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აბსტრაქტი  
ევროპულ-ქართული ინსიტუტის მიერ 2021 წელს ჩატარებული კლვევის მთავარი 
მიზანი გახლდათ  საქართველოში პირველად სიღრმისეულად შესწავლილიყო  
პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციები, მათი საქმიანობა და ამ 
საქმის ეფექტურობა , რათა გაგვეანალიზებინა სრული სურათი, თუ რა გამოწვევბი და 
მიღწევები არსებობს ამ კუთხით. კლვევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა წამყვანი რვა 
პოლიტიკური პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაცია და მათი ეფექტურობა 
შეფასდა კლვევითი ჯგუფის მიერ შექმნილი ექვსი კრიტერიუმით, რომელიც 
გავლენას ახდენს და განსაზღვრავს პოლიტიკური პარტიის ახალგაზრდული 
ორგანიზაციის ეფექტურობას. კლვევის ფარგლებში გამოვლინდა მრავალი გამოწვევა,  
რომელიც სიმპტომურია ახალგაზრდული ორგანიზაციებისათვის, რომელთა 
გაუმჯობესების გარეშეც რთული იქნება ქვეყანაში ახალგაზრდების პოლიტიკით 
დაინტერესება.  აღნიშნულიკვლევა მოიცავს  თითოეული კლვევაში ჩართული 
პარტიის სიღრმისეულ ანალიზს და კონკრეტულრეკომენდაციებს თითოეული 
შეფასების კრიტერიუმის მიხედვით. 
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შესავალი 
დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან საქართველოს პოლიტიკური სისტემა 
მუდმივად მიისწრაფვოდა პლურალიზმისკენ. ამ უკანასკნელის ერთ-ერთი 
წინაპირობა სხვადასხვა იდეოლოგიის მქონე პოლიტიკურ პარტიათა სიმრავლეა. 
პარტიათა სიმრავლესთან ერთად მეორე პირობაა პოლიტიკური ისტებლიშმენტის 
კვლავწარმოება, რომლის ერთ-ერთი საკვანძო ელემენტი პოლიტიკაში 
ახალგაზრდების ჩართულობაა. ყველა ერთხმად და უსიტყვოდ თანხმდება იმაზე, 
რომ ახალგაზრდების როლი მნიშვნელოვანია პოლიტიკაში, თუმცა რეალობა 
ცალსახად განსხვავებულია. უკანასკნელი წლებია მწიფდება აზრი, რომ ქართული 
პოლიტიკური სივრცე ახალი სახეებით საჭიროებს განახლებას. თუმცა ქმედითი 
ბერკეტები და მექანიზმები, რომ აღნიშნული უზრუნველყოფილ იქნას, პარტიებში 
ნაკლებად გვხვდება. რეგიონებში შექმნილი სიტუაცია აღნიშნული მიმართულებით 
კიდევ უფრო მწვავეა, ვინაიდან ახალგაზრდები მიგრირდებიან დიდი ქალაქებისკენ. 
აღსანიშნავია, რომ პრობლემის საწყისი მხოლოდ ცალმხრივი არ არის და მეორე 
მხარის, ახალგაზრდების, მოტივაციასა და მოლოდინებს გარკვეული ზეგავლენა აქვთ 
ჩართულობაზე.  

პოლიტიკურ სისტემაში, რომელიც ციფრებში გამოხატულია, როგორც 
პლურალისტური, მნიშვნელოვანია, ახალგაზრდებს პოლიტიკური 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის შესაძლებლობა ჰქონდეთ. 
აღნიშნულ შესაძლებლობას განსაზღვრავს სულ მცირე სამი ფაქტორი: 

1. პოლიტიკური ნება პარტიების ლიდერების მხრიდან; 
2. პარტიების შიდაორგანიზაციული ეფექტიანად მოქმედი მექანიზმები; 
3. ახალგაზრდების დაინტერესება პარტიული პოლიტიკით; 

მიმდინარე მოვლენები ცხადყოფს, რომ ქართული პოლიტიკური სივრცე 
ლიდერებისა და გადაწყვეტილების მიმღები პირების აღწარმოებას საჭიროებს. 
აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, შესწავლილ იქნას პოლიტიკურ სივრცეში 
ახალგაზრდების ინკორპორირების პროცესის ძირითადი მახასიათებლები და 
მექანიზმები. წინამდებარე კვლევის საფუძველზე შესაძლებელია იმის დადგენა, თუ 
რა ხარვეზებია აღნიშნული პროცესის თითოეულ ეტაპზე. გარდა ამისა, კვლევის 
შედეგები ახალგაზრდული პოლიტიკის მიმართულებით მომუშავე სხვადასხვა 
ორგანიზაციას პროექტებისა და პროგრამების დაგეგმვის მიმართულებით ვალიდურ 
ინფორმაციას მიაწვდის. წინამდებარე კვლევა მომავალში ჩატარებულ კვლევებს 
შედარებითი ანალიზის საშუალებას  მისცემს. 
  



საქართველოს პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების ანალიზი 

 

 8 

კვლევის მეთოდოლოგია 
2021 წლის 2 ოქტომბერს საქართველოში ჩატარდა ადგილობრივი 
თვითმმართველობების არჩევნები. ეს იყო ორი წლის განმავლობაში მიყოლებით 
მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები. გარდა სხვა მოთხოვნებისა, ადგილობრივი 
მოსახლეობა ელოდებოდა პოლიტიკური სახეების განახლებასაც, ამ კონტექსტში კი 
საკმაოდ საინტერესო და მნიშვნელოვანია ამ საკითხის კვლევა. წინამდებარე ანგარიში 
კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს პოლიტიკაში ახალგაზრდების ჩართულობის 
შესაძლებლობათა კვლევის კუთხით. აქედან გამომდინარე, ნაშრომი მიზნად ისახავს 
დაადგინოს ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების პოლიტიკაში ჩართულობის რა 
მექანიზმებს სთავაზობენ პოლიტიკური პარტიები საზოგადოებას, როგორ 
მიმდინარეობს აღნიშნული პროცესი და რა გამოწვევებით ხასიათდება იგი. 
შესაბამისად კვლევის ამოცანები შემდეგნაირია: 

• პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული პოლიტიკის შესწავლა 
• პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის 

ფორმების შესწავლა  
• პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების ეფექტიანობის 

შესწავლა  
• პარტიების ორგანიზაციული სტრუქტურების შესწავლა ახალგაზრდების 

ჩართულობის მიმართულებით 
• პოლიტიკაში ახალგაზრდების ჩართულობის საკითხზე დარგის ექსპერტთა 

მოსაზრებების ანალიზი.    
• საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხლივა  
• სარეკომენდაციო პაკეტების შემუშავება 

ნაშრომიეფუძნება თვისებრივი კვლევის მეთოდებს. თავდაპირველად ინფორმაციის 
მოძიებისა და გაანალიზების კუთხით, დამუშავდა მეორადი წყაროები, კერძოდ, 
აკადემიური სტატიები და სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული 
ანგარიშები.  

კვლევის მეორე ეტაპი გულისხმობდა საქართველოში მოქმედი რვა პოლიტიკური 
პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან: 

• ჯგუფური ინტერვიუების ჩატარებას - ჯამში 8 ინტერვიუ 
• კითხვარების შევსებას - ჯამში 8 კითხვარი 

კვლევის ამ ეტაპზე ჯგუფური ინტერვიუებისათვის რესპოდენტები შერიჩნენ 
შემდეგი მუნიციპალიტეტებიდან: 

• ქალაქი - თბილისი  
• თვითმმართველი ქალაქი - ქუთაისი 
• მაღალმთიანი რაიონი - ყაზბეგი 
• ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რაიონი - მარნეული 
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ვინაიდან  შერჩეული მუნიციპალიტეტებიდან ზოგიერთში პოლიტიკურ პარტიებს 
ახალგაზრდული ან ზოგადად წარმომადგენლობები არ ჰყავთ, შერჩევა გახდა 
ერთგვაროვანი და ძირითადად თბილისი და ქუთაისი მოიცვა, რაც წარმოადგენს 
აღნიშნული კვლევის შეზღუდვას.  გარდა ამისა ცხადი გახდა, რომ პარტიების 
ახალგაზრდული ორგანიზაციების უმრავლესობა არ არის წარმოგენილი ქვეყნის 
ყველა მუნიციპალიტეტში.  

კვლევისათვის პარტიების შერჩევის პროცესში ვიხელმძღვანელეთ 2021 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებით და შეირჩა რვა 
საუკეთესო რეიტინგის  მქონე პოლიტიკური პარტია1 . პარტიების ნუსხა შემდეგია: 

• გირჩი - მეტი თავისუფლება 
• ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 
• ლელო საქართველოსთვის 
• საქართველოსთვის 
• ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 
• ევროპული საქართველო 
• ლეიბორისტული პარტია 
• სტრატეგია აღმაშენებელი 

კვლევის მესამე ეტაპზე საკვლევი თემის გარშემო დამატებით ინფორმაციის 
მისაღებად ჩატარდა სიღრმისეული ინტერვიუები დარგის ექსპერტებთან, კერძოდ: 

• ილია ჭავჭავაძის სახელობის ევროპული კვლევებისა და სამოქალაქო 
განათლების ცენტრის დამფუძნებელთან - ზაზა ბიბილაშვილთან 

• საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI) საქართველოს ოფისის 
დირექტორთან - ჯონ დიპიროსთან 

ცალკე ეტაპი დაეთმო საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვას. ამისთვის შევარჩიეთ 
ორი ისეთი ქვეყანა, რომლებიც გარკვეული ასპექტებით საქართველოს მსგავსია. 
პირველი, პოლონეთი, რომელიც დეცენტრალიზაციის მეტნაკლებად მსგავსი 
სისტემიდან გამომდინარე შეირჩა. მეორე ქვეყანა, ლიეტუვა კი - საქართველოს 
გეოგრაფიის, დემოგრაფიის და უკანასკნელი წლების ისტორიული განვითარების 
კონტექსტთან ახლოსაა.  

კლვევის მეხუთე ეტაპზე პოლიტიკური პარტიების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 
ვალიდურობის დასადგენად ჩავატარეთ შერჩეული ახალგაზრდული 
ორგანიზაციების Facebook და სხვა არსებული სოც. მედია პლატფორმების კონტენტის 
ანალიზი.   

 
1 პარტიამ „პატრიოტთა ალიანსი“  კვლევის ფარგლებში არ ითანამშრომლა 
ორგანიზაციასთან. 
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კვლევის დასკნვით ეტაპზე სამუშაო ჯგუფის მიერ შეიქმნა პარტიების 
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ეპექტიანობის შეფასების სისტემა, რომელიც 
მოიცავს 6 კრიტერიუმს.    კრიტერიუმები ეფუძნება პოლიტიკური პარტიების 
ახალგაზრდული ორგანიზაციებისგან მიღებულ ინფორმაციას, ექსპერტების 
შეფასებებს და პოლიტიკური პარტიების შესახებ ინტერნეტში მოძიებული 
ინფორმაციის კონტენტ ანალიზს. 
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კვლევის შეზღუდვები  
კვლევის ფარგლებში უპრიანი იქნებოდა 2021 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებიც გაგვეანალიზებინა ასაკობრივ ჭრილში, 
თუმცა საკრებულოს წევრების შესახებ განახლებული მონაცემები საჯარო წყაროებში 
ხელმისაწვდომი არ არის. მიუხედავად ამისა, პარტიების სიღრმისეული კვლევა 
საშუალებას გვაძლევს გავაკეთოთ დასკვნა, რომ ადგილობრივ წარმომადგენლობით 
ორგანოებში წინა მოწვევისგან განსხვავებით გაცილებით მეტი ახალგაზრდა შევიდა.  

კვლევის თავდაპირველ ეტაპზე იგეგმებოდა პოლიტიკური პარტიების 
ახალგაზრდული ორგანიზაციების რეგიონულიწარმომადგენლობითობისა და 
ადგილორივ დონეზე ახალგაზრდების ჩართულობის შესწავლა და ადგილობრივ 
დონეზე ახალგაზრდებში პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული 
ორგანიზაციებისწარმომადგენლობების ცნობადობის შეფასება, თუმცა პარტიების 
უმეტესობა  სრულად არ არის წარმოდგენილი ყველა მუნიციპალიტეტში და 
ზოგადად არ აქვს ჩამოყალიბებული სტრუქტურა, რაც საშუალებას არ გვაძლევდა, 
სრულყოფილად შეგვესწავლა აღნიშნული საკითხები.  

ვინაიდან აქამდე საქართველოში  პარტიების  ახალგაზრდული პოლიტიკისა და მათი   
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ეფექტიანოის კვლევა  არ ჩატარებულა, სამუშაო 
ჯგუფმა ვერ მოახერხა წარსული გამოცდილებისა და შეფასებების გათვალისწინება. 
შესაბამისად მთელი რიგი მონაცემების მოპოვება-დამუშავება და გასაანალიზებელი 
კრიტერიუმების შექმნა დაეფუძნა მკვლევართა ჯგუფის ინდივიდუალურ 
გადაწყვეტილებას. 
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საერთაშორისო პრაქტიკა 

ლიეტუვა  

ლიეტვუას რესპუბლიკა ჩრდილოეთ ევროპაში მდებარეობს. მისი მოსახლეობა 2.8 
მილიონ ადამიანს, ხოლო ტერიტორია 65,3 ათას კმ2 შეადგენს. 1940 წლიდან იგი 
საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შედიოდა, თუმცა 1991 წელს დამოუკიდებლობა 
მოიპოვა (Nationsonline, n.d.). ქვეყნის მასშტაბებიდან და პოლიტიკური წარსულიდან 
გამოდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო და ლიეტვუა მსგავსი 
პოტენციალის, თუმცა განსხვავებული განვითარების დონის მქონე ქვეყნებია.  

ლიეტვუა საპარლამენტო დემოკრატიაა, რომელშიც ძალაუფლება გადანაწილებულია 
საპარლამენტო, აღმასრულებელ და სასამართლო ხელისფლებებს შორის. ქვეყნის 
მეთაურია პრეზიდენტი, რომელიც 5 წელიწადში ერთხელ პირდაპირი არჩევნების 
გზით აირჩევა. მთავრობას კი პრემიერ მინისტრი ხელმძღვანელობს. მას ნიშნავს 
პრეზიდენტი, ხოლო ამტკიცებს პარლამენტი. ლიეტვუაში საკანონმდებლო 
საქმიანობას ერთპალატიანი პარლამენტი ეწევა. იგი 141 წევრისგან არის 
დაკომპლექტებული, საიდანაც 71 დეპუტატი მაჟორიტარული, ხოლო 70 დეპუტატი 
პროპორციული წესით 4 წელიწადში ერთხელ აირჩევა. სასამართლო ხელისულების 
წარმომადგენლებს კი პრეზიდენტის წარდგინებით პარლამენტი ირჩევს (Globaledge, 
n.d.).   

ადმინისტრაციული მოწყობის კუთხით ლიეტვუა 10 ოლქად და 60 
მუნიციპალიტეტად არის დაყოფილი. უმაღლესი ტერიტორიული ერთეული არის 
ოლქი და იგი მსგავსი სოციო-ეკონომიკური და ეთნო-კულტურული ინტერსების 
მქონე მუნიციპალიტეტების გაერთიანებას წარმოადგენს (OSP, n.d.). ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნები 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება. მუნიციპალიტეტის 
საბჭოების წევრები პროპორციული, ხოლო მერები პირდაპირი გზით აირჩევა. 
კანდიდატთა მინიმალური ასაკობრივი ზღვარი 20 წელია (E-Seimas, 2016). 
აღნიშნული ფაქტი მიანიშნებს, რომ მუნიციპალურ დონეზე პოლიტიკის კეთების 
პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობა სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულ საკითხს 
წარმოადგენს.  

2010 წლიდან ლიეტვუას რესპუბლიკას ეროვნული ახალგაზრდული პოლიტიკა აქვს, 
რომლის მიზანი აქტიური მოქალაქეების აღზრდა და ეროვნულ თუ ადგილობრივ 
დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი ჩართულობის გაზრდაა. თუმცა 
აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული სტრატეგია ახალგაზრდებისთვის განვითარებაზე 
ორიენტირებულ გარემოს უფრო ქმნის, ვიდრე პოლიტიკის კეთების პროცესში 
მონაწილეობის რეალურ შანსს. აქტიურ მოქალაქეებს შეუძლიათ მონაწილეობა 
მიიღონ სხვადასხვა პროექტებში, გაწევრიანდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, 
ორგანიზება გაუწიონ ჯანსაღ სამოქალაქო აქტივიზმსა და სხვა (Socmin, 2020). 
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შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფო მთელ აქცენტს ისეთი ახალგაზრდების 
აღზრდაზე აკეთებს, რომლებიც პოლიტიკურად კონკურენტულ გარემოში 
დამოუკიდებლად დაიმკვიდრებენ ადგილს.  

2019 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მოპოვებული 
მანდატების მიხედვით მოწინავე ადგილებს შემდეგი ოთხი პარტია იკავებს: 
ლიეტუველი ქრისტიან-დემოკრატები, ლიეტუვას სოციალ-დემოკრატიული პარტია, 
ლიეტუვას გლეხთა პოპულარული კავშირი და ლიეტუვის რესპუბლიკის 
ლიბერალური მოძრაობა (VRK, 2019). ზემოთ ხსენებული პარტიების ვებგვერდების 
შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ პარტიის ის წევრები, რომელთა შესახებაც 
ინფორმაცია ინტერნეტ სივრცეშია განთავსებული, არ ხვდებიან 14-29 ასაკობრივ 
ჯგუფში. შესაბამისად პარტიულ დონეზე ახალგაზრდათა ჩართულობა შესაძლოა 
არსებობდეს, თუმცა მათ საჯარო საქმიანობას ეროვნულ ან რეგიონულ დონეზე ღია 
წყაროებში ვერ ვაწყდებით.  

პოლონეთი 

პოლონეთის რესპუბლიკა ცენტრალურ ევროპაში მდებარეობს და 312,685 კმ2 
ფართობის მქონე ტერიტორიაზეა გადაჭიმული. მისი მოსახლეობა 38.5 მილიონი 
ადამიანია (Gov.pl, n.d.). პოლონეთი დეცენტრალიზაციის კუთხით მოწინავე ქვეყანაა, 
შესაბამისად შესაძლოა პოლიტიკაში ახალგაზრდების ჩართულობის კუთხით 
ლიეტუვასგან და საქართველოსგან განსხვავებული გამოცდილება ჰქონდეს. გარდა 
ამისა, ხსენებული ქვეყნები მეტ-ნაკლებად ერთმანეთის მსგავს საბჭოთა 
მემკვიდრეობას იზიარებენ.  

პოლონეთის რესპუბლიკაში აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა 
სახელმწიფოს მეთაურის (პრეზიდენტის), მთავრობის ხელმძღვანელისა (პრემიერ 
მინისტრი) და მინისტრთა საბჭოს კოორდინირებულ თანამშრომლობაზეა 
დამყარებული. მინისტრთა კაბინეტს აკომპლექტებს პრემიერ მინისტრი, რომელსაც 
ნიშნავს პრეზიდენტი და თანამდებობაზე ამტკიცებს სეიმი. რაც შეეხება 
საკანონმდებლო ხელისუფლებას, იგი ორპალატიანია. სეიმი 460, ხოლო სენატი 100 
წევრისგან შედგება, რომლებსაც მოსახლეობა 4 წელიწადში ერთხელ ირჩევს (Gov.pl, 
თ. გ.).  

პოლონეთში ტერიტორიული დაყოფის სამდონიანი სისტემა მოქმედებს. 
პროვინციები (Voivodeships) აერთიანებს ოლქებს (Powiats), ხოლო ოლქები 
მუნიციპალიტეტებს (Gminas). დღეისათვის პოლონეთში 16 პროვინცია, 380 ოლქი და 
2478 მუნიციპალიტეტია. პროვინციების მმართველები ცენტრალური 
ხელისუფლების მიერ ინიშნებიან. ოლქებსა და მუნიციპალიტეტებს კი 5 წლით 
არჩეული საბჭოები და მერები მართავენ (Dimitrova, 2018).  
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ახალგაზრდების პოლიტიკაში ჩართულობის კუთხით პოლონეთში საკმაოდ 
პოზიტიური სიტუაციაა. აღსანიშნავია, რომ 18 წელს ზემოთ ასაკის პირებს 
თავისუფლად შეუძლიათ პოლიტიკური პარტიებში გაწევრიანება. პრაქტიკა 
ცხადყოფს, რომ პოლიტიკურ პროცესში ჩართულობით დაინტერსებული 
ახალგაზრდები ისეთ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებში წევრიანდებიან, რომლებიც 
პოლიტიკურ პარტიებთან მჭიდროდ თანამშრომლობენ. 2016 წლის მონაცემებით 
მთელი ქვეყნის მასშტაბით პარტიათა წევრთა ჯამური რიცხვი 250 000 ადამიანს 
შეადგენდა. ახალგაზრდული პოლიტიკური ორგანიზაციები კი 17 400 პირს 
აერთიანებდა (European Commission, n.d.). შეიძლება ითქვას, რომ პოლონეთში 
პოლიტიკურ პარტიებს ახალი წევრებით ახალგაზრდული პოლიტიკური 
ორგანიზაციები კვებავენ.  

არჩევნებში მონაწილეობის მსურველ კანდიდატთა მინიმალური ასაკი 25 წელია, რაც 
ლიეტვუას რესპუბლიკის საარჩევნო სისტემასთან შედარებით შემზღუდველ 
ფაქტორად შეიძლება განვიხილოთ. 2019 წლის მოწვევის პარლამენტში 14 დეპუტატი 
30 წელზე ნაკლები ასაკის იყო (European Commission, თ. გ.). NDI-ის კვლევების 
მიხედვით პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობით (პარტიაში გაწევრიანება, 
საპროტესტო აქციებზე დასწრება, პეტიციების ხელმოწერა და სხვა) დაინტერსებულ 
ახალგაზრდათა რიცხვი პოლონეთში კვლავ საკმაოდ მაღალია და 68%-ს შეადგენს 
(NDI, 2021). შეჯამების სახით კი შეიძლება ითქვას, რომ პოლონეთში პოლიტიკურად 
აქტიური ახალგაზრდობის აღწარმოებას სახელწმიფოსგან განსხვავებით ხელს უფრო 
მეტად პარტიები უწყობენ. 
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ინდივიდუალური ჯგუფური ინტერვიუების 
ანალიზი  

გირჩი - მეტი თავისუფლება 

პარტიის სტრუქტურა 

პარტია „გირჩი - მეტი თავისუფლება“ სამი ძირითადი ნაწილისგან შედგება: 
ცენტრალური ოფისი, ფრაქციები და „კლანები“. ცენტრალურ ოფისს 
მაკოორდინირებელი ფუნქცია გააჩნია. მაგალითად, ქმნის საარჩევნო პროგრამას, 
მართავს სოციალურ მედიას და სხვა. პარტიის საქმიანობას მეტწილად „კლანები“ 
გეგმავენ და ახორციელებენ. „კლანი“ არის რეგიონული ერთეული და ფართო 
ავტონომიით სარგებლობს. კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში მობილიზებულ 
პარტიის წევრებს შეუძლიათ შექმნან ე.წ. „კლანი“, აირჩიონ მისი ხელმძღვანელი, 
დამოუკიდებლად დააკომპლექტონ საარჩევნო სია, მოიზიდონ ფინანსური 
რესურსები, განახორციელონ პროექტი, აწარმოონ საარჩევნო კამპანია და სხვა. მათ 
საქმიანობაში ცენტრალური ოფისი მინიმალური დოზით ერევა. რაც შეეხება 
ფრაქციებს, ეს უკანასკნელნი კონკრეტული თემისა თუ საკითხის გარშემო იქმნება.  

„გირჩი - მეტი თავისუფლების“ სტრუქტურაში ახალგაზრდული ფრთა ცალკე 
სტრუქტურულ ერთეულად გამოყოფილი არ არის. აღნიშნული გარემოება ორი 
მიზეზით აიხსნება. პირველი, პარტიის იდეოლოგია ეწინააღმდეგება ადამიანების 
დაყოფას ასაკის, სქესისა თუ სხვა ნიშნების მიხედვით. მეორე, გირჩის მთავარი 
მამოძრავებელი ძალა ახალგაზრდები არიან. წევრების 70%-ის საშუალო ასაკის საშუ-
ალო ასაკი 24-25 წელია. აღსანიშნავია, რომ მათი ნაწილი პოლიტიკურ პროცესებშიც 
აქტიურად არის ჩართული. მაგალითად, თბილისის საკრებულოს სიის 10 
კანდიდატიდან 8 30 წლამდე ასაკისაა. ვინაიდან, „გირჩი - მეტი თავისუფლების“ 
ბირთვს 30-წლამდე პირები წარმოადგენენ, პარტიას ახალგაზრდული ფრთის 
გასაძლიერებლად რაიმე დამატებითი მექანიზმების შექმნა არ ესაჭიროება.  

ვინაიდან პარტიას „გირჩი - მეტი თავისუფლება“ განცალკევებული ახალგაზრდული 
ორგანიზაცია არ აქვს, მის ვებ-გვერდსა და სოციალური მედიის ანგარიშებზე 
ახალგაზრდების საქმიანობის ამსახველი ინფორმაცია განყენებულად არ დევს. თუმცა 
ორგანიზაციის წევრების უმეტესობა ახალგაზრდაა და მათი პოლიტიკური 
რეიტინგებისა თუ ყოველდღიური აქტივობების მოძიება-დაკვირვება სავსებით 
შესაძლებელია. 
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პარტიის წევრების მოტივაცია 

„გირჩი - მეტი თავისუფლების“ წევრების ძირითადი მოტივაცია რაიმეს 
უკეთესობისკენ შეცვლის სურვილია. გარდა ამისა, როგორც ნაკლებად იერარქიული 
პარტია თითოეულ ინდივიდს იდეებისა და ამბიციების რეალიზების უფრო მეტ შანსს 
აძლევს, მაშინ როცა სხვა პარტიებში თვითდამკვიდრების რთული გზა უნდა 
განვლონ. ცალკე მამოტივირებელ ფაქტორად შეიძლება ჩაითვალოს ის გარემოება, 
რომ „გირჩი - მეტი თავისუფლება“ მთელ რიგ საკითხებზე ტაბუების გარეშე 
საუბრობს და განსხვავებულ ნიშას იკავებს დღეისათვის არსებულ პოლიტიკურ 
სივრცეში. შესაძლოა ყურადღება გამახვილდეს მისი ლიდერი ზურა ჯაფარიძის 
ქარიზმაზეც. ცალსახაა, რომ გირჩის წევრებს ვერ ექნებათ ფინანსური დაინტერესება, 
რადგან პარტიის შემოსავლები მწირი, ხოლოხელფასები - დაბალია. კონკრეტულ 
თანამდებობაზე დანიშვნის სურვილი კი ძალიან გრძელვადიან გეგმას წარმოადგენს 
და რამდენად შეიძლება იყოს რიგითი წევრის მოტივაციის საკითხი, საკამათოა.  

პარტიის წევრების საქმიანობა 

„გირჩი - მეტი თავისუფლების“ წევრები აქტიურ პარტიულ ცხოვრებას ეწევიან. ისინი 
მონაწილეობენ საარჩევნო სიების შედგენაში, ბიუროკრატიული პროცედურების 
შესრულებაში, საარჩევნო კამპანიის განხორციელებაში და სხვა. საყურადღებოა, რომ 
მათი აქტივობები არასაარჩევნო პერიოდშიც გრძელდება. მაგალითად, ერთვებიან 
პოლიტიკურ განხილვებში, საგანმანათლებლო პროექტებში, სპორტულ 
ღონისძიებებში და ასე შემდეგ. პარტიის ხელმძღვანელობა მიესალმება თითოეული 
წევრის მიერ ინიცირებულ პროექტს და შეზღუდული რესურსებიდან გამომდინარე 
შეძლებისდაგვარად მხარს უჭერს მის განხორციელებას.  

პარტიის რეგიონალური საქმიანობა 

„გირჩი - მეტი თავისუფლება“ საკმაოდ დეცენტრალიზებული პარტია, რაც თავის 
მხრივ რეგიონალური „კლანების“ დამოუკიდებლობის ხარისხზეც აისახება. 
რეგიონალური „კლანის“ წევრებს შეუძლიათ შეიმუშაონ პროექტი, მოიძიონ საჭირო 
ფინანსები და ცენტრალურ ოფისთან შეუთანხმებლად დაიწყონ მისი 
განხორციელება. მაგალითად, პარტიის წევრებმა ქუთაისში მდინარე რიონის აუზში 
მდებარე კუნძულზე ლიბერტარიანული ქალაქის აშენება განიზრახეს, ცენტრალური 
ოფისის ჩართულობა კი მინიმალურია.  

აღსანიშნავია, რომ რეგიონალურ „კლანებს“ დამოუკიდებლად შეუძლიათ საარჩევნო 
კამპანიის წარმართვა. წინა საარჩევნოდ ცენტრალური ოფისი წარადგენს საარჩევნო 
პროგრამას, საიდანაც რეგიონები მხოლოდ მათთვის საინტერესო თუ საჭირო 
საკითხებზე აკეთებენ აქცენტს. შესაბამისად „გირჩი - მეტი თავისუფლებას“ 2021 
წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში 30 განსხვავებული კამპანია 
ჰქონდა. ცენტრალურმა ოფისმა შესაძლოა რეგიონალურ „კლანებს“ დახმარება 
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მხოლოდ ბიუროკრატიული პროცესების განხორციელებაში სთხოვოს. მაგალითად, 
საარჩევნო ოლქებში პარტიის სიების მიტანა და სხვა. 

„გირჩი - მეტი თავისუფლებაში“ თითოეული წევრის ინიციატივასა პატივისცემით 
ეკიდებიან. მთავარია, იდეის ავტორმა თანაპარტიელები წამოწყების 
აუცილებლობაში დაარწმუნოს და მათი მხარდაჭერა მოიპოვოს. იმ გარემოების 
გათვალისწინებით, რომ რეგიონებში გირჩის წევრთა რაოდენობა შედარებით 
ნაკლებია, ინიციატივების განხორციელება უფრო მარტივდება. რესპოდენტი ამბობს, 
რომ „ბევრად მარტივია დაარწმუნო 5 კაცი გურიაში, ვიდრე 500 თბილისში“. აქედან 
გამომდინარე ლოგიკურია, რომ „გირჩი - მეტი თავისუფლება“ რესურსებით მწირ 
რეგიონებში წევრთა კონსენსუსისა და ენთუზიაზმის წყალობით ისეთივე აქტიურია, 
როგორც თბილისში.  

კარიერული წინსვლის პერსპექტივები 

„გირჩი - მეტი თავისუფლების“ თითოეული წევრის კარიერული წინსვლა მის 
მოქმედებებზეა დამოკიდებული. მთავარი ინციატივის გამოჩენა და საკუთარი 
ხედვების გაზიარებაა. მეტ-ნაკლებად მაღალი ცნობადობის მქონე წევრები აქტიურად 
ახორციელებენ პროექტებს, წერენ ბლოგებს, მიჰყავთ გადაცემები და უბრალოდ 
აგროვებენ პოლიტიკურ კაპიტალს. თუ რომელიმე მათგანი განაცხადს გააკეთებს 
პოლიტიკოსობაზე, მთავარია პარტიის სხვა წევრებს მისი წარსული საქმიანობის 
შეფასების საშუალება ჰქონდეს, რათა პრაიმერის დროს პორტალზე მხარდაჭერა 
გამოუცხადონ.  

აღსანიშნავია, რომ „გირჩი - მეტი თავისუფლებაში“ წევრები მათი გამოცდილებიდან 
და საქმიანობიდან გამომდინარე ფასდებიან. ამის კარგი მაგალითია პარტიის 
აღმასრულებელი მენეჯერი (CEO), რომელიც „გირჩი - მეტი თავისუფლების“  
საქმიანობაში დაარსების დღიდან (2016 წ.) არის ჩართული და 6 წელიწადში 
კარიერული დაწინაურების გზაზე მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია. შეიძლება 
ითქვას, რომ მისმა აქტიურმა მუშაობამ (პარტიის წესდების თანაავტორობა, პარტიის 
ფინანსების მართვა, საარჩევნო კამპანიის დაგეგმვა და სხვა.) შედეგი გამოიღო, რაც 
პარტიაში არსებულ ჯანსაღ და კონკურენტულ გარემოზე მიანიშნებს.  

პოსტ-საარჩევნო პერიოდი 

საარჩევნო პერიოდი საკმაოდ აქტიურია და ამ დროს დიდი ადამიანურირესურსია 
მობილიზებული. მიუხედავად იმისა, რომ პოსტ-საარჩევნო პერიოდში მრავალი 
თანაგუნდელი შეიძლება კერძო ან არასამთავრობო სექტორში გადავიდეს, პარტია 
მაინც აგრძელებს გრძელვადიან გეგმებზე მუშაობასა და სხვადასხვა საკითხის 
მოგვარებას.  2024 წლამდე პარტიის წევრების მიზანი პოლიტიკური კაპიტალის 
დაგროვება და კიდევ უფრო მეტი ახალი პროექტის განხორციელება იქნება. 
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ფინანსური რესურსების სიმწირიდან გამომდინარე პარტიის ბიუროკრატიული 
ნაწილი შემცირდება, ხოლო წევრები კვლავ გააგრძელებენ ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას. 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 

პარტიის სტრუქტურა 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ახალგაზრდულ პოლიტიკას პარტიის 
ახალგაზრდული ორგანიზაცია კურირებს, რომელიც თბილისში ფუნქციონირებს და 
რეგიონალური განშტოებები არ აქვს. რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდები 
დაინტერესების შემთხვევაში ადგილობრივ შტაბებს მიმართავენ და ეს უკანასკნელნი  
მათ ცენტრალურ ოფისთან აკავშირებენ. მიუხედავად იმისა, რომ მთელ 
საქართველოს ცენტრალური ახალგაზრდული ორგანიზაცია კურირებს 
რეგიონალური მნიშვნელობის პროექტის ინიციატორებს შეუძლიათ ადგილობრივ 
შტაბთან შეთანხმებით მეტ-ნაკლებად დამოუკიდებლად იმოქმედონ. რესპოდენტის 
თანახმად აღნიშნული სტრუქტურა დამუშავების ეტაპზეა და შეიძლება მასში 
გარკვეული ცვლილებები გახორციელდეს.  

ცალკე ყურადღების ღირსია ის გარემოება, რომ დღეისათვის „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის“ ახალგაზრდული ფრთის წევრთა 80%-ის საშუალო ასაკი 18-23 წელია, 
რაც ახალი თაობის აქტიურობაზე მიანიშნებს. 10-მდე ახალგაზრდა კი 
პოლიტსაბჭოში ხმის მიცემის თანაბარი უფლებით სარგებლობს და პარტიაში 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი თაობის წარმომადგენლების ინტერესებს 
იცავენ. 

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 
ახალგაზრდული ორგანიზაცია ოფიციალური ფორმით არ არსებობს. მისი საქმიანობა 
არ რეგულირდება წესდებით ან რაიმე სახის პოლიტის დოკუმენტით. გარდა ამისა, 
ახალგაზრდული ორგანიზაციისა და მისის საქმიანობის შესახებ პარტიის ვებგვერდსა 
თუ სოციალურ ქსელებში ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არაა.  

პარტიის წევრების მოტივაცია 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრების 
ძირითადი მამოტივირებელი ფაქტორი უსამართლობასთან ბრძოლისა და 
ცვლილებების გატარების სურვილია. გარდა ამისა, პარტიაში ახალგაზრდები სრული 
დამოუკიდებლობით სარგებლობენ და მათ იდეებს სრულ მხარდაჭერას უცხადებენ. 
ერთ-ერთი რესპოდენტის აზრით მისასალმებელია, რომ ახალგაზრდები არა 
უბრალოდ „დროშის მჭერები“, არამდე იდეის გარშემო გაერთიანებული ხალხია.  
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პარტიის წევრების საქმიანობა 

პარტიაში არსებული ზოგადი ფონისა და რესპოდენტების გამოცდილების შესწავლა 
ცხადყოფს, რომ ახალგაზრდები ძირითადად საარჩევნო კანდიდატების დამხმარეები 
არიან. ახალგაზრდები ჩართულები არიან წინასაარჩევნო კამპანიაში, კარდაკარ 
შეხვედრებში, არჩევნების სადამკვირვებლო პროცესებში და სხვა. თუმცა მათი 
საქმიანობა მხოლოდ წინასაარჩევნო აქტივობებით არ შემოიფარგლება და სხვა 
მიმართულებებსაც აქცევენ ყურადღებას.  

პარტიის რეგიონალური საქმიანობა 

ახალგაზრდული ორგანიზაციის სტრუქტურა არ იძლევა საშუალებას ცალკე 
გამოიყოს პარტიის მიერ რეგიონში განხორციელებული პროექტები. თუმცა, ფაქტია, 
ცენტრალური ოფისი ხშირად აწყობს ისეთ გასვლით ღონისძიებებს, როგორებიცაა: 
სპორტული ჩემპიონატები, კონცერტები და სხვა.  

კარიერული წინსვლის პერსპექტივები 

„ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში“ ახალგაზრდა წევრის დაწინაურების 
ერთადერთი გზა ნიჭისა და შესაძლებლობების გამოვლენაა. ნებისმიერი წევრი 
შეიძლება გახდეს გუნდის ლიდერი, მთავარია შეძლოს საკუთარი ძლიერი მხარეების 
წარმოჩენა და აღებული პასუხისმგებლობის შესრულება. რესპოდენტებმა სამი 
ახალგაზრდა დაასახელეს, რომლებმაც აქტიური მუშაობის შემდეგ არა მარტო 
თანაგუნდელების, არამედ მოქალაქეების ნდობაც მოიპოვეს და 2021 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში პროპორციული სიით 
საკრებულოში შევიდნენ. 

თავად რესპოდენტებიც გამოცდილებაც ცხადყოფს, რომ სამოქალაქო აქტივიზმმა და 
რამდენიმეწლიანმა შრომამ შედეგი გამოიღო. მაგალითად, ერთ-ერთი მათგანი 4 
წელიწადში პარტიის ახალგაზრდული ფრთის ხელმძღვანელი გახდა.  

პოსტსაარჩევნო პერიოდი 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ახალგაზრდული ფრთა მხოლოდ საარჩევნო 
პროცესზე არ არის ორიენტირებული და პარალელურ რეჟიმში სხვა საკითხების 
მოგვარებითაცაა დაინტერესებული. რესპოდენტის თქმით - „მიმდინარე 
მოვლენებთან დაკავშირებით ყოველთვის აქვთ რეაქცია“.  

აღსანიშნავია, რომ 100-მდე ახალგაზრდა მუდმივ რეჟიმში იკრიბება და კენჭისყრით 
წყვეტს თუ რომელი იდეა განხორციელდეს. ხშირად მიმართავენ პროტესტს 
სხვადასხვა ფორმას, დგამენ პერფორმანსებს, სტუმრობენ რეგიონებს, მართავენ 
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სპორტულ თუ კულტურულ ღონისძიებებს, მონაწილეობენ საგანმანათლებლო 
პროექტებში და სხვა. 

გარდა ზემოთ თქმულისა, ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები წერენ 
საგანმანათლებლო პროექტებს. მაგალითად, მოუპოვებიათ კონრად ადენაუერისა და 
რობერტ შუმანის ფონდების დაფინანსება. ასევე მონაწილეობას იღებენ 
საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებებში (მაგ. ბუდაპეშტში ), სადაც უცხოელი 
კოლეგების გაცნობის საშუალება ეძლევათ. 

ლელო 

პარტიის სტრუქტურა 

„ლელოს“ ახალგაზრდულ პოლიტიკას წარმართავს საქართველოს ახალგაზრდული 
ორგანიზაცია, რომელსაც მართავს დემოკრატიული გზით არჩეული თავმჯდომარე 
და 7-კაციანი საბჭო.2  საბჭოს წევრებს გადანაწილებული აქვთ სხვადასხვა 
უფლებამოსილება. აღსანიშნავია, რომ რეგიონულიახალგაზრდული ორგანიზაციები 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ პარტიის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მათი ასევე 
არჩეული ლიდერები ზემოთ ხსენებულ 7 პირთან ერთად აყალიბებენ საბჭოს, 
რომელიც მართავს შეხვედრებს, განიხილავს გეგმებს, იღებს გადაწყვეტილებებს და 
დგამს ქმედით ნაბიჯებს. შეიძლება ითქვას, რომ ცენტრალური ახალგაზრდული 
ორგანიზაცია რეგიონებიდან წამოსული იდეებისა და ინიციატივების 
განსახორციელებლად საჭირო ღონისძიებების გატარებითაა დაკავებული. 
საყურადღებოა, რომ ორგანიზაციულ სტრუქტურაში გვხვდებიან როგორც 
აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოს ახალგაზრდული რეგიონალური 
ორგანიზაციების კურატორები. „ლელოს“ ნაწილობრივ დეცენტრალიზებული, 
თუმცა მკვეთრად იერარქიული სტრუქტურა აქვს, რომელიც წესდების საფუძველზე 
არის მოწესრიგებული. 

ლელოს საიტზე ახალგაზრდული ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაცია 
განთავსებული არ არის, თუმცა აქტიურად ფუნქციონირებს Facebook გვერდი 
სახელად „Lelo For Youth ·ლელო ახალგაზრდებისთვის“, რომელიც ზემოთ 
ხსენებული ორგანიზაციის წევრების საქმიანობას თანმიმდევრულად და 
დეტალურად ასახავს.  

 
2 7-კაციანი საბჭოში შედის საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
თავმჯდომარეც. 
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პარტიის წევრების მოტივაცია 

„ლელოს“ ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრების მთავარი მოტივაცია 
გამოცდილების მიღება, ცოდნის დაგროვება და კარიერული დაწინაურებაა. ის ფაქტი, 
რომ 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოხვდა 
პროპორციულ სიაში, ზოგიერთი კი პირველ ნომრადაც კი იყო გამწესებული, სხვებს 
მეტი აქტიურობის მოტივაციას აძლევს. „ლელოში“ ერთი პრინციპი მოქმედებს - 
მონდომება და შრომა გავლენას ახდენს პარტიულ სიაში დაწინაურების 
პერსპექტივაზე. აღსანიშნავია, რომ აქტიური ახალგაზრდების ფულადი წახალისება 
დამკვიდრებულ პრაქტიკას წარმოადგენს.  

პარტიის წევრების საქმიანობა 

„ლელოს“ ახალგაზრდული ფრთის ძირითადი საქმიანობა პოლიტიკისადმი 
ნიჰილისტურად განწყობილი ახალგაზრდების გააქტიურება და ერთობლივი ძალით 
ქვეყანაში ცვლილებების განხორციელებაა. ტრენინგების, საჯარო დისკუსიების, 
საინტერესო ადამიანებთან შეხვედრებისა თუ აქციების ორგანიზებით 
ახალგაზრდული ორგანიზაცია პრობლემური საკითხების წინა პლანზე წამოწევას, 
ცოდნის გაზიარებასა და პოლიტიკისადმი დაინტერესების გაღვივებას ცდილობს. 
„ლელოს“ საქმიანობა მიმართულია როგორ კონკრეტული პრობლემების გადაჭრაზე, 
ისე პოლიტიკაში ახალი ძალის მოზიდვაზე.  

პარტიის რეგიონული საქმიანობა 

„ლელოს“ ახალგაზრდული ორგანიზაცია რეგიონებში კონკრეტულ ღონისძიებებს 
ახორციელებს, რომელებიც ერთ მიზანს ემსახურება -ახალგაზრდებს დაანახოს, რომ 
ერთობლივი ძალისხმევით სიტუაციის უკეთესობისკენ შეცვლა კვლავ 
შესაძლებელია. მაგალითად, ზუგდიდში მოაწყეს კინოჩვენება, ოზურგეთში 
ბიბლიოთეკას გადასცეს წიგნები, ბათუმში ახალგაზრდა მხატვრებს გამოფენა 
მოუწყვეს და სხვა. ერთ-ერთი რესპოდენტი ამბობს. რომ - „თუ ახალგაზრდებში 
შეცვლის ინტერესს გააღვივებ, მერე მათ რწმენა უბრუნდებათ“.  

კარიერული წინსვლის პერსპექტივები 

„ლელოში“ კარიერული დაწინაურების პროცესი დამოკიდებულია მონდომებაზე, 
აქტიურობაზე, გამოცდილების დაგროვებასა და ნიჭზე. ნეპოტიზმის, როგორც 
ახლაგაზრდების დემოტივაციის ერთ-ერთი წყარო, მინიმალურ დონემდეა 
დაყვანილი. ერთ-ერთი რესპოდენტის თანახმად - „ყველას შეუძლია გახდეს წევრი და 
ლიდერი“.  

პარტიაში არსებულ ჯანსაღ და კონკურენტუნარიან გარემოზე მიანიშნებს 
ცენტრალური და ქუთაისის ახალგაზრდული ორგანიზაციების თავმჯდომარეების 
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გამოცდილება. მაგალითად, სამცხე-ჯავახეთის ორგანიზაციის ყოფილი 
თავმჯდომარე, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აქტიურად ჩაება 
პოლიტიკურ პროცესებში. მონაწილეობას იღებდა აქციებსა და სხვადასხვა პროექტში. 
საბოლოო ჯამში მან თანაგუნდელების ნდობა მოიპოვა, რაც საქართველოს 
ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარის არჩევნებში გამარჯვების საწინდარი 
გახდა. მისი თქმით - „წარმოუდგენელი იყო რეგიონიდან ასეთი წარმატების მიღწევა“.  

აღსანიშნავია, რომ „ლელოს“ ჩამოყალიბების საწყის ეტაპზე ახალგაზრდული 
ორგანიზაციის ხელმძღვანელს მისივე იდეებიდან და აქტიურობიდან გამომდინარე 
შტაბის უფროსი ნიშნავდა. თუმცა, პარტიამ განვითარების გზა განვლო და 
ახალგაზრდა პოლიტიკოსების აღმოჩენისა თუ დაწინაურების ერთადერთ 
მექანიზმად დემოკრატიული არჩევნები შემოიღო, რომელიც ყოველწლიურად 
ჩატარდება.  

პოსტ-საარჩევნო პერიოდი 

„ლელოსთვის“ პოსტ-საარჩევნო პერიოდში ახალგაზრდების შენარჩუნება ერთ-ერთ 
მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამოსავალი წერტილი მათი 
ენთუზიაზმისა და მონდომების გაძლიერებაა. შესაბამისად, შექმნილია თემატური 
ჯგუფები, რომლებიც ისეთ საკითხებზე მუშაობენ, როგორებიცაა: ქაოტური 
განაშენიანება, მიუსაფარი ცხოველები და სხვა. ხელისუფლების 
წარმომადგენლებთან კომუნიკაციისა და აქციების გამართვის გზით ახალგაზრდული 
ორგანიზაციები ხელშესახებ შედეგებზე გასვლას ცდილობენ.  

ასევე ყურადღება ეთმობა საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებასაც, რათა 
ყოველ შემდეგ არჩევნებს „ლელოს“ ახალგაზრდა წევრები უფრო მონდომებულები 
შეხვდნენ. მაგალითად, იგეგმება საკრებულოს სხდომის მოდელიერების გამართვა. 
ახალგაზრდები გაეცნობიან მისი მუშაობის პრინციპს და მათთვის საინტერესო 
ამპლუაში აღმოჩნდებიან.  

„ლელო“ ეწინააღმდეგება საარჩევნო პერიოდში ახალგაზრდების გამოყენებისა და 
შემდეგ მათი მივიწყების პრაქტიკას და ცდილობს, რაც შეიძლება მეტი და 
მრავალფეროვანი აქტივობადაგეგმოს მათთვის. კვლევა ცხადყოფს, რომ 
ახალგაზრდულ ორგანიზაციას ამ ამოცანის შესასრულებლად საჭირო გამოცდილება 
და რესურსი უკვე აქვს. 

საქართველოსთვის 

პარტიის სტრუქტურა 

პარტია „საქართველოსთვის“ 2021 წელს ჩამოყალიბდა და მისი ორგანიზაციული 
სტრუქტურა კვლავ ფორმაციის პროცესშია. ახალგაზრდულ ორგანიზაციას უძღვება 



საქართველოს პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების ანალიზი 

 

 23 

ახალგაზრდული მდივანი და 4-კაციანი საბჭო, რომლის წევრებსაც გადანაწილებული 
აქვთ სხვადასხვა მიმართულება. ზემოხსენებული მდივანი ერთგვარი ხიდია 
პოლიტსაბჭოსა და ახალგაზრდულ აქტივს შორის. აღსანიშნავია, რომ პარტიის 
საქმიანობაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს რეგიონულიახალგაზრდული 
ორგანიზაციები, რომლებიც საბჭოს წევრებს ექვემდებარებიან.  

საყურადღებოა ის გარემოება, რომ საბჭოს 2 წევრი მუდმივად ესწრება ცენტრალური 
შტაბის შეხვედრებს და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათ ხმას პოლიტიკური 
ღირებულება აქვს. ერთ-ერთი რესპოდენტის თანახმად - „ახალგაზრდული ფრთა 
შეზრდილია პარტიის ძირითად ნაწილთან“. სხვა პარტიებისგან განსხვავებით 
აღნიშნული ახალგაზრდული ორგანიზაცია განცალკევებით მდგომ სტრუქტურულ 
ერთეულს არ წარმოადგენს.  

ცალკე ყურადღების ღირსია ახალგაზრდების როლი პარტია „საქართველოსთვის“ 
ცხოვრებაში. საქმიანობის 70%-ს ახალგაზრდები უძღვებიან და მათი რესურსის 
აქტიური ათვისება მიმდინარეობს.  

დღეისათვის პარტიის ვებგვერდზე ახალგაზრდული ორგანიზაციის შესახებ რაიმე 
სახის ინფორმაცია არ მოიპოვება. საზოგადოება მისი საქმიანობისთვის თვალ-ყურის 
დევნებას ვერც რომელიმე სოციალური ქსელიდან მოახერხებს.  

პარტიის წევრების მოტივაცია 

პარტია „საქართველოსთვის“ გარკვეულწილად იმ მესამე ძალად განიხილება, 
რომელსაც ქვეყანაში ძირეული ცვლილებების გატარება შეუძლია. აქედან 
გამომდინარე, აღნიშნული ფაქტორი ახალგაზრდების ძირითადი მოტივაციის 
წყაროა. გარდა ამისა, საყურადღებოა პარტიის ლიდერის ქარიზმა და მისი 
პოზიტიური დამოკიდებულება ახალგაზრდებისადმი. მათ განვითარებისთვისა და 
კარიერული წინსვლისთვის საჭირო ყველა პირობა აქვთ შექმნილი.  

მიმდინარე წელს პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის რიგები წევრთა პირადი 
სოციალური კაპიტალის გამოყენებით ივსებოდა. ცალკეული ინდივიდები იყვნენ 
ერთმანეთის მოტივაციის წყარო, რათა ჩაბმულიყვნენ პოლიტიკურ პროცესებში. 
პარტიის წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ ახალგაზრდების მოზიდვის 
სტრატეგია დასამუშავებელია და იგი ძირითადად ინოვაციურ ხედვას უნდა 
ეფუძნებოდეს.  

პარტიის წევრების საქმიანობა 

ვინაიდან პარტია სულ რამდენიმე თვეა რაც არსებობს, ახალგაზრდული 
ორგანიზაციის წევრები ძირითადად წინა საარჩევნო საქმიანობით იყვნენ 
დაკავებულნი და სხვა ტიპის გამოცდილება ჯერ ვერ დააგროვეს. ძირითადად 
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ორგანიზებას უწევდნენ შეხვედრებს, მუდმივ კომუნიკაციაში იყვნენ პარტიულ 
აქტივთან და სხვა.  

აღსანიშნავია, რომ პარტიის მიზანია მომავალში რაც შეიძლება მეტი 
საგანმანათლებლო პროექტი განახორციელოს, რათა ახალგაზრდებმა შეძლონ 
საკუთარი შესაძლებლობებისა და ცოდნის განვითარება. მთავარია, ახალგაზრდულ 
ორგანიზაციაში აღზრდილმა წევრებმა შეძლონ პოლიტიკურ პროცესებში 
გადანაცვლება.  

პარტიის რეგიონალური საქმიანობა 

რეგიონალური ახალგაზრდული ორგანიზაციები რამდენიმე მიმართულებით 
მუშაობენ. ძირითადად საარჩევნო კანდიდატების კამპანიებში არიან ჩართულნი და 
შეხვედრებს უწევენ ორგანიზებას. თუმცა, ამას გარდა, ისეთ ღონისძიებებსაც აწყობენ, 
როგორებიცაა: კინოს ჩვენება, ინტელექტუალური შეჯიბრება, სპორტული 
ჩემპიონატი, პოეზიის საღამო და სხვა.  

კარიერული წინსვლის პერსპექტივები 

ამ ეტაპზე ძნელია კონკრეტული მაგალითების მოშველიებით რაიმე ტენდენციაზე 
საუბარი, თუმცა, პარტია დაინტერესებულია, რომ ახალგაზრდებს 
თვითრეალიზებისთვის საჭირო ჯანსაღი გარემო შეუქმნას და ბიძგი მისცეს მათ 
პოლიტიკურ კარიერას. რესპოდენტების თანახმად შემდეგი წლები ახალგაზრდული 
რესურსის სრულ ათვისებას დაეთმობა და რაც პოლიტიკური კაპიტალის 
დაგროვების კუთხით ინდივიდების გააქტიურებას გამოიწვევს.  

პოსტ-საარჩევნო პერიოდი 

პარტია „საქართველოსთვის“ კვლავ განვითარების პროცესშია, აქედან გამომდინარე 
პოსტ-საარჩევნო პერიოდი სხვადასხვა მიმართულების დახვეწას დაეთმობა. პირველ 
რიგში, შემუშავდება ახალგაზრდული სტრატეგია და ის მექანიზმები, რომლებიც 
ახალგაზრდული ორგანიზაციის საქმიანობას უფრო აქტიურს და ეფექტიანს გახდის. 
ყურადღება გამახვილდება არასამთავრობო სექტორში პარტნიორების მოძიებაზე, 
რათა უფრო მეტ პროექტში შეძლონ ახალგაზრდებმა მონაწილეობის მიღება.   

ქართული ოცნება 

პარტიის სტრუქტურა 

„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ ახალგაზრდული პოლიტიკა 
პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ფარგლებში ხორციელდება, რომელსაც 
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გააჩნია როგორც ცენტრალური, ისე რეგიონალური ოფისები და იმართება არჩეული 
თავმჯდომარის მიერ.  

პარტიის „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ ვებგვერდსა თუ 
სოციალური მედიის ანგარიშებზე ახალგაზრდული ორგანიზაციის საქმიანობის 
შესახებ მუდმივად განახლებადი ინფორმაცია განთავსებული არ არის. თუმცა საიტის 
ახალი ამბების სექციაში მოიპოვება რამდენიმე სტატია, რომლებიც ზემოთხსენებული 
ორგანიზაციის დაარსების ისტორიასა და მის მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებს 
მიმოიხილავს.  

პარტიის წევრების მოტივაცია 

ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრების მთავარი მოტივაცია პოლიტიკურ 
პროცესებში მონაწილეობის სურვილია, რაც ლოგიკურია, რადგან ქართული ოცნება, 
როგორც მმართველი პარტია წესით უფრო მეტ შესაძლებლობას უნდა ქმნიდეს. გარდა 
ამისა, აქტიურ ახალგაზრდებს შეუძლიათ ჩაერთონ პროექტებში, დააგროვონ 
პოლიტიკური კაპიტალი და ცენტრალური, თუ რაიონული ორგანიზაციების 
თავმჯდომარეები გახდნენ.  

აღსანიშნავია, რომ „ქართული ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს“ 
ახალგაზრდების მოზიდვის კონკრეტული მექანიზმები და სტრატეგია გააჩნია. 
საჯარო შეხვედრების, სოციალური ქსელებისა და ახალგაზრდული პროექტების 
საშუალებით ისინი პარტიულ საქმიანობას ახალგაზრდებისთვის მიმზიდველს 
ხდიან.   

პარტიის წევრების საქმიანობა 

წინასაარჩევნო პერიოდში „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ 
ახალგაზრდული ორგანიზაცია დაკავებულია პარტიის ღონისძიებების 
ორგანიზებით, წევრების მობილიზებითა და სხვადასხვა პროექტის 
განხორციელებით. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ახალგაზრდული აქტივი ისეთ 
საკითხებზეც მუშაობს, როგორებიცაა: ქვეყნის ევრო-ატლანტიკური კურსი, გარემოს 
დაცვა, ეკოლოგია, საერთაშორისო ურთიერთობები, საკანონმდებლო ინიციატივები 
და სხვა. 

პარტიის რეგიონალური საქმიანობა 

„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ ახალგაზრდული 
ორგანიზაციის პროექტები შედარებით დიდი მასშტაბების არის და მიმდინარე 
გამოწვევებს პასუხობს. მაგალითად, 2019 წელს საქართველოს ევროპის საბჭოს 
თავმჯდომარეობასთან დაკავშირებით სპეციალური კვირეული ჩატარდა, რომელშიც 
მონაწილოება ათიათასობით მოქალაქემ მიიღო. გარდა ამისა, კოვიდ პანდემიის 
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სამართავად შეიქმნა მოხალისეთა ერთიანი შტაბი. ეს უკანასკნელი 3000-ზე მეტ 
ახალგაზრდას აერთიანებს. ზემოთ ხსენებული პროექტები ახალგაზრდული 
ორგანიზაციის ინტერესებსა და შესაძლებლობებზე მკაფიო წარმოდგენას გვიქმნის.  

კარიერული წინსვლის პერსპექტივები 

ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებს ყველანაირი შესაძლებლობა აქვთ შექმნილი 
იმისთვის, რომ რეალურ პოლიტიკაში გადაინაცვლონ. მაგალითად 2017 და 2021 
წლების ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე რაიონული 
ორგანიზაციების წევრები წარმოდგენილი იყვნენ, როგორც პარტიის პროპორციულ 
სიებში, ისე მაჟორიტარებად და მერობის კანდიდატებად. ზემოთ თქმული 
დასტურდება აღნიშნული ორგანიზაციის თავმჯდომარის მაგალითითაც. იგი უკვე 
მეორე ვადით აირჩიეს თბილისის საკრებულოს წევრად. აღსანიშნავია, რომ 
ახალგაზრდული აქტივი ჩართულია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული 
საქართველოს“ მიერ წარმოებულ პოლიტიკურ პროცესებში და შეხება აქვს 
პოლიტიკურ ფიგურებთან და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საკითხებთან.  

პოსტ-საარჩევნო პერიოდი 

პოსტ-საარჩევნო პერიოდში „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ 
ახალგაზრდული ორგანიზაცია შემეცნებითი, კულტურული თუ სპორტული 
ღონისძიებების ჩატარებითაა დაკავებული, რათა თავიდან აირიდოს წევრების 
დემოტივაციის პრობლემა. გარდა ამისა, ახალგაზრდები აქტიურად არიან ჩართული 
საერთაშორისო თუ ადგილობრივ პროექტებში. 

ევროპული საქართველო 

პარტიის სტრუქტურა 

ამჟამად „ევროპული საქართველოს“ ახალგაზრდული ორგანიზაციის სტრუქტურა და 
წესდება არ არსებობს, თუმცა მის კონცეფციაზე აქტიურად მუშაობენ. პარტიამ 
მიზნად დაისახა, რომ ახალგაზრდები პირდაპირ ჩართოს პოლიტიკურ პროცესში, 
რათა ცალკე გამოყოფილი ორგანიზაცია მათი რეალიზების შემაფერხებელი 
ბიუროკრატიულ რგოლად არ იქცეს. დღეისათვის ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, 
განურჩევლად ასაკისა, შეუძლია გამოვიდეს ინიციატივით და ჩაერთოს პარტიის 
ძირითად საქმიანობაში. განიხილება ვერსია, რომ „ევროპულმა საქართველომ“ უარიც 
კი განაცხადოს ახალგაზრდული ორგანიზაციის შექმნაზე. შესაძლოა, დღეისათვის 
კვლავ არსებობდეს ძველი ახალგაზრდული ორგანიზაციის ნაშთი, თუმცა 2020 წლის 
გარდაქმნების შემდეგ პარტიაში დარჩენილი ბირთვი სრული რეორგანიზაციისკენ 
ისწრაფვის.   
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აღსანიშნავია, რომ „ევროპული საქართველოს“ ვებგვერდზე ახალგაზრდული 
ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაცია განთავსებული არ არის, რაც ასეთი 
სტრუქტურული ერთეულის არარსებობით აიხსნება. გარდა ამისა, ახლაგაზრდების 
საქმიანობის ცნობადობის ასამაღლებლად სოციალურ ქსელებში საჯარო გვერდის 
შექმნის პრაქტიკასაც არ იყენებენ.  

პარტიის წევრების მოტივაცია 

„ევროპულ საქართველოში“ ახალგაზრდები საერთო ფასეულობების, 
ღირებულებებისა და იდეების გარშემო ერთიანდებიან. რესპოდენტის თანახმად, 
სწორედ ზემოთ ხსენებული ფაქტორები განასხვავებს პარტიებს ერთმანეთისგან. მისი 
თქმით, დღეისათვის ისეთი კონკურენტული გარემოა შექმნილი, რომ 
თანამდებობაზე დანიშვნა თუ საარჩევნო სიაში ჩასმა წევრების მოზიდვის ფართოდ 
გავრცელებული პრაქტიკაა.  

საყურადღებოა, რომ ახალგაზრდების დიდი ნაწილი მოტივირებულია გავლენა 
ჰქონდეს პოლიტიკურ პროცესზე, რის შესაძლებლობასაც პარტია მის ყველა წევრს 
აძლევს. პოლიტსაბჭო გადაწყვეტილებებს არა კარს მიღმა, არამედ საერთო 
განხილვების შედეგად იღებს. მოტივაციის ერთ-ერთი წყარო შეიძლება იყოს პარტიის 
ლიდერების მიმართ არსებული სიმპათიები და მათი მიერ გამოხატული პოზიციების 
მხარდაჭერა.  

პარტიის წევრების საქმიანობა 

ახალგაზრდები სხვადასხვა მიმართულებით შეიძლება მუშაობდნენ, რაც მეტწილად 
მათ ინტერესებზეა დამოკიდებული. მაგალითად, ჩართულნი არიან საარჩევნო 
კამპანიის დაგეგმვის პროცესში, სწავლობენ რეკლამებისთვის სცენარების წერას და 
ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ მათი უმეტესობა დასაქმებულია სხვა სამსახურში და 
„ევროპულ საქართველოში“ არა რაიმე მატერიალური მიზნით, არამედ ახალი 
იდეების გასაჟღერებლად თუ განსახორციელებლად წევრიანდებიან.  

პარტიის რეგიონალური საქმიანობა 

ახალგაზრდები რეგიონებშიც ყოველგვარი ორგანიზაციული ბარიერების გარეშე 
მუშაობენ და პირდაპირ არიან ჩართულნი პარტიის ძირითად საქმიანობაში. 
„ევროპულ საქართველოში“ ყურადღება გამახვილებულია არა ასაკზე, არამედ 
უნარებსა და შესაძლებლობებზე. რესპოდენტის თანახმად, მათი უმეტესობა უფრო 
მოტივირებული ხდება, როდესაც მარტივად ახერხებენ ორგანიზაციის საქმიანობაში 
ჩაბმას. მაგალითად, საარჩევნო კამპანიის სარეკლამო რგოლებში ცნობადი და 
გამოცდილი პოლიტიკოსების ნაცვლად ხშირად ახალგაზრდები ფიგურირებდნენ.  
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კარიერული წინსვლის პერსპექტივები 

„ევროპული საქართველოს“ თითოეულ წევრს თანაბრად შეუძლია წამოაყენოს 
ინიციატივა, მხარდაჭერის მოპოვების შემთხვევაში განახორციელოს იგი და 
აქტიურად იყოს ჩართული პარტიის საქმიანობაში. შესაბამისად კარიერული 
წინსვლისთვის ყველასთვის ერთნაირი და სამართლიანი გარემოა შექმნილი.   

პოსტ-საარჩევნო პერიოდი  

პოსტსაარჩევნო პერიოდი ძირითადად პარტიის ორგანიზაციულ განვითარებას 
ხმარდება. ახალგაზრდებს დასახული აქვთ გეგმები და ცდილობენ სხვადასხვა 
პროექტისა თუ ინიციატივის განხორცილებით თავისი წვლილი შეიტანონ 
პოლიტიკურ პროცესში. მაგალითად, ამჟამად „პოლიტიკური სკოლის“ იდეაზე 
მუშაობენ, რომლის ფარგლებშიც განსაკუთრებული გამოცდილების მქონე სპიკერები 
საინტერესო თემებზე ისაუბრებენ. შეიძლება ითქვას, რომ არჩევნების შემდეგ 
ცალკეულ ინიციატივებზე სამუშაოდ საჭირო დრო უფრო ხელმისაწვდომი ხდება.  

ვინაიდან „ევროპული საქართველოს“ რიგები პოლიტიკურ პროცესზე გავლენის 
მოხდენით დაინტერესებული ინდივიდებით არის შევსებული, პოსტ-საარჩევნო 
პერიოდში მათი შენარჩუნება მარტივია. პარტია მუდმივად ფუნქციონირებს და 
თითოეული ინდივიდის ინიციატივას ყურადღებით ეკიდება.   

ლეიბორისტული პარტია 

პარტიის სტრუქტურა 

ლეიბორისტული პარტიის საქმიანობაში მისი ახალგაზრდული ორგანიზაცია 
განსაკუთრებულ როლს თამაშობს. მას პარტიის თავმჯდომარისა და პოლიტიკური 
კომიტეტის მიერ დანიშნული პირი ხელმძღვანელობს. აღსანიშნავია, რომ ამ 
მიმართულებით რეფორმების განხორციელება იგეგმება და აღნიშნული პოსტი 
არჩევითი გახდება. 2020 წელს თბილისის ახალგაზრდული ორგანიზაციის უკეთ 
სამართავად შეიქმნა 5 არჩევითი წევრისგან დაკომპლექტებული საბჭო, რომლის 
ფუნქციონირებაში მონაწილეობას ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარეც 
იღებს. ხსენებული მოდელი დაკვირვების პროცესშია და მომავალში შეიძლება სხვა 
ქალაქებშიც დაინერგოს.  

აღსანიშნავია, რომ ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციები 
რამდენიმე ძირითად ქალაქშია წარმოდგენილი. მათ რიცხვს მიეკუთვნება თბილისი, 
ქუთაისი, რუსთავი და ა.შ. მწირი ფინანსური რესურსებიდან გამომდინარე ვერ 
ხერხდება მთელი საქართველოს დაფარვა. თუმცა, თუ რომელიმე რეგიონში ან 
ქალაქში აქტიური ახალგაზრდა გამოჩნდება, იგი პარტიის ხელმძღვანელობის მიერ 
ადგილობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარედ ინიშნება.  
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კადრების რეკრუტირების მიზნით შექმნილია ონლაინ პლატფორმა, რომელიც 
ახალგაზრდებს ლეიბორისტულ პარტიაში გაწევრიანებისკენ მოუწოდებს. ამჟამად 
მრავლად არიან ისეთი პირები, რომლებიც ახალგაზრდულ ორგანიზაციას 
ზემოხსენებული პლატფორმის საშუალებით შემოუერთდნენ და დღემდე 
აგრძელებენ მათთვის საინტერესო საკითხებზე მუშაობას.  

პარტიის საიტზე ან სოციალური მედიის გვერდებზე ახალგაზრდული 
ორგანიზაციისა თუ მისი წევრების შესახებ საჯარო ინფორმაცია განთავსებული არ 
არის. თუმცა, ვებგვერდის ძველ ვერსიაში სპეციალური ადგილი ეთმობოდა პარტიის 
სტრუქტურის, პარტიისა და წევრების გამოცდილების მიმოხილვას.  

პარტიის წევრების მოტივაცია 

ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრების მთავარი მამოტივირებელი ფაქტორი 
თავისუფალ გარემოში თანამოაზრეებთან ერთად მათთვის საინტერესო საკითხებზე 
მუშაობის შესაძლებლობაა. კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით კი შეუძლიათ, 
აქტიურად ჩაერთონ არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ 
ღონისძიებებში. თუ რომელიმე მათგანი განსაკუთრებულ ყურადღებას გამოიჩენს 
პოლიტიკისადმი, პარტიის ხელმძღვანელობა მათ რესურსს სწორი მიმართულებით 
ავითარებს. მაგალითად, შესაძლებლობა ეძლევათ, გამოჩნდნენ ვიდეო რგოლებში, 
გამოვიდნენ სიტყვით, მისცენ ინტერვიუ და საარჩევნო კანდიდატებადაც კი 
დასახელდნენ. აღსანიშნავია, რომ პარტიის შიგნით მეგობრულ გარემოსთან ერთად 
ჯანსაღი კონკურენციაც არის.  

პარტიის წევრების საქმიანობა 

მისასალმებელი ფაქტია, რომ ახალგაზრდულ ორგანიზაციას მნიშვნელოვანი 
წვლილი მიუძღვის ლეიბორისტული პარტიის ზოგადი ხედვისა და პოზიციების 
ჩამოყალიბებაში. ასევე ისეთ საქმიანობებშია ჩართული, როგორებიცაა: წინა 
საარჩევნო კამპანიის დაგეგმვა და სისრულეში მოყვანა, ექსპერტებთან 
კონსულტაციების გავლა, მარკეტინგული აქტივობების განხორციელება, სოციალური 
ქსელების მართვა და სხვა. საყურადღებოა ისიც, რომ 25-კაციან პოლიტსაბჭოში 
მინიმუმ 8-9 წევრი ახალგაზრდაა და ისინი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
მონაწილეობენ. 

პარტიის რეგიონალური საქმიანობა 

რეგიონებში ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციები ფართო 
ავტონომიით სარგებლობენ. აქტიურად არიან ჩართულნი წინასაარჩევნო პროგრამის 
შემუშავებაში, რომელიც მხოლოდ მათ მუნიციპალიტეტებში არსებულ პრობლემებსა 
და საჭიროებებზეა ფოკუსირებული. გარდა ამისა, ახალგაზრდები სათანადო 
ყურადღებას უთმობენ საგანმანათლებლო, სოციალურ, ცხოველთა დაცვისა თუ სხვა 
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საკითხებს. მაგალითად, ორი წლის წინ მათი მთავარი მოთხოვნა ქუთაისში 
სტუდენტებისთვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების დაწესება იყო. თემის 
წინა პლანზე წამოწევამ, აქციების გამართვამ და ადგილობრივი ხელისუფლების 
წარმომადგენლებთან ხშირი შეხვედრების გამართვამ პოზიტიური შედეგი გამოიღო.  

საყურადღებოა, რომ რეგიონებში ვერ ხერხდება ისეთი პროექტების განხორციელება, 
რომლებსაც ფინანსური რესურსები სჭირდებათ. ერთ-ერთი რესპოდენტის თანახმად, 
თბილისის ახალგაზრდულ ორგანიზაციასაც კი არ აქვს ცალკე ბიუჯეტი. 
მიუხედავად იმისა, რომ პარტია მიზნობრივი პროექტებისთვის თანხის გამოყოფას 
ზოგჯერ ახერხებს, ახალგაზრდები მაინც შეზღუდული რესურსების პირობებში 
საქმიანობენ. 

კარიერული წინსვლის პერსპექტივები 

ლეიბორისტულ პარტიაში ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც პოლიტიკაში 
აქტიურად ჩართვა სურთ, საკმაოდ ჯანსაღი გარემოა შექმნილი. კარიერული 
წინსვლის საწყის ეტაპზე საპროტესტო აქციებსა და საარჩევნო პროცესებში 
მონაწილეობა უწევთ, თუმცა გარკვეული გამოცდილების დაგროვების შემდეგ 
შესაძლოა ადგილობრივი თვითმმართველობისა თუ საპარლამენტო არჩევნებში 
კანდიდატებად დასახელდნენ. მაგალითად, ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
ამჟამინდელი თავმჯდომარე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პროპორციული 
სიით დეპუტატობის, ხოლო 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებში თბილისის მერობის კანდიდატი იყო. ცალკე ყურადღების ღირსია ის 
ფაქტი, რომ 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში თბილისში 
მაჟორიტარობის 10 კანდიდატიდან 8 ახალგაზრდა მონაწილეობდა.  

ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები შესაძლოა პარტიაშივე დასაქმდნენ. 
მიუხედავად იმისა, რომ მწირი ფინანსური რესურსებიდან გამომდინარე ბევრი 
თანამშრომელი ვერ აჰყავთ ხოლმე, თუ ვაკანტური ანაზღაურებადი შტატი 
გამოჩნდება, პრიორიტეტი ახალგაზრდებს ენიჭებათ.  

პოსტ-საარჩევნო პერიოდი 

არჩევნების შემდეგ ახალგაზრდული ორგანიზაცია მიზნობრივი პროექტების 
განხორციელებაზეა ორიენტირებული. პირველ რიგში აორგანიზებენ თემატურ 
ტრენინგებს, რათა სხვადასხვა საკითხით დაინტერესებულმა ახალგაზრდებმა უფრო 
მეტი ცოდნა დააგროვონ. გარდა ამისა, გეგმავენ დებატებს, ინტელექტუალურ 
კონკურსებსა და სხვა აქტივობებს. აღსანიშნავია, რომ ქვეყანაში მიმდინარე 
პროცესებიდან გამომდინარე ახალი იდეები შესაძლოა სპონტანურადაც წარმოიშვას. 
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სტრატეგია აღმაშენებელი 

პარტიის სტრუქტურა 

პარტიის „სტრატეგია აღმაშენებელი“ ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში ამჟამად 
სტრუქტურული რეორგანიზაცია მიმდინარეობს. მისი წესდება განხილვის 
პროცესშია და პოლიტსაბჭო უახლოეს მომავალში დაამტკიცებს. აღნიშნული 
დოკუმენტის თანახმად, ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები ყრილობის 
საშუალებით ირჩევენ: 

• ორგანიზაციის თავმჯდომარეს - წარმოადგენს უმაღლესი თანამდებობის 
პირს, რომელიც კოორდინაციას უწევს სტრუქტურული ერთეულებისა და 
თანამდებობის პირების კოორდინირებულ საქმიანობას. გარდა ამისა, 
გააჩნია პოლიტიკური განცხადებების გაკეთების უფლებამოსილება; 

• ორგანიზაციის მმართველ საბჭოს - ისმენს ორგანიზაციის თავმჯდომარის, 
მდივნების, რეგიონული, რაიონული და საქალაქო ორგანიზაციების 
ანგარიშებს და ამტკიცებს ახალგაზრდული ორგანიზაციის პოლიტიკური 
კურსის განმსაზღვრელ დოკუმენტებს. იგი 15 წევრისგანაა 
დაკომპლექტებული, რომლებიც საკუთარი შემადგენლობიდან მმართველი 
საბჭოს თავმჯდომარეს ირჩევენ; 

• ორგანიზაციის აღმასრულებელ სამდივნოს - ყრილობებს და 
აღმასრულებელი საბჭოს სხდომებს შორის ორგანიზაციის საქმიანობის 
წარმმართველი ორგანოა. იგი 2 წლის ვადით არჩეული 9 წევრისგან შედგება, 
რომლებიც პირველივე სხდომაზე ირჩევენ ორგანიზაციის აღმასრულებელ 
მდივანს. ეს უკანასკნელი კი ძირითადად სამოქმედო გეგმის შემუშავებითა 
და სხვადასხვა ტიპის განცხადებების გაკეთებით არის დაკავებული.  

• სარევიზიო კომისიას - აკონტროლებს წესდების შესრულებასთან და 
ორგანიზაციის ფინანსებთან დაკავშირებულ საკითხებს. რევიზიის შედეგად 
გამოტანილ დასკვნებს წარუდგენს ორგანიზაციის თავმჯდომარეს. 

 

ახალი წესდების თანახმად, 15-კაციან საინიციატივო ჯგუფს საშუალება ექნება 
კონფერენციის მოწვევით დააარსოს რაიონული, საქალაქო ან რეგიონული 
ახალგაზრდული ორგანიზაცია, რომელიც მმართველი საბჭოს წინაშე იქნება 
ვალდებული.  

ზემოთ მოყვანილი წესდება ახალგაზრდულ ორგანიზაციას უფრო 
სტრუქტურირებულს გახდის. მიმდინარე პერიოდში კი შემდეგნაირ ვითარებას 
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ვაწყდებით. ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პოლიტსაბჭოს წევრია 
და კენჭისყრის პროცესში ხმის უფლებით სარგებლობს. რესპოდენტის თანახმად, 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ინტერესები ყოველთვის 
გათვალისწინებულია. ამჟამად სტრატეგია აღმაშენებლის ახალგაზრდული 
ორგანიზაციები ძირითადად მსხვილ ქალაქებშია (თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი და 
სხვა) წარმოდგენილი და მათი საქმიანობა ცენტრიდან - თბილისიდან იმართება.  

ახალგაზრდული ორგანიზაციის შესახებ პარტიის ვებგვერდზე ინფორმაცია 
განთავსებული არ არის, თუმცა ამ კუთხით ცვლილებები იგეგმება. აღსანიშნავია, რომ 
აქტიურად იყენებენ Facebook გვერდს სახელად „სტრატეგია აღმაშენებლის 
ახალგაზრდული ორგანიზაცია“, რომელზეც განთავსებულია 40-მდე წევრის მოკლე 
ბიოგრაფია, მათი როლი პარტიაში და ფოტოსურათი.  

პარტიის წევრების მოტივაცია 

პარტია „სტრატეგია აღმაშენებელში“ ახალგაზრდები მომავალ მამოძრავებელ ძალად 
მიიჩნევიან. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათ აზრს დიდ ყურადღებას 
აქცევენ. შესაძლებლობა ეძლევათ აქტიურად ჩაერთონ საარჩევნო კამპანიებში, 
პროექტების შემუშავების პროცესში, საგანმანათლებლო ღონისძიებებში და სხვა. 
გარდა ამისა, მაღალია იმის შანსი, რომ დასახელდნენ საარჩევნო კანდიდატად, 
საკუთარი როლი იპოვონ პარტიის საქმიანობაში ან გაწეული სამსახურისთვის 
მიიღონ ანაზღაურება. ამ ყველაფერს თან ერთვის მეგობრული გარემო, რაც 
ახალგაზრდების მოტივაციაზე პოზიტიურად მოქმედებს. 

პარტიის წევრების საქმიანობა 

სტრატეგია აღმაშენებლის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები რამდენიმე 
მიმართულებით მუშაობენ. აქტიურად არიან ჩართული წინა საარჩევნო პროცესებში. 
მაგალითად, მონაწილეობენ საარჩევნო შტაბების საქმიანობებში, განაწილებულნი 
არიან საარჩევნო უბნებსა თუ ოლქებზე და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, პარტიის მიერ 
ორგანიზებული პროექტების საშუალებით უწყვეტ რეჟიმში იღებენ არაფორმალურ 
განათლებას. ამის კარგი მაგალითია მათი ჩართულობა საპარლამენტო საქმიანობის 
მონიტორინგში, რის შედეგადაც ახლოდან ეცნობიან კანონშემოქმედებით პროცესს. 
ესწრებიან როგორც კომიტეტების სხდომებს, ისე დეპუტატებთან გამართულ 
ინდივიდუალურ შეხვედრებსაც. ამ გზით ახალგაზრდები უფრო მეტ ინტერესს 
იჩენენ პარტიისადმი და ხანგრძლივი თანამშრომლობაც ყალიბდება. 

პარტიის რეგიონალური საქმიანობა 

საყურადღებოა, რომ რეგიონული ახალგაზრდული ორგანიზაციები ცენტრალური 
ოფისიდან, კერძოდ თბილისიდან კონტროლდებიან. მაგალითად, ნებისმიერმა 
დაინტერესებულმა პირმა (წევრმა) მისი იდეა ცენტრალურ ახალგაზრდულ 
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ორგანიზაციას უნდა გააცნოს და ეს უკანასკნელი წყვეტს გამოყოს თუ არა მის 
განსახორციელებლად საჭირო მატერიალური თუ არამატერიალური რესურსები. 
მთავარია იდეა არ ეწინააღმდეგებოდეს პარტიის იდეოლოგიას და არ სცდებოდეს 
ადეკვატურობის ფარგლებს.  

კარიერული წინსვლის პერსპექტივები 

პარტიაში „სტრატეგია აღმაშენებელი“ აქტიურად უჭერენ მხარს მონდომებული 
ახალგაზრდების კარიერულ წინსვლას. თუ რომელიმე მათგანის გამოცდილება, 
პოტენციალი და მიზნები ყურადღებას მიიქცევს, შესაძლოა საარჩევნო კანდიდატად 
დასახელდეს. ასევე ნებისმიერ წევრს შეუძლია არჩევნებში მონაწილეობის მიღების 
მიზნით პარტიის ხელმძღვანელობას თავისი კანდიდატურა შესთავაზოს.  

რესპოდენტის თანახმად, 2021 წლის ადგილობრივის თვითმმართველობის 
არჩევნებში სტრატეგია აღმაშენებლის კანდიდატების უმეტესობა ახალგაზრდა იყო. 
ამის კარგი მაგალითია ახმეტისა და ჭიათურის პროპორციული სიის პირველ და 
მეორე ნომრად დასახელებული ახალგაზრდები. 

პოსტსაარჩევნო პერიოდი 

ახალგაზრდული ორგანიზაცია პოსტ-საარჩევნო პერიოდშიც აქტიურად 
ფუნქციონირებს. მთელი დატვირთვა საგანმანათლებლო პროექტებზე მოდის. ასევე, 
ახალგაზრდებს საშუალება ეძლევათ მათთვის საინტერესო საკითხებზეც იმუშაონ და 
გამოცდილება დააგროვონ. 
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ექსპერტთა შეფასებები 

აღნიშნული კვლევის ფარგლებში შესწავლილი პარტიების ახალგაზრდული 
ორგანიზაციების წარმომადგენლები მათ ამჟამინდელ საქმიანობასა და 
ორგანიზაციულ განვითარებას საკუთარი სტანდარტებით აფასებენ, რაც რეალურ 
გამოწვევებს ყურადღების მიღმა ტოვებს. მიუხედავად იმისა, რომ გამოკითხული 
ახალგაზრდების უმეტესობა ღიად საუბრობდა მთელ რიგ პრობლემებსა თუ 
გამოწვევებზე, მათი ნარატივის შესწავლამ მხოლოდ პოზიტიური და ოპტიმისტური 
ტენდენციები გამოავლინა.  

მაქსიმალურად ობიექტური სურათის მისაღებად და საკვლევი საკითხის გარშემო 
არსებული პრობლემების გამოსავლენად კრიტიკული მოსაზრებების გაანალიზება 
გახდა საჭირო. დარგის ექსპერტებთან ჩატარებული სიღრმისეული ინტერვიუების 
შედეგად ნათელი გახდა პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების 
პოლიტიკური სისუსტის გამომწვევი მიზეზები. თითოეული მათგანი შემდეგ 
ქვეთავებშია განხილული. 

ექსპერტი ზაზა ბიბილაშვილი - ჭავჭავაძის ცენტრი  

ბატონი ზაზა ბიბილაშვილის მოსაზრებით, ქართული პარტიების 99%-ს არ აქვს 
გააზრებული და თანმიმდევრული ახალგაზრდული პოლიტიკა, რაც თავის მხრივ 
ართულებს ახალგაზრდა წევრთა მოზიდვისა და მათი პოლიტიკით დაინტერესების 
პროცესს. გარდა ამისა, პარტიები არ იკვლევენ ახალგაზრდების დღის წესრიგში 
შემავალ საკითხებს და შესაბამისად, მათი ინიციატივები ნაკლებად ეხმიანება 29 
წლამდე ასაკის ელექტორატის ინტერესებსა და საჭიროებებს. ამ კუთხით 
ერთადერთი გამონაკლისი პოლიტიკური პარტია „გირჩი“ იყო, რომელიც წლების 
განმავლობაში მუშაობდა სამხედრო სავალდებულო სამსახურიდან ახალგაზრდების 
განთავისუფლებისა და მსუბუქი ნარკოტიკული საშუალებების დეკრიმინალიზაცია-
ლეგალიზაციიის საკითხებზე. ზემოთ ხსენებული პრობლემების კრეატიული 
გზებით გადაჭრის მცდელობებმა გირჩს ახალგაზრდა ამომრჩევლის დიდი ნაწილის 
მხარდაჭერა მოუტანა. სახელისუფლებლო (ქართული ოცნება-დემოკრატიული 
საქართველო) და მთავარი ოპოზიციური (ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა) 
პარტიებისთვის კი ახალგაზრდები ერთგვარ „ქვეითთა რაზმს“ წარმოადგენენ, 
რომლებიც მონაწილეობენ მიტინგებში, არიგებენ ბუკლეტებს და ასრულებენ 
სხვადასხვა ტიპის დავალებებს. ორგანიზებულად მოქმედი ახალგაზრდული ფრთა 
არ ნიშნავს ჯანსაღი ახალგაზრდული პოლიტიკის არსებობას. დღეისათვის 
საქართველოში შემდეგნაირი რეალობაა ჩამოყალიბებული: ასაკით ახალგაზრდა 
პარტიულად აქტიური მოქალაქეები არა თავიანთ ან მათი თანატოლების, არამედ 
ზემდგომთა, კერძოდ უფროსი პოლიტიკური თაობის, ინტერესებს ემსახურებიან. 
არსებული სიტუაციის გამოსწორების წინაპირობა კი ამ ეტაპზე არ შეიმჩნევა.  



საქართველოს პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების ანალიზი 

 

 35 

ახალგაზრდული პოლიტიკის ჩამოყალიბებისა და რეალურ ცხოვრებაში გატარების 
კუთხით პარტიებს რაიმე სახის სერიოზული ნაბიჯები ჯერ არ გადაუდგამთ, რაც 
ნაწილობრივ იმით აიხსნება, რომ ზემოთ ხსენებულ ორგანიზაციებში შიდა 
პარტიული დემოკრატია არ არსებობს. დღეისათვის სხვადასხვა საკითხით 
დაინტერესებულ პოლიტიზირებულ ახალგაზრდებს თავის წარმოჩენის ორი გზა 
აქვთ: გაიცნონ და დაუახლოვდნენ რომელიმე პარტიის გავლენიან წევრს, ან 
აქტიურად ჩაერთონ საპროტესტო ღონისძიებებში. აღნიშნული სისტემის 
შენარჩუნებაში დიდი წვლილი მიუძღვით ძველ პოლიტიკურ ელიტის 
წარმომადგლნელები, რომლებიც არ თმობენ ძალაუფლებას და მაქსიმალურად 
ეწინააღმდეგებიან ქმედუნარიანი ახალი სახეების აღმოცენებას. სიტუაციის 
უკეთესობისკენ შესაცვლელად აუცილებელია პოლიტიკაში თვითდამკვიდრების 
მერიტოკრატიული მექანიზმების ამუშავება. ახალგაზრდები პოლიტიკურ პროცესში 
ლეგიტიმურად უნდა მონაწილეობდნენ და მათი უნარები, ცოდნა და ამბიცია 
განსაზღვრავდეს მათსავე კარიერულ წინსვლას. დღევანდელი რეალობა კი 
ცხადყოფს, რომ პარტიები ისეთ რესურსებს, როგორებიცაა ფინანსები, სატელევიზიო 
ეთერი და სხვანი, არათანაბრად ანაწილებენ და ახალი პოლიტიკოსების აღზრდაში 
არ აბანდებენ. შესაბამისად, ახალგაზრდებს არ აქვთ პარტიაში გაწევრიანების 
მოტივაცია, ვინაიდან იციან რომ არავინ მოუსმენს და მათი კარიერული 
განვითარების გზაც საკმაოდ ბუნდოვანია.  

საყურადღებოა ის გარემოება, რომ გამოკითხული ახალგაზრდული ორგანიზაციების 
წევრები პარტიის შიგნით კარიერული წინსვლის შესაძლებლობებს საკმაოდ 
პოზიტიურად აფასებენ და მთავარ წინაპირობად ინდივიდის უნარებს, 
შრომისმოყვარეობასა და მონდომებას ასახელებენ. ამის საწინააღმდეგოდ კი 
ექსპერტები პიროვნული განვითარების შემზღუდველ არაჯანსაღ სისტემაზე 
საუბრობენ. შეიძლება ითქვას, რომ დღეისათვის პარტიულ ცხოვრებაში ჩართული 
ახალგაზრდობა სიტუაციის ჯეროვნად შეფასების კუთხით ნაკლებად გამოცდილია.  

შიდაპარტიული დემოკრატიის არარსებობა არამხოლოდ ახალგაზრდების 
პოლიტიკაში ჩართვის პროცესს აფერხებს, არამედ თავად პარტიებისა და მათი 
ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობაზეც უარყოფითად აისახება. ბატონი 
ზაზა ბიბილაშვილის მოსაზრებით, დღეისათვის ძალიან რთულია ისეთი პარტიის 
დასახელება, რომელშიც ახალგაზრდებს ფორმალურად ან არაფორმალურად გავლენა 
აქვთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე.  

ასევე ყურადღების ღირსია ახალგაზრდული საქმიანობის თანაზომადი დაფინანსების 
საკითხი. ზოგადად პარტიებში ცალკეულ თემებზე მომუშავე ჯგუფებს მუდმივ 
რეჟიმში უწევთ ბრძოლა ფინანსური რესურსებისათვის. ახალგაზრდები კი ზემოთ 
ხსენებულ ჯგუფებში არიან გაბნეული და განყენებულად იშვიათად მოქმედებენ. 
მაგალითად, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში იყო პერიოდი, როდესაც რამდენიმე 
ორგანიზაცია (დროა, თავისუფალი ზონა და ა.შ) ერთდროულად ფუნქციონირებდა 
და ახალგაზრდები გავლენის ჯგუფებში იყვნენ გადანაწილებულნი. მსგავსი 
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ორგანიზაციების დაფინანსება არა მათ ეფექტიან ფუნქციონირებაზე, არამედ 
კონკრეტული ინტერეს ჯგუფებისადმი ერთგულებაზეა დამოკიდებული. 
რესპოდენტის მოსაზრებებზე დაყრდნობით შეიძლება დავასკვნათ, რომ 
შიდაპარტიული დაფინანსების მოდელები იმდენად არაჯანსაღია, რომ ინიციატივის 
მქონე ახალგაზრდებში დემოტივაციის წყარო შეიძლება გახდეს.  

შესაძლოა პარტიული ცხოვრებით დაინტერესებული ახალგაზრდები დიდ 
ყურადღებას უთმობენ კარიერული წინსვლის, პოლიტიკური წონის მოპოვებისა თუ 
ქმედითი ნაბიჯების გადადგმის შესაძლებლობების განხილვას, თუმცა კონკრეტული 
გადაწყვეტილების მიღებამდე დიდი ალბათობით სასურველი პოლიტიკური 
ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაციას ეცნობიან. სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში 
პარტიების შესახებ ინფორმაცია საჯარო სივრცეში ხელმისაწვდომი არ არის. 
რესპოდენტის თანახმად, რამდენიმე პარტიის წესდების მოსაპოვებლად პოლიტიკურ 
ლიდერებთან დაკავშირება ან ინფორმაციის ოფიციალურად გამოთხოვა გახდა 
საჭირო. ასევე, პრაქტიკულად არ არსებობს ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში 
გაწევრიანების ფორმალიზებული მეთოდებიც. ინფორმაციაზე წვდომის კუთხით 
შედარებით რთული ვითარებაა რეგიონებში, თუმცა, ზოგადი ფონი ერთიანად მძიმეა 
მთელ ქვეყანაში. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ახალგაზრდულ ორგანიზაციებში 
ახალი წევრების მიღების პროცესი წესით ქაოტური და თვითრეგულირებადი უნდა 
იყოს. თუმცა, ეს საკითხი ჯერ-ჯერობით პარტიების დღის წესრიგში არ დგას.  

ბატონი ზაზა ბიბილაშვილის მოსაზრებით, პრობლემის სათავე პოლიტიკოსთა 
ინტერესებშია. მათთვის განათლებული, მოტივირებული, სუფთა ბიოგრაფიის მქონე, 
უცხო ენების მცოდნე თუ ახალ ტექნოლოგიებში გარკვეული ახალგაზრდები 
საფრთხედ განიხილებიან. შესაბამისად, პოლიტიკური ელიტები ქმნიან ილუზიას, 
რომ მათი პარტიები ახალგაზრდებს შესაძლებლობათა გამოვლენის საშუალებას 
აძლევენ, სინამდვილეში კი საკუთარი პოზიციების გაძლიერებისკენ ისწრაფვიან და 
ახალი ქმედუნარიანი სახეების გამოჩენას აფერხებენ.  

სიტუაციის გამოსწორება არა პოლიტიკოსებს, არამედ მხოლოდ პრინციპულ 
ახალგაზრდებს შეუძლიათ, რომლებიც პარტიის შიგნით პოლიტიკური 
წინსვლისთვის საჭირო ფორმალური პროცედურებისა და წესების შემოღებისთვის 
იბრძოლებენ. თუმცა, მთავარია ცალკეულმა ინდივიდებმა საერთო ინტერესებს 
უერთგულონ და მიზნის მიღწევის გზაზე უარი თქვან ისეთ პირად სარგებელზე, 
როგორიცაა პარტიის ახალი პოლიტიკური სახის პოზიციის დაკავება. ამგვარად 
შესაძლებელია ცვლილებები დაიწყოს გარედან და ქვემოდან, რაც მნიშვნელოვნად 
შეამცირებს პოლიტიკური ელიტის უარყოფით გავლენას პროცესებზე.  
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ჯონ დიპირო - ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური 
ინსტიტუტის (IRI) საქართველოს პროგრამების 
დირექტორი 

საქართველოში მოქმედი პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობისა 
თუ განვითარების ტენდენციების შესწავლისას რამდენიმე ძირითად პრობლემას 
ვაწყდებით, რომლებიც შიდაპარტიული დემოკრატიის არარსებობისა და 
პოლიტიკისადმი ნეგატიური დამოკიდებულებების ნაყოფს წარმოადგენენ.  

პირველი, ახალგაზრდები გაურბიან იმ არაჯანსაღ პროცესებში მონაწილეობას, 
რომლებსაც მედია საშუალებებით აკვირდებიან. გარდა ამისა, პოლიტიკურ 
პარტიასთან აფილირება ისეთ უარყოფით „იარლიყად“ აღიქმება, რომელმაც 
შესაძლოა შეაფერხოს მათი კარიერული წინსვლა. 

მეორე, პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდები იშვიათად ახერხებენ 
პარტიაში თვითდამკვიდრებას. ამისთვის შიდა დაპირისპირებების გადალახვა და 
პარტიის ლიდერების კეთილგანწყობის მოპოვება უწევთ. ცალკე საკითხია თუ როგორ 
ახერხებენ ეს უკანასკნელნი თვითრეალიზებას. მაგალითად, დღეისათვის მხოლოდ 
ერთი პარტია აძლევს მის ახალგაზრდა წევრებს პარტიის სახელით საუბრის 
საშუალებას, რაც საკმაოდ მძიმე ზოგად ფონზე მიანიშნებს. მართალია ზოგიერთ 
პარტიაში ახლგაზრდები ჩართულნი არიან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და 
ესწრებიან მმართველი საბჭოების (გამგეობა, პოლიტსაბჭო და სხვა) შეხვედრებს, 
თუმცა მათი როლი მაინც სიმბოლურია. ჯონ დიპიროს მოსაზრებით, 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ინიციატივები და 
ჩართულობა არ შეიმჩნევა.  

შიდაპარტიული დემოკრატიის არარსებობის პირობებში პოლიტიკური საქმიანობით 
დაინტერესებული ახალგაზრდები (ახალგაზრდული ორგანიზაციების წევრები) ვერ 
ახერხებენ შესაძლებლობათა სრულფასოვან რეალიზებას, რაც შემდეგი მიზეზებითაა 
გამოწეული: 

• პარტიებში არ არის განსაზღვრული ახალგაზრდების როლი; 

• ახალგაზრდები ვერ ხედავენ განვითარების პერსპექტივას; 

• ახალგაზრდებისთვის უცნობია მიზნის მიღწევის საშუალებები; 

• ახალგაზრდებს არ მიუწვდებათ ხელი პარტიის როგორც მატერიალურ, ისე 
არამატერიალურ რესურსთან (მაგალითად არ იცნობენ პარტიის წევრებს); 

• პარტიების ლიდერები ვერ ხედავენ ახალგაზრდების აქტიურობითა და 
ჩართულობით მიღებულ პოტენციურ სარგებელს; 
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• პარტიის ლიდერებს არ სურთ შიდა კონკურენციის არსებობა; 

ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე ახალგაზრდული ორგანიზაციების წევრებს არ 
აქვთ მოტივაცია და შესაძლებლობა მთელი ძალისხმევით ჩაებან პოლიტიკურ 
პროცესში და იბრძოლონ საკუთარი ინიციატივების განსახორციელებლად. ხშირად 
მათი მოტივაციის ერთადერთი წყარო ფინანსური სარგებლის მიღებაა, რაც ხელს 
უშლის სტაბილური პოლიტიკური აქტივის ჩამოყალიბებას.   

ასევე, ყურადღების ღირსია პარტიებში ახალგაზრდული ორგანიზაციების ცალკე 
სტრუქტურებად ჩამოყალიბების საკითხი. ხშირ შემთხვევაში საქართველოში 
მოქმედი პოლიტიკური პარტიები ამის საჭიროებას ვერ ხედავენ და შესაბამისად, 
მათი ძალისხმევა ახალგაზრდების ჩართულობის გასაზრდელად ძალზედ 
მინიმალურია. ბატონი ჯონ დიპიროს მოსაზრებით, დღეისათვის გაბატონებულია 
სტერეოტიპული მიდგომა, რომ ახალგაზრდული ორგანიზაცია პარტიაში შიდა 
განხეთქილების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება გახდეს. სინამდვილეში კი ეს 
უკანასკნელი მომავალი ლიდერების გაზრდით მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური 
ორგანიზაციის გაძლიერებას ემსახურება.   

აუცილებელია ახალგაზრდული ორგანიზაციის ჩამოყალიბების პროცესი 
მაქსიმალურად სწორად წარიმართოს და ზუსტად განისაზღვროს მისი მიზნები, 
კომპეტენციები თუ მუშაობის სპეციფიკა. თუმცა, თუ პარტიის ლიდერებს 
აღნიშნული საკითხისადმი სწორი ხედვა არ ენანებათ, მაშინ ჯანსაღი და 
ქმედუნარიანი სტრუქტურული ერთეულის ჩამოყალიბება შეუძლებელია.  

კვლევის ფარგლებში გამოკითხული ახალგაზრდული ორგანიზაციების წევრები ხაზს 
უსვამდნენ ფინანსური რესურსების სიმცირეს, როგორც მათი საქმიანობის 
დამაბრკოლებელ ფაქტორს. ბატონი ჯონ დიპიროს მოსაზრებით, ფინანსები, იმ 
შემთხვევაში თუ მიზნობრივ პროექტებზე იხარჯება, მართალია ზრდის 
ახალგაზრდული ორგანიზაციის ეფექტიანობას, თუმცა არ წარმოადგენს ამ 
უკანასკნელის არსებობისთვის აუცილებელ წინაპირობას. საქართველოში არსებობენ 
ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც პარტიულ ცხოვრებაში ჩართულ ახალგაზრდებს 
მათ ხელთ არსებული მატერიალური თუ არამატერიალური რესურსის იმგვარ 
მობილიზებას ასწავლის, რომ აქტივობების განხორციელებისთვის დამატებითი 
ფინანსების მოძიება საჭირო არ გახდეს. ბატონი ჯონ დიპირო აქვე დასძენს, რომ თუ 
ახალგაზრდული ორგანიზაციის ფინანსური რესურსები ხელფასებზე იხარჯება, 
მაშინ მისი წევრების მოტივაცია არა იდეალები, არამედ მატერიალური სარგებლის 
მიღება იქნება. ასეთ შემთხვევაში ზემოთ ხსენებული სტრუქტურული ერთეული 
საკმაოდ მყიფე და მარტივად ჩამოშლადი ხდება.  

საქართველოში შექმნილი სიტუაციის გამოსასწორებლად კომპლექსური 
მოქმედებების განხორციელებაა საჭირო. პირველ რიგში, აუცილებელია პოლიტიკის 
დე-სტიგმატიზაცია. საზოგადოებამ უნდა გადაიაზროს პოლიტიკოსთა საქმიანობის 
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მნიშვნელობა იმისათვის, რომ ნათელი გახდეს, თუ როგორ შეიძლება ქვეყნისათვის 
სასიკეთო ცვლილებების განხორციელება. გარდა ამისა, ახალგაზრდებმა უნდა 
გააცნობიერონ, რომ პარტია მოქალაქეებისა და ბიუროკრატიის მაკავშირებელი 
ქვეყნის სამსახურში მდგომი რგოლია და არა დასაქმების საშუალება. თავის მხრივ 
პარტიებმაც უნდა შეიტანონ წვლილი ახალგაზრდების გააქტიურებაში და 
დაარწმუნონ, რომ ცვლილებების განხორციელებისთვის პარტიის რიგებიდან 
ბრძოლას ნამდვილად აქვს აზრი.  

ჯონ დიპიროს მოსაზრებით, ახალგაზრდული ორგანიზაციების ეფექტიანობის 
გასაზრდელად პარტიებმა შემდეგი ნაბიჯები უნდა გადადგან: 

• ახალგაზრდებს მისცენ მოქმედების თავისუფლება და დამოუკიდებლობა; 

• ახალგაზრდები აღჭურვონ პარტიის რესურსებით; 

• ახალგაზრდებს აუხსნან თუ რა არის პარტიის იდეოლოგია და ხედვა 
კონკრეტულ საკითხებზე; 

• პარტიის ლიდერებს მუდმივი კავშირი და ინფორმაციის მიმოცვლა 
ჰქონდეთ ახალგაზრდებთან; 

• პარტიის ლიდერებმა გააჟღერონ ახალგაზრდების იდეები/ინიციატივები, 
ისაუბრონ მათ მიღწევებზე და გაითვალისწინონ მათი აზრი პოლიტიკის 
დაგეგმვისას; 

• ყურადღება დაუთმონ ახალგაზრდების შესაძლებლობების განვითარებას; 

• იზრუნონ ახალგაზრდების ჩართულობაზე ადგილობრივი თუ 
საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მოწყობილ ღონისძიებებში და ხელი 
შეუწყონ სხვადასხვა ტიპის თანამშრომლობების ჩამოყალიბებას; 

ექსპერტთა მოსაზრებების შეჯამება 

ექსპერტების ზაზა ბიბილაშვილისა და ჯონ დიპიროს მოსაზრებები ცხადყოფს, რომ 
საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური პარტიები ახალგაზრდებს 
თვითრეალიზებისთვის საკმაოდ არაჯანსაღ და შემზღუდველ გარემოს უქმნიან. 
პოლიტიკური ელიტები არსებული სიტუაციის შენარჩუნებით არიან 
დაინტერესებულნი, რადგან ახალგაზრდულ ორგანიზაციებში შიდაპარტიული 
განხეთქილების საფრთხესა და თავად ახალგაზრდებში კონკურენტებს ხედავენ.  

პოლიტიკურ პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობის მნიშვნელობის არასწორმა 
გაგებამ წარმოშვა ისეთი ახალგაზრდული ორგანიზაციები, რომლებიც არა 
ახალგაზრდების, არამედ პოლიტიკური ელიტების ინტერესებს ემსახურებიან. 
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შეიქმნა სისტემა, რომელშიც მოტივირებული, ნიჭიერი და ამბიციური 
ინდივიდებისთვის ბუნდოვანია როგორც მათი როლი პოლიტიკურ პროცესებში, ისე 
კარიერული წინსვლის საშუალებები და პერსპექტივები. შესაბამისად, 
ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ერიდება პარტიულ ცხოვრებაში ჩაბმას, ხოლო ვინც 
მაინც მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, მუდმივად თვითდამკვიდრებისთვის იბრძვის.  

ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის ფორმალიზება და 
სტრუქტურიზაცია უკვე შემდგარი პოლიტიკოსების ინტერესებში არ შედის. აქედან 
გამომდინარე, აუცილებელია ახალგაზრდები დამოუკიდებლად გააქტიურდნენ, 
გადაიაზრონ პარტიული საქმიანობის მნიშვნელობა და ცვლილებები დაიწყონ 
ქვემოდან.  

აღსანიშნავია, რომ პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობისა და 
განვითარების ტენდენციების შეფასებისას ორივე ექსპერტის მოსაზრებები დიდ 
წილად ერთმანეთს ემთხვევა. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ 
სამოქალაქო სექტორი ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობის კუთხით 
პარტიებს მკაფიოდ აკრიტიკებს და ამავე დრო ყურადსაღებ რეკომენდაციებსაც 
აძლევს. თუმცა, თავად პარტიები საკუთარი მემკვიდრეობისადმი ნაკლებად 
კრიტიკულები არიან და შექმნილ ვითარებას მათ მიერვე ჩამოყალიბებული 
სტანდარტით აფასებენ. სამწუხაროდ, იშვიათად შეინიშნება საერთაშორისო 
გამოცდილების გამოყენების ფაქტებიც. 
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პარტიების შედარებითი ანალიზი 
ექსპერტების მოსაზრებების, საერთაშორისო გამოცდილებისა და ზოგადი ფონის 
გაანალიზების შედეგად კვლევის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფის მიერ  განისაზღვრა ის 
6 ძირითადი კრიტერიუმი, რომელთა მიხედვითაც შეფასდა ქართული პარტიების 
ახალგაზრდული ორგანიზაციების განვითარების დონე. აღსანიშნავია, რომ 
ექსპერტთა ნაწილი ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობას საკმაოდ კრიტიკულად 
აფასებს, თუმცა თავად პარტიული ცხოვრებით დაკავებული ახალგაზრდები 
საკითხისადმი პოზიტიური დამოკიდებულებებით გამოირჩევიან. აქედან 
გამომდინარე, კვლევის მიზანი ისეთი შუალედური დასკვნების გამოტანაა, 
რომლებიც პოლიტიკაში ახალგაზრდების ჩართულობის პრობლემის ყველაზე 
რეალურ და დეტალურ აღწერას შემოგვთავაზებენ. შემდეგი აბზაცები ეთმობა ზემოთ 
ხსენებული 6 კრიტერიუმის განხილვასა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების 
მათთან შესაბამისობის დადგენას. 

1. ახალგაზრდული ორგანიზაციების ფორმა და 
სტრუქტურა 

პარტიის ორგანიზაციულ სტრუქტურაში ახალგაზრდული ორგანიზაცია უმჯობესია 
ცალკე ერთეული იყოს, რომლის უფლებამოსილებები, საქმიანობის ფორმები და 
დამოუკიდებლობის ხარისხი წესდების საფუძველზე იქნება ფორმალიზებული. იგი 
შეიძლება პარტიის წესდების მიხედვით, როგორც მისი  ერთ-ერთი შემადგენელი 
ორგანო ისე იყოს ჩამოყალიბებული. თუმცა ასევე შესაძლებელია, იგი 
დამოუკიდებლად საკუთარი წესდების საფუძველზე დაარსებული ორგანიზაციაც 
იყოს, რომელიც მხოლოდ ერთ კონკრეტულ პარტიასთან არის მჭიდროდ 
აფილირებული. აღსანიშნავია, რომ თავად ახალგაზრდულ ორგანიზაციასაც უნდა 
ჰქონდეს თავისი სტრუქტურა, რათა მისი თითოეული მოქმედი რგოლის როლი და 
ფუნქცია-მოვალეობები წინასწარ იყოს განსაზღვრული. რაც უფრო 
სტრუქტურირებული, ფორმალიზებული და დამოუკიდებელია პარტიის 
ახალგაზრდული ორგანიზაცია, მით უფრო ეფექტიანია იგი.  

კვლევის ფარგლებში გამოკითხულ ყველა პარტიას, გარდა გირჩი-მეტი 
თავისუფლებისა, რომელიც იდეოლოგიიდან გამომდინარე მის წევრებს ასაკის 
მიხედვით არ განარჩევს, ჰყავს ახალგაზრდული ორგანიზაცია. თუმცა მათგან 
ოფიციალურად ჩამოყალიბებული და რეალური ორგანიზაციული სტრუქტურის 
მქონე ახალგაზრდული ორგანიზაციები მხოლოდ შემდეგ პარტიებში გვხვდება: 
ლელო, ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო, სტრატეგია აღმაშენებელი 
და ლეიბორისტული პარტია. დანარჩენ შემთხვევებში კი ხსენებული ორგანიზაციები 
მხოლოდ სიტყვიერი შეთახმებისა თუ აღიარების საფუძველზე არსებობენ.  
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საყურადღებოა, რომ შესწავლილი პარტიებიდან მხოლოდ ლელოს აქვს 
ახალგაზრდული ორგანიზაციის წესდება, ხოლო სტრატეგია აღმაშენებელი მისი 
დამტკიცების პროცესშია. შეიძლება ითქვას, რომ დანარჩენი ახალგაზრდული 
ორგანიზაციების საქმიანობა არა ოფიციალური დოკუმენტით, არამედ 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე გავლენის მქონე პირების სურვილებისებრ 
წარიმართება, რაც მნიშვნელოვნად აფერხებს როგორც შიდაპარტიული 
დემოკრატიის, ისე ჯანსაღი ახალგაზრდული პოლიტიკის წარმოქმნის პროცესს.  

ასევე წესდების არარსებობა ავტომატურად მიანიშნებს სტრუქტურულად გაუმართავ 
ორგანიზაციაზე, რომელშიც ბუნდოვანია წევრთა როლები, გაურკვეველია 
კარიერული წინსვლის პერსპექტივები, გართულებულია ინიციატივის წამოყენების 
პროცედურები და სხვა. აქედან გამომდინარე, ლოგიკურია, რომ ახალგაზრდები 
ერიდებიან ქაოტურ პროცესებში ჩაბმასა და თვითდამკვიდრებისთვის 
არაფორმალური გზებით ბრძოლას. 

რეკომენდაცია: აუცილებელია ახალგაზრდული პოლიტიკის ფორმალიზება, რაც 
თავის მხრივ ახალგაზრდული ორგანიზაციების ოფიციალურ ჩამოყალიბებას, მათ 
წესდებათა დამტკიცებას, წევრთა ფუნქცია-მოვალეობების განსაზღვრას, საქმიანობის 
ძირითადი მიმართულებებისა თუ გეგმების გაწერას, ორგანიზაციის იერარქიულ 
სტრუქტურაში კარიერული წინსვლის შესაძლებლობების წარმოჩენასა და სხვა 
რეფორმებს გულისხმობს. თითოეულ ახალგაზრდას უნდა ჰქონდეს განცდა, რომ 
პარტიულ საქმიანობაში ჩართვა არის არა ქაოტურ, არამედ მოწესრიგებული, 
კონკურენციაზე დაფუძნებულ და განვითარებაზე ორიენტირებულ პროცესში 
მონაწილეობა. აღნიშნული გულისხმობს ახალგაზრდული ორგანიზაციების 
სტრუქტურებში შიდა დემოკრატიულ პროცესებს, რაც ხელს უწყობს, ერთი მხრივ, 
გაწევრიანებული ახალგაზრდების მოტივაციის ზრდას, ხოლო, მეორე მხრივ, 
ინსტიტუციურ განვითარებას. 

2. ახალგაზრდული ორგანიზაციები რეგიონებში 

ახალგაზრდების სრული მობილიზებისთვის პოლიტიკური პარტიები 
მაქსიმალურად ცდილობენ, რაც შეიძლება მეტ რეგიონში იყვნენ წარმოდგენილნი. 
იგივეს თქმა შეიძლება ახალგაზრდულ ორგანიზაციებზეც. თუმცა საქართველოში ამ 
კუთხით არც თუ ისე კარგი სიტუაციაა. კვლევის მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე 
ჯგუფური ინტერვიუების რესპოდენტები უნდა შერჩეულიყვნენ შემდეგი სამი 
მუნიციპალიტეტიდან: ქუთაისი, სტეფანწმინდა, მარნეული. თუმცა აღმოჩნდა, რომ 
მაღალმთიან სტეფანწმინდასა და ეთნიკურად მრავაფეროვანი მოსახლეობით 
დასახლებულ მარნეულიში პარტიების უმეტესობას  ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
წარმომადგენლობები არ აქვთ.  

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ გამოკითხული პარტიებიდან მხოლოდ 
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოა“ ყველა მუნიციპალიტეტში 
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წარმოდგენილი.  აღსანიშნავია, რომ „გირჩი-მეტი თავისუფლება“ იდეოლოგიიდან 
გამომდინარე ეწინააღმდეგება რაიმე სახის ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
არსებობას, თუმცა, ამავე დროს, ერთ-ერთი ყველაზე დეცენტრალიზებული პარტიაა, 
რომელიც მრავალ რეგიონშია წარმოდგენილი.  

კვლევაში მონაწილე თითოეული პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
ცენტრალური ოფისი თბილისში მდებარეობს და კურირებს როგორც ზოგადი 
პოლიტიკის წარმართვას, ისე რეგიონალურ აქტივობებსაც. 

რეკომენდაცია: პარტიების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციებმა სასურველია სრულად 
დაფარონ ქვეყნის რეგიონები და თავიანთი წარმომადგენელები ჰყავდეთ 
მუნიციპალურ დონეებზე. შესაბამისად, რეგიონებში მაცხოვრებელი ახალგაზრდები, 
რომლებიც ყველაზე კარგად იცნობენ მათ წინაშე არსებულ პრობლემებს, მოახერხებენ 
საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების წინა პლანზე წამოწევასა და 
მოწესრიგებას. მართალია, რეგიონალური ახალგაზრდული ორგანიზაციების 
დაფუძნება გარკვეულ ფინანსურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, თუმცა 
პარტიებმა უნდა გაიაზრონ ის პოტენციური სარგებელი, რაც ქვეყნის ახალგაზრდების 
რესურსის გაერთიანებას მოჰყვება. გარდა ამისა, აუცილებელია ადგილობრივი 
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დამოუკიდებელი საქმიანობის ხელშეწყობა და 
მათთვის გარკვეული ავტონომიის მინიჭება. 

3. ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის 
ფორმები 

გამოკითხული პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების წევრები მათ 
საქმიანობას წინასაარჩევნო, საარჩევნო და პოსტ-საარჩევნო პერიოდებად ყოფენ. ეს 
უკანასკნელნი სხვადასხვა აქტივობისდაგეგმვა-განხორციელებით ხასიათდებიან: 

წინასაარჩევნო პერიოდი - საარჩევნო კამპანიების დაგეგმვა, მომხრეების 
მობილიზება, მარკეტინგული სტრატეგიების შემუშავება, რეკლამების განთავსება და 
სხვა; 

საარჩევნო პერიოდი - საარჩევნო კანდიდატების მხარდაჭერა, საარჩევნო პროცესის 
დამკვირვებლების დაკომპლექტება, კარდაკარის პრინციპის გამოყენება, სხვადასხვა 
ტიპის პიარ ღონისძიებების ჩატარება და სხვა; 

პოსტ-საარჩევნო პერიოდი - საპროტესტო აქციების ორგანიზება, საგანმანათლებლო 
ღონისძიებების ორგანიზება ან მათში მონაწილეობა, დებატებისა თუ დისკუსიების 
გამართვა, მოსახლეობასთან კომუნიკაცია, სხვადასხვა საკითხის ადვოკატირების 
კამპანიების ჩატარება და პიროვნულ განვითარებაზე ორიენტირებული სხვა ტიპის 
ღონისძიებების განხორციელება. 
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კვლევის პროცესში სამუშაო ჯგუფმა ახალგაზრდული ორგანიზაციების მიერ 
მოწოდებული ინფორმაციის, ექსპერტების მოსაზრებებისა და ინტერნეტ სივრცეში 
არსებული ინფორმაციის კონტენტანალიზის საფუძველზე  შეიმუშავა 
ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის მისეული კლასიფიკაცია. 

• ქართული ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის დამახასიათებელი 
საბაზისო საქმიანობები  - აქტივოებები რომლებიც უმეტესად მოიცავს აქცია-
პერფორმანსებს; საარჩევნო აგიტაციასა და მარკეტინგს. 

• შიდაპარტიული დემოკრატიისთვის დამახასიათებელი საქმიანობა -  
ახალგაზრდული ორგანიზაციის ცენტრალური და რეგიონალური ოფისების 
ხელმძღვანელების არჩევნები.  

• წევრების განვითარებაზე ორიენტირებული აქტივობები -   უშუალოდ 
პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის მიერ პარტიის ახალგაზრდა 
წევრების უნარებისა და ცოდნის განვითარებაზე ორიენტირებული 
აქტივობების ორგანიზება. 

ექსპერტთა მოსაზრებით დღეისათვის ახალგაზრდული ორგანიზაციების წევრებს არ 
აქვთ საკუთარი შესაძლებლობების, ინიციატივებისა და ამბიციების გამომჟღავნების 
საშუალება. ის საქმიანობები, რომელთა განხორციელებაც უწევთ უკვე შემდგარი 
პოლიტიკური ელიტების ინტერესებს ემსახურება და მათი კარიერული 
წინსვლისთვის განსაკუთრებული სარგებლის მომტანი ვერ იქნება.  

ერთი საკითხის ორი მხარის მოსაზრებების გაანალიზებამ კიდევ ერთხელ ნათელი 
გახადა, რომ პოლიტიკურ პროცესში ჩართული ახალგაზრდები მეტ-ნაკლებად 
კმაყოფილნი არიან არსებული რეალობით, ხოლო ექსპერტები სავალალო 
მდგომარეობაზე მიანიშნებენ.  უფრო ნათელი სურათის მისაღებად საჭირო გახდა 
კვლევის ფარგლებში შესწავლილი ახალგაზრდული ორგანიზაციების იმ 
საქმიანობების ანალიზი, რომლებზეც ინფორმაცია მათივე სოციალური მედიის 
გვერდებზეა განთავსებული.   

ქართული ოცნება  

მმართველი პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის Facebook გვერდის ანალიზის 
საფუძველზე შეგვძლია ვთქვათ, რომ პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაცია 
აქტიურია, როგორც ცენტრალურ, ისე რეგიონულდონეზე და მისი საქმინაობა არ 
ხასიათდება პერიოდულობით. თუმცაღა, აქტოვობების ინტენსივობა უფრო მაღალია 
წინასაარჩევნო პერიოდში.  ახალგაზრდული ორგანიზაციის მიერ 
განხორციელებული აქტივობების უმეტესობა არის აქცია-პერფორმანსები და 
წინასაარჩევნო პერიოდში აქტიური აგიტაცია. Facebook გვერდების კონტენტის 
ანალიზის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ოცნების ახალგაზრდული 
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ორგანიზაცია ერთადერთია რომელიც საერთაშორისო დონეზეც აქტიურია და ამ 
მხრივ ბოლო წლებში რამდენიმე აქტივობაც აქვს განხორციელებული.  თუმცა ბოლო 
ორი წლის Facebook გვერდის კონტენტის ანალიზის საფუძველზე არ ჩანს, რომ 
ახალგაზრდული ორგანიზაციის ფარგლებში განხორციელდა ისეთი აქტივობები, 
რომლებიც ხელს შეუწყობდა პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
წარმომადგენლების ცოდნისა და უნარების გაზრდას ან პოლიტიკურ პროცესებში 
ჩართულობას.  

ლელო ახალგაზრდებისთვის 

ლელო - საქართველოსთვის ახალგაზრდული ორგანიზაციის Facebook გვერდი ორ 
წელზე ნაკლებს ითვლის პარტიის შექმნის შესაბამისად. გვერდის კონტენტის 
ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
საქმიანობა უმეტესად შემოიფარგლება შემდეგი აქტივობებით: საპროტესტო აქციები 
და პერფორმანსები, საარჩევნო პერიოდში აქტიური აგიტაცია. დადებითად უნდა 
შეფასდეს პარტიის ახალგაზრდული ბანაკი, რომელიც 2020 წელს განხორციელდა და 
„თიმბილდინგის“ ფორმატში იყო ჩატარებული. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ლელოს 
ახალგაზრდული ორგანიზაციაში გადადგმულია ნაბიჯები შიდაპარტიული 
დემოკრატიის გასაძლიერებლად და 1 წლის ვადაში მოხერხდა, როგორც 
ახალგზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის არჩევა პრაიმერიზის საფუძველზე, 
ასევე რაიონული ხელმძღვანელების არჩევაც.  2021 წლის განმავლობაში აქტიურად 
მიმდინარეობდა ახალგაზრდული ორგანიზაციის ცენტრალური ოფისის 
წარმომადგენელების შეხვედრები რეგიონალურ ოფისებთან.  ახალგაზრდულ 
ორგანიზაციას ასევე ჩატარებული აქვს რამდენიმე ტრენინგი თავიანთი 
წევრებისათვის. თუმცა პარტიის ახალგაზდრული ორგანიზაციის Facebook გვერდის 
ანალიზი გვაჩვენებს, რომ ახალგაზრდული ორგანიზაციის საქმიანობა ხასიათდება 
გარკვეული პერიოდულობით და უფრო აქტიურია წინასაარჩევნო პერიოდში.  

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - „მელიები“ 

ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის Facebook 
გვერდი 1 წელზე ნაკლები დროის წინ არის შექმნილი და ვერ გვაჩენებს სრულ 
სურათს ახალგაზრდული ორგანიზაციის აქტივობებისა და საქმიანობის შესახებ. 
არსებული გვერდის კონტენტის ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 
ახალგაზრდული ორგანიზაციის საქმიანობა ძირითადად შემოიფარგლება 
საპროტესტო აქციებითა და პერფორმანსებით, ხოლო წინასაარჩევნო პერიოდში - 
აგიტაციით.  Facebook გვერდის შექმნის პერიოდიდან 2021 წლის ბოლომდე ჩანს, რომ 
ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ მოახერხა ერთი გასვლითი შეხვედრა სამომავლო 
სამუშაო გეგმის შესაქმნელად. 
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ევროპული საქართველო 

ევროპული საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციის Facebook გვერდის 
კონტენტის ანალიზი ვერ გვაწვდის სათანადო ინფორმაციას ახალგაზრდული 
ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ. განთავსებული პოსტები და აქტივობები 
ხასიათდება პერიოდულობით. აქტივობების უმეტესობა ან საპროტესტო აქციებია ან 
წინასაარჩევნო აგიტაცია.  

სტრატეგია აღმაშენებელი  

სტრატეგია აღმაშენებელს ახალგაზრდული ორგანიზაციის Facebook გვერდის 
ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ  მათ მიერ განხორციელებული 
აქტივობების უმეტესობა უკავშირდება საპროტესტო აქციებს, საარჩევნო აგიტაციას 
და მათთან დაკავშირებულ პერფორმანსებს. თუმცა, აქვე აუცილებლად უნდა 
აღინიშნოს, რომ 2020 წლის არჩევნების შემდგომ  პარტიის ახალგაზრდული ჯგუფი 
ეფექტურად იყენებს მათი პარტიის საპარლამენტო მანდატებს, რის საფუძველზეც 
შეიქმნა პროექტი, რომელიც პარტიის ახალგაზრდა წევრებსა და სხვა მსურველებს 
საშუალებას აძლევს საპარლამენტო საქმიანობის მონიტორინგში ჩაერთონ. ამ მიზნით 
პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის მიერ წინასწარი მოსამზადებელი 
ტრენინგიც ჩატარდა. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სტრატეგია 
აღმაშენებლის ახალგაზრდული ორგანიზაციის აქტივოებები შინაარსობრივადაც 
გამართულია და ხელს უწყობს მათი წევრების როგორც ცოდნისა და უნარების 
გაუმჯობესებას, ისე პოლიტიკურ დისკუსიებში ჩართულობას.  

ლეიბორისტული პარტია 

ლეიბორისული პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის Facebook გვერდის 
ანალიზის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ  მოწონებებისა და გამომწერების 
რაოდენობით მხოლოდ მმართველი პარტიის ახალგაზრდულ გვერდს ჩამორჩება, 
თუმცა ბოლო 1 წლის პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის საქმიანობა არ 
შუქდება ამ გვერდის მიერ. ამის მიუხედავად, სხვა მსგავსი გვერდების დამატებითი 
ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლეიბორისტული პარტიის 
ახალგაზრდული ორგანიზაციის აქტივობებში უმეტესი ნაწილი უკავია საპროტესტო 
აქციებსა და პერფორმანსებს, ასევე საარჩევნო აგიტაციას. გვერდების ანალიზი 
გვაჩენებს რომ ეს აქტივობებიც ხასიათდება პერიოდულობით.  

გირჩი - მეტი თავისუფლება 

გირჩი - მეტი თავისულების მიდგომა ახალგაზრდულ საკითხებთან დაკავშირებით 
სრულიად განასხვავებულია სხვა პარტიებისაგან. პარტიას პრინციპულად არ აქვს 
ცალკე გამოყოფილი ახალგაზრდული ჯგუფი და შესაბამისად არც ცალკე 
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გამოყოფილი ახალგაზრდული საქმიანობა. თუმცაღა უნდა აღინიშნოს, რომ პარტიის 
ახალგაზრდა წევრები როგორც ცენტრალურ, ისე რეგიონულდონეზე ფართოდ არიან 
წარმოდგენილები.  

საქართველოსთვის   

პარტია საქართველოსთვის ერთ წელზე ნაკლები დროის წინ შექმნილი პარტიაა და 
მისი აქტივობები უმეტესად 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების 
წინასაარჩევნო გარემოში ხორციელდებოდა. შესაბამისად, მისი ახალგაზრდული 
ორგანიზაციის აქტივობების ანალიზი ვერ მოგვცემს ზუსტ სურათს პარტიის 
ორგანიზაციის საქმიანობის შინაარსობრივ ნაწილთან დაკავშირებით. თუმცა 
Facebook გვერდის შექმნიდან გასული 7 თვის აქტივობების ანალიზის საფუძველზე 
შეგვიძლია დავასკვნათ შემდეგი - ჯგუფი გაცილებით აქტიური იყო პარტიის 
შექმნისა და წინასაარჩევნო პროცესში, რაზეც მათი  რეგიონულდა ცენტრალურ 
დონეზე განხორციელებული აქტივოებები მიგვითითებს.  აქტივობების უმეტესი 
ნაწილს მოიცავს წინასაარჩევნო სააგიტაციო შეხვედრებს და მოხალისეობრივ 
საქმიანობას. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ პარტიის ახალგაზრდა 
წევრებისათვის განხორციელდა ტრენინგ კურსი რამდენიმე მოდულით პოლიტიკისა 
და მასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რაც დადებითად უნდა შეფასდეს პარტიაში 
ახალგაზრდების გაძლიერების კუთხით. შესამჩნევია, რომ პარტიის ახალგაზრდული 
ორგანიზაციის მიერ არჩევნების შემდეგ განხორციელებულ აქტივობებზე 
ინფრომაცია აღარ ქვეყნდება მათ Facebook გვერდზე, რაც მათი მუშაობის 
პერიოდულობაზე მიგვანიშნებს. 

რეკომენდაცია:  ახალგაზრდული ორგანიზაციების გაძლიერებისათვის 
აუცილებელია  ახალგაზრდულმა ორგანიზაციებმა გარდა  აქცია-პერფორმანსებისა 
და საარჩევნო აგიტაციისა,  განახორციელონ სხვა აქტივობებიც, რომლებიც პოსტ-
საარჩევნო პერიოდში მათ პოლიტიკური პარტიის ახალგაზრდა წევრების უნარებისა 
და ცოდნის გაუმჯობესების საშუალებას მისცემს. ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ 
ახალგაზრდულმა ორგანიზაციებმა რეგიონულთუ მუნიციპალურ დონეზე 
შიდასტრუქტურულ დემოკრატიაზე ზრუნვა დაიწყონ, რათა უფრო თვალსაჩინო 
იყოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში კარიერული წინსვლის პერსპექტივები 
პოტენციური, პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდებით. 

4. ფინანსებზე წვდომა 

პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს, იმისთვის რათა 
სრულყოფილად და ეფექტიანად შეასრულონ საკუთარი მიზნები, სჭირდებათ 
ფინანსებზე წვდომა, რაცმოცემული კვლევის მიხედვით პარტიებს შორის 
განსხვავებულია. უპირველეს ყოვლისა, მნიშვნელოვანია დამოუკიდებელი 
ბიუჯეტის არსებობა, რომელიც ახალგაზრდული ორგანიზაციების მოქნილობას 
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უზრუნველყოფს. ბიუჯეტის არსებობა მდგრადობასა და გამჭვირვალობას 
უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ის მეტ შესაძლებლობას აძლევს ახალგაზრდულ 
ორგანიზაციას უფრო საინტერესო და მისივე განვითარებაზე ორიენტირებული 
ღონისძიებები წინასწარ დაგეგმოს. ბიუჯეტური სისტემის ალტერნატიული ვერსია 
საჭიროებებიდან გამომდინარე კონკრეტული აქტივობების დაფინანსებაა. აღნიშნულ 
სისტემაშიც გამოიყოფა რამდენიმე მიდგომა - ერთ შემთხვევაში რეგიონული 
პარტიული ორგანიზაციის რესურსებიდან გამოიყოფა რესურსები, მეორე 
შემთხვევაში ცენტრალური ახალგაზრდული ორგანიზაციიდან გამოიყოფა ფინანსები 
და ყველაზე ცენტრალიზებულ სცენარში ცენტრალური პარტიული ორგანიზაცია 
გამოყოფს ფინანსებს, რათა ადგილობრივი აქტივობები დაუფინანსოს 
ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს.  

უნდა აღინიშნოს, რომ „გირჩი - მეტი თავისუფლების“ შემთხვევაში ადგილობრივი 
აქტივობების დაფინანსება ადგილობრივი შემომწირველების მიერ ხორციელდება. 
თუმცა, როგორც მანამდე აღინიშნა, პარტიას ცალკე გამოყოფილი ახალგაზრდული 
ორგანიზაცია არ აქვს, შესაბამისად ცალკეულად ახალგაზრდული აქტივობები არ 
არსებობს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ორგანიზაცია 
გარკვეულწილ ფინანსებს იღებს სხვადასხვა ფონდისგან, თუმცა ფინანსების 
მისაღებად შესაბამის პროექტებსაც წერენ. პარალელურად, თუ დამოუკიდებლად 
გადაწყვიტეს აქტივობის განხორციელება, რეგიონულ ან ცენტრალურ დონეზე 
პარტიულ ორგანიზაციას მიმართავენ. ლელო, ლეიბორისტული პარტია, პარტია 
საქართველოსთვის, ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოსთვის, 
ევროპული საქართველო და სტრატეგია აღმაშენებელი ახალგაზრდული პროექტების 
განხორციელებისას მიზნობრივ რესურსებს ითხოვენ, რომელიც სხვადასხვა წილით 
ფინანსდება, როგორც რეგიონული, ასევე ცენტრალური ახალგაზრდული 
ორგანიზაციებისგან. ეს უკანასკნელნი კი, თავის მხრივ, შესაბამისი დონის 
პარტიული ორგანიზაციისგან იღებენ დაფინანსებას. 

რეკომენდაცია: პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების 
ეფექტიანი და მდგრადი ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვანია ზემოთ მოყვანილმა 
პარტიებმა შექმნან ახალგაზრდული ორგანიზაციების  ბიუჯეტები, რომელიც 
განსაზღვული იქნება წლის დასაწყისში და რომელშიც შეძლებისდაგვარად 
გათვალისწინებული იქნება რეგიონალური თუ მუნიციპალური ახალგაზრდული 
ორგანიზაციების ბიუჯეტებიც. აღნიშნული ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს მისცემს 
საშუალებას მეტი ახალგაზრდა მოიზიდონ თავიანთ პარტიაში როგორც ცენტრალურ, 
ისე რეგიონულთუ მუნიციპალურ დონეზე. 

5. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა 

ახალგაზრდული ორგანიზაციის ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქცია ახალგაზრდა 
პოლიტიკოსების რეკრუტირებაა, რაც, რასაკვირველია, პოლიტიკურ პროცესებში 
მონაწილეობის გარეშე საკმაოდ რთულია. შესაბამისად, ახალგაზრდულ 
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ორგანიზაციებს უნდა ჰქონდეთ საშუალება, რომ პარტიის ორგანიზაციულ 
განვითარებაზე შესაბამისი გავლენა ჰქონდეთ, თუნდაც ადგილობრივ ან რეგიონულ 
დონეზე. აღნიშნულის განსახორციელებლად ერთ-ერთი მექანიზმი პოლიტსაბჭოში 
ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლობითობაა, რომელსაც შესაბამისი 
გავლენა აქვს, როგორც პარტიის, ასევე ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
განვითარებაზე. 

კლვევაში ჩართული პარტიებიდან მხოლოდ ორის - სტრატეგია აღმაშენებლისა და 
ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს,,  ჰყავთ 
წარმომადგენელი პარტიის პოლიტსაბჭოში. მათ აქვთ შესაბამისი ხმა და 
წარმოადგენენ მთელი საქართველოს მასშტაბით ახალგაზრდული ორგანიზაციების 
წევრებს. ლელოსა და ეტაპობრივად სტრატეგია აღმაშენებელის ახალგაზრდული 
ორგანიზაციები ყალიბდებიან არჩევით ორგანიოებად, რამაც მომავალში უნდა 
უზრუნველყოს მათი გავლენის ზრდა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. გირჩი - 
მეტი თავისუფლების პოლიტსაბჭოში ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
წარმომადგენელი ვერ იქნება, ვინაიდან პარტიას მსგავსი ორგანიზაცია არ აქვს. თუმა 
უნდა აღინიშნოს რომ პარტიის გადაწყვეტილების მიმღებ რგოლში ბევრი 
ახალგაზრდაა. ლელოს, საქართველოსთვის,  ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, 
ევროპული საქართველოსა და ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს 
პოლიტსაბჭოში ახალგაზრდული ორგანიზაციები წარმოდგენილი არ არიან. პირველ 
ორ შემთხვევაში იმ მიზეზით, რომ ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
ფორმალიზებული სტრუქტურა არ არსებობს, ხოლო ბოლო შემთხვევაში მსგავს 
წარმომადგებლობას რეგლამენტი არ ითვალისწინებს. 

რეკომენდაცია: იმისთვის რომ პოლიტიკური პროცესები მუდმივად განახლებადი 
იყოს, მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა წევრების ჩართულობა გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში. აღნიშნულისთვის საქართველოში მოქმედმა პარტიებმა უნდა 
გაითვალისწინონ პირველ რიგში ახალგაზრდული ორგანიზაციების ფორმალიზება, 
შემდგომ ამ ორგანიზაციების ხელმძღვანელების ჩართვა პოლიტსაბჭოში თუ სხვა 
მმართველ ორგანოში. საწყის ეტაპზე შესაძლებელია რეგიონულ დონეზე 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მუნიციპალური 
ორგანიზაციების/წარმომადგენლების ჩართვა, რაც უზრუნველყოფს ახალგაზრდების 
პოლიტიკურ მომწიფებას. შემდგომ ეტაპზე კი უკვე ცენტრალურ პარტიულ 
ორგანიზაციაში აღნიშნული მოდელის ინტეგრირება. 

6. ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა 

პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების შესახებ ინფორმაციის 
მაქსიმალური ხელმისავწდომობა ერთ-ერთი მნიშველოვანი ფაქტორია 
გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ზრდის კუთხით. აუცილებელია 
ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის, წესდების, ორგანიზაციაში გაწევრიანებისა და 
სხვა მსგავსი ინფორმაციის საჯარო, ონლაინ ხელმისავწდომობა.  
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კვლევის ფარგლებში დადგინდა, რომ  არც ერთ გამოკითხულ ახალგაზრდულ 
ორგანიზაციას არ აქვს ვებგვერდი, რაც რიგითი მოქალაქისათვისმათ შესახებ 
ინფორმაციის მოძიებას მნიშვნელოვნად ართულებს.   ინფორმაციის გავრცელებისა 
და მიღების კუთხით ვებგვერდის ალტერნატივად რჩება სოციალური მედია 
პლატფორმები, რომლებიდანაც საქართველოში განსაკუთრებული პოპულარობით 
Facebook სარგებლობს. შესაბამისად ყველა გამოკითხული პარტიის ახლაგაზრდულ 
ორგანიზაციას აქვს ოფიციალური გვერდი, თუმცა მათი ნაწილი მხოლოდ 
პერიოდულად ფუნქციონირებს.  გამოკითხული პოლიტიკური პარტიებიდან 
მხოლოდ ორ პარტიას აქვს მოქმედი აქტიური ანგარიშები სხვა სოციალურ ქსელებში. 
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - Instagram ; ლეიბორისტული პარტია- Instagram, 
Tiktok.  

კვლევაში გამოკითხული პარტიებიდან მეტნაკლებად მეტი ინფორმაციით 
გამოირჩევა სტრატეგია აღმაშენებელი, ლელო და გირჩი - მეტი თავისუფლება. თუმცა 
ამ უკანასკნელ შემთხვევაში უბრალოდ პარტიის წევრების შესახებაა ინფორმაცია, 
პირველ ორ შემთხვევაში კი შესაძლებელია ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
წევრების იდენტიფიცირება და მათ შესახებ გარკვეული ინფორმაციის მიღება. სხვა 
პარტიების შემთხვევაში კი მხოლოდ წინასაარჩევნოდ მიმდინარეობს ახალი წევრების 
მიღება პროაქტიულად, ხოლო არასაარჩევნო პერიოდში ნაკლებად. პარალელურად, 
ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელ პირებთან დაკავშირება საკმაოდ 
რთულია, ვინაიდან მათ შესახებ ინფორმაცია არც სოციალურ ქსელში და არც სხვა 
პლატფორმებზე არ დევს.  

აღსანიშნავია, რომ „ლელოს“ შემთხვევაში კი არსებობს ახალგაზრდული 
ორგანიზაციის წესდება, რომლითაც ხელმძღვანელობენ და ატარებენ 
შიდასტრუქტურულ არჩევნებს, თუმცა საჯაროდ ხელმისაწვდომი არ არის. კვლევის 
მიმდინარეობის დროს „სტრატეგია აღმაშენებელი“ ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
დამტკიცების პროცესში იყო. 

რეკომენდაცია: მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდულმა 
ორგანიზაციებმა განავითარონ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია სოც-მედია 
პლატფორმების საშუალებით. ასევე შექმნან ვებ პლატფორმები ან დაამატონ 
გვერდები პოლიტიკური პარტიების ვებგვერდებზე, სადაც ახალგაზრდული 
ორგანიზაციების შესახებ შემდეგი სახის საჭირო ინფორმაცია განთავსდება: წევრების 
შესახებ ინფორმაცია; გაწევრიანების ფორმა; ინფორმაცია აქტივობებზე.  აღნიშნული 
ნაბიჯები უფრო გამჭვირვალეს გახდის ახალგაზრდული ორგანიზაციის საქმიანობას 
და ხელს შეუწყობს დაინტერესებული პირების მხრიდან ახალგაზრდულ 
ორგანიზაციებზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას.
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1. ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
ფორმა/სტრუქტურა 

        

1.1 ოფიციალურად ჩამოყალიბებული 
ახალგაზრდული ორგანიზაცია 

NA - - + + - + + 

1.2 ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
წესდება 

NA - - - + - + - 
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1.3 ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
ოფიციალურად დამტკიცებული 
ორგანიზაციული სტრუქტურა  

NA - - - + - - - 

2. ახალგაზრდული ორგანიზაციები 
რეგიონებში 

        

2.1 სრულიად წარმოდგენილია ყველა 
მუნიციპალიტეტში 

NA - - - - - - + 

2.2 წარმოდგენილია რეგიონებსა და 
მუნიციპალიტეტებში ფრაგმენტულად 

NA + + + + + + + 

2.3 ახალგაზრდული ორგანიზაციების 
ცენტრალური ოფისები თბილისში 

NA + + + + + + + 

3. ახალგაზრდული ორგანიზაციების 
საქმიანობის ფორმები 
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3.1 ქართული ახალგაზრდული 
ორგანიზაციებისთვის 
დამახასიათებელი საბაზისო 
საქმიანობები  

NA + + + + + + + 

3.2 შიდაპარტიული დემოკრატიისთვის 
დამახასიათებელი საქმიანობა 

NA - - - + - - - 

3.3 წევრების განვითარებაზე 
ორიენტირებული აქტივობები 

NA - - - - - + - 

4. წვდომა ფინანსებზე         

4.1 ახალგაზრდული ორგანიზაცია 
ავტონომიური ბიუჯეტით 

NA - - - - - - - 

4.2 ახალგაზრდული ორგანიზაცია 
პროგრამული ბიუჯეტით 

NA - - - - - - - 
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4.3 ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
პროექტების დაფინანსება  

NA + + + + + + + 

5. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
მონაწილეობა 

        

5.1 გავლენა გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესზე საკუთარი აზრის (ხმის) 
დაფიქსირებით 

NA - - + - - + - 

6. ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
შესახებ ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა 

        

6.1 ვებსაიტი NA - - - - - - - 

6.2 Facebook NA + + + + + + + 
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6.4 სხვა სოც. ქსელები  NA + - + - - - - 

6.3 გაწევრიანების ფორმები NA + + + + + + + 
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დასკვნა 
 
საქართველოში მოქმედი პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების მუშაობის 
ეფექტიანობის შეფასება დაფუძნებულია მათ ინდივიდუალურ საქმიანობაზე. 
ამჟამად ქვეყანაში სახელმწიფო დონეზე არ არსებობს გაწერილი სტრატეგია, 
რომელიც ახალგაზრდა დამწყები პოლიტიკოსებისთვის ერთიან სამოქმედო სივრცეს 
შექმნიდა. პარტიების სახელმწიფო დაფინანსების არსებული  სისტემა პოლიტიკურ 
პარტიებს არ ავალდებულებს კონკრეტულ საკითხებზე ფოკუსირებას და მათ 
განვითარებას.  
აღნიშნულ შემთხვევაში საქართველო მკვეთრად განსხვავდება საერთაშორისო 
პრაქტიკისგან, მაგალითად, პოლონეთისგან და ლიეტუვასგან. ლიეტუვაში ეროვნულ 
დონეზე არსებობს ახალგაზრდების პოლიტიკაში ჩართულობის სტრატეგია, 
რომელიც ამავდროულად ხელსაც უწყობს მათ, ხოლო პოლონეთში პარტიები 
ამომრჩევლის ნების შესაბამისად თავად განსაზღვრავენ ახალგაზრდების 
რეკრუტირების მექანიზმებს. 
კვლევის ფარგლებში გამოკითხული პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციები 
ერთმანეთისგან  მრავალი სხვადასხვა კრიტერიუმით განსხვავდებიან - დაწყებული  
სტრუქტურითა და დეცენტრალიზაციის ხარისხით, დასრულებული რესურსებითა 
და მასშტაბებით, თუმცა მათი უმეტესობა, კვლვევის ფარგლებში შესწავლილი 
სხვადასხვა საკითხის გათვალისწინებით, განვითარების საწყის ეტაპზეა სხვადასხვა 
ასპექტში (იშვიათი გამონაკლისების გარდა). ორგანიზაციებში გაუმართავი  
სტრუქტურები; შიდა დემოკრატიის ნაკლებობა; ფინანსებზე წვდომის ნაკლებობა; 
ერთფეროვანი და ახალგაზრდების განვითარებაზე ნაკლებად ორიენტირებული 
აქტივობები; რეგიონებში წარმომადგენლობებისა და აქტიოვებების სიმწირე.  
ჩამოთვლილი საკითხები უარყოფითად აისახება ჯამში პარტიების ახალგაზრდულ 
პოლიტიკაზე და ვერ უზრუნველყოფს ახალგაზრდების მეტ ჩართულობას 
პოლიტიკაში.  ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და ახალგაზრდა პოლიტიკოსების 
გაძლიერება პარტიებში ახალი იდეების წყარო და ახალგაზრდა ამომრჩევლის 
მოზიდვის საშულაებაა. თუ პარტიები ამ კუთხით თავიანთი ორგანიზაციების 
განვითარებაში მეტ ენერგიას არ ჩადებენ, მათ გაუჭირდებათ ახალგაზრდა 
ამომრჩევლის მობილიზება.  ზოგადად  კი გაჭირდება პოლიტიკოსთა ახალი თაობის 
გამოჩენა პოლიტიკურ ასპარეზზე. 
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