის და თვითდამკვიდრების ზოგადი მიმართება. 

2. ნაციონალიზმის გავლენა რელიგიური იდენტობის ჩამოყალიბების პროცესში. 

ქართველობის და მართლმადიდებლობის გათანაბრება და აჭარელი მუსლიმების 

“გაქართველების“ პოლიტიკა, რომელსაც მართმადიდებლური ეკლესია აწარმოებს. ამის 

ერთერთი მაგალითია 1990-იან წლებში მასობრივი ნათლობები. ‘’გაქართველების’’ პოლიტიკა 

დღემდე მიმდინარეობს აჭარაში, რაც სხვადასხვა ფორმით სხვადასხვა სივრცეში ღიად თუ 

ფარულად გვხვდება. 

3. სასწავლო დაწესებულებში რელიგიური იდენტობის გამოხატვის თავისუფლების 

შეზღუდვა. სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულება ისლამური ჩაცმულობის ნორმებს ზღუდავს 

და რიგ შემთხვევაში მოსწავლეებს არ აძლევს საშუალებას რელიგიური კუთვნილებიდან 

გამომდინარე შეიმოსონ.    

4. იდენტობის დაფარვის მცდელობა: საბჭოთა ხელისუფლების დროს აჭარაში პოლიტიკური 

სივრცეების ტრანსფორმაცია დაიწყო, რასაც მუსლიმების გარიყვა და მარგინალიზება მოჰყვა. 

მაშინდელმა ხელისუფლებამ საწყობებად აქცია ან დაანგრია მეჩეთები და მედრესეები. გარდა 

ამისა მნიშვნელოვან თანამადებობებზე ადგილობრივების ნაცვლად, საქართველოს 

სხვადასხმა მხარიდან ჩამოყვანილი ჩინოვნიკები დაასაქმა. ასეთმა ქმედებებმა აჭარელი 

მუსლიმები უმცირესობაში გადაიყვანა; იმისათვის რომ ისინი საბჭოთა საზოგადოების 

აქტიური და სრულფასოვანი წევრები გამხდარიყვნენ,  მათ უარი უნდა ეთქვათ საკუთარ 

მუსლიმურ ტრადიციებსა და იდენტობაზე. ეს საკითხი დღემდე აქტიური რჩებაა. 
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ქალების და ეკომიგრანტების უფლებრივი საკითხების    

შესწავლა და დაცვა. 
 

SWOT ანალიზი: 

ძლიერი მხარეები: სუსტი მხარეები: 

• ქალთა საკითხების მიმართ მაღალი ინტერესი; 

• ეკონომიგრანტების საკითხების მიმართ 

მაღალი ინტერესი;  

 

• სამიზნე ჯგუფის ფართო გეოგრაფიული განფენილობა; 

•  ეკომიგრანტების შესახებ განახლებადი სტატისტიკის 

არ ქონა; 

• ეკომიგრანტის სტატუსის ზუსტი დეფინიციას არ 

არსებობა; 

• ეკომიგრანტ ქალებზე ნაკლები ინფორმაცია;  

• ეკომიგრანტებთან მიმართულებით ნაკლები 

კავშირები;    

• სამიზნე თემთან მუშაობის მცირე გამოცდილება 

(თეორიული საფუძვლები, მიდგომა);  

შესაძლებლობები საფრთხეები: 

• შესაბამის პროფილის ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობა;   

• ეკომიგრანტების მიმართულებით მრალმხრივი 

პრობლემების არსებობას; 

 

• სამიზნე თემის მხრიდან ნაკლები ნდობა და 

თანამშრომლობის სურვილი; 

• მუსლიმი ქალების დაბალი ჩართულობა 

საზოგადოებრივ საქმიანობაში; 

• ქალების გააქტიურების მიმართულებით 

საზოგადოებრივი ხელის შემშლელი ფაქტორები;  

• არასწორი სტიგმის არსებობა, მოცემული თემის 

შესწავლის პროცესში.  

• სამიზნე აუდიტორიასთან არასწორი კომუნიკაცია;  

 

ეკომიგრანტები აჭარიდან  

პირადი გამოცდილებების, ეკომიგრანტებთან პირირსპირი საუბრების, სხვადასხვა 

ორგანიზაციების კვლევებისა და მედიის სტატიების საფუძველზე გამოიკვეთა რამდენიმე 

პრობლემური საკითხი, რომელიც განსაკუთრებით აწუხებთ აჭარელიდან წასულ 

ეკომიგრანტებს, კერძოდ:  

➢ პირველ რიგში, არ არსებობს საერთო სრული სტატისტიკური მონაცემები თუ სად 

არიან დასახლებული აჭარიდან ეკო მიგრირებული მოსახლეობა (ორგანიზაციის 

დაკვირვებით საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში არიან ჩასახლებულები). 

➢ არ არსებობს ტერმინ ეკომიგრანტის საკანონმდებლო განმარტება და სრულყოფილი 

საკანონმდებლო რეგულაცია მათი სტატუსის თაობაზე. 

➢ სახელმწიფოს არ გააჩნია საერთო ხედვა და პოლიტიკა ეკომიგრანტების სოციალურ 

ეკონომიკური და ზოგადი საჭიროებების თაობაზე. 
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➢ აჭარიდან ეკომიგრანტების საცხოვრებელ ტერიტორიაზე ძალიან სუსტადაა 

განვითარებული ინფრასტრუქურა. 

➢ სახნავ/სათესი/საძოვარი მიწების სიმცირის და სახლების რეგისტრაციის პრობლემა. 

➢ სასმელი წყლის, ჯანდაცვაზე და განათლებაზე ხელმისაწვდომობის პრობლემები. 

➢ გაუცხოება, გარიყვა და მიუღებლობა, რაც გამოწვეულია აჭარიდან ეკომიგრანტებით 

დასახლებულ ტერიტორიაზე სოციალური ჯგუფების სუსტი ინტეგრაციით და 

ერთმანეთთან მტრული დამოკიდებულებებით. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ არ არსებობს ოფიციალური მონაცემები აჭარიდან ეკომიგრანტების  

ჩასახლების ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები. ორგანიზაციის წევრთა ინფორმაციით,   

ძირითადი განსახლების არეალია გურია, სამცხე ჯავახეთი, კახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა 

ქართლი და იმერეთი. ცხადია სხვადასხვა რეგიონში თვალსაჩინოა სპეციფიკური 

პრობლემები, თუმცა მათ შორის იკვეთება საერთო გამოწვევებიც რაც შესაძლებლობას 

გვაძლევს დავინახოთ საერთო სურათი. 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯამრთელობის და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით საქართველოში 

სულ 5285 ეკომიგრანტი ოჯახია და მათგან ყველაზე დიდი წილი აჭარაზე მოდის, აჭარის 

რეგიონში (ქვემო მუნიციპალიტეტებში) სულ 2078 ეკომიგრანტი ოჯახი ირიცხება, რაც ძალიან 

მაღალია და ეს მიუთითებს აჭარიდან ეკომიგრანტების პრობლემების მასშტაბურობაზე. 

 ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემას წარმოადგენს საკანონმდებლო აღიარებისა და ტერმინ 

ეკომიგრანტის არ არსებობა, რაც კიდევ უფრო ართულებს აჭარიდან ეკო მიგრირებული 

პირების წინაშე არსებული გამოწვევებს მოგვარების პროცესს. ეკომიგრანტი ოჯახების 

სამართლებრივი ჩარჩო იძულებით გადაადგილებული პირების შესახებ კანონია, თუმცა, 

არსებული კანონი არ ვრცელდება ეკომიგრანტ ოჯახებზე, რადგან ლტოლვილების და 

იძულებით გადაადგილებული პირების დეფინიცია არ მოიაზრებს ბუნებრივ და 

ტექნოლოგიურ კატასტროფებს, როგორც იძულებით გადაადგილების წინაპირობას. 

შესაბამისად, რეალურად ეკომიგრანტ ოჯახებზე  სამართლებრივი ჩარჩო ვერ ვრცელდება და 

ისინი სახელმწიფოს მხრიდან დაცვის გარეშე რჩებიან. სამინისტრო ეკომიგრანტ ოჯახებს 

დეფინიციას მინისტრის #779 ბრძანებულების მიხედვით განმარტავს, რომელიც კონკრეტული 

მიზნით შექმნილი განმარტებაა, ასევე შეზღუდული და არასრულყოფილია და ვერ 

აღმოფხვრის არსებითად პრობლემას. 

როგორც აღვნიშნეთ, არ არსებობს ტერმინ ეკომიგრანტის განმარტება და არ ხდება ამ 

სტატუსის სრუყოფილი აღიარება. აქედან გამომდინარე, არ არის შემუშავებული 

ეკომიგრანტების წინაშე არსებული გამოწვევების მომგვარებელი საერთო პოლიტიკური 

ჩარჩო დოკუმენტი, ერთიან სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმასთან ერთად. 

აჭარიდან ეკომიგრანტებით დასახლებულ ტერიტორიებზე ყველგან ვაწყდებით სახლებისა და 

მიწების რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. მიუხედავად იმისა რომ უკვე 

ათწლეულებია, რაც აჭარიდან ეკომიგრანტები ცხოვრობენ სხვადასხვა სახლებში და იყენებენ 

მიწებს დღემდე უჭირთ მათი დაკანონება, რაც მუდმივი დაკარგვის შიშში აცხოვრებს მათ. 

ცხადია, ეს აისახება მათ შრომით უნარიანობასა და სოციალურ ეკონომიკური პირობების 
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განვითარებაზე. ამასთან,  ჭიანურდება კონკრეტულ ტერიტორიაზე  მათი დამკვიდრების 

პროცესიც. მაგალითად წალკის მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელი ეკომიგრანტი ოჯახების 

არასტაბილურ ყოფას, პირველ რიგში, ის ფაქტი განაპირობებს, რომ ისინი უცხოეთში წასული 

ბერძნების სახლებში შეასახლეს და ამ სახლების საკუთრების უფლება დღემდე სადავოა. ასევე 

მაგალითად, შიდა ქართლის ზოგ სოფელში აჭარიდან ეკომიგრანტები ოსების სახლებში 

შეასახლეს და სახლების ბედი იქაც გაურკვეველია. შიდა ქართლშიც შიშით ელიან, რომ 

სახლების მეპატრონეები ერთ დღეს მათ გამოასახლებენ.  

ასევე, ხშირ შემთხვევაში აჭარიდან  ეკომიგრანტებით დასახლებული ტერიტორიები 

წარმოდგენილია მინიმალური ინფრასრუქტურული უზრუნვეყოფით. არ არის 

მოწესრიგებული გზები, სასმელი წყალი, სკოლით, ბაღით. მაგალითად წალკაში ბევრგან 

გზები დაგებული არ არის, უმეტეს სოფლებში წყლის მილები არასდროს გაუყვანიათ და 

სოფლების მაცხოვრებლები წყალს ჭაბურღილებიდან ან სოფლის პატარა წყაროებიდან 

ეზიდებიან, გაზი კი მხოლოდ ერთ-ორ სოფლამდეა მიყვანილი. 

ასევე, სოფელ ხიხანში (ქვემო ქართლი), სადაც ხულოს მუნიციპალიტეტიდან 90-იან წლებში 

გადასახლებული ეკომიგრანტი ოჯახები ცხოვრობენ, უკიდურესად მძიმე სოციალური და 

ეკონომიკური პირობებში უწევთ ცხოვრება. ადგილობრივ თემს მიწის და წყლის ბაზისურ 

რესურსებზე წვდომა აქვს შეზღუდული. ცხადია, რომ ამ პირობებში ადგილობრივებს 

თვითკმარი მეურნეობის შექმნისა და მინიმალური სოციალური საჭიროებების 

დაკმაყოფილების ელემენტრალური რესურსებიც არ ეძლევათ, რაც მათ სოციალურ 

მოწყვლადობას აღრმავებს. ხშირია შემთხვევები როდესაც ამ მიზეზებიდან გამომდინარე 

ჩასახლებული ეკომიგრანტების, და არა მხოლოდ, ოჯახების ნაწილი, ისევ უკან მაღალმთიან 

აჭარაში ბრუნდება, მაგრამ უკუპროცესი შეუძლებელია, რადგან აჭარა ბუნებრივი 

კატასტროფების მიხედვით ძალიან პრობლემური რეგიონია და გამოირჩევა 

მცირემიწიანობით. ამიტომაც, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სხვადასხვა 

მუნიციპალიტეტებში აჭარელი ეკომიგრანტების სოფლები ხშირად დგას უკიდურესი 

სიღარიბის წინაშე და ხშირად იქაც არ აქვთ ადამიანებს ელემენტარულ სიკეთეებზე, წყალზე, 

გზაზე, სახნავ-სათეს, საძოვარ მიწებზე, ჯანდაცვაზე წვდომა. პრობლემურია ბაღების და 

სკოლების არსებობაც კი.  

არსებობს სახალხო დამცველის 2013 წლის სპეციალური ანგარიში ეკომიგრანტების შესახებ, 

რომელში აღნიშნული პრობლემები ემთხვევა ჩვენს მიერ ზემოხსენებულ პრობლემებს და 

მათი ძირითადი ნაწილი დღემდე გადაუჭრელი რჩება. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, მნიშვნელოვანია ვთქვათ კულტურული ჯგუფების ინტეგრაციის 

პრობლემატიკა, რაც საერთო ქვეყნის მასშტაბითაც ძალიან პრობლემურია და ხშირ 

შემთხვევაში ძალიან ამძიმებს აჭარიდან ეკომიგრანტების უფლებრივ  მდგომარეობას.  

მიუხედავად იმისა, რომ აჭარიდან ეკომიგრანტებით დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში 

გააჩნიათ მრავალწლიანი თანაცხოვრების გამოცდილება, სუბ-კულტურათაშორისი 

ინტეგრაცია და ერთმანეთთან დაახლოება მაინც ვერ ხერხდება. ამაზე სახელმწიფოს 

მხრიდანაც არ ხდება ყურადღების გამახვილება და სხვადასხვა საჭირო ღონისძიებების 

გატარება. უყურადღებობამ, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, არაერთი კონფლიქტის 
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მომსწრენი გაგვხადა (ჭელა, სამთაწყარო, წინწყარო, ბუკნარი და ა.შ). ეს კონფლიქტები 

წარმოჩნდა, როგორც რელიგიური ხასიათის, თუმცა პრობლემა უფრო კომპლექსური და 

მრავალფეროვანია. ძირითადი მიზეზი მაინც კულტურათა შეუცნობლობა, მიუღებლობა და 

ნაკლებ ინფორმირებულობაა, რასაც ფარდა ახადა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მათ 

შორის ეკომიგრანტების გადასახლების პროცესმა.   

მნიშვნელოვანია, სახელმწიფო პოლიტიკა ხელს უწყობდეს სხვადასხვა თემს შორის 

შეჭიდულობის და მჭიდრო თანაცხოვრების გამოცდილებას. საქართველოს ნებისმიერ 

კუთხეში ეკომიგრანტს აქვს შეგრძნება, რომ ისინი საქართველოს თანასწორუფლებიან 

მოქალაქეებად არ აღიქმებიან, რაზეც მიუთითებს ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, 

სხვადასხვა კონფლიქტები. მნიშვველოვანია, რომ რეალურად უზრუნველყოფილი იყოს 

მულტიკულტურალიზმი, მშვიდობის ხიდების მშენებლობა სხვადასხვა თემს შორის, 

ერთმანეთის აღიარება და სიღრმისეული კავშირების ხელშეწყობა. 

 

ქალთა საკითხები 

ქალთა პრობლემური საკითხები და გამოწვევები, არის ისეთივე კომპლექსური და რთული 

მიზეზ შედეგობრივი გარემო ფაქტორებით გამოწვეული, როგორც ეკომიგრანტების 

შემთხვევაში გვაქვს. დაკვირვებისა და პირადი გამოცდილებების, სხვადასხვა კვლევის 

ანალიზის შედეგად ძირითადად გამოიყო შემდეგი პრობლემები: 

➢ ქართველი, მუსლიმი ქალები უმეტესად უჩინარები არიან და მათზე საკმაოდ მწირი 

ინფორმაცია და სტერეოტიპული წარმოდგენები არსებობს - მუსლიმი ქალი, როგორც 

ჩაგრული; 

➢ უთანასწორო ეკონომიკური მდგომარეობა; 

➢  შრომის მძიმე პირობები, შინ შრომა; 

➢  ჯანდაცვასა და განათლებაზე ხელმიუწვდომლობა; 

➢ ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში ქალების ჩართულობის 

დაბალი დონე; 

➢ გარიყულობა; 

საქართველოში სუბკულტურათაშორისი კავშირების სისუსტის მძიმე შედეგები აისახა მათ 

შორის აჭარელი ქალების ყოველდღიურობაზე. ხშირია ცრურწმენები და წარმოდგენები, 

რომლებიც ქმნის სტერეოტიპებს მათ შესახებ და უფრო აუცხოებს საეთო საზოგადოებრივ 

თანაარსებობისგან.  

საქართველოში არსებული ეთნო-კომფესიური ნაციონალიზმის პროპაგანდის შედეგად 

რელიგიური განსხვავებულობა ინიშნება იმთავითვე სხვად, საშიშად და საფრთხედ. ამიტომაც 

მუსლიმი ქალები, განსაკუთრებით თავსაფრიაები, ხშირად ხდებიან დამცირებისა და ჩაგვრის 

მსხვერპლნი.  აჭარის რეგიონში ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის სიმძიმე განპირობებულია 

როგორც რელიგიური ინდენტობის განსხვავებულობით, ასევე საქართველოს ყველა რეგონში 

ქალთა მიმართ  არსებული კულტურული სექსისტური რწმენა-წარმოდგენებით.   
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აჭარის რეგიონში, მკვეთრად განსხვავდება სოფლად და ქალაქად მცხოვრები ქალის 

არსებობის პირობები. გასაუბრებების შედეგად გამოიკვეთა, რომ სოფლად მცხოვრებ ქალებს 

არ აქვთ საკმარისი ხელმისაწვდომობა განათლების, დასაქმების, თავისუფალი დროის 

გამოყოფის, ჯანდაცვის სერვისების მიღების თუ პოლიტიკური ჩართულობის საკითხებთან 

მიმართებით. ასევე, ქალების ძირითადმა ნაწილმა არ იცის რომელ დაწესებულებაში 

შეუძლიათ სხვადასხვა სახის დახმარების თუ სერვისის მიღება. მაგალითად სოფლის 

მეურნეობასთან დაკავშირებული, სოციალურ დახმარებებთან, ჯანდაცვის სერვისებთან 

დაკავშირებით და ასე შემდეგ. 

ხშირია შემთხვევები, როდესაც მაღალმთიანი აჭარის ქალების სხვადასხვა უნარების 

გაძლიერებასთან დაკავშირებით ხორციელდება პროექტები, თუმცა ისინი ვერ იღებენ 

მონაწილეობას არასაკმარის ინფორმულობის ან საოჯახო საქმეებით დატვირთულობის გამო.  

გარდა ამისა, საქართველოში არ არსებობს საჯარო სექტორში თავსაფრიანი მუსლიმი ქალის 

დასაქმების პრეცედენტი, ამიტომაც საიტერესოა ამ მოცემულობის მიზეზების კვლევა.  

საკმაოდ მძიმეა აჭარელი ქალების შრომითი პირობები. ეს იქნება ფორმალურ თუ 

არაფორმალურ სივრცეში დასაქმებული. ცხადია, მძიმეა ქალის შინ შრომა, რომელიც 

არაანაზღაურებადია, მაგრამ საერთო ოჯახურ საშემოსავლო ბიუჯეტში მას დიდი წვლილი 

შეაქვს. ეს ხშირად არ ჩანს, რაც ქალს ხდის ფინანსურად არადამოუკიდებელს განსხვავებით 

მამაკაცებისა, მაშინ როცა ოჯახში ქალის შრომითი წილი თანაბარია ან უფრო მეტიც კია. 

ქალების შრომა შინ იწყება დილით ადრე 6-7 საათზე და სრულდება გვიან დაღამებისას. ამაში 

იგულისხმება როგორც გარე სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, რადგან აჭარაში ძირითადი 

შემოსავლის წყაროა სოფლის მეურნეობა - მესაქონლეობა, კარტოფილი და სხვა. ასევე  შინ 

ბავშვების მოვლა, სახლის დალაგება, საჭმლის მომზადება და ასე შემდეგ. ხოლო ის ქალები 

რომლებიც პარალელურად მუშაობენ მაგალითად სკოლაში, ბანკში, მერიაში, საავადმყოფოში 

ან ბიბლიოთეკაში სამუშაო დღის შემდეგ აგრძელებენ სახლის საქმეების შესრულებას რაც 

უფრო მძიმეს ხდის ქალის შრომით პირობებს.   

მიუხედავად ქალების მძიმე შრომითი პირობებისა, ქალები ეკონომიკურად 

დამოუკიდებლები არ არიან. შესაბამისად ეს პროცესი სხვა პრობლემებს იწვევს: ოჯახში 

ძალადობას, განათლებაზე ხელმიუწვდომლობას და  შეუსაბამო შრომითი პირობებს.  

აჭარაში ზოგადი მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობები, ეკონომიკური 

დამოუკიდებლობის არ ქონა აისახება ჯანდაცვის ხელმიუწვდომლობაზე. უსახსრობის გამო  

ქალები ძირითადად მიმართავენ სახლში ტრადიციული მკურნალობის მეთოდებს  ან 

ეგუებიან არსებულ მოცემულობას, რაც უფრო მეტი რისკის შემცველია მათი სიცოცხილსა და 

ჯანმრთელობსთვის.  

გარდა ამისა, ძალიან დაბალია მათი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განხორციელების პროცესში. აბსოლუტური უმრავლესობა ქალებისა არასდროს ყოფილა 

სოფლის კრებაზე ან არც კი გაუგიათ ამ კრებების თაობაზე. ასევე ძალიან იშვიათია 

შემთხვევები, როცა ისინი მიმართავენ ადგილობრივ თვითმმართველობას მათ წინაშე 

არსებული რაიმე პრობლემის მოგვარების თაობაზე, გარდა აუცილებელი და უკიდურესი 

საჭიროებისა.  
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რეგიონული და სათემო განვითარების ხელშეწყობა.  
 

SWOT ანალიზი 

ძლიერი მხარეები: სუსტი მხარეები: 

• დონორების ინტერესი რეგიონული 

განვითარების მიმართულებით;  

• რეგიონული პრობლემების კონკრეტული 

კონტექსტების ცოდნა;  

 

• სათემო ორგანიზაციების განვითრების 

მიმართულებით ნაკლები ორგანიზაცია მუშაობს; 

• სათემო ორგანიზაციების დაბალი ოდენობა;  

• რეგიონული განვითარების მიმართულებით 

კვალიფიციური კვლევის არ არსებობა;  

• სათემო დონეზე შეკრებების სივრცეების 

ნაკლებლობა;  

• სათემო დონეზე აქტიურობის მიმართულებით, 

საჭირო მექანიზმების არ ცოდნა;  

შესაძლებლობები: საფრთხეები: 

• სათემო გაძლიერების მიმართულებით აქტიური 

მუშაობა;  

• სათემო ორგანიზაციების ჩამოყალიბების 

მიმართულებით აქტიურობა მუშაობა; 

•  ადგილობრივ და რეგიონულ მთავრობასთან 

თანამშრომლობა;  

• ცენტრში მომუშავე შესაბამის პროფილის 

ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;  

• თანამოაზრეების და დაინტერესებული პირების 

ნაკლებობა;  

• ადგილობრივი თვითმართველობების მხრიდან 

სამიქნობაში ხელიშეშლა;  

• სამთავრობო სტრუქტურებთან არსებული ხელოვნური 

სათემო ორგანიზაციების შექმნა; 

 

სათემო განვითარების გამოწვევები 

რეგიონული და სათემო ჩართულობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა 

საზოგადოებისა და დემოკრატიული პროცესების განვითარებისათვის, რომელსაც შეუძლია 

უკეთესი, თანასწორი და კეთილდღეობაზე დაფუძნებული გარემო შექმნა. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დონეზე აქტიური მოძრაობები, ნაკლებად არსებობს, თუ 

არ ჩავთვლით სულ რამდენიმე გარესმოსდაცვით აქტივიზმს, რომელიც ძირითადად 

კონცენტრირებულია საზღვაო ზოლის დაცვასა და ქალაქ განაშენიანების საკითზე. მათი 

აქტიურობა საკმაოდ სუსტია და გავლენას თითქმის ვერ ახდენს პოლიტიკურ პროცესებზე. 

ბათუმის მიღმა მსგავსი მოძრაობები ძალიან მწირია და შესაბამისად, სამოქალაქო 

საზოგადოება სათემო დონეზე პასიურია.  

ამ ყველაფერის მიუხედავად გვაქვს მცირე პროგრესი. 2010-იანი წლებიდან რამდენიმე 

ინიციატივა განხორციელდა, კერძოდ: აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ამაგი 

(აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება) შეიქმნა ხულოს და ქედის 

მუნიციპალიტეტებში დაფუძნდა ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები (LAG) აგრეთვე 

განხორციელდა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერების პროექტი  

კერძოდ, რეგიონში დაფუძნდა ‘’აჭარის რეგიონული ჰაბი’’. თითოეული ეს ინიციატივა 
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ემსახურება სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას, გაძლიერებას და სამომავლო 

განვითარებას. პირადი დაკვირვებით, ჩატარებული საქმიანობის მიუხედავად, სათემო ტიპის 

აქტივიზმი და ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოება რეგიონში (რამდენიმე გამონაკლისის 

გარდა), არ არის ძლიერი. 

სუსტი სათემო ჩართულობის ფონზე რთულია განვითარდეს ჯანსაღი დემოკრატიული და 

ინკლუზიური პროცესი, რომლის მეშვეობითაც ინფრასტრუქტურული, სოციალური, 

ეკონომიკური და კულტურული პრობლემები გადაიჭრება.  

არსებითად მცირეა მოსახლეობაში ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ და 

ამ ინფორმაციის წყაროები, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის გამოცდილება 

და წარმოდგენები მათი  ფუნქციების შესახებ არასისტემურია. 

‘’აჭარის რეგიონული ჰაბის’’ კვლევის მონაცემების მიხედვით, რეგიონში 69 ორგანიზაციაა 

დარეგისტრირებული, რომელთა უმრავლსეობას არასამეწარმეო, არაკომერციული 

იურიდიული პირის სტატუსი აქვთ. აჭარის რეგიონში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების პროფილი და სამიზნე ჯგუფი მეტად მრავალფეროვანია. ისინი ძირითადად 

მუშაობენ ახალგაზრდებთან, ადგილობრივ თვითმმართველობებთან, შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირებთან, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებთან, 

ეკომიგრანტებთან, ეთნიკურ უმცირესობებთან, იძულებით გადაადგილებულ პირებთან, 

ქალებთან, თემების მოსახლეობასთან და ა.შ. აჭარის რეგიონში მოქმედი სამოქალაქო 

საზოგადოების 21%-ს საქმიანობის ძირითადი მიმართულება ადვოკატირება და ლობირებაა, 

16%-ით მიმართულებების სქემაზე მეორე ადგილს იკავებს ცნობიერების ამაღლება/ 

არაფორმალური განათლება. 14%-ს ძირითადი მიმართულება საკანონმდებლო მხარდაჭერაა, 

12%-ის მონიტორინგი, 13% ზრუნავს რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებაზე, 10% სოფლის 

მეურნეობის განვითარებაზე. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 74% 

თანამშრომლობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, ხოლო 26% - არა. 

აჭარის რეგიონში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 26%-ს არასოდეს 

მიუღია გრანტი და არცერთი პროექტი არ განუხორციელებია, რაც თავისთავად უარყოფითად 

აისახება სამოქალაქო საზოგადოების, როგორც ორგანიზაციის განვითარებაზე; აჭარის 

რეგიონში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფინანსური მდგომარეობა 

არასტაბილური და შეზღუდულია, ისინი ძირითადად მცირე ბიუჯეტიან და მოკლე ვადიან 

პროექტებს ახორციელებენ, მცირე გამონაკლისის გარდა. რეგიონში მოქმედი სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების 32% დაფინანსებას იღებს უცხოური 

დონორისგან/ფონდისგან, ხოლო 17%-ს ფინანსური რესურსები საერთოდ არ გააჩნია, რის 

გამოც მათი ორგანიზაციული საქმიანობა რეგისტრაციას ვერ სწვდება; სტაბილური 

ფინანსური რესურსების არქონა გავლენას ახდენს სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებში ადამიანურ რესურსებზე. ხშირია კადრების გადინება სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციებიდან და მათ მიერ ერთჯერადად კვალიფიციური ექსპერტების 

მოწვევა/ დაქირავება; 
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განვითარების ძირითადი ასპექტები 

საერთო ჯამში, სათემო ორგანიზაციების ჩამოყალიბების, გაძლიერებისა და 

განვითარებისათვის საჭიროა რიგი ცვლილებები. ხელშეწყობის პოლიტიკა უნდა იყოს 

ინკლუზიური და მიუხედავად სხვადასხვა სათემო ცენტრის დამოუკიდებლობისა 

მნიშვნელოვანია ორგანიზაციებს შორის არსებობდეს თანამშრომლობის მაქსიმალური 

შესაძლებლობა. კერძოდ, შესაძლოა გამოიყოს რამდენიმე მიმართულება: 

ა) სათემო სივრცეებში აქტიური  მოქალაქეების აღმოჩენა, მათთან მუშაობა და შემდგომში 

საკუთარ თემებში ორგანიზებული მოქმედებების ხელშეწყობა. ეს ორმხრივი თანამშრომლობა 

მოიაზრებს ორგანიზაციული საქმიანობის უნარების განვითარებაში ხელშეყობას, მათ 

სამოქალაქო აქტივიზმის მექანიზმების შესახებ ინფორმირებულობას  და ადგილობრივ 

მუნიციპალიტეტთან მუშაობაში დახმარებას. ასევე თვითორგანიზებაში საჭირო პრაქტიკული 

დახმარების აღმოჩენასა და მათ პიროვნულ განვითარებაზე ზრუნვას. 

ბ) არსებულ სათემო ორგანიზაციებთან თავიანთი პროფილის მიხედვით თანამშრომლობის 

განვითარება; ერთობლივი პროექტების, გეგმებისა და სტრატეგიების შემუშავება. 

ორგანიზაციებს შორის კოორდინირებული მოქმედებების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტთან 

ან ადგილობრივ ხელისუფლებასთან პრობლემების არტიკულირების დროს დახმარება. 

გ) არსებულ სათემო ორგანიზაციებსა და ახლადწარმოქმნილ სათემო ცენტრებს შორის 

საკოორდინაციო პლატფორმის შექმნა, რომლის მიზანია თანამშრომლობის გაღრმავება და 

კოორდინირებული მოქმედებების ჩამოყალიბება. ასევე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის 

სათემო ორგანიზაციების ერთობლივი მოქმედებების შესაძლებლობის გაჩენა რეგიონულ 

დონეზე. 

დ) ერთობლივი საკომუნიკაციო წყაროს გაჩენა, რომლითაც შესაძლებელია რესურსების 

მობილიზება და დღის წესრიგის ჩამოყალიბებაში პოლიტიკურ, ინსტიტუციონალურ ან სხვა 

ტიპის აქტორებთან პრობლემატიკის აქტუალიზაცია. 
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   კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზება. 
 

SWOT ანალიზი 

ძლიერი მხარეები: სუსტი მხარეები: 

• შესაბამისი პროფილის მქონე ძლიერი 

ორგანიაზციების არსებობა;  

• კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 

მრავალფეროვნება;  

• კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 

ტურისტული მიმზიდველობა;  

• მაღალი ტერიტორიული განფენილობა; 

• საერთო სტატისტიკის არ არსებობა; 

• ინვენტარიზაციის ზუსტი მონაცემის არ არსებობა; 

• ისლამური კულტურული ძეგლების შესახებ 

ერთიანი მოწესრიგებული ბაზის არ არსებობა;  

• შესაბამის სახელისოფლებო რგოლების მხრიდან  

თანამშრომლობის ნაკლები სურვილი; 

• ორგანიზაციის შიგნით შესაბამისი პროფილის 

კადრების არ არსებობა;  

შესაძლებლობები: საფრთხეები: 

 

• კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის 

მიმართულებით ფართო სამოქმედო არეალი; 

• შესაბამის მედია ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობის შესაძლებობა საკითხების 

გაშუქების მიმართულებით; 

• რელიგიური ტურიზმის განვითარების მაღალი 

პერსპექტივა; 

• დონორების მხრიდან მაღალი ინტერესი;  

• სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მაღალი 

ინტერესი და ჩართულობა;  

• კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 

განადგურების მაღალი საფრთხე;  

• სახელმწიფოს მხრიდან ნაკლები ინტერესი 

ისლამური კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ; 

• აკადემიური წრეების და საზოგადოების მხრიდან 

ნაკლები აღიარება ქართულ ისლამურ 

კულტურასთან მიმართებით;  

 

პრობლემა და საჭიროება 

ქართული ისლამური კულტურა, ქართული კულტურის განუყოფელი ნაწილია, თუმცა ის 

საერთო კულტურული სივრციდან ხშირად ხელოვნურად, ზოგჯერ კი ინფორმაციის არქონის 

გამო მიჩქმალულია. საუბარია აჭარის, გურიისა და სამცხე ჯავახეთის რეგიონებში არსებულ 

საუკუნოვან ხის/ქვის მეჩეთებზე, რომლებიც თავიანთი არქიტექტურული და ორნამენტული 

თვალსაზრისით ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებია. პრობლემა არსებითია, 

ვინაიდან ეს უნიკალური ძეგლები  რჩება სახელმწიფო ზრუნვის მიღმა და შესაბამისი 

მოვლისა და ზრუნვის არქონის პირობებში დანგრევისთვისაა განწირული. მათგან ძალიან 

ცოტა ძეგლს აქვს (აჭარაში 26, გურიაში 0, სამცხე ჯავავხეთში 19) კულტურული 

მემკვიდრეობის სტატუსი, თუმცა სტატუსის  მიუხედავად ისინიც ძეგლთა დაცვის სააგენტოს 

ზრუნვის მიღმა რჩებიან. ხშირად ძეგლების სავალალო მდგომარეობა ადგილობრივ 

მოსახლეობას აიძულებს, რომ ძეგლის სრულად განადგურებისაგან გადარჩენის მიზნით 

თავად მოახდინოს მისი რეაბილიტაცია. სამწუხაროდ არაპროფესიონალური ჩარევა ძეგლს 

სრული განადგურებისაგან იცავს, მაგრამ ავთენტურობასა და ღირებულებას უკარგავს და 

საგრძნობლად ცვლის მეჩეთის ინტერიერს. მაგ: დარჩიძეების მეჩეთის ხის ჩუქურთმები 

ფერადი საღებავითაა შეღებილი; კვიახიძეების მეჩეთის ჩუქურთმები ლაქითაა დაფარული. 

მაწყვალთის მეჩეთში კი ჭერის ერთი ნაწილის შეღებვაა დაწყებული.  
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მეჩეთების გარდა, ორგანიზაციული მუშაობის ინტერესის საგანს წამოადგენს, სხვა 

კულტურული ძეგლები, მათ შორის სასაფლაოები და ისტორიული ციხეები. აგრეთვე, სამიზნე 

რეგიონებში არსებული ქრისტიანული კულტურული ძეგლებიც საჭიროებს აღნუსხვას, 

დაცვასა და პოპულარიზაციას.  

მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, აგრეთვე, რომ ქართული ისლამური ძეგლები მიჩნეულია 

საფრთხედ და ქართული კულტურისგან გაუცხოებულ „სხვად“. აჭარული მეჩეთების 

ორნამენტები, რომლებიც არც ოსმალურის მექანიკური ასლებია და ვერც ხალხური 

ხელოვნების წმინდა გამოხატულებად ჩაითვლება, კულტურებსა და იმპერიებს შორის 

არეკლილ ტრადიციად უნდა აღიქმებოდეს. ისლამური კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლები, საერთოდ გამქრალია ტურისტული რუკებიდან და კატალოგებიდან. გაუმართავია 

მათთაან მისასვლელი ინფრასტრუქტურა (გზა, საინფორმაციო დაფები და აბრები), ეს 

ყოველივე კიდევ უფრო უჩინარს ხდის მათ.  

გარდა მატერიალური ძეგლებისა, მნიშვნელოვანია არამატერიალური კულტურის დაცვა და 

წინ წამოწევა, მათ შორის: ადგილობრივი საერო და რელიგიური დღესასწაულების აღნიშვნა 

და ეროვნულ კალენდარზე დატანა. 

თემა მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც განსაკუთრებული არქიტექტურული, 

შემოქმედებითი, კულტურული, ავთენტური, ადგილობრივი ნიმუშების განადგურების 

პრევენციას უწყობს ხელს. მოცემული საკითხის წინ წამოწევა, ასევე უზრუნველყოფს 

კულტურული მრავალფეროვნებისა და სიმდიდრის შენარჩუნებასა და მათ შესახებ 

ინფორმაციის გავრცელებას. საერთო ჯამში, იდეის განხოორციელება, სამიზნე რეგიონების 

სპეციფიკური კულტურული და სოციოლანდშაფტის წარმოჩენასა და პოპულარიზაციას 

შეუწყობს ხელს.  

 

ისლამური კულტურული ძეგლების პოპულარიზაციისთვის უმნიშვნელოვანესია 

შემდეგი ღონისძიებების გატარება: 

1. ძეგლების ინვენტარიზება და შესაბამისი კატალოგის შექმნა. უნდა შეიქნას ძეგლების 

საერთო ბაზა, ხარისხიანი კატეგორიზაციის და ინფორმაციული კატალოგების 

მოსამზადებლად. 

2. ძეგლების დატანა ტურისტულ რუკებსა და საინფორმაციო დაფებზე. ძეგლთა დაცვის 

სააგენტოსა და ტურისტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, საჭიროა ფართო 

აუდიტორიას გავაცნოთ აღნიშნული ძეგლების შესახებ ინფორმაცია. მუნიციპალურ 

თვითმმართველობებთან თანამშრომლობით, უნდა დაიდგას შესაბამისი მონიშვნები და 

საინფორმაციო დაფები თითოეულ მნიშვნელოვან კულტურულ ძეგლთან. აგრეთვე 

მნიშვნელოვანია შესაბამისი რეკლამირების გაკეთება. ამასთან მიმართებაში, საჭიროა 

სხვადსხვა სოციალურ გვერდებთან და მედია სააგენტობთან თანამშრომლობა, სხვადასხვა 

მედია პროდუქტის მოსამზადებლად.  

3. მნიშვნელოვანი, შესაბამისი ადვოკატირების კამპანიების წარმოება, მოცემული ძეგლების 

ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილად აღიარებისთვის. მნიშვნელოვანია 
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შესაბამის აკადემიურ წრეებთან, ხელოვნების მუშაკებთან და ადგილობრივ ოფიციალურ 

პირებთან თანამშრომლობა, ერთიანი შედეგის მისაღწევად. 

4. მნიშვნელოვანია ხარისხიანი სახელმძღვანელოების და ნაშრომების მომზადება 

კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით. უნდა გაჩნდეს ხარისხიანი აკადემიური 

დისკუსიები, სადაც საუბარი იქნება ძეგლების ისტორიულ მნიშვნელოვაზე, აღიარებით 

პესპექტივებზე და დაცვის აუცილებლობაზე.   

5. ისლამური კულტურის არამატერიალური ძეგლები უნდა იყოს აღიარებული სახელმწიფოს 

მხრიდან. მათ შორის, ადგილობრივი დღესასწაულების აღნიშვნით, შესაბამის უწყებებთან 

თანამშრომლობით. 

ზოგადი სტატისტიკა 

აჭარაში დღეისათვის მე-19 საუკუნის ბოლოს აგებული სულ მცირე 61  ხის ძველი მეჩეთია 

აღრიცხული. აჭარის ძეგლთა დაცვისა და კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს  

ინფორმაციით, მათგან ძეგლის სტატუსი მხოლოდ 26 მეჩეთს აქვს. ძეგლის სტატუსის მქონე 4 

მეჩეთი (ხალას, ხუცუბნის, კვირიკეს და დაგვას) ქობულეთის მუნიციპალიტეტშია, ერთი 

(მარადიდის) – ხელვაჩაურში, სამი – (ბეღლეთის, ღორჯომის, საციხურის) ხულოში, 18 კი – 

ქედაში. არც ერთ მეჩეთს არ აქვს ძეგლის სტატუსი შუახევის მუნიციპალიტეტში. სხვა 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ, ამ ეტაპზე ზუსტი ინფორმაცია არ 

არსებობს. ამ ეტაპზე, სამცხე ჯავახეთში ცნობილია 40 მეჩეთის არსებობა, მათგან 

მატერიალური კულტურული ძეგლის სტატუსი 19-ს აქვს.  

 

   ქვიარ თემის შესწავლა და დაცვა  
 

SWOT ანალიზი  

ძლიერი მხარეები: სუსტი მხარეები: 

• ქვიარ საკითხის მიმართ მაღალი 

ინტერესი; 

• ქვიარ თემის მიმართ მაღალი 

მგრძნობელობა; 

• თემის წარმომადგენლებთან 

ურთიერთობის გამოცდილება; 

• საკითხზე  ორგანიზაციული მუშაობის 

გამოცდილების არ ქონა; 

• რეგიონულ დონეზე კვლევების არ არსებობა; 

• ფინანსები არ არსებობა; 

შესაძლებლობები: საფრთხეები: 

• თემის საჭიროებებზე მომუშავე 

ორგანიზაციებთან წვდომა; 

• დონორების დიდი დაინტერესება; 

• საქართველოში დასავლური ქვეყნების 

საელჩოების მაღალი ინტერესი; 

• თემის ჩაკეტილობა და გახსნილი 

ურთიერთობის პრობლემა; 

• ორგანიზაციის დისკრედიტაციის საფრთხე; 

• ფართო საზოგადებასთან  გაუცხოების რისკი; 

• ორგანიზაციის წევრების დევნა;  
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ქვიარ თემი ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფია საქართველოში. ამჟამად, სხვადასხვა 

არასამათავრობო ორგანიზაცია მუშაობს აღნიშნულ თემთან, თუმცა რეგიონულ ჭრილში 

განსაკუთრებული ყურადღება არ არის გამახვილებული. ამრიგად, ორგანიზაციულად  

ყურადღებას ვამახვილებთ რეგიონებში მცხოვრებ  (განსაკუთრებით აჭარაში), ლგბტქ+ თემის 

საჭიროებებსა და გამოწვევებზე.  

ქვიარ ადამიანები ყოველდღიურ რეჟიმში განიცდიან  კონსტიტუციით გათვალისწინებული 

უფლებების დარღვევას. CRRC (კავკასიის კვლევითი რესურს ცენტრი) კვლევის მიხედვით 

(ჰომოფობია საქართველოში: ნაწილი 5) ჰომოფობიური განწყობები საქართველოში, 

განსაკუთრებით კი რეგიონებში საკმაოდ მაღალია. გამოკითხვის შედეგად 23% ყველაზე 

ნაკლებას ისურვებდა მეზობლად ჰყოლოდა ჰომოსექსუალი ადამიანი. ასევე აღნიშნულ 

კვლევაში ჩანს, რომ მამაკაცებში უფრო მეტადაა ჰომოფობიური განყობები ვიდრე ქალებში. 

საზოგადოების მხრიდან აღნიშნული განწყობები ქვიარ თემს ხელს უშლის კონსტიტუციურად  

მინიჭებული უფლებებით სარგებლობაში. გამოწვევად რჩება ინსტიტუციური 

დამოკიდებულება თემის მიმართ. ასევე სახელმწიფო და სხვადასხვა სერვისებზე 

პასუხისმგებელი ორგანოები ვერ უზრუნველყოფენ  ქვიარ თემის უსაფრთხოების, 

განათლების, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის, დასაქმების და დისკრიმინაციისგან დაცვის 

უფლებებს. 

ქვიარ ადამიანები იდენტობის აღიარებისას საფრთხის ქვეშ ექცევიან. ერთის მხვრივ ოჯახის 

ნეგატიური დამოკიდებულება, რის გამოც ეს ადამიანი რჩება მარტო და მეორეს მხვრივ 

სახელმწიფო ვერ უზრუნველყობს მის დაცვას. თემის წევრები განიცდიან დისკრიმინაციას 

სამუშაოს ძებნის პროცესში. რთულია, სრულად გამოხატონ საკუთარი თავი და 

ამავდროულად სასურველ პოზიციებზე დასაქმებულნი იყვნენ. ამ მხვრივ განსაკუთრებულ 

ჩაგვრას განიცდიან ტრანგენდერი ადამიანები, რომლებსაც გარდა კომერციული სექს 

სამუშაოში ჩართვისა სხვა გამოსავალი არ რჩებათ, ვინაიდან ყველაზე მეტი სიძულვილი 

სწორედ მათ მიმართ არსებობს საზოგადოებაში. ლგბტიქ+ პირებისათვის შრომის ბაზარი 

ლიმიტირებულია. ხშირად მათი სამუშაოს არჩევანი განპირობებულია იმ სივრცითა და 

ადგილით, რომლებიც მათთვის უფრო დაცულად ან ნაკლებად ნორმატიულად გამოიყურება, 

თუმცა ბევრ ლგბტი პირს მსგავსი არჩევანის შესაძლებლობა არ აქვს, შესაბამისად, 

იძულებულნი არიან, დასაქმდნენ ისეთ გარემოში, სადაც მუდმივად უწევთ ორიენტაციისა და 

იდენტობის დამალვა, რათა თავი აარიდონ დისკრიმინაციასა და თანამშრომელთა მხრიდან 

შევიწროების პრაქტიკას. 

სიძულვილის ენა ერთ-ერთი უმთავრესია. მედია და სახელმწიფოს წარმომადგენლები ხშირად 

ვერ უზრუნველყოფენ, რომ თავი აარიდონ სიძულვილის ენის გამოყენებას და უფრო მეტად 

არ დააზარალონ ისედაც მარგინალიზებული თემი.  მნიშვნელოვანია მედიამ და სახელმწიფომ 

გაიაზრონ, რომ სიძულვილის ენით საუბარს  დამაზიანებელი შედეგი მოაქვს და მათ ხელთ 

არსებული ბერკეტები მიმართონ საზოგადოების განწყობების პოზიტიური 

ცვლილებებისთვის. 

ლგბტქ+ ადამიანებისთვის შეზღუდულია სამოქალაქო და სოციალური სივრცეები. მათი 

შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება დარღვეულია და წლების განმავლობაში 

სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო ამ უფლების დაცვა საკუთარი მოქალაქეებისთვის. ლგბტ 
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ადამიანებისთვის საჯარო სივრცეში თავის გამოხატვა ჯერ კიდევ მიუღწეველი მცდელობებია, 

რასაც ხელს უწყობს სახელმწიფოს არასწორი დამოკიდებულება თემის მიმართ და 

დაუსჯელობას, რომელსაც ვხედავთ  მოძალადე ჯგუფების მიმართ. 

მნიშვნელოვანი გამოწვევა, ლგბტქ+ ადამიანებისთვის გახლავთ ჯანდაცის სერვისებზე 

ნაკლები ხელმისაწვდომობა. ლგბტი პირებისათვის ჯანდაცვის ორგანოებთან ურთიერთობას 

თან ახლავს დისკრიმინაცია, შეურაცხყოფა, პირადი ცხოვრებისა და ფიზიკური 

ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევა. სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა 

მნიშვნელოვნად შეიძლება გაუარესდეს სამედიცინო პერსონალის არაინფორმირებულობისა 

და დისკრიმინაციული დამოკიდებულების გამო. ამდენად, უარყოფითი სტერეოტიპები, 

ლგბტქ+ პაციენტთა სპეციფიკური სამედიცინო საჭიროებების უცოდინრობა და 

არაადეკვატური პრაქტიკა წარმოადგენს ბარიერს პაციენტებისთვის ხარისხიანი სამედიცინო 

მომსახურების მიღების პროცესში. 

 

სოლიდარობის თემის სამოქმედო გეგმა და როლების  

განაწილება (დანართი 1): 
 

 

ორგანიზაციის სტრატეგია 2021-2025 წლების ფარგლებში მოქმედებს. სტრატეგიის 

ფარგლებში, ყოველი წლის ბოლოს შედგება ორგანიზაციის განახლებული სამოქმედო გეგმა. 

ორგანიზაციის პირველი სამოქმედო გეგმა ძალაში შევა 2021 წლის 1 ნოემბრიდან და იქნება 

მოქმედი 2022 წლის 1 ნოემბრის ჩათვლით. ყოველი წლის სექტემბერ-ოქტომბერში ჩატარდება 

სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი და შეფასება, რის შემდეგაც ორგანიზაცია 

მუშაობას განახლებული სამოქმედო გეგმით გააგრძელებს.   

სამოქმედო გეგმაში გაწერილია ამოცანები და კონკრეტული აქტივობები თითოეული 

ორგანიზაციული მიზნის მიმართულებით. თითოეულ აქტივობას გააჩნია შედეგების 

კონკრეტული ინდიკატორები, შესრულების დროითი ხაზი და პასუხისმგებელი პირები. 

სამოქმედო გეგმა შესაძლებელია შემუშავდეს უშუალოდ ხუთივე ორგანიზაციული მიზნის 

გათვალისწინებით; ამასთანავე, საწყის ეტაპზე ყურადღების გამახვილება და გაძლიერებული 

მუშაობა შესაძლებელია რომელიმე კონკრეტული მიზნის მიმართულებით.  


