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ააიპ “ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისათვის”



 2019 წლის მაისში, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ჩატარდა
პარლამენტის შუალედური, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი
ორგანოს - საკრებულოს შუალედური და მუნიციპალიტეტის მერის
რიგგარეშე არჩევნები. საქართველოს ამომრჩეველმა კიდევ ერთხელ
გამოხატა ნება საარჩევნო სუბიექტი გამხდარიყო არჩეული სახელმწიფო
მოხელე. ამდენად, როგორც სხვა დროს, ასევე ამ დაგეგმილ არჩევნებსაც
ესაჭიროებოდა ელექტორატის ჩართულობის გაზრდა, მათ შორის
ქალების, მოწყვლადი ჯგუფების და ეთნიკური უმცირესობის
წარმმადგენლების მონაწილეობით, რათა არჩეულ სუბიექტს მაღალი
ლეგიტიმაციით ესარგებლა.

 ამისათვის აუცილებელი იყო ელექტორატში ამაღლებულიყო
სამოქალაქო/საარჩევნო თანამონაწილეობის სურვილი და შესაბამისი
განათლების ხარისხი. პროექტმა მიზნად დაისახა, თითოეული
ამომრჩეველის, რომელიც მიიღებდა მონაწილეობას პროექტში, მათი
მოტივაციისა და პასუხისგებლობის გაზრდა, რათა მათ შემდგომ
მიეღოთ მონაწილეობა ქვეყნის ფორმირების პროცესში, რასაც ზოგადად
არჩევნები ჰქვია.

პროექტის განხორციელების არეალი
მარნეულის მუნიციპალიტეტი (ქ. მარნეული და 
მარნეულის სომხური და აზერბაიჯანული სოფლები)



ქართველი

სომეხიაზერბაიჯანელი

ექიმები მოხელეები
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წინასწარ მომზადებული ინვენტარითა და კოფე-ბრეიკის
პროდუქტით გავემგზავრეთ მარნეულის რაიონის სოფელ
აღმამედლოში და წინასწარ შერჩეულ სკოლის შენობაში,
აზერბაიჯანელ თარჯიმანთან ერთად ჩავატარეთ საინფორმაციო
შეხვედრა ადგილობრივ ეთნიკურად აზერბაიჯანელ მოსახლეობასთან.
პირველ რიგში მოხდა გაცნობითი პრეზენტაცია, ხოლო შემდგომ
ძირფესვიანად გავაცანით 2019 წლის მაისში დაგეგმილი მარნეულის
მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეშე არჩევნების მნიშვნელობა
საქართველოში და მათი აქტიურობის აუცილებლობა. შეხვედრაზე
დარიგდა აზერბაიჯანულ ენაზე თარგმნილი საინფორმაციო
ბროშურები და შეთავაზდა მათ კოფე-ბრეიკი. ხელმოწერებით
დადასტურდა დასწრების რეესტრი



წინასწარ მომზადებული ინვენტარითა და კოფე-ბრეიკის
პროდუქტით გავემგზავრეთ მარნეულის რაიონის სოფელ
თეკალოში და წინასწარ შერჩეულ სკოლის შენობაში,
აზერბაიჯანელ თარჯიმანთან ერთად ჩავატარეთ
საინფორმაციო შეხვედრა ადგილობრივ ეთნიკურად
აზერბაიჯანელ მოსახლეობასთან. პირველ რიგში მოხდა
გაცნობითი პრეზენტაცია, ხოლო შემდგომ ძირფესვიანად
გავაცანით 2019 წლის მაისში დაგეგმილი მარნეულის
მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეშე არჩევნების მნიშვნელობა
საქართველოში და მათი აქტიურობის აუცილებლობა.
შეხვედრაზე დარიგდა აზერბაიჯანულ ენაზე თარგმნილი
საინფორმაციო ბროშურები და შეთავაზდა მათ კოფე-ბრეიკი.
ხელმოწერებით დადასტურდა დასწრების რეესტრი



წინასწარ მომზადებული ინვენტარითა და კოფე-ბრეიკის პროდუქტით გავემგზავრეთ
მარნეულის რაიონის სოფელ შაუმიანში და წინასწარ შერჩეულ სკოლის შენობაში, ჩავატარეთ
საინფორმაციო შეხვედრა ადგილობრივ ეთნიკურად სომეხ მოსახლეობასთან. პირველ რიგში
მოხდა გაცნობითი პრეზენტაცია, ხოლო შემდგომ ძირფესვიანად გავაცანით 2019 წლის
მაისში დაგეგმილი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეშე არჩევნების
მნიშვნელობა საქართველოში და მათი აქტიურობის აუცილებლობა. შეხვედრაზე დარიგდა
აზერბაიჯანულ ენაზე თარგმნილი საინფორმაციო ბროშურები და შეთავაზდა მათ კოფე-
ბრეიკი. ხელმოწერებით დადასტურდა დასწრების რეესტრი



წინასწარ მომზადებული ინვენტარითა და კოფე-ბრეიკის პროდუქტით

გავემგზავრეთ მარნეულის რაიონის სოფელ, წითელ სოფელში და წინასწარ

შერჩეულ სკოლის შენობაში, ჩავატარეთ საინფორმაციო შეხვედრა

ადგილობრივ ეთნიკურად სომეხ მოსახლეობასთან. პირველ რიგში მოხდა

გაცნობითი პრეზენტაცია, ხოლო შემდგომ ძირფესვიანად გავაცანით 2019

წლის მაისში დაგეგმილი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეშე

არჩევნების მნიშვნელობა საქართველოში და მათი აქტიურობის

აუცილებლობა.

შეხვედრაზე დარიგდა

აზერბაიჯანულ ენაზე თარგმნილი

საინფორმაციო ბროშურები და

შეთავაზდა მათ კოფე-ბრეიკი. 

ხელმოწერებით დადასტურდა

დასწრების რეესტრი



წინასწარ მომზადებული ინვენტარითა და კოფე-ბრეიკის

პროდუქტით გავემგზავრეთ მარნეულის საჯარო სკოლაში და

ჩავატარეთ საინფორმაციო შეხვედრა ადგილობრივ პედაგოგიურ

კოლექტივთან. პირველ რიგში მოხდა გაცნობითი პრეზენტაცია,

ხოლო შემდგომ ძირფესვიანად გავაცანით 2019 წლის მაისში

დაგეგმილი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეშე

არჩევნების მნიშვნელობა საქართველოში და მათი აქტიურობის

აუცილებლობა. შეხვედრაზე დარიგდა ქართუ, რუსულ და

აზრბაიჯანულ ენაზე თარგმნილი საინფორმაციო ბროშურები და

შეთავაზდა მათ კოფე-ბრეიკი. აღნიშნულ შეხვედრას ესწრებოდა,

საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების

ცენტრის წარმომადგენელი. ხელმოწერებით დადასტურდა

დასწრების რეესტრი



წინასწარ მომზადებული ინვენტარითა და კოფე-ბრეიკის პროდუქტით გავემგზავრეთ მარნეულის

დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ოფისში და ჩავატარეთ საინფორმაციო შეხვედრა ადგილობრივ

მოსახლეობასთან. პირველ რიგში მოხდა გაცნობითი პრეზენტაცია, ხოლო შემდგომ ძირფესვიანად გავაცანით 2019

წლის მაისში დაგეგმილი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეშე არჩევნების მნიშვნელობა საქართველოში და

მათი აქტიურობის აუცილებლობა. შეხვედრაზე დარიგდა ქართულ, რუსულ და აზრბაიჯანულ ენაზე თარგმნილი

საინფორმაციო ბროშურები, ჩატარდა დამსწრეთა როლური ჩართულობები და შეთავაზდა მათ კოფე-ბრეიკი.

აღნიშნული შეხვედრა გააგრძელა და შეავსო მარნეულის საოლქო კომისიის წარმომადგენელმა, რომელმაც

კონტრიბუციის სახით წარმოადგინა მათ მიერ დამუშავებული ინფორმაცია. ხელმოწერებით დადასტურდა დასწრების

რეესტრი



 კითხვაზე: სწორი გზით ვიარეთ დასახულ მიზნამდე თუ არა, შესაძლებელია ითქვას, რომ მიზნამდე მისვლის

ერთადერთი გზა სრულფასოვნად იქნა განვლილი, სწორად დასახული სტრატეგიისა და შესაბამისი გადაგმული

ნაბიჯების წყალობით. შესაბამისად, ჩვენი პროექტის მნიშვნელობის გათვალისწინებით, რომ სურვილი გვქონდა

საქართველოს მოსახლეობაში ამაღლებულიყო საარჩევნო კულტურა, რაც მაღალი ხარისხის არჩევნების ჩატარებას

შეუწყობდა ხელს, - პროექტის შედეგად მივაღწიეთ და მივიღეთ ის ეფექტი, რომ პროექტში მონაწილე ფართო

საზოგადოების განწყობა ამაღლდა არჩევნებში მონაწილეობის ვალდებულებასთან დამოკიდებულებაში.

 პროექტის მსვლეობისას (ჩატარებული შვიდი ტრენინგის პირობებში) გამოკითხვის მიხედვით, მონაწილეთა უმეტეს

ნაწილს, მანამდე საარჩევნო პროცსებში ჩართვის სურვილი განელებული ჰქონდა, თუმცა ჩვენი პროექტის შედეგად,

ყველა დამსწრე ბენეფიციარმა დაიწყო ახლებურად აზროვნება და დაისახა მოქმედება, რომ იგი გახდება მისაბაძი და

სამაგალითო იმ რეგიონში მაცხოვრებელი დანარჩენი ამომრჩევლისათვის.

 ჩვენი პროექტის შეხვედრებით დამუხტულმა ბენეფიციარებმა მიიღეს ერთი უმთავრესი გადაწყვეტილება, 2019

მაისში დაგეგმილ მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის არჩევნებზე თავიანთი ხმასსაკუთარი სინდისისა და

პატიოსნების კარნახით მიუძღვნეს თავიანთვის რჩეულ კანდიდატს. ვიმედოვნებთ, რომ ეს მაგალითი გადამდები

გახდება და სხვა პასიური ამომრჩეველი ამ მაგალითის ძალას დაემორჩილება. ელექტორატის ასეთი ერთსულოვნება

საარჩევნო სუბიექტს მიანიჭებს მეტ პასუხისგებლობასა და ვალდებულებას, რომ თავის ამომრჩევლის მიერ

მონდობილი მანდატი პირნათლად ატაროს, რაც თავისთავად ჩვენს ქვეყანას კეთილდღეობას მოუტანს და

საქართველოს მოსახლეობა მის მიერ არჩეული სახელისუფლო შტოების შემოქმედებით კმაყოფილი იქნება. ასეთი

შედეგები ნათლად წარმოაჩენს სასურველი მიზნის მნიშვნელობას, რომლის მიღწევაც წინამდებარე პროექტით,

განრიგით განსაზღვრულ დროში დაისახა ჩვენმა ორგანიზაციამ და შესაბამისად ეფექტურად შეასრულა. მიღწეული

შედეგით ისარგებლებს სამოქალაქო საზოგადოება და პროექტში ჩართული ან მასთან დაკავშირებული თითოეული

მოქალაქე, რომელთა უმეტესი მათქანიც, ჩვენი ორგანიზაციის წევრები გახდნენ.





 ჩვენი პროექტის ეფექტურობა განაპირობა, მასში მაღალი კვალიფიკაციის ტრენერების, თარჯიმნებისა და

ექსპერტების მონაწილეობამ და ასევე ამ პროექტის ამსახველი ვიდეო-კლიპის ტრანსლირებამ

ტელევიზიაში, რომელსაც მარნეულის მუნიციპალიტეტში საეთერო წვდომა აქვს (იხ. ლინკი: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2446893418919558). აღნიშნული პროექტის შესახებ ამავე

ტელევიზიაში მომზადდა სპეციალური გადაცემაც პირდაპირ ეთერში

(https://www.youtube.com/watch?v=SgpjByB85_I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0gWWqDI-

gZK0D_cBTqxqRZOH6zG8FXPROAWDYWqZ5-LR2eGYYG-HyG98Q). მაგრამ პროექტის ეფეტურობა

უმეტესად ბენეფიციარების მაღალმა მოტივაციამ, მათმა ენთუზიაზმმა და მოწადინებამ განაპირობა, იმ

შემართებამ, რომლის შედეგად ისინი უფრო მეტად გახდნენ ჩვენი საზოგადოების აქტიური წევრები, 

რითაც მათ ასევე გაუჩნდათ სურვილი ჩვენს ორგანიზაციასთან ერთად სხვა პროექტებშიც

მონაწილეობაზე. ასეთი ეფექტური შედეგებით შესრულებული პროექტი, უეჭველად

 განაპირობებს საარჩევნო პროცესებში ელექტორატის თანამონაწილეობის ხასიათის

 დამკვიდრებას, აღწევს დასახულ მიზანს და იმსახურებს ნდობას და გაგრძელებას.

https://www.facebook.com/watch/?v=2446893418919558
https://www.youtube.com/watch?v=SgpjByB85_I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0gWWqDI-gZK0D_cBTqxqRZOH6zG8FXPROAWDYWqZ5-LR2eGYYG-HyG98Q


• მიზნის მისაღწევად დაგეგმილი გზა სრულფასოვნად იქნა განვლილი, სწორად დასახული სტრატეგიისა და
შესაბამისი გადაგმული ნაბიჯების წყალობით. შესაბამისად, ჩვენი პროექტის მთავარი გამოწვევა, რომ
სურვილი გვქონდა საქართველოს მოსახლეობაში ამაღლებულიყო საარჩევნო კულტურა, რაც მაღალი
ხარისხის არჩევნების ჩატარებას შეუწყობდა ხელს, - პროექტის შედეგად მივაღწიეთ და მივიღეთ ის ეფექტი, 
რომ პროექტში მონაწილე ფართო საზოგადოების განწყობა ამაღლდა არჩევნებში მონაწილეობის
ვალდებულებასთან დამოკიდებულებაში.

• პროექტის მსვლეობისას გამოკითხვის მიხედვით, მონაწილეთა უმეტეს ნაწილს საარჩევნო პროცსებში
ჩართვის სურვილი განელებული ჰქონდა და ჩვენი პროექტის შედეგად, ყველა დამსწრე ბენეფიციარმა
დაიწყო ახლებურად აზროვნება და მოქმედება. მათ გადაწყვიტეს გამხდარიყვნენ მისაბაძი და სამაგალითო
იმ რეგიონში მაცხოვრებელი დანარჩენი მოქალაქეებისათვის. 

• ჩვენი პროექტის შეხვედრებით დამუხტულმა ბენეფიციარებმა მიიღეს ერთი უმთავრესი გადაწყვეტილება, 
რომ 2019 წლის მაისში დაგეგმილ მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის არჩევნებზე თავიანთი ხმა
საკუთარი სინდისისა და პატიოსნების კარნახით მიაკუთვნეს მათთვის რჩეულ კანდიდატს. 

• ეს მაგალითი ნამდვილად გადამდები გახდება და სხვა პასიური ამომრჩეველი მაგალითის ძალას
დაემორჩილება. ხოლო ელექტორატის ერთსულოვნება არჩევნებში, საარჩევნო სუბიექტს მიანიჭებს მეტ
პასუხისგებლობასა და ვალდებულებას, რომ თავის ამომრჩევლის მიერ მინდობილი მანდატი პირნათლად
ატაროს, რაც თავისთავად ჩვენს ქვეყანას კეთილდღეობას მოუტანს და საქართველოს მოსახლეობა მის მიერ
არჩეული სახელისუფლო შტოების შემოქმედებით კმაყოფილი დარჩება. 



ersaufle@yahoo.com
(+995) 577 414241

მადლობა ყურადღებისათვის!

mailto:ersaufle@yahoo.com

