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შესავალი
ნაშრომის მიზანია, შეისწავლოს საქართველოს ორი რეგიონის - აჭარისა
და სამეგრელოს, ასევე დედაქალაქ თბილისის (რომელსაც კვლევაში ასევე
„რეგიონად“ მოვიხსენიებთ) მოსახლეობის განწყობა კონსერვატიულ–
ლიბერალური დიქოტომიის ჭრილში, ამასთან, წარმოაჩინოს და
სათანადოდ შეაფასოს პოლიტიკურ ასპექტში პოპულისტი და
რადიკალური ელემენტების მოსახლეობაზე ზემოქმედების პოტენციალი.
კვლევა 2018–2019 წლებში სხვა ორ რეგიონში - შიდა ქართლსა და კახეთში
განხორციელებული ანალოგიური ძალისხმევის1 გაგრძელებაა, რაც,
გარკვეულწილად, კვლევის შედეგების მთელ ქვეყანაზე განზოგადებისა
და, ასე ვთქვათ, უფრო ფართო სურათის აღქმის შესაძლებლობას
გვაძლევს. ნაშრომის ამოცანაა, შეისწავლოს, აწონ-დაწონოს და შეაფასოს
ის საფრთხეები, რაც ანტილიბერალურ პოპულიზმსა2 და რადიკალიზმს
მოაქვს საშინაო თუ საგარეო ასპექტში. პირველი, ქვეყნის შიგნით
დემოკრატიული რეფორმირების პროცესის უკუსვლას და რადიკალური,
მათ შორის ანტისეკულარული ძალების გაძლიერებას გულისხმობს, მეორე
- საგარეო საფრთხეში კი მოიაზრება ის ნოყიერი ნიადაგი, რომელსაც
ანტილიბერალური პოპულიზმი რუსულ პროპაგანდასა და კრემლის
პოლიტიკური დღის წესრიგის გატარებას უქმნის საქართველოში.
ნაშრომი მომზადდა 2019-2020 წლებში „ლიბერალური აკადემია თბილისის“
(EI-LAT) მიერ „სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტთან“ (ISSAGeorgia) მჭიდრო თანამშრომლობით, რომელმაც შეაგროვა და გააანალიზა
რაოდენობრივი მონაცემები. ორივე ორგანიზაცია თანამშრომლობდა
როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისებრივი მონაცემების დამუშავებისა
და ანალიზის პროცესში. კვლევის ფარგლებში ჩატარდა ფოკუს-ჯგუფების
შეხვედრები. ნაშრომი გამიზნულია როგორც საჯარო სექტორის, ისე
არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის, მედიისა და
სხვა დაინტერესებული პირებისათვის.
1
ლიბერალური აკადემია თბილისი, ანტილიბერალური პოპულიზმი
და რუსული გავლენის საფრთხე საქართველოს რეგიონებში, თბილისი, 2019. იხ.
ბმულზე: https://bit.ly/3eRym2U
2
მიუხედავად იმისა, რომ პოპულიზმი თავისთავად ლიბერალიზმის
საპირწონეა, ჩვენ ვიყენებთ ტერმინს - „ანტილიბერალური პოპულიზმი“, რათა
ხაზი გავუსვათ ამ ფენომენის მძლავრ ანტილიბერალურ აქცენტს. ტერმინში
„ლიბერალური“, ვგულისხმობთ ფართო სპექტრის პოლიტიკურ და საზგადოებრივ
ძალებს, რომლებსაც სჯერათ საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპების - ადამიანის
უფლებები, სამართლებრივი სახელმწიფო, დემოკრატია და ევროპული ინტეგრაცია.

5

კვლევისთვის რეგიონული პრინციპი ავირჩიეთ, მისი გეოგრაფიული
არეალი მოიცავს სამეგრელოს, აჭარასა და თბილისს. ჩვენი არჩევანი იმითაა
საყურადღებო, რომ, ერთი მხრივ, მოვლენების რეგიონულ ჭრილში დანახვის
საშუალებას გვაძლევს, მეორე მხრივ კი, გარკვეულწილად მონაცემების
განზოგადების ჰორიზონტსაც აფართოებს. კვლევის შედეგმა დაგვანახა
მნიშვნელოვანი განსხვავება (ცალკეულ შემთხვევაში - რადიკალურიც კი)
საკვლევ არეალში ზოგიერთი მოვლენის ან ფენომენის შეფასებისას, თუმცა
ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ბევრ შემთხვევაშიი მონაცემები რეგიონების
მიხედვით უმნიშვნელოდ მერყეობს.

6

წინა კვლევისგან განსხვავებით (ამასთანავე, მის შედეგებზე დაყრდნობით),
აქ უფრო მეტადაა გამახვილებული ყურადღება რელიგიურ ასპექტზე.
შესწავლის ცალკე ობიექტად გამოვყავით ისეთი კრიტერიუმი, როგორიცაა
ინდივიდის მიერ სულიერი მოძღვრის ყოლა/არყოლა, რამაც საინტერესო
ტენდენციები გვაჩვენა არა მარტო იმ საკითხებზე, რომლებიც პირდაპირ ან
ირიბად რწმენას ეხება, არამედ ამ სფეროდან ერთი შეხედვით შორს მდგომ
თემებზეც, როგორიცაა, მაგალითად, საგარეო პოლიტიკური ორიენტირები
ან ნდობა პოლიტიკური ინსტიტუტების მიმართ. სტატისტიკურად
სანდო მონაცემებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ შესწავლილ
რეგიონებში რელიგიას უაღრესად მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს
ადამიანების ცხოვრებაში. აღსანიშნავია, რომ ეს ფაქტორი ყურადსაღებია
არა მარტო რელიგიურ ადამიანებში (რომლებსაც ჰყავთ მოძღვარი და/ან
სისტემატურად ასრულებენ რელიგიურ რიტუალებს), არამედ მათთვისაც,
რომლებიც რელიგიური ინსტიტუტებისაგან, ერთი შეხედვით, შორს დგანან.
ეს ფაქტორი აქტუალურია იმის გათვალისწინებითაც, რომ სტატისტიკური
მონაცემების თანახმად, 2019 წელს გამოკვლეულ სამ რეგიონში (თბილისი,
სამეგრელო, აჭარა) მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ ნდობა
საგრძნობლად შემცირებულია შიდა ქართლისა და კახეთის მონაცემებთან
შედარებით, სადაც კვლევა ზუსტად ერთი წლით ადრე ჩატარდა. კერძოდ,
2019 წელს ჩატარებულ გამოკითხვაში თბილისის, სამეგრელოსა და აჭარის
მოსახლეობის ნდობა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის
მიმართ, ჯამში, იყო 75.2%, 2018 წლის გამოკითხვით კი კახეთსა და შიდა
ქართლში ეს მაჩვენებელი 85%-ს შეადგენდა.3
საინტერესო მონაცემები მივიღეთ აჭარაში ჩატარებული კვლევით.
როგორც აღმოჩნდა, აქ არა მარტო რეგიონულ ჭრილშია (ანუ სხვა
რეგიონებთან მიმართებით) განსხვავებული სურათი, არამედ თავად
ამ რეგიონის ორ რელიგიურ ჯგუფს – ქრისტიანებსა და მუსლიმებს
ბევრ საკითხზე მნიშვნელოვნად განსხვავებული შეხედულებები აქვთ.
განსხვავება იმდენად საყურადღებო იყო, რომ გადავწყვიტეთ, აჭარაზე
3
ჯამური მაჩვენებელი პასუხებისა „სრულად ვენდობი“ და „ძირითადად
ვენდობი“.

ცალკე თავი მოგვემზადებინა, სადაც უფრო სიღრმისეულად არის
აღწერილი ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები ადამიანების განწყობა
და შეხედულებები. ამავე დროს, აჭარა იმითაცაა გამორჩეული, რომ აქ
შეინიშნება არათანმიმდევრული დამოკიდებულება საგარეო პოლიტიკური
ვექტორის მიმართ. კერძოდ, რუსეთის მიმართ ყველაზე კეთილგანწყობილი
აჭარის ქრისტიანი მოსახლეობა აღმოჩნდა. სახელმწიფო ინსტიტუტების
მიმართ ნდობა კი, თანაც დიდი სხვაობით, ყველაზე გამოკვეთილად აჭარის
მუსლიმ მოსახლეობაში გამოვლინდა. კერძოდ, აჭარაში გამოკითხულ
მუსლიმებში ნდობის ყველაზე დიდი მაჩვენებელია პარლამენტის,
პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტების მიმართ
როგორც აჭარელ ქრისტიანებთან, ასევე სამეგრელოსა და თბილისის
მოსახლეობასთან შედარებით. მაგალითად, თუ პრეზიდენტს მუსლიმი
ქართველების 54% ენდობა, აჭარის ქრისტიანებში ეს მაჩვენებელი 30.2%-ია,
სამეგრელოში - 21.1%, თბილისში კი მხოლოდ 14.6%.
კვლევის ერთ–ერთ მნიშვნელოვან სეგმენტად ინსტიტუციების მიმართ
ნდობის შესწავლა მივიჩნიეთ, რაც იმით იყო განპირობებული, რომ
ანტიისტებლიშმენტური განწყობა პოპულიზმის, ჩვენი შესწავლის ერთ–
ერთი საკვანძო ასპექტის, განუყოფელი ნაწილია. ამასთან, გარდა ისეთი
სახელმწიფო ინსტიტუტებისა, როგორიცაა საქართველოს პრეზიდენტი,
მთავრობა, პარლამენტი და სასამართლო, გავზომეთ ნდობა ეკლესიისა და
ჯარის მიმართ.4 თუმცა არც ამით შემოვიფარგლეთ და შევისწავლეთ სამი
რეგიონის მოსახლეობის დამოკიდებულება რადიკალური ჯგუფებისა
და არასამათავრობო სექტორის მიმართაც, რამაც საინტერესო შედეგი
მოგვცა. დაბნეულობის თავიდან ასაცილებლად, კითხვები შემდეგნაირად
იყო ფორმულირებული: „რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ისეთ
ორგანიზაციებს, როგორიცაა, მაგალითად, ,,ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაცია?“ და „რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ისეთ ორგანიზაციებს,
როგორიცაა, მაგალითად, ,,ქართული მარში?“ გადავწყვიტეთ, დამატებით
შეგვესწავლა, როგორია ნდობა მედიის მიმართ, რისთვისაც სამიზნე
უდიტორიას მივმართეთ კითხვით – „რამდენად ენდობით ან არ ენდობით
ქართველ ჟურნალისტებს?“
განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმეთ საგარეო
პოლიტიკური
საკითხების
გამოკვლევას,
ნდობას
სხვადასხვა
ქვეყნებისა
და
საერთაშორისო ორგანიზაციების/გაერთიანებების
მიმართ. ამასთან,
შევისწავლეთ მათი წარმოსახვითი ჰორიზონტი ზოგადად ეკონომიკური
და სამხედრო სიძლიერის აღქმის კუთხით. გლობალური ვითარების
გამწვავებამ, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებმა და
დასავლეთის ქვეყნებში პოპულისტური ძალების აღზევებამ გვიბიძგა
4
აჭარის მუსლიმ მოსახლეობაში, შესაბამისად, განისაზღვრა ნდობა
საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს მიმართ.a
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რესპონდენტებისთვის დაგვესვა კითხვა ასეთი ფორმულირებით:
„როგორ ფიქრობთ, დიდი გაჭირვების/განსაცდელის დროს (როგორიცაა,
მაგალითად, სრულმასშტაბიანი ომი, სტიქიური უბედურება და ა.შ.
რომელიც თვით საქართველოს არსებობასაც უქმნის საფრთხეს), რომელი
ქვეყნის/საერთაშორისო გაერთიანების იმედი უნდა გვქონდეს?“
მართალია, საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების მიმართულებით
არაერთი კვლევა ტარდება, მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ, საკითხი რეგიონულ
ჭრილში დაგვენახა. გარდა ამისა, ეს თემა შევისწავლეთ დამატებით
რამდენიმე
მნიშვნელოვან
განზომილებასთან
კავშირში,
რამაც
ანალიზისთვის შესაძლებლობათა არეალიც გააფართოვა და სხვა
სასარგებლო ორიენტირებიც წარმოაჩინა. კერძოდ, მიზნად დავისახეთ,
გამოგვევლინა ურთიერთკავშირი ღია თუ ლატენტურ პრორუსულ
განწყობასა და ისეთ მახასიათებლებს შორის, როგორიცაა ასაკი, სქესი,
ეკონომიური მდგომარეობა, განათლების დონე და რელიგიურობა
(მაგალითად, მოძღვრის ყოლა/არყოლა).
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ნაშრომის
ცალკე
სეგმენტია
სამიზნე
აუდიტორიისათვის
დამახასიათებელი შიშისა და ფობიების შესწავლა, სხვადასხვა ეთნიკური
თუ რელიგიური ჯგუფის მიმართ დამოკიდებულების განსაზღვრა.
ფობიების გამოკვლევას, შეიძლება ითქვას, არსებითი მნიშვნელობა აქვს,
რადგან ეს, ერთი მხრივ, რადიკალური ანტილიბერალური ჯგუფების
რიტორიკის მთავარი შემადგენელი ნაწილია, მეორე მხრივ კი, რუსეთის
პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მიერ აქტიურად გამოიყენება სხვა
ქვეყნებში ძირგამომთხრელი საქმიანობისა და საკუთარი ინტერესების
გასატარებლად.5
ნაშრომის
ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი
ნაწილია
ღირებულებითი
ორიენტაციის
საფუძველზე
სტატისტიკურად
გამოანგარიშებული
ინდექსები. საქართველოს სამ რეგიონში ეს ინდექსები სქესის, ასაკის,
განათლების ცენზისა და სხვა კრიტერიუმების თვალსაზრისით,
მოსახლეობის ორიენტაციის გასარკვევად ფრიად საყურადღებო
ინფორმაციას გვაწვდის ოთხი ღირებულებითი მაჩვენებლით: ლიბერალი
– ანტილიბერალი, მოდერნისტი - ტრადიციონალისტი, პროდასავლელი –
პრორუსი და პოპულისტი - ანტიპოპულისტი.
5
ირიბად ეს თავადაც დაადასტურა რუსეთის ოფიციოზმა, როცა
სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულმა კვლევითმა ცენტრმა 2018 წლის მარტში
რუსეთის მთავრობის სახელზე წარდგენილ მოხსენებაში ყოველგვარი მიკიბ–
მოკიბვის გარეშე ურჩია კრემლს, ხელი აეღო საზღვარგარეთ ულტრამემარჯვენე
პოლიტიკური ძალების მხარდაჭერაზე. იხ. სტატია გაზეთ „ვედომოსტიში“
სათაურით „რუსეთმა არ უნდა დაუჭიროს მხარი ულტრამემარჯვენეებს
ევროპაში“, 2018 წლის 11 მარტი: https://bit.ly/30juunA (წვდომა 2020 წლის 7 ივნისი).

ნაშრომი ორი ნაწილისგან შედგება. პირველი ნაწილი სამ რეგიონში თბილისში, სამეგრელოსა და აჭარაში - რეპრეზენტაციული გამოკითხვისა
და ფოკუს-ჯგუფების კვლევის შედეგებს შეიცავს, მეორე კი კონკრეტულად
აჭარაზეა ორიენტირებული. თითოეული ნაწილი მოიცავს თავებს, სადაც
განხილულია გამოკითხული მოსახლეობის სოციო-დემოგრაფიული
თავისებურებები - იდენტობიaს, სხვა ეთნოსების/ერების და სოციალური
ჯგუფების აღქმისა და მათდამი დამოკიდებულების; სახელმწიფო და
არასახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ნდობის; საფრთხეების განცდის;
სახელმწიფოს, დემოკრატიის და ავტორიტარიზმის, პოლიტიკური
შეხედულების თუ პოლიტიკაში ეკლესიის როლისა და საგარეო
პრიორიტეტების ჭრილში. პირველი ნაწილის ბოლო თავში იხილავთ
მონაცემთა დამუშავების საფუძველზე გამოთვლილი ღირებულებითი
ორიენტაციის ინდექსებს.
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ძირითადი მიგნებები
პოპულიზმი და ანტილიბერალიზმი
ÂÂ ნეიტივისტური და ანტიიმიგრაციული განწყობების დომინირება,
ულტრა-კონსერვატიული შეხედულებების მოჭარბება, სახელმწიფო
ინსტიტუციებისა და პოლიტიკური ელიტებისადმი ნდობის
ნაკლებობა და საფრთხეების მომეტებული აღქმა სამივე რეგიონში
პოპულისტური ძალებისთვის ხელსაყრელ გარემოს ქმნის.
ÂÂ ანტილიბერალური განწყობა მამაკაცებში უფრო გამოკვეთილია,
ვიდრე - ქალებში.
ÂÂ სამივე რეგიონში ნეიტივისტური და ანტიიმიგრაციული
განწყობები
დომინანტურია.
უმრავლესობა
წინააღმდეგია
უცხოელებისთვის მოქალაქეობის მინიჭების და მათთვის მიწის
მიყიდვის. ეს განწყობა ვრცელდება „უცხოელთა“ ყველა ჯგუფზე
(თურქები, რუსები, „ევროპელები“).
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ÂÂ ავტორიტარულ ლიდერზე სამივე რეგიონში არსებობს მოთხოვნა.
სამეგრელოსა და აჭარაში პატერნალისტური განწყობა დომინირებს,
თბილისში კი ინდივიდუალისტური განწყობა უფრო ძლიერია.
ÂÂ პატრიარქალური განწყობა, ქონების გაყოფისას ვის დარჩეს ბინა,
ბიჭს თუ გოგოს, აშკარაა სამეგრელოში,  აჭარასა და თბილისში კი
მეტად იხრებიან თანასწორობისკენ.

შესაძლო საფრთხის აღქმა
ÂÂ სამივე რეგიონში გამოკითხულთა დაახლოებით მესამედი
ფიქრობს, რომ ქართულ ტრადიციებს საფრთხეს ამერიკა უქმნის,
ევროკავშირიდან კი ამ საფრთხეს დაახლოებით მეოთხედი ელის.
სამეგრელოში უფრო მეტი ფიქრობს, რომ ქართულ ტრადიციებს
ამერიკა მეტად ემუქრება, ვიდრე რუსეთი. სამეგრელოსა და
აჭარის მცხოვრებთა უმრავლესობის აზრით, თურქეთია ქართული
ტრადიციების მტერი. რუსეთიდან საფრთხეს მოელის აჭარისა და
თბილისის მოსახლეობის დაახლოებით მესამედი, სამეგრელოში კი
მხოლოდ 19%.
ÂÂ სამივე რეგიონში გამოკითხულთა მოსაზრებით, ამჟამად
საქართველოში საფრთხე ემუქრება როგორც დემოკრატიას,
ასევე, ადამიანის უფლებებსა და ქართულ ტრადიციებს. ყველაზე
მტკივნეულად ამ განცდას თბილისში აღიქვამენ.

ÂÂ მუსლიმი ქართველების რელიგიური უფლებების მიმართ
შეუწყნარებლობით განსაკუთრებით სამეგრელო გამოირჩევა,
აჭარა და თბილისი ამ მხრივ ლოიალურია.
ÂÂ სამეგრელოში აღინიშნება აფხაზებისადმი მიმღებლობის ასევე
დაბალი პროცენტი. აქ გამოკითხულთა დაახლოებით ნახევარი თუ
მიიჩნევს აფხაზების უმრავლესობას კარგ ადამიანად.
ÂÂ სამივე რეგიონში უფრო მეტს არ სჯერა (ვიდრე სჯერა),
რომ თურქების, რუსებისა და ჩინელების უმრავლესობას
საქართველოსთვის კარგი სურს.
ÂÂ სამივე რეგიონში საუკეთესო მართლმადიდებლებად ქართველები
მიაჩნიათ. ამასთან, აბსოლუტური უმრავლესობა აღიარებს
მართლმადიდებლის მხრიდან სხვა რელიგიისადმი პატივისცემის
აუცილებლობას.
ÂÂ სამეზობლოდ არასასურველი სოციალური ჯგუფის პირველი
სამეული
სამივე
რეგიონში
იდენტურია:
ნარკომანები,
ჰომოსექსუალები, კრიმინალები, თუმცა თბილისსა და აჭარაში
ყველაზე არასასურველად კრიმინალი მეზობელი მიიჩნევა,
სამეგრელოში კი ასეთად ჰომოსექსუალებს მოიაზრებენ.
ÂÂ გამოკითხულთა
უმრავლესობისთვის
მისაღებია
შვილის
ქორწინება გერმანელთან, უკრაინელთან და რუსთან, მაგრამ
მიუღებელია - თურქთან და ჩინელთან. აფხაზთან, ოსთან და
მუსლიმ ქართველთან ქორწინებაზე კი გამოკითხულთა მოსაზრება
გაიყო. ყველაზე კატეგორიული ამ თვალსაზრისით სამეგრელოა,
სადაც გამოკითხულთა 74% მუსლიმ ქართველთან შვილის
ქორწინებას ეწინააღმდეგება (რაც აჭარის მაჩვენებელს თითქმის
4-ჯერ აჭარბებს). ამ თვალსაზრისით, ძირითად დაბრკოლებას
რელიგიური ფაქტორი წარმოადგენს.
ÂÂ სამივე რეგიონში აბსოლუტური უმრავლესობა
უცხოელი ტურისტების სტუმრობას საქართველოში.

მიესალმება

ÂÂ არ არსებობს ფართო კონსენსუსი, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება
ადამიანი ქართველად ჩაითვალოს. გამოიკვეთა ორი ძირითადი
ფაქტორი - თავად მიაჩნდეს თავი ქართველად ან ერთი
მშობელი მაინც ჰყავდეს ქართველი. არც ერთ მოსაზრებას არა აქვს
გამოკითხულთა მესამედზე მეტის მხარდაჭერა.

ნდობა ინსტიტუციების მიმართ
ÂÂ სამივე რეგიონში ეკლესიას, ჯარს, ლიბერალური ტიპის
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და მედიას უფრო ენდობიან, ვიდრე
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სახელისუფლო ორგანოებს. ზოგადად სახელმწიფო ორგანოების
– სასამართლოს, პარლამენტის და პრეზიდენტის ნდობა ყველგან
დაბალია. ყველაზე უარყოფითად სამივე რეგიონში პარლამენტს
აფასებენ. ამ ინსტიტუციას გამოკითხულთა 65.7% არ ენდობა
(საერთოდ არ ენდობა 37.1% და ძირითადად არ ენდობა 28.6%).
ÂÂ სახელისუფლო ორგანოების მიმართ ყველაზე კრიტიკულად
თბილისში არიან განწყობილი, ყველაზე მეტი ნდობით აჭარა
გამოირჩევა.
ÂÂ პრემიერ-მინისტრის მიმართ უნდობლობა ყველაზე დიდია
თბილისში, თუმცა სამივე რეგიონში მას პრეზიდენტზე მეტად
ენდობიან.
ÂÂ თბილისი, სხვა რეგიონებთან შედარებით, უფრო ინტერესდება
მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებით.
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ÂÂ ანტისეკულარული განწყობები სამივე რეგიონში ძლიერადაა
ფესვგადგმული. თბილისსა და სამეგრელოში 40% მიიჩნევს,
რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებისას მთავრობა
ეკლესიის პოზიციას უნდა ითვალისწინებდეს. ამ შეხედულებას
იზიარებს გამორჩეულად დიდი პროცენტი იმ რესპონდენტებისა,
რომლებსაც მოძღვარი ჰყავთ. მაგალითად, სამეგრელოში ასე
ფიქრობს მოძღვრის მყოლე რესპონდენტთა 49.6% და მოძღვრის
არმყოლთა 37.6%.
ÂÂ სამივე რეგიონში მართლმადიდებლების მნიშვნელოვანი ნაწილი,
რომელიც ენდობა ეკლესიას, არ ენდობა არც ერთ პოლიტიკურ
ინსტიტუტს (პრეზიდენტს, პრემიერს, პარლამენტს). ასეთთა
ხვედრითი წილი თბილისელ მართლმადიდებლებში ნახევარზე
მეტია - 50.6%, აჭარაში ეს მაჩვენებელი 29.6%-ია, სამეგრელოში კი
38,3%.

საგარეო პრიორიტეტები
ÂÂ განათლების დონე პირდაპირ კავშირშია პროდასავლურობასთან
და უკუკავშირშია პრორუსულობასთან. განათლების მაღალი დონე
აძლიერებს პროდასავლურობას, დაბალი კი ასუსტებს.
ÂÂ თბილისსა და სამეგრელოში მაღალი ეკონომიკური მდგომარეობა
აძლიერებს პროდასავლურ განწყობებს, ხოლო დაბალი - ასუსტებს.
ÂÂ თბილისში არარელიგიურობა პროდასავლურობას აძლიერებს,
ხოლო სამეგრელოში რელიგიურობა პრორუსული ორიენტაციას
აღრმავებს. ეს ტენდენცია აჭარაში არ შეიჩნევა. თუმცა
სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი გვაჩვენებს, რომ ზოგადად

სამივე რეგიონში მართლმადიდებელ მრევლში (ვისაც მოძღვარი
ჰყავს) უფრო იზოლაციონისტური განწყობა სჭარბობს.
ÂÂ თბილისსა და სამეგრელოში ყველაზე რეალურად ევროკავშირის
ბაზარს მიიჩნევენ, აჭარაში კი რუსეთისას.
ÂÂ აჭარაში პროდასავლური განწყობა მუსლიმ ქართველებში უფრო
ძლიერია, პრორუსული კი ქრისტიან ქართველებში.
ÂÂ თბილისში მხოლოდ ნახევარი (50.8%) ფიქრობს, რომ მხოლოდ
ნატოში გაწევრიანება არის საქართველოს უსაფრთხოების გარანტი.
აჭარაში ეს მაჩვენებელი 54.6%-ია, სამეგრელოში კი ყველაზე
მაღალი - 69.4%.
ÂÂ ევრაზიულ კავშირში საქართველოს გაწევრიანებას ყველაზე მეტი
მომხრე აჭარაში ჰყავს, სადაც ეს მაჩვენებელი 29.3%-ს აღწევს.
ÂÂ სამივე
რეგიონში
გამოკითხულთა
გარკვეული
ნაწილი
ერთდროულად ევროკავშირში გაწევრიანებასაც ემხრობა და
ევრაზიულ კავშირშიც. თბილისში ასეთია გამოკითხულთა 14.2%,
სამეგრელოში - 7.2%, ხოლო აჭარაში დაახლოებით მეოთხედი 24.8%.
ÂÂ სამხედრო თვალსაზრისით სამივე რეგიონში ყველაზე ძლიერად
ამერიკა მიაჩნიათ, მეორე ადგილს რუსეთი იკავებს. აჭარაში
ამერიკისა და რუსეთის სამხედრო ძალას თითქმის თანაბრად
აფასებენ, მცირედი უპირატესობა ამერიკას აქვს. თუმცა აჭარელი
ქრისტიანები ამ თვალსაზრისით მცირე უპირატესობას რუსეთს
ანიჭებენ.
ÂÂ საქართველოს მთავარ მტრად სამივე რეგიონში რუსეთი მიიჩნევა.
თბილისსა და სამეგრელოში მთავარი მეგობარი ამერიკაა, აჭარაში
- უკრაინა. თუმცა აჭარელი ქრისტიანებისთვის მთავარ მეგობრებს
შორის მეორეზე, უკრაინის შემდეგ, რუსეთია, ამერიკა კი მესამეზე.
მუსლიმი ქართველებისთვის მთავარი მეგობრების სამეული ასე
გამოიყურება: უკრაინა, ამერიკა და თურქეთი.
ÂÂ გამოკითხულთა უმეტესობა ემხრობა მოსაზრებას, რომ ამერიკა
არის ეკონომიკურად ყველაზე ძლიერი ქვეყანა.
ÂÂ ეგზისტენციური კრიზისის დროს გამოკითხულთა ყველაზე
დიდ პროცენტს ევროკავშირის იმედი აქვს, რომელსაც მცირედით
ჩამორჩება ამერიკა და ნატო. მეათედზე მეტს გაეროსა და
გერმანიის იმედი აქვს, რუსეთისა კი გამოკითხულთა უმნიშვნელო
რაოდენობას ეიმედება.
ÂÂ თბილისში უპირატესობას ანიჭებენ განათლების
გერმანიაში, აჭარასა და სამეგრელოში კი ამერიკას.

მიღებას
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კვლევის მეთოდოლოგია
კვლევის ფარგლებში გამოყენებული იქნა როგორც რაოდენობრივი
ისე თვისებრივი მეთოდები. რაოდენობრივი კვლევისას გამოვიყენეთ
პირისპირ ინტერვიუ. კითხვარი შემუშავდა ქართულ ენაზე „ლიბერალური
აკადემია თბილისის“ წარმომადგენლებთან თანამშრომლობით. კითხვარის
პირველი ნაწილი ეხება მოსახლეობის დემოგრაფიულ მახასიათებლებს,
სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობასა და რელიგიურობას. მეორე
ნაწილში თავმოყრილია კითხვები, რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელია
მოსახლეობის ტოლერანტობის დონის განსაზღვრა განსხვავებული
ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლების მიმართ. შემდეგ ნაწილში
თავმოყრილი კითხვების მეშვეობით შესწავლილი იქნა დამოკიდებულებები
საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტებისა და ტრადიციების მიმართ. ბოლო
ნაწილი კი მოსახლეობის პოლიტიკური შეხედულებების შესწავლას
ეძღვნება.
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შერჩევის მოდელად გამოყენებული იყო 2014 წლის საყოველთაო აღწერა.
თითოეულ რეგიონში გამოიკითხა 600 რესპონდენტი, ჯამში სულ 1800
რესპონდენტი. მონაცემები სტატისტიკურად რეპრეზენტატულია (იხ.
ცხრილი #1):
ცხრილი #1

რეგიონი

გამოკითხულთა
რაოდენობა

თბილისი

600

შერჩევის ცდომილება
(95%-იანი საიმედოობით)
3.8%

აჭარა

600

3.8%

სამეგრელო

600

2.7%

საქართველოს სამ რეგიონში გამოიყო სამი სტრატა - თბილისი, აჭარა
და სამეგრელო. შერჩევის პირველ ეტაპზე თითოეულ სტრატაში
რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობის პროპორციულად,
შემთხვევითი წესით, შეირჩა პირველადი შერჩევის წერტილები - საარჩევნო
უბნები. საარჩევნო უბნებში სამიზნე შინამეურნეობები სელექცია
სამარშრუტო შერჩევით მოხდა. „სოციალური კვლევისა და ანალიზის
ინსტიტუტის“ ინტერვიუერები ეწვივნენ შერჩეულ შინამეურნეობებს და
მათი თანხმობით ჩაატარეს ინტერვიუები. დაცულ იქნა ოჯახებს შორის
ინტერვალი დასახლების ტიპის (ურბანული/რურალური) და მოსახლეობის

სიმჭიდროვის შესაბამისად. ოჯახის შერჩეული წევრის უარის შემთხვევაში
მისი ჩანაცვლება ოჯახის სხვა წევრით არ ხდებოდა.
საველე სამუშაოები 11 დღის განმავლობაში გაგრძელდა (2019 წლის 24
ნოემბერი – 5 დეკემბერი). თითოეულ ინტერვიუს, საშუალოდ, 25-27 წუთი
დასჭირდა და ქართულ ენაზე ჩატარდა. საველე სამუშაოების დასრულების
შემდეგ განხორციელდა ხარისხის კონტროლი. შემოწმდა კითხვარების
მთლიანი რაოდენობის 10%.
მონაცემთა შეგროვება განხორციელდა ODK collect-ის საშუალებით
(აღნიშნული აპლიკაცია დაინსტალირდა ყველა ინტერვიუერის ტაბლეტში).
ელექტრონულად შევსებული კითხვარები გადაიგზავნა „სოციალური
კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის“ სერვერზე, SSL პროტოკოლის
გამოყენებით. თავდაპირველად განხორციელდა საველე სამუშაოების
შედეგად შევსებული კითხვარების კოდირება და ფორმალიზაცია. ფაილის
„გაწმენდის” შემდეგ მონაცემები დამუშავდა SPSS კომპიუტერული
პროგრამის ფარგლებში (20.0 ვერსია). დამუშავებისა და ანალიზისას
გამოყენებული იქნა უნივარიაციული და ბივარიაციული ანალიზის
მეთოდები. ინფორმაციის დამუშავებისა და სტატისტიკური ანალიზის
საფუძველზე მომზადდა კვლევის საბოლოო ანალიტიკური ანგარიში.
პირველადი მონაცემების შეგროვების თვისებრივი მეთოდებიდან
გამოვიყენეთ ფოკუს–ჯგუფები. ფოკუს–ჯგუფები საკვლევი თემაზე
„კონსერვატიული შეხედულებების გავლენა საგარეო და საშინაო
პოლიტიკური პრიორიტეტების აღქმაზე“ ჩატარდა 2020 წლის მაისში
დისტანციურად Zoom-ის პროგრამული უზრუნველყოფით, რაც
კოვიდ–19–ის პანდემიასთან დაკავშირებული შეზღუდვებით იყო
განპირობებული. სულ ჩატარდა 10 ფოკუს–ჯგუფი, თითოეულში რვა
ადამიანის მონაწილეობით. თბილისსა და აჭარაში 4–4 ფოკუს–ჯგუფი
ჩატარდა, სამეგრელოში – 2. კატეგორიზაცია მოხდა ასაკის, სქესისა და
მოძღვრი ყოლა-არყოლის კრიტერიუმების საფუძველზე (იხ. ცხრილი #2).
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ცხრილი #2

რეგიონი

ფოკუს–ჯგუფების
მონაწილეთა
შერჩევა
რაოდენობა

თბილისი

32

აჭარა

32

სამეგრელო

16

16

მამაკაცები (25-) – 4 მოძღვარი ჰყავს /
4 მოძღვარი არ ჰყავს
მამაკაცები (45+) - 4 მოძღვარი ჰყავს /
4 მოძღვარი არ ჰყავს
ქალები (25-) - 4 მოძღვარი ჰყავს /
4 მოძღვარი არ ჰყავს
ქალები (45+) - 4 მოძღვარი ჰყავს /
4 მოძღვარი არ ჰყავს
მუსლიმი (მამაკაცები) – 4 იმამი ჰყავს /
4 იმამი არ ჰყავს
ქრისტიანი (მამაკაცები) - 4 მოძღვარი
ჰყავს /4 მოძღვარი არ ჰყავს
ქრისტიანი (ქალები) - 4 მოძღვარი ჰყავს/
4 მოძღვარი არ ჰყავს
მამაკაცები (25–) – 4 მუსლიმი /
4 ქრისტიანი.
მამაკაცები - 4 მოძღვარი ჰყავს /
4 მოძღვარი არ ჰყავს
ქალები - 4 მოძღვარი ჰყავს /
4 მოძღვარი არ ჰყავს

ნაწილი I:
ანტილიბერალური განწყობა
საქართველოს სამ რეგიონში თბილისი, აჭარა და სამეგრელო

კვლევის პირველი ნაწილი საქართველოს სამი რეგიონის – თბილისის, აჭარისა
და სამეგრელოს მოსახლეობის განწყობას ასახავს სოციო–დემოგრაფიული
თავისებურებებისა და ანტილიბერალური შეხედულებების ჭრილში.
კვლევა დაეფუძნა როგორც წარმომადგენლობით გამოკითხვას, ასევე
სამივე რეგიონში ჩატარებულ ფოკუს–ჯგუფებს. სოციო–დემოგრაფიული
მახასიათებლების წარმოჩენა, გარდა იმისა, რომ თავისთავად ღირებულ
ინფორმაციას შეიცავს ამ რეგიონების მოსახლეობის თავისებურებათა
შესახებ, იმითაცაა მნიშვნელოვანი, რომ საშუალებას გვაძლევს
აღმოვაჩინოთ კორელაციები ადამიანების შეხედულებებსა და ისეთ
მახასიათებლებს შორის, როგორიცაა განათლების დონე, ეკონომიკური და
ოჯახური მდგომარეობა, ენების ცოდნა და ა.შ. აღსანიშნავია, რომ მონაცემთა
ანალიზის შედეგად ზოგიერთმა სოციო–დემოგაფიულმა მახასიათებელმა
სტატისტიკურად სანდო კორელაცია მოგვცა, სხვებთან დაკავშირებით
კი ამ მხრივ სანდო კავშირი არ გამოვლინდა. ქვემოთ მოყვანილი ყველა
სტატისტიკური მონაცემი უშუალოდ ამ კვლევის ფარგლებში გაწეული
ძალისხმევის შედეგია.
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თავი 1.
სოციო-დემოგრაფიული
თავისებურებები

18

სამივე სამიზნე რეგიონში გამოკითხული მოსახლეობის აბსოლუტური
უმრავლესობა ეთნიკურად ქართველია (სამეგრელო - 99.5%; აჭარა - 96.5%;
თბილისი - 90.5%). თბილისში მკვიდრი6 მოსახლეობის წილი 58.3%–
ია, აჭარასა და სამეგრელოში კი ეს მაჩვენებელი ნახევარზე მეტია (აჭარა
- 50.8%; სამეგრელო - 51.9%). თბილისის გამოკითხული მოსახლეობის
უმრავლესობას – 59.5%–ს უმაღლესი განათლება აქვს მიღებული.
აღსანიშნავია, რომ ეს მაჩვენებელი უფრო დიდია მკვიდრ თბილისელებში
(64.4%), ვიდრე - არამკვიდრში (52.2%). უმაღლესი განათლების მქონეთა
მაჩვენებელი ნახევარზე ნაკლებია აჭარაში - 39.5%, ხოლო სამეგრელოში
კიდევ უფრო ნაკლები - 26.3%.
გამოკითხული მოსახლეობა სამივე რეგიონში რუსულ ენას უკეთ ფლობს,
ვიდრე ინგლისურს. თბილისში მოსახლეობის 83.6%, სამეგრელოში 75.5% და აჭარაში - 69.6% რუსული ენის ცოდნის დონეს აფასებს როგორც
საშუალოს ან მაღალს, მაშინ, როცა თბილისში გამოკითხულთა თითქმის
ნახევარი (48.5%) ამბობს, რომ ინგლისურ ენას ფლობს კარგად ან საშუალოდ,
ეს მაჩვენებელი აჭარაში 28%–ია, სამეგრელოში კი მხოლოდ 22,4%.7
სამეგრელოში გამოკითხული მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა
– 98% აცხადებს, რომ მართლმადიდებელია. ასეთად მიიჩნევს თავს
თბილისელთა უმრავლესობაც – 86.8%. რაც შეეხება აჭარას, აქ 56.8%
თავს მართლმადიდებლად მიიჩნევს, 35.8% კი მუსლიმად. რელიგიურ
მსახურებას თვეში ერთხელ მაინც ესწრება თბილისში გამოკითხულთა
38.2%, სამეგრელოში კი 28.2%. მსგავსი ტენდენციაა შენარჩუნებული
მარხვის დაცვასთან დაკავშირებითაც: სამეგრელოში გამოკითხულთა 62%–
6
„მკვიდრში“ აქ და ქვემოთ იგულისხმება ის ადამიანები, რომლებიც იმ
დასახლებულ პუნქტში დაიბადნენ, სადაც ამჟამად ცხოვრობენ.
7
ენის ცოდნის მხრივ საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების ანალიზმა
ურთიერთსაწინააღმდეგო მონაცემები მოგვცა, ამიტომ ეს კომპონენტი კვლევაში არ
ფიგურირებს და აქ მხოლოდ სტატისტიკური ცნობის სახითაა მოცემული.

მა განაცხადა, რომ არასდროს მარხულობს. ეს მაჩვენებელი თბილისში
46%–ია, აჭარაში კი 35.5%.8 თბილისში გამოკითხულთა 22.5% ამბობს, რომ
სრულად აქვს წაკითხული ბიბლია – როგორც ძველი, ისე ახალი აღთქმა.
ეს მაჩვენებელი დაახლოებით ორჯერ ნაკლებია სამეგრელოში (11.9%) და
აჭარის მოსახლეობის იმ ნაწილში, რომელიც თავს მართლმადიდებელ
ეკლესიას მიაკუთვნებს (10.3%). ამავე დროს, ყურანი სრულად აქვს
წაკითხული აჭარაში გამოკითხული მუსლიმების 9.0%–ს.
რაც შეეხება სულიერი მოძღვრის ყოლას, აქ თბილისი ლიდერობს.
დედაქალაქში გამოკითხულთა 34.6%–მა თქვა, რომ მოძღვარი ჰყავს, მაშინ
როცა სამეგრელოში იგივე განაცხადა მხოლოდ 22.3%–მა, აჭარაში კი 19.8%–
მა. აჭარის მუსლიმ თემში გამოკითხულთა უმრავლესობას - 51.9%-ს ჰყავს
იმამი.
თბილისში გამოკითხული მოსახლეობის უმრავლესობას (54.4%), ხოლო
აჭარისა და სამეგრელოს მოსახლეობის დაახლოებით ნახევარს (შესაბამისად,
50.7% და 49.7%) ჰყავს ამჟამად ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მცხოვრები ახლო
ნათესავი. თბილისში გამოიკვეთა შემდეგი ქვეყნები - იტალია (16.4%), აშშ
(15.5%), რუსეთი (13.3%) და საბერძნეთი (10.51%). აჭარასა და სამეგრელოში
პირველ და მეორე ადგილზეა რუსეთი (შესაბამისად, 34.5% და 19.8%) და
თურქეთი (12.4% და 13.4%).
სამ რეგიონს შორის სამეგრელოს მოსახლეობა საკუთარი ოჯახის ეკონომიურ
მდგომარეობას ყველაზე უარყოფითად აფასებს: სამეგრელოდან ყოველი
მეოთხე რესპონდენტი ოჯახის ეკონომიურ მდგომარეობას აფასებს როგორც
„საკმაოდ ცუდს“ ან „ძალიან ცუდს“. სამეგრელო ყველაზე მოწყვლადად
გამოიყურება იმ თვალსაზრისითაც, რომ გამოკითხულთა ყველაზე დიდი
ნაწილი (42.1%) 10 წლის წინანდელთან შედარებით ოჯახის ეკონომიური
მდგომარეობის გაუარესებაზე მიუთითებს. აღსანიშნავია, რომ ამ მხრივ
გამორჩეული პოზიტიური მაჩვენებელი აჭარაში გამოვლინდა, სადაც
მოსახლეობის 44.7%-მა თქვა, რომ 10 წლის წინანდელთან შედარებით
მისი ოჯახის ეკონომიური მდგომარეობა გაუმჯობესდა, გაუარესებაზე კი
მხოლოდ 22.6%-მა მიუთითა. სხვა მხრივ, სამივე რეგიონის მოსახლეობის
უმრავლესობამ ოჯახის ამჟამინდელი ეკონომიური მდგომარეობა
„საშუალოდ“ შეაფასა (თბილისი - 69.4%, აჭარა - 76.6%, სამეგრელო - 65.2%)
(იხ. დიაგრამა 1).

8

აჭარის შესახებ მონაცემები უფრო დეტალურად იხ. მე–2 ნაწილში.
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დიაგრამა 1.
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თბილისის და აჭარის მოსახლეობის დაახლოებით 1/3 თავს დასაქმებულად
მიიჩნევს (აქ არ იგულისხმება თვითდასაქმება): თბილისში ეს მაჩვენებელი
36.1%–ია (აღსანიშნავია, რომ აქ დიდი სხვაობაა მკვიდრ და არამკვიდრ
თბილისელებს შორის - სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე დასაქმებულია,
შესაბამისად, 42% და 27.7%), აჭარაში - 32.4%, სამეგრელოში კი 18% (თუმცა სხვა რეგიონებთან შედარებით სამეგრელოში უფრო
მეტია თვითდასაქმებულთა წილი - 16.8%. თბილისსა და აჭარაში
თვითდასაქმებულთა ხვედრითი წილი, შესაბამისად, არის 11.1% და
10.2%). აჭარის და სამეგრელოს მოსახლეობის გამოკვეთილ უმრავლესობას
არა აქვს დანაზოგი (აჭარა - 83.8%, სამეგრელო - 88.8%), ხოლო თბილისში ეს
მაჩვენებელი 73.7%-ია. თბილისის და აჭარის მოსახლეობის უმრავლესობას
საკვების შესაძენად ბოლო პერიოდში თანხა არ უსესხია (თბილისი - 72.6%,
აჭარა - 60.6%). სამეგრელოში კი ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 42.9%–ია.
სოციალურ ქსელებს ყოველდღიურად თბილისის და აჭარის რეგიონის
გამოკითხული მოსახლეობის უმრავლესობა (შესაბამისად, 59.4% და
57.3%) მოიხმარს, ხოლო სამეგრელოში მოსახლეობის ნახევარზე ოდნავ
ნაკლები - 47.5%. აღსანიშნავია, რომ სოციალურ ქსელებს არასდროს
მოიხმარს გამოკითხულ თბილისელთა 19.5%, აჭარის მოსახლეობის - 26%
და სამეგრელოს მოსახლეობის - 30.9%. სამივე რეგიონში სოციალური
ქსელების მომხმარებელთა შორის ყველაზე მეტი პოპულარობით
„ფეისბუქი“ სარგებლობს (სამივე რეგიონში, ჯამში, მას გამოკითხულთა
49.7% მოიხმარს).

თბილისში გამოკითხულთა უმრავლესობა - 54.8% ამბობს, რომ
შესაძლებლობის შემთხვევაში
საქართველოდან დროებით წავიდოდა.
აჭარასა და სამეგრელოში გამოკითხულთა ნახევარზე ოდნავ ნაკლები
ფიქრობს ასე (შესაბამისად, 46.6% და 41.3%). თუმცა შეკითხვაზე „სამუდამოდ წახვიდოდით თუ არა ქვეყნიდან“, სამივე რეგიონის
გამოკვეთილი უმრავლესობა პასუხობს, რომ არ წავიდოდა (თბილისი 85%; აჭარა - 84.4%; სამეგრელო - 86%).
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თავი 2.
იდენტობა, სხვა ეთნოსების/ერებისა
და სოციალური ჯგუფების აღქმა
და მათდამი დამოკიდებულება
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ამ თავში საუბარია აჭარაში, თბილისსა და სამეგრელოში გამოკითხული
მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე სხვადასხვა ჯგუფების, მათ შორის
მუსლიმი ქართველების მიმართ. კითხვები სხვადასხვა მიმართულებით
იყო დასმული და ეხებოდა სხვადასხვა ეთნიკურ, ეროვნულ და რელიგიურ
ჯგუფს. შევეცადეთ საკვლევი თემატიკა მაქსიმალურად გაგვეფართოებინა,
თუმცა საველე სამუშაოს სპეციფიკა არ იძლეოდა ერთბაშად ყველა
ჯგუფის მიმართ რესპონდენტთა დამოკიდებულების შესწავლის
შესაძლებლობას. აქედან გამომდინარე, საჭირო გახდა გარკვეული
პრიორიტეტების გამოკვეთა, რათა ზოგადი სურათი მკაფიო და რაც
შეიძლება მრავლისმომცველი ყოფილიყო. მაგალითად, რადგანაც კვლევის
არეალი სამი რეგიონის ძირითადად ქართულენოვანი მოსახლეობა
იყო, პრიორიტეტები შემდეგი ლოგიკით განაწილდა: საქართველოს
ოკუპირებულ რეგიონებთან კონტექსტში დაისვა კითხვები, ზოგადად,
აფხაზებთან დაკავშირებით. ვინაიდან კვლევის ერთ–ერთი მიზანი საგარეო
ორიენტაციის შესწავლა იყო, კითხვა რუსების შესახებაც დაისვა; იმისთვის,
რომ ამ მხრივ ერთმანეთისგან გაგვემიჯნა რელიგიური და პოლიტიკური
ფაქტორები, კითხვები შეირჩა, ასევე სხვა ორი მართლმადიდებელი
ეროვნების - უკრაინელებისა და ბერძნების შესახებ; დამატებით კი, „ახალი“
იმიგრაციის მიმართ დამოკიდებულების საზომად შევისწავლეთ განწყობა
საზოგადოებრივ დისკურსში ყველაზე ხშირად მოხსენიებული თურქებისა
და ჩინელების მიმართაც.

იდენტობა - ქართველი
კვლევას აინტერესებდა რესპონდენტთა აზრი - რა არის აუცილებელი
იმისათვის, რომ ადამიანი ჩავთვალოთ ქართველად. ამ შეკითხვაზე სამივე
რეგიონში ძირითადად ორი პასუხი გამოიკვეთა:
yy
yy

თავად მიიჩნევდეს თავს ქართველად.
ერთი მშობელი მაინც ჰყავდეს ქართველი.

პირველი ფაქტორი პიროვნების მიერ ქართველობის გაცნობიერებასა და
თვითიდენტობაზეა ორიენტირებული, ხოლო მეორე - მემკვიდრეობითობის
ფაქტორის აღიარებაზე. როგორც კვლევის შედეგებიდან ჩანს,
რესპონდენტებისთვის ორივე ფაქტორი მნიშვნელოვანია; თუმცა არსებობს
ნიუანსური განსხვავება: თბილისსა და აჭარაში უპირატესობა ენიჭება
ქართველობის განცდას/ცნობიერებას (თბილისი - 35.3%; აჭარა - 33.4%),
ხოლო მემკვიდრეობითობის ფაქტორი - მშობლის ქართველობა, ასევე
გამოკვეთილია თბილისში (32.3%) და ოდნავ ნაკლებია სამეგრელოში
(28.3%).
როგორც რაოდენობრივმა კვლევამ აჩვენა, სამივე რეგიონის ფოკუსჯგუფებში ქართველობის განსაზღვრისას ყველაზე ხშირად ეყრდნობოდნენ
არა თვითიდენტიფიცირებას, არამედ „სისხლს“ და რელიგიურ ფაქტორებს.
ამავე დროს რესპონდენტები სამივე რეგიონში ხშირად იყენებდნენ ილია
ჭავჭავაძისეულ განსაზღვრებას: „ენა, მამული, სარწმუნოება“.
აჭარაში მუსლიმების ერთი ნაწილი აღნიშნავდა, რომ არსებობს გარკვეული
პრობლემები, რასაც კვებავს 1980-იანი წლებიდან გადმოყოლილი
ძლიერი ეთნოკონფესიური ნაციონალისტური შეხედულებები. როგორც
ამბობენ, აქვთ განცდა, თითქოს მათ არაკეთილსაიმედო ქართველებად
მიიჩნევენ, რომელთაგანაც მოსალოდნელია საფრთხე. ანუ, საუბარია
მრწამსზე, რომლის თანახმადაც, ქართველობა თავსებადია მხოლოდ
მართლმადიდებლობასთან.
თბილისელი ახალგაზრდა მამაკაცები, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა
რელიგიების შემწყნარებლობას არ უარყოფდნენ (ვინაიდან „ქრისტიანობა
არ გმობს სხვა რელიგიებს“), გარკვეულწილად ურთიერთსაწინააღმდეგო
მოსაზრებას გამოთქვამდნენ ქართველობის განსაზღვრებაზე და
მიაჩნდათ, რომ ქართული იდენტობის ძირითადი ნიშანი სწორედ
მართლმადიდებლობაა. ზოგმა თქვა, რომ ის სახელმწიფო რელიგიადაც
უნდა გამოცხადდეს.

„შეგრძნება იმის, რომ ქართველი ხარ, არ ნიშნავს, რომ
მაინცდამაინც მართლმადიდებელი უნდა იყოს ქართველი.
თუმცა არ უნდა დაკარგო იდენტობა, რომლის ერთ-ერთი
ნიშანია ის, რომ ისტორიულად მართლმადიდებელი ქვეყანა
ვართ. სახელმწიფო რელიგია უნდა იყოს მართლმადიდებლური
და განცდაც მაქვს, რომ მართლმადიდებლურ ქვეყანაში
ვცხოვრობ“.9

9

თბილისი, 25- მამაკაცი.
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აღსანიშნავია, რომ რესპონდენტთა ნაწილმა ქართველობა გენეტიკურ
ფაქტორს დაუკავშირა.

„ქართველობა სისხლიდან მოდის. გენეტიკაა უპირატესი.
შეიძლება მენტალურად ბევრად კარგი ქართველი იყოს
სხვა ეროვნების წარმომადგენელი, გმირიც კი იყოს, მაგრამ
ქართველი მაინც ვერ იქნება, გენეტიკურად ქართველი რომ
იყო, ცხრა თაობა მაინც უნდა გამოიცვალოს“.10
ფოკუს-ჯგუფებში გამოითქვა მოსაზრება, რომ ქართველობა თვითაღქმაა,
და რომ „არა აქვს მნიშვნელობა, ვინ არის დედა თუ მამა, მთავარია, ვინ ხარ
შენ“.11 მათი შეხედულებით, განმსაზღვრელია მოქალაქეობის ინსტიტუტი,
რომელიც არ ცნობს რელიგიას, კანის ფერს, თუ გენეტიკურ კოდს.
მიგნებები:
ÂÂარ არსებობს ფართო კონსენსუსი, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება
ადამიანი ქართველად მივიჩნიოთ. აქ ორი ძირითადი ფაქტორი
გამოიკვეთა, თავად მიაჩნდეს თავი ქართველად ან ერთი
მშობელი მაინც ჰყავდეს ქართველი. ამ შეხედულებებიდან არც
ერთს არა აქვს გამოკითხულთა მესამედზე მეტის მხარდაჭერა.
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მუსლიმი ქართველების რელიგიური უფლებები
კვლევის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო მუსლიმი
ქართველების იდენტობასა და მათ რელიგიურ უფლებებს.12 სხვა
რეგიონებთან შედარებით, სამეგრელოში ყველაზე მეტი მხარდაჭერა
აქვს მოსაზრებას - „მუსლიმი ქართველებისთვის მეჩეთების აშენება
და მუსლიმური რელიგიური რიტუალების შესრულება ხელს უშლის
ქართველებს შორის თანხმობას და გაერთიანებას“ (38.3%). თბილისში ეს
მაჩვენებელი 22.7%-ია, აჭარაში - 12.8%.
დიდი განსხვავებაა რეგიონებს შორის იმ რესპონდენტთა პროცენტული
მაჩვენებლის მხრივ, რომლებიც ფიქრობენ, რომ „მუსლიმ ქართველებს
უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა, ჰქონდეთ მეჩეთები და მიიღონ მონაწილეობა
რელიგიურ რიტუალებში“. სამეგრელოში ეს მაჩვენებელი ყველაზე
ნაკლებია - 26.8%, მაქსიმალურია აჭარაში - 70.3%, თბილისში ამ აზრისაა
გამოკითხულთა 61.7%.
10
იქვე.
11
თითქმის იდენტური ციტატები გახმოვანდა თბილისის როგორც
ახალგაზრდა ქალების, ასევე ახალგაზრდა მამაკაცების ფოკუს–ჯგუფში.
12
მუსლიმი ქართველების საკითხი უფრო დეტალურად არის განხილული
მე–2 ნაწილში.

ამავე დროს კითხვაზე, „მუსლიმი ქართველების უმრავლესობა
კარგი ადამიანია?“ - სრულად ან ნაწილობრივ ეთანხმება თბილისში
გამოკითხულების 67.4%, სამეგრელოში - გამოკითხულების მხოლოდ 38.4%.
აჭარაში კი ეს მაჩვენებელია - 88.6%. ამასთან, ამ მოსაზრებას სრულად ან
ნაწილობრივ არ ეთანხმება თბილისში გამოკითხულთა 14.3%, სამეგრელოში
- 24.2% და აჭარაში - 6.6%. აღსანიშნავია, რომ სამეგრელოში გამოკითხულთა
მესამედზე მეტმა - 37.1%–მა თქვა, რომ არ იცის. იგივე პასუხი დააფიქსირა
თბილისში 17.9%–მა და აჭარაში 4.5%–მა (იხ. დიაგრამა 2).
დიაგრამა 2.
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სამეგრელოს ფოკუს-ჯგუფებში რესპონდენტების მნიშვნელოვან ნაწილს
გაორებული პოზიცია ჰქონდა მუსლიმი ქართველების მიმართ. ერთი
მხრივ, მათ ქართველობას აღიარებდნენ, მეორე მხრივ კი მიაჩნდათ, რომ
ქართველობისთვის რელიგიას მნიშვნელობა აქვს.

„სარწმუნოებას და ადათ-წესებს აქვს მნიშვნელობა, ქართველი
უნდა იყოს მართლმადიდებელი“.13
ფართო კონტექსტით რელიგიის საკითხების განხილვისას სხვა რელიგიური
ჯგუფების პოლიტიკაში თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობაზე
გამოიკვეთა დისკრიმინაციული ტენდენცია. ზოგი რესპონდენტისთვის
13

იქვე.

აშკარად
მიუღებელია
არამართლმადიდებლის
ხილვა
უმაღლეს
პოლიტიკურ თანამდებობაზე. ფოკუს-ჯგუფებში დასმულ შეკითხვაზე,
პრეზიდენტად აირჩევდნენ თუ არა სხვა რელიგიის წარმომადგენელს,
პასუხი ხშირად იყო უარყოფითი, ასევე სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფიდან
ბევრისთვის მიუღებელი იყო ოჯახის შექმნა არამართლმადიდებელთან, მათ
შორის მუსლიმ ქართველთანაც. გამოითქვა მოსაზრება, რომ ქართველთა
ერთიანობა სარწმუნოებაზე გადის. ასევე, გაცხადდა უკმაყოფილება, რომ
აჭარის მთიანეთში არ ტარდება უფრო აქტიური პოლიტიკა ახალგაზრდების
გასაქრისტიანებლად.
აჭარაში ახალგაზრდა ქრისტიანების ჯგუფში არაერთხელ გამოითქვა ეჭვი
მედრესეებში რელიგიური სწავლების შესაძლო ანტისახელმწიფოებრივ
ასპექტებზე.

„რას ასწავლიან მაგათ და მერე ეს როდის იჩენს თავს, არავინ
იცის.“14
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მიგნებები:
ÂÂმუსლიმი ქართველების რელიგიური უფლებების მიმართ
შეუწყნარებლობით გამოირჩევა სამეგრელო.
ÂÂმუსლიმურ
სკოლებში
რელიგიური
სწავლების
მიმართ
ქრისტიანული
ჯგუფების
ზოგიერთი
წარმომადგენელი
კეთილგანწყობილი არ არის.

სიამაყის/სირცხვილის განცდა
კითხვაზე, ყოფილა თუ არა შემთხვევა, როდესაც შეგრცხვათ იმის,
რომ ქართველი ხართ? -რესპონდენტთა დიდი უმრავლესობა სამივე
რეგიონში აღნიშნავს, რომ ასეთი შემთხვევა არ ყოფილა. ქართველობით
სიამაყის განცდა ყველაზე გამოკვეთილია აჭარაში (79.6%), თბილისსა და
სამეგრელოში კი ეს მაჩვენებელი თითქმის იდენტურია (შესაბამისად, 64%
და 64.3%). რესპონდენტთა გარკვეული ნაწილი აღნიშნავს, რომ ძალიან
იშვიათად ჰქონიათ სირცხვილის განცდა ქართველობის გამო; ასეთ
რესპონდენტთა რიცხოვნობა თბილისში მეტია (17.3%), ვიდრე აჭარასა
(12.1%) და სამეგრელოში (9%).
მიგნებები:
ÂÂსამივე რეგიონში უმრავლესობას არასოდეს შერცხვენია იმის,
რომ ქართველია. ქართველობით ყველაზე მეტად აჭარელი
რესპონდენტები ამაყობენ.
14

აჭარა, ქრისტიანი მამაკაცი.

ტრადიციების დაცვა
კვლევის შემდგომ ეტაპზე რესპონდენტებმა გამოთქვეს მოსაზრება
შეკითხვაზე - ებრაელებს, ქრისტიანებს, მუსლიმებსა და სხვა რელიგიის
წარმომადგენლებს შორის, ვინ უკეთ იცავს საკუთარ ტრადიციებს?
აქ რეგიონებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავება გამოიკვეთა: მოსაზრებას
იმის შესახებ, რომ ტრადიციას ყველაზე კარგად ებრაელები იცავენ,
განსაკუთრებით ემხრობიან თბილისში (30%). აჭარის მოსახლეობის
მესამედი (და ეს ყველაზე დიდი წილია ამ რეგიონში) მიუთითებს, რომ
ყველა რელიგიის წარმომადგენლისთვის თანაბრადაა დამახასიათებელი
ტრადიციების დაცვა (32.6%). რაც შეეხება სამეგრელოს, აქ რესპონდენტთა
უმრავლესობა (51.2%) ქრისტიანებს ანიჭებს უპირატესობას.
მიგნებები:
ÂÂთბილისში მიაჩნიათ, რომ ტრადიციებს ყველაზე კარგად ებრაელები
იცავენ, სამეგრელოში კი ფიქრობენ, რომ - ქრისტიანები. რაც
შეეხება აჭარას, აქ ყველაზე მეტი ფიქრობს, რომ ყველა ერთნაირად
უფრთხილდება საკუთარ ტრადიციებს.

კარგი მართლმადიდებლები
კვლევის ამ ეტაპზე რესპონდენტებს უნდა შეეფასებინათ, რამდენად კარგი
მართლმადიდებლები არიან ამა თუ იმ ეროვნების წარმომადგენლები?
შეფასებები გაკეთდა „დიახ - არა“ პოლუსებზე, შეკითხვა ეხებოდა
უკრაინელებს, რუსებს, ბერძნებსა და ქართველებს.
უკრაინელებს კარგ მართლმადიდებლად ყველაზე მეტად სამეგრელოში
(67.2%) მიიჩნევენ, ყოველი მეორე თბილისელიც (51.1%) ასე ფიქრობს;
შედარებით თავშეკავებულია აჭარის მოსახლეობა (42.8%).
დაახლოებით მსგავსი შეფასება მიიღეს ბერძნებმა. ყველაზე დიდი
პროცენტული მაჩვენებელი დადებითი შეფასების კატეგორიაში
გამოვლინდა თბილისსა (55.1%) და სამეგრელოში (52.1%). აჭარელი
რესპონდენტები აქ უფრო თავშეკავებულნი იყვნენ (46.2%).
რუსებს კარგ მართლმადიდებლებად ყველაზე მეტად სამეგრელოში
აღიქვამენ (66.1%). თბილისში ეს მაჩვენებელი 49%-ია, აჭარაში - 47.8%.
სამივე რეგიონში, რესპონდენტების შეფასებით, ქართველები კარგ
მართლმადიდებლებად არიან მიჩნეული. თბილისში ეს მაჩვენებელი 72.6%ს უტოლდება, აჭარაში - 76.5%-ს, ხოლო სამეგრელოში ამ შეხედულებას 90.9%
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იზიარებს. თუმცა თბილისისა და აჭარის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი
(შესაბამისად, 14.2% და 12.2%) ქართველებს კარგ მართლმადიდებლებად
არ მიიჩნევს. სამგრელოში ეს კატეგორია მხოლოდ 1.5%-ია.
მართლმადიდებლობასთან დაკავშირებით ძლიერი თვითშეფასება
ფოკუს-ჯგუფებში გამოჩნდა. მორწმუნეების მნიშვნელოვანი ნაწილი
ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ მხოლოდ საქართველომ, როგორც ჭეშმარიტმა
მართლმადიდებლურმა ქვეყანამ, აღდგომის ღამეს არ დახურა ეკლესიის
კარები მორწმუნეებისთვის. ამის პარალელურად იკვეთებოდა მტრის ხატი,
რომელიც გვებრძვის სწორედ რწმენის გამო.

„ყველაზე ძლიერი მართლმადიდებლური ქვეყანა ვართ და
ამიტომ გვებრძვიან“.15
დებულებას, რომ კარგი მართლმადიდებელი სხვა სარწმუნოებასაც პატივს
სცემს, სამივე რეგიონში რესპონდენტების დიდი უმრავლესობა სრულად ან
ძირითადად ეთანხმება (თბილისში 97.1%, აჭარაში 91.9% და სამეგრელოში
91.1%).
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მიგნებები:
ÂÂსამივე რეგიონში საუკეთესო მართლმადიდებლებად ქართველები
მიაჩნიათ.
ÂÂრუსების და უკრაინელების მართლმადიდებლობას პოზიტიურად
ყველაზე მეტად სამეგრელოში აღიქვამენ, ბერძნებს კი ყველაზე
კარგ მათლმადიდებლებად თბილისში მიიჩნევენ.
ÂÂრეგიონებს შორის განსხვავებები თვალშისაცემია, სხვა ერების
მართლმადიდებლობის მიმართ მეტად სკეპტიკურია აჭარა,
ყველაზე პოზიტიურად განწყობილი კი სამეგრელო.
ÂÂსამივე რეგიონში აბსოლუტური უმრავლესობა აღიარებს, რომ
კარგი მართლმადიდებელი სხვა სარწმუნოებასაც პატივს სცემს.

ეთნოსების/ერების შეფასება
გამოკითხვის შემდგომ ეტაპზე რესპონდენტებს პასუხის გაცემა მოუხდათ
შეკითხვაზე - მიიჩნევენ თუ არა, რომ კონკრეტული ეთნიკური ჯგუფის
წარმომადგენელთა უმრავლესობა კარგი ადამიანია. კითხვა ეხებოდა
აფხაზებს, რუსებს, თურქებსა და ჩინელებს (იხ. დიაგრამა 3).

15

თბილისი, 25- მამაკაცი.

დიაგრამა 3.

აფხაზების მიმართ სამეგრელოს მოსახლეობის ნახევარზე ოდნავ მეტს აქვს
პოზიტიური შეფასება (50.3%), მაშინ როდესაც აჭარის მოსახლეობის 72.8%
და თბილისელთა 67.3% მიიჩნევს, რომ აფხაზების უმრავლესობა კარგი
ადამიანია. სამეგრელოს ფოკუს-ჯგუფებში აფხაზების მიმართ სკეპტიკური
დამოკიდებულება ძირითადად ორი არგუმენტით დასაბუთდა, რომ
ქართველებს წაართვეს მიწა-წყალი და ამჟამად იქ დარჩენილ ქართველებს
ძალიან ცუდად ექცევიან:

„ისინი კარგები რომ იყვნენ, ჩემი სახლიდან არ გამომაგდებდნენ
და ლტოლვილად არ მაქცევდნენ. ის, ვინც დარჩა იქ, რა დღეში
არიან, ხომ ხედავთ?“16
რაც შეეხება რუსების მიმართ დამოკიდებულებას, სამივე რეგიონის
მცხოვრებთა უმეტესობა მიიჩნევს, რომ რუსების უმრავლესობა კარგი
ადამიანია, თუმცა განსხვავება არსებითია. კერძოდ, პოზიტიური შეფასებით
განსაკუთრებით გამოირჩევა აჭარა (71%), რომელსაც მოსდევს თბილისი
(64.1%), სამეგრელოში კი ეს მაჩვენებელი ყველაზე დაბალია (51.3%).
შესაბამისად, თბილისში გამოკითხულთა 27.2%, აჭარაში - 22.1%, ხოლო
სამეგრელოში - 30% არ ეთანხმება დებულებას, რომ რუსების უმრავლესობა
კარგი ადამიანია.
16

სამეგრელო, ქალი.
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აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად უმრავლესობის კეთილგანწყობისა რუსების
მიმართ, სამივე რეგიონში არც ერთ რესპონდენტს ფოკუს–ჯგუფებში ეჭვი არ
გამოუთქვამს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე.
ზოგადად რუსეთისა და რუსების მიმართ პოზიტიური სენტიმენტები
აჭარაში ფოკუს–ჯგუფებშიც აშკარად გამოიკვეთა. რესპონდენტები ამას
მჭიდრო ეკონომიკურ ბმებს უკავშირებენ, მათ შორის რუსი ტურისტების
სიჭარბეს და აქედან მიღებულ მატერიალურ სარგებელს. ასევე სახელდება
ნათესაური კავშირების, ანუ ბევრი შერეული ოჯახის არსებობა.
მნიშვნელოვანია ისტორიული მეხსიერება და თურქეთის ფაქტორიც,
რომელის მიმართაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი საკმაოდ მგრძნობიარეა:

„ჩვენთან ბევრს ჰყავს რუსი ნათესავები, ზოგს დედა ჰყავს
რუსი, ზოგს - მამა. ძალიან ბევრი შერეული ოჯახია.“17
„თურქები აღიზიანებენ ხალხს, რუსები - არა. კი, მოხდა
ოკუპაცია, მაგრად თურქებთან შედარებით ძველი დროიდან
გამომდინარე უფრო მშვიდად ვარ.“18
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სამეგრელოსა და თბილისში ბევრმა ახალგაზრდა რესპონდენტმა ხაზი
გაუსვა, რომ რუსების მიმართ მეტი ნოსტალგია ასაკოვან ხალხშია:

„ხანდაზმულებს ძალიან უყვართ რუსები, სულ იმას
გვეუბნებიან, რამდენ რამეს აკეთებდნენ 40 მანეთად, ამიტომ
ისევ რუსები ურჩევნიათ.“19
რეგიონულ ჭრილში ანალიზმა აჩვენა, რომ თურქების მიმართ შეფასება
განსხვავებულია. თბილისში დადებითი შეფასება სჭარბობს, სამეგრელოში
- უარყოფითი, ხოლო აჭარაში - შერეული. კერძოდ, დებულებას, რომ
თურქების უმრავლესობა კარგი ადამიანია, სრულად ან ძირითადად
ეთანხმება თბილისელების 54.2%. აჭარასა და სამეგრელოში ეს მაჩვენებელი
ნახევარზე ნაკლებია (შესაბამისად, 46.3% და 25.1%).
თურქების
უმრავლესობის
მიმართ
საკმაოდ
კონტრასტული
დამოკიდებულებაა აჭარაში. რესპონდენტების ერთი ნაწილის დადებითი
შეხედულება ეფუძნება თურქების პოზიტიურ როლს აჭარის თანამედროვე
ყოფაში, ხოლო მეორე - არაკეთილგანწყობილი ნაწილი კი მიიჩნევს,
რომ თურქების უმრავლესობას აჭარის მიმართ იმპერიული განზრახვა
ამოძრავებს.
17
18
19

აჭარა, ქრისტიანი მამაკაცი.
იქვე.
სამეგრელო, ქალი.

„ვფიქრობ, კარგია ინვესტიციები, მათ შორის თურქული,
აჭარაში მე საერთოდ არ მაღიზიანებენ თურქები და
ზოგიერთივით არ მომწონს ისლამოფობიური განწყობა.
პირიქით, მომწონს მრავალფეროვნება.“20
„მაგათ სახელმძღვანელოებშიც კი უწერიათ, რომ აჭარა
თურქეთია, არც არასდროს დაივიწყებენ იმ 300 წელიწადს.“21
რეგიონულ ჭრილში შედეგები განსხვავებულია ჩინელების მიმართ.
დებულებას, რომ ჩინელების უმრავლესობა კარგი ადამიანია, ყველაზე
ნაკლებად ეთანხმებიან სამეგრელოში (12.6%), მაშინ, როდესაც თბილისში ეს
მაჩვენებელი 48.6%–ია, აჭარაში კი 40.7%. სამეგრელოში აღმოჩნდა ჩინელების
მიმართ ყველაზე მეტი უარყოფითად განწყობილი ადამიანი (43.6%).22
მიგნებები:
ÂÂქსენოფობიის ხარისხით ყველაზე გამორჩეული სამეგრელო
აღმოჩნდა. სხვაობა, ერთი მხრივ, სამეგრელოსა და, მეორე მხრივ,
აჭარასა და თბილისს შორის მნიშვნელოვანია. ეს ვრცელდება
როგორც აფხაზებზე, ასევე რუსებზე, თურქებსა და ჩინელებზე.
ÂÂრუსების უმრავლესობის მიმართ ყველაზე პოზიტიურია აჭარის
მოსახლეობა, ნაკლებად პოზიტიურია სამეგრელო.
ÂÂთურქების უმრავლესობის შეფასებისას თბილისში დადებითი
განწყობა სჭარბობს, სამეგრელოში - უარყოფითი, ხოლო აჭარაში
აზრი გაყოფილია.
ÂÂჩინელების მიმართ განწყობა ყველაზე ნეგატიურია. ამ მხრივ
რეგიონული განსხვავება
უფრო გამოკვეთილია – თბილისი
დაახლოებით ოთხჯერ უფრო ლოიალურია, ვიდრე - სამეგრელო.

ეთნიკური ჯგუფების/ერების საქართველოსადმი
დამოკიდებულება
ამ ეტაპზე დავინტერესდით, რესპონდენტები როგორ აღიქვამდნენ
სხვადასხვა
ეთნიკური
ჯგუფის/ერის
დამოკიდებულებას
საქართველოსადმი. აღმოჩნდა, რომ სამივე რეგიონში უფრო მეტს არ სჯერა,
ვიდრე სჯერა, რომ თურქების უმრავლესობას საქართველოსთვის კარგი
სურს. თბილისში ეს მაჩვენებელი 48.1%–ია, აჭარაში - 57.5%, სამეგრელოში
კი 53.4%.
20
აჭარა, ქრისტიანი ქალი.
21
იქვე.
22
მუსლიმი ქართველების მიმართ დამოკიდებულება დეტალურად არის
განხილული მე–2 ნაწილში.
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აჭარის ფოკუს–ჯგუფებში აშკარად გამოჩნდა თურქების მიმართ
გამოკვეთილი ფობიები. რამდენიმე რესპონდენტმა (განსაკუთრებით
ქალებმა და გოგონებმა) აღნიშნა, რომ ეშინია საკუთარი უსაფრთხოების
გამო ბათუმის იმ ადგილებში გავლა, სადაც თურქები კომპაქტურად
ცხოვრობენ და/ან მუშაობენ. თუმცა კითხვაზე, აქვთ თუ არა ამ მხრივ
პირადი ნეგატიური გამოცდილება, ასეთს ვერ იხსენებენ. რესპონდენტთა
ნაწილი ანტითურქულ განწყობას სოციალურ და პოლიტიკურ ჭრილში
ასაბუთებს. შიშობენ, მათი რიცხოვნობის გაზრდამ თურქები მოსახლეობის
დომინანტურ ჯგუფად არ აქციოს, რამაც, შესაძლოა, პოლიტიკური
ძალაუფლების გადაცემის საკითხი წამოჭრას და, არ არის გამორიცხული,
ტერიტორიის დაკარგვაც კი გამოიწვიოს.

„არ ვიცი, როგორი პოლიტიკა აქვს თურქეთს, მაგრამ თურქების
უმრავლესობა იმპერიალისტურად აზროვნებს. მიაჩნიათ, რომ
თუ 300 წელი მათი იყო აჭარა, ესე იგი, მათია. თითოეულ
თურქამდე არ დამყავს, მაგრამ მასობრივად ასე ფიქრობენ.“23
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თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდა ქალების ჯგუფის ზოგიერთმა
წევრმაც დაადასტურა საქართველოში მცხოვრები უცხოელების მიმართ
არაკეთილგანწყობა, რაც ძირითადად ვრცელდება არაბებზე, თურქებსა
და ირანელებზე. ამბობენ, რომ ეს დიდწილად უკავშირდება ამ ჯგუფის
წარმომადგენელთა აგრესიულ ქცევას ქართველი გოგონების მიმართ
(მაგალითად, კომუნიკაციის თავხედური ფორმა, ქუჩაში გამოლაპარაკება,
გამოხედვა, გამოდევნება) და არა ეთნიკურობას თუ რელიგიას. აჭარელი
რესპონდენტებისგან განსხვავებით, თბილისის ჯგუფის რამდენიმე წევრმა
აღნიშნა, რომ მათი მხრიდან ასეთი ქცევის ობიექტი თავად ყოფილა.
დებულებას, რომ რუსების უმრავლესობას საქართველოსთვის კარგი უნდა,
ყველაზე სკეპტიკურად სამეგრელოში უყურებენ, ყველაზე ოპტიმისტურად
კი აჭარაში. კერძოდ, დადებით პასუხს იძლევა სამეგრელოში
გამოკითხულთა 30.1%, უარყოფითს კი - 43.9%. სხვა რეგიონებში ეს
მაჩვენებელი ასე განაწილდა: თბილისში დადებითი - 34.1%, უარყოფითი 49.9 %; აჭარაში დადებითი - 42.3% და უარყოფითი - 48.3% (იხ. დიაგრამა 4).
სამივე რეგიონში ფოკუს-ჯგუფების მონაწილეები ძირითადად ტოლობის
ნიშანს სვამდნენ რუსეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიების
ოკუპაციასა და საქართველოს მიმართ რუსების უმრავლესობის
დამოკიდებულებას შორის.
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დიაგრამა 4.

„ჩვენ რუსების მხრიდან ოკუპაციის მეტი არაფერი გვინახავს
და რატომ უნდა ვფიქრობდეთ, რომ მაგათ ჩვენთვის კარგი
უნდათ?“24
რესპონდენტების მნიშვნელოვანი ნაწილი ამბობს, რომ რუსები კარგი
ხალხია, რუსეთის პოლიტიკა კი - ცუდი. სადისკუსიოა რეგიონებში
საზოგადოების განწყობა, როდესაც, ერთი მხრივ, მიაჩნიათ, რომ რუსების
უმრავლესობა კარგი ადამიანია, ხოლო, მეორე მხრივ, აღიარებენ, რომ
მათ საქართველოსთვის ცუდი უნდათ. საგულისხმოა, რომ თბილისში
ახალგაზრდა რესპონდენტების ერთი ნაწილის აზრით, ხალხისა და
პოლიტიკის ერთმანეთში აღრევას აქვს ადგილი. ადამიანებზე საუბრისას,
ერთ კონკრეტულ რუსთან ურთიერთობის პიროვნულ გამოცდილებას
ეყრდნობიან, ხოლო ქვეყნის მიმართ დამოკიდებულება პუტინის რუსეთის
პოლიტიკის ჭრილში ფასდება. ანუ, ერთ შემთხვევაში ხალხი - ინდივიდია,
მეორე შემთხვევაში კი - კრემლის ოფიციოზი.
ჩინელების მიმართ ყველაზე ნეგატიური განწყობა სამეგრელოშია,
სადაც გამოკითხულთა მხოლოდ 14.2%-ს სჯერა, რომ ჩინელებს კარგი
უნდათ საქართველოსთვის; ეს მაჩვენებელი საგრძნობლად ჩამორჩება
როგორც თბილისში, ისე აჭარაში გამოკითხულთა ანალოგიურ შეფასებას
(შესაბამისად, 29.3% და 31.7%). ზოგადად დასახელებულ ჯგუფებს შორის
24
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ჩინელების მიმართ განსაკუთრებით ნეგატიური დამოკიდებულებაა.
კერძოდ, გავრცელებულია ნაცნობი სტერეოტიპები, რომ მათ სჩვევიათ
ტერიტორიების კოლონიზაცია, რომ კულტურულად მიუღებელი
ხალხია, მაგალითად, ძაღლებს ჭამენ და ა.შ. ძირითად კრიტერიუმად
მაინც სარწმუნოებას ასახელებენ, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ახალგაზრდა
თაობაში ეს საკითხი განსხვავებულად, შედარებით ლიბერალურად
აღიქმება. ამასთანავე, ფოკუს-ჯგუფებში რესპონდენტები აღნიშნავდნენ,
რომ მათ უშუალოდ არ ჰქონიათ ჩინელებთან შეხება.

„ჩვენთვის სულერთია, ჩინელია თუ არა, არ ვყოფ ადამიანებს
კანის ფერის მიხედვით.“25
მიგნებები:
ÂÂსამივე რეგიონში უმრავლესობას არ სჯერა, რომ როგორც თურქების,
ასევე რუსებისა და ჩინელების უმრავლესობას საქართველოსთვის
კარგი
სურს.
ყველაზე
სკეპტიკური
დამოკიდებულება
სამეგრელოშია. რუსების მიმართ მეტი კეთილგანწყობა აჭარაშია.

სხვა ეთნოსის/ეროვნების/რელიგიის ადამიანთან
ოჯახის შექმნა
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სხვადასხვა
ეთნიკურ,
ეროვნულ
და
რელიგიურ
ჯგუფებთან
დამოკიდებულების
შესაფასებლად,
რესპონდენტებს
შესთავაზეს
წაროსახვითი სიტუაცია: „დავუშვათ, გყავთ შვილი, რომელსაც სურს
ოჯახი შექმნას განსხვავებული ეროვნების/აღმსარებლობის ადამიანთან
ერთად. შეეცდებით თუ არა, შეაცვლევინოთ ეს გადაწყვეტილება?“ კითხვაში მოიაზრებოდა გერმანელი, უკრაინელი, რუსი, თურქი, ჩინელი,
ოსი, მუსლიმი ქართველი და აფხაზი.
როგორც გამოკითხვა აჩვენებს, შვილის მიერ გერმანელთან ერთად ოჯახის
შექმნის თაობაზე ყველაზე ლოიალური დამოკიდებულება აქვთ თბილისში,
სადაც ეს მაჩვენებელი 68.3%-ს აღწევს. ყველაზე ნეგატიური განწყობა
სამეგრელოშია, სადაც დადებითი და უარყოფითი პასუხები თითქმის
თანაბარია - შესაბამისად, 46.5% და 43.3%. აჭარაში მოწინააღმდეგეთა
პროცენტული წილი მნიშვნელოვნად დაბალია (32.7%), თბილისში კი კიდევ უფრო დაბალი (26.3 %).
პრაქტიკულად, გერმანელებისადმი დამოკიდებულების იდენტური
ვარიანტია რუსთან ოჯახის შექმნის გადაწყვეტილების მიმართ
რესპონდენტების აზრი: აქაც ყველაზე პოზიტიურად განწყობილნი
თბილისში გამოკითხულები არიან, ნაკლებად პოზიტიური - სამეგრელოში.
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არ შეეწინააღმდეგება თბილისში - 67.6%, სამეგრელოში - 47.9% და აჭარაში
- 59%. წინააღმდეგია თბილისში 26.7%, აჭარაში - 34.8%, სამეგრელოში 39.5%.
მსგავსია მონაცემები უკრაინელთან ოჯახის შექმნის შემთხვევაშიც.
აქაც ყველაზე ნეგატიური სამეგრელოა, მაშინ, როცა აჭარა და თბილისი
მნიშვნელოვანწილად უფრო ლოიალურია. კერძოდ, ლოიალობის
მაჩვენებელი ასე განაწილდა: სამეგრელოში - 51.2%, თბილისში - 71.6%,
აჭარაში - 61.4%.
რესპონდენტეთა შეხედულებები იცვლება, როდესაც საქმე ეხება თურქთან
ან ჩინელთან ოჯახის შექმნას. ორივე შემთხვევაში, რესპონდენტთა
უმრავლესობა მიუთითებს, რომ შეეცდება, შვილს გადაწყვეტილება
შეაცვლევინოს (განსაკუთრებით რეზისტენტულები აქაც სამეგრელოში
გამოკითხული რესპონდენტები არიან). მაჩვენებლები რეგიონების ჭრილში
შემდეგნაირად გადანაწილდა:
yy
yy

თურქთან ერთად ოჯახის შექმნის გადაწყვეტილების შეცვლის
მცდელობა ექნება: თბილისში - 52.2%-ს; აჭარაში - 53%-ს;
სამეგრელოში - 77.6%-ს.
ჩინელთან ერთად ოჯახის შექმნის გადაწყვეტილების შეცვლის
მცდელობა ექნება: თბილისში - 53.6%-ს; აჭარაში - 54.2%-ს;
სამეგრელოში - 81.5%-ს.

თბილისში გამოკითხულთა უმრავლესობამ (55.8%) აღნიშნა, რომ არ
შეეცდება შვილს ოსთან ერთად ოჯახის შექმნის გადაწყვეტილება
შეაცვლევინოს. ამავე პოზიციას იზიარებს აჭარაში რესპონდენტების
49.8%. განსხვავებული ვითარება კვლავ სამეგრელოშია - გამოკითხულთა
63.9% შეეცდება შვილს გადაწყვეტილება შეაცვლევინოს. თბილისში ეს
მაჩვენებელი ყველაზე დაბალია - 36.1%, აჭარაში კი - 39.8%.
თბილისელებში აფხაზთან ერთად ოჯახის შექმნას უმრავლესობა (58.5%)
არ ეწინააღმდეგება, მსგავსი მაჩვენებელია აჭარაშიც (58.2%), თუმცა
სამეგრელოში ასე ფიქრობს თითქმის ორჯერ ნაკლები რესპონდენტი
(30.5%). თბილისელთა 44.7%, აჭარის მოსახლეობის 31.9%, სამეგრელოში კი
55.5% წინააღმდეგია, რომ მისმა შვილმა აფხაზთან ერთად ოჯახი შექმნას.
მუსლიმ ქართველთან ერთად ოჯახის შექმნაზე თბილისელთა
მოსაზრება გაიყო: ერთი ნაწილი (45.4%) შვილის ამ გადაწყვეტილებას არ
ეწინააღმდეგება, ხოლო მეორე, პრაქტიკულად იდენტური ნაწილი (44.7%)
- აპროტესტებს. სამეგრელოს მოსახლეობა ამ მხრივ კატეგორიულია – 74%
წინააღმდეგია, რომ მისმა შვილმა მუსლიმ ქართველთან ერთად ოჯახი
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შექმნას, მაშინ, როცა ამას არ შეეწინააღმდეგებოდა მხოლოდ 19.5%. აჭარაში
ეს მაჩვენებელი, შესაბამისად, არის 20.1% წინააღმდეგი, 73% - მომხრე.
ქორწინების თვალსაზრისით ფოკუს-ჯგუფებში ლოიალური მიდგომაა
ქრისტიანულ ჯგუფებთან. პრაქტიკულად, არ გამოხატულა ნეგატივი
რუსების მიმართ - აქ განწყობა ისეთივეა, როგორც უკრაინელების ან
ზოგადად „ევროპელების“ მიმართ.

„რუსს ცოლად გავყვებოდი, თუ შემიყვარდებოდა. ქრისტიანები
არიან ისინიც [...] მოძღვარი წინააღმდეგი არ იქნება, ვიცი. სხვა
რელიგიის ბიჭს არ გავყვებოდი, რომც შემყვარებოდა.“26
ყველაზე მიუღებელი დამოკიდებულება გამოიკვეთა ჩინელების
მიმართ. ასევე, მკვეთრად ეწინააღმდეგებიან ქორწინებას მუსლიმებთან,
განსაკუთრებით ისინი, ვისაც მოძღვარი ჰყავს. აფხაზებთან ოჯახის შექმნას
რესპონდენტები უფრო ფრთხილად სამეგრელოში მიუდგნენ, სადაც
მსგავსი ნეგატიური განწყობაა მუსლიმ ქართველებთან დაკავშირებითაც,
რომლებსაც, მართალია, საკუთარ „სისხლად და ხორცად“ მიიჩნევენ,
თუმცა შეგვხვდნენ რესპონდენტები, რომლებმაც საკუთარი რელიგიური
კუთვნილება, მართლმადიდებლობა, ეთნიკურზე მაღლა დააყენეს.
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„მე, მაგალითად, არ მოვიყვან სხვა სარწმუნოების ადამიანს
ცოლად, რაც უნდა სიყვარული მქონდეს, ღმერთი მაინც უფრო
მეტად მიყვარს.“27
მიგნებები:
ÂÂქორწინებისას სარწმუნეობრივი ფაქტორი მნიშვნელოვანია.
ÂÂგერმანელთან, რუსთან, უკრაინელთან ოჯახის შექმნას ყველაზე
ლოიალურად უყურებენ თბილისში, ნაკლებად ლოიალურად სამეგრელოში.
ÂÂსამივე რეგიონში უმრავლესობა არალოიალურად უყურებს
ქორწინებას თურქთან და ჩინელთან, უფრო მეტი - სამეგრელოში,
შედარებით ნაკლები - თბილისში.
ÂÂთბილისელთა უმრავლესობისთვის, სამეგრელოსგან განსხვავებით,
მისაღებია ოჯახის წევრის ქორწინება აფხაზთან და ოსთან.
ÂÂსამეგრელოში მუსლიმ ქართველებთან ქორწინების თაობაზე
ნეგატიური დამოკიდებულება დომინირებს, თითქმის 4-ჯერ მეტია
ქორწინების მოწინააღმდეგეთა რიცხვი აჭარასთან შედარებით.
ÂÂსამეგრელოში მუსლიმი ქართველებისადმი დამოკიდებულების
მაჩვენებელი, პრაქტიკულად, თურქებისა და ჩინელებისადმი
26
27

სამეგრელო, ქალი.
აჭარა, ქრისტიანი ქალი.

დამოკიდებულების
იდენტურია,
აქვე
აღსანიშნავია,
აფხაზებისადმი კეთილგანწყობის დაბალი პროცენტი.

უცხოელი ტურისტებისადმი დამოკიდებულება
კვლევის ფარგლებში განისაზღვრა, აგრეთვე, დამოკიდებულება უცხოელი
ტურისტების მიმართ. რესპონდენტებს უნდა გამოეხატათ საკუთარი
განწყობა უცხოელი ტურისტების საქართველოში ჩამოსვლასთან
დაკავშირებით. როგორც აღმოჩნდა, თითოეულ რეგიონში გამოკითხულთა
აბსოლუტური უმრავლესობა ქვეყანაში ტურისტების ჩამოსვლას პოზიტიურ
ჭრილში განიხილავს: თბილისი - 98.4%, აჭარა - 99%, სამეგრელო - 91.7%
სამივე რეგიონის მონაცემების გათვალისწინებით, რესპონდენტთა
მხოლოდ 1.2%-მა მიუთითა, რომ უცხოელი ტურისტების ვიზიტს არ
მიესალმება. უარყოფით კონტექსტში მოაზრებულ ტურისტებს შორის კი
რუსები, თურქები, ირანელები, ჩინელები, არაბები და ფერადკანიანები
დასახელდნენ.
მიგნებები:
ÂÂსამივე რეგიონში აბსოლუტური უმრავლესობა
უცხოელი ტურისტების სტუმრობას საქართველოში.

მიესალმება

მოქალაქეობის უფლება
კვლევისთვის საინტერესო იყო საზოგადოების დამოკიდებულება შემდეგ
საკითხზე - საქართველოს მოქალაქეობის მიღების უფლება უნდა ჰქონდეთ
თუ არა თურქებს, რუსებსა და ევროპელებს (რომლებსაც საქართველოში
ცხოვრება სურთ), შესაბამისი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში.
თურქების შემთხვევაში სამივე რეგიონის მოსახლეობის გამოკვეთილი
უმრავლესობა (თბილისი - 63.8%, აჭარა - 73.6%, სამეგრელო - 74.2%) მიიჩნევს,
რომ მათ არ უნდა ჰქონდეთ საქართველოს მოქალაქეობის მიღების უფლება.
იმ რესპონდენტთა მაქსიმალური რაოდენობა, რომლებიც ფიქრობენ, რომ
თურქებს უნდა ჰქონდეთ საქართველოს მოქალაქეობის მიღების უფლება,
თბილისშია (28.5%), სამეგრელოში კი მომხრე მხოლოდ 13.9%-ია.
რაც შეეხება რუსების მიმართ დამოკიდებულებას, გამოკითხულთა
უმრავლესობა, ასევე, არ ემხრობა მათთვის მოქალაქეობის მინიჭებას.
კერძოდ, თბილისში ამ იდეის წინააღმდეგია 61.2%, აჭარაში - 67.2%,
სამეგრელოში კი 70%. როგორც თურქების შემთხვევაში, რუსებისთვისაც
მოქალაქეობის მინიჭებას ყველაზე მეტად ემხრობიან თბილისში (30.8%),
ყველაზე ნაკლებად კი სამეგრელოში – 19.1%.
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თურქებთან და რუსებთან შედარებით, „ევროპელებთან“ ვითარება ოდნავ
განსხვავებულია, ოღონდ მათ სასარგებლოდ. თბილისში, აჭარასა და
სამეგრელოში გამოკითხულთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც
ემხრობიან ევროპელებისთვის მოქალაქეობის უფლების მინიჭებას, 22%დან 36%-მდე მერყეობს. აქაც ყველაზე ლოიალური თბილისია (35.6%). ამ
მოსაზრების მიმართ ნეგატიურ დამოკიდებულებას კვლავ უმრავლესობა
ავლენს: თბილისში გამოკითხულთა 57.6% ფიქრობს, რომ ევროპელებს ეს
უფლება არ უნდა მიენიჭოთ, აჭარაში იდენტური განწყობა აქვს 64.7%-ს,
სამეგრელოში კი 68.8%-ს (იხ. დიაგრამა 5).
დიაგრამა 5.
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ფოკუს-ჯგუფებში რესპონდენტების უმრავლესობა კრიტიკულად უყურებს
უცხოელებისთვის მოაქალაქეობის მინიჭებას. მათი უმრავლესობის აზრით,
ამ საკითხისადმი დამოკიდებულება უნდა იყოს მკაცრი.

„იმის ნაცვლად, კარგად შეესწავლათ უცხოელი, ადგნენ
და ვედროებით დაურიგეს პასპორტები. სწორი სელექცია
რომ გაგვეკეთებინა, მაშინ მივიღებდით კარგ ჩინელსაც,
კარგ გერმანელსაც და კარგ ირანელსაც. ამათ კი შემოყარეს
უცხოელები და დაურიგეს მოქალაქეობა.“28

მათი აზრით, ამ თემისადმი ლიბერალური მიდგომა ქართველებისთვის
ეგზისტენციური საფრთხის შემცველია.
28

თბილისი, 45+ მამაკაცი.

„ჩამოვა ათასი, ათასი გახდება ათი ათასი, შემდეგ კიდევ მეტი
და ბოლოს ისინი იქნებიან ჩვენზე მეტნი, აირჩევენ თავიანთ
ხელისუფლებას, შეიძლება ქართველებიც კი ერქვათ, მაგრამ
სხვები იქნებიან“.
ზოგს მიზეზად სოციალური ფაქტორი მოჰყავს. იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც
საქართველოში დაბადებული სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლების
მიმართ დისკრიმინაციულ მიდგომას იზიარებდნენ. მათთვის არ იყო
პრობლემური საქართველოს მოქალაქეობის დაბრუნება ეთნიკური
ქართველებისთვის, რომლებმაც სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა მიიღეს, თუმცა
როცა დავუსვით კითხვა, რას ფიქრობდნენ ეთნიკურად არაქართველზე,
რომელიც აქ დაიბადა და გაიზარდა, მაგრამ მერე სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა
მიიღო და ახლა საქართველოს მოქალაქეობის დაბრუნება სურს, ბევრმა
თქვა, რომ ამას არ დაუჭერდა მხარს. ზოგიერთი უფრო შორსაც კი წავიდა და
მოითხოვა მოქალაქეობის ჩამორთმევა ყველასთვის, ვინც ქართული არ იცის.

„მივცეთ სამი წელი, ისწავლიან - იქნებიან მოქალაქეები, არ
ისწავლიან - დაკარგავენ მოქალაქეობას.“29
„ისწავლონ ან მიბრძანდნენ იმ ქვეყანაში, რომლის ენაზეც
თავისუფლად საუბრობენ.“30
„სადაც ეგ უმცირესობები ცხოვრობენ, საერთოდ მგონია,
რომ საქართველო არ არის, ქართულად პრინციპულად არ
გელაპარაკებიან.“
„ბათუმში რომ რუსები არიან, ლამის საუკუნეებია ცხოვრობენ
მანდ, გასაყრელები არ არიან? ერთი ღერი ქართული არ
ისწავლეს ამდენი ხანია“.31
თუმცა იყვნენ ისეთები, განსაკუთრებით ახალგაზრდების ჯგუფში,
რომლებიც მხარს უჭერდნენ უცხოელებისთვის მოქალაქეობის მიცემას
მარტივი წესით.

„ჩვენ გვჭირდება ახალი გამოცდილება, ახალი ხალხი,
ახალი იდეები. თუ არ გავხსნით კარებს, ჩავრჩებით წინა
საუკუნეებში.“32
29
30
31
32

იქვე.
იქვე.
სამეგრელო, მამაკაცი.
აჭარა, ქრისტიანი მამაკაცი.
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მიგნებები:
ÂÂსამივე რეგიონში უმრავლესობა წინააღმდეგია უცხოელებისთვის
მოქალაქეობის მინიჭების. ყველაზე ლოიალურია თბილისი,
ყველაზე სკეპტიკური - სამეგრელო.

უძრავი ქონების შეძენის უფლება3325
რაც შეეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის უძრავი ქონების შეძენის
უფლების მინიჭებას, ამ შემთხვევაში სამივე რეგიონში გამოკითხული
რესპონდენტების გამოკვეთილი უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ თურქებს
არ უნდა ჰქონდეთ ამის უფლება. კერძოდ, თბილისში ამ აზრს იზიარებს
გამოკითხულთა 75.5%, აჭარაში - 75.6% და ყველაზე მეტი სამეგრელოში
- 81.1%. იმ რესპონდენტებს შორის, რომლებმაც აღნიშნეს, რომ თურქებს
უნდა მიენიჭოთ ქონების შეძენის უფლება - მაქსიმალური რაოდენობა
აჭარაშია (22.3%).
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რესპონდენტთა პოზიცია არ იცვლება რუსებთან მიმართებით:
რესპონდენტების 70%-დან 80%-მდე ფიქრობს, რომ რუსებს არ უნდა
ჰქონდეთ უძრავი ქონების შეძენის უფლება. აქაც ყველაზე ლოიალური
აჭარაა - აქ რესპონდენტთა 28.3%-მა თქვა, რომ რუსებს ეს უფლება უნდა
ჰქონდეთ.
სკეპტიკური დამოკიდებულებაა ევროპელების მიმართაც, თუმცა
თურქებთან და რუსებთან შედარებით მცირედით ლოიალური. აქ
მოწინააღმდეგეთა პროცენტული მაჩვენებელი შემგეგნაირად განაწილდა:
სამეგრელო - 75.6%, თბილისი - 71.1% და აჭარა - 67.3% (იხ. დიაგრამა 6).
ფოკუს-ჯგუფებში რესპონდენტთა უმრავლესობა მიწის უცხო ქვეყნის
მოქალაქეებისთვის საკუთრებაში გადაცემის წინააღმდეგია. ძირითად
მიზეზად სახელდება დემოგრაფიული საფრთხე, რაც გულისხმობს
იმას, რომ ისინი თანდათან შეავიწროებენ და საბოლოოდ განდევნიან
ქართველებს საკუთარი მიწიდან, ან მოხდება მათი ასიმილაცია.

„ჩვენმა წინაპრებმა იმიტომ დაღვარეს სისხლი, რომ ჩვენ
ასე მოღალატურად გავანიავოთ მათი სისხლით მორწყული
მიწა?“34

33
კითხვარში არ იყო დაკონკრეტებული უძრავი ქონების ტიპი, თუმცა როცა
ფოკუს–ჯგუფებში გაიმართა ამ თემაზე დისკუსია, თითქმის ყველა ამ საკითხს
სასოფლო–სამეურნეო მიწის კონტექსტში განიხილავდა.
34
თბილისი, 45+ მამაკაცი.

დიაგრამა 6.

რესპონდენტთა ნაწილის აზრით, უცხოელებზე მიწა შეიძლება იჯარით
გაიცეს და ისიც მხოლოდ და მხოლოდ მსხვილი საინვესტიციო პირობით.
უძრავ ქონებაზე საუბრისას მკვეთრი პოზიცია გამოხატა რესპონდენტმა,
რომელსაც მოძღვარი ჰყავს, მან
უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვა
სამშობლოს ღალატადაც კი მიიჩნია. ასევე თქვა, რომ მისი ეკლესიის
მრევლში ანალოგიური მოსაზრება დომინირებს.

„მრევლისგანაც გამიგია, რომ მიწის მიყიდვა არის სამშობლოს
ღალატი.“35
გხვდებოდა განსხვავებული პოზიციაც. ზოგიერთი რესპონდენტი უძრავი
ქონების, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო მიწის უცხოელებზე გაყიდვას
პოზიტიურად უყურებდა. მათი ძირითადი არგუმენტები დაკავშირებულია
ინვესტიციების მოზიდვასთან, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვასთან,
მიწის, როგორც რესურსის გამოუყენებლობის არარაციონალურობასთან.

„ეს მიწები საქართველოში რჩება. ახლა კი ვერც ჩვენ ვითვისებთ
და არც სხვას ვაძლევთ, არადა სასარგებლოდ შეიძლება იყოს
გამოყენებული.“36
35
36

თბილისი, 45+ ქალი.
თბილისი, 25– მამაკაცი.
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„ავმა ძაღლმა არც თვითონ ჭამა და არც სხვას აჭამაო. ტყუილად
გაცდენას სჯობს, იჯარით მაინც გაიცეს.“37
მიგნებები:
ÂÂსამივე რეგიონში უმრავლესობა წინააღმდეგია, რომ უცხოელებს
უძრავი ქონების შეძენის უფლება მიენიჭოთ. ეს ყველაზე
მიუღებელია სამეგრელოში, შედარებით ლოიალური აჭარაა.
ÂÂსამივე რეგიონში უცხოელების მიერ უძრავი ქონების შეძენას უფრო
უარყოფითად უყურებენ, ვიდრე მოქალაქეობის მინიჭებას.

არასასურველი მეზობელი
გამოკითხვის შემდგომ ეტაპზე, რესპონდენტებს ბარათის სახით დაურიგეს
კონკრეტული სოციალური ჯგუფების წარმომადგენელთა სია, საიდანაც
უნდა დაესახელებინათ, ყველაზე მეტად ვის არ ისურვებდნენ მეზობლად
(იხ. დიაგრამა 7).
დიაგრამა 7.
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თბილისში
გამოკითხულთა
39.2%-მა
არასასურველ
მეზობლად
კრიმინალები დაასახელა, მეორე–მესამე ადგილი კი ნარკომანებმა (31.4%)
და ჰომოსექსუალებმა (22%) დაიკავეს.
37

აჭარა, მუსლიმი მამაკაცი.

თითქმის იდენტური შედეგი აღინუსხა აჭარაშიც - რესპონდენტთა 37.9%
კრიმინალებს არ ისურვებდა მეზობლად, 31.8% - ნარკომანებს, ხოლო
24.2% - ჰომოსექსუალებს.
სამეგრელოში გამოკითხულთა 39.4% ყველაზე მეტად მეზობლად
ჰომოსექსუალს არ ისურვებდა, შემდეგ პოზიციები კრიმინალებიმა (19.6%)
და ნარკომანებმა (18.5%) დაიკავეს.
სამეგრელოში ფოკუს-ჯგუფებშიც გამოჩნდა ჰომოსექსუალებისადმი
არაკეთილგანწყობა - მათ ერთხმად გამოხატეს პოზიცია, რომ მეზობლად
არ უნდათ ჰომოსექსუალი.

„გარეთ ბავშვს ვერ გავუშვებ“38.
„შიშის ქვეშ ცხოვრება ნამდვილად არ მინდა“39.
ეს და ანალოგიური პოზიცია გამოხატა ან მას დაეთანხმა ფოკუს-ჯგუფის
პრაქტიკულად ყველა წევრი. მხოლოდ ერთმა თქვა, რომ ყველაზე მეტად
ნარკომანი მეზობელი არ უნდა, თუმცა ჰომოსექსუალების მიმართ
ტოლერანტობით არც ეს რესპონდენტი გამოირჩა.

„თუ წამალი შემოელია, არავის დაინდობს. ჰომოსექსუალი
სხვა ადამიანს არ შეეხება და თავის სახლში რაც უნდა, ის
უქნია... თავში ქვა უხლიათ.“40
მიგნებები:
ÂÂსამივე რეგიონში სამეზობლოდ არასასურველი სოციალური
ჯგუფების პირველი სამეული იდენტურია: კრიმინალები,
ნარკომანები, ჰომოსექსუალები.
ÂÂთბილისისა
და
აჭარისათვის
არასასურველთა
ჯგუფში
პრიორიტეტულია
კრიმინალები,
სამეგრელოსთვის
კი
ჰომოსექსუალები.

გენდერული საკითხი ქონების გაყოფისას
გამოკითხვა შეეხო გენდერული თანასწორობის საკითხს იმ კონტექტსში,
როდესაც საქმე ეხება ქონების (კერძოდ, საცხოვრებელი ბინის) გაყოფას
სხვადასხვა სქესის შვილებს შორის.
38
39
40

სამეგრელო, მამაკაცი.
იქვე.
იქვე.
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პასუხები აშკარად პატრიარქალური ხასიათისაა, ამავდროულად
რეგიონებს შორის განსხვავება აქაც სახეზეა. მაგალითად, მოსაზრება, რომ
საცხოვრებელი ბინა გოგოს დარჩეს, სამივე რეგიონში არ აღემატება 2%ს. მაშინ როდესაც პასუხი კითხვაზე ბიჭს დარჩეს, სამეგრელოში 53.8%ია, ანალოგიური პოზიცია თბილისში მნიშვნელოვნად დაბალია - 18.7%,
აჭარაში კი 40.8%. ასევე, არსებითი განსხვავებაა რესპონდენტების პასუხში,
როცა ბინა თანაბრად უნდა გაიყოს. თბილისში ასე 75.7% ფიქრობს, აჭარაში
- 54.5%, სამეგრელოში კი 41.6%.
მიგნებები:
ÂÂქონების გაყოფისას, ვის დარჩეს ბინა - ბიჭს თუ გოგოს,
პატრიარქალური განწყობა აშკარაა. სამეგრელოსა და აჭარაში
უპირატესობას ანიჭებენ ბიჭს, თბილისში მეტად იხრებიან
თანასწორობისკენ.
ძირითადი მიგნება
ÂÂძლიერია ნეიტივისტური განწყობა, ასევე ეთნონაციონალისტური
თუ ეთნოკონფესიური შეხედულება.
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თავი 3.
ნდობა ინსტიტუციების მიმართ
სამივე რეგიონის რესპონდენტებმა შეაფასეს ნდობა ცალკეული
ინსტიტუციების მიმართ. გარდა ისეთი სახელმწიფო ინსტიტუციებისა,
როგორიცაა პრეზიდენტი, პრემიერ–მინისტრი, პარლამენტი, სასამართლო,
რესპონდენტებს დაესვათ კითხვები ჯარისა და ეკლესიის მიმართ
ნდობის თაობაზე. ასევე, შევეცადეთ გაგვერკვია რესპონდენტთა ნდობის
დონე ისეთი საერთაშორისო ორგანიზაციების/გაერთიანებების მიმართ,
როგორიცაა ევროკავშირი და ევრაზიული კავშირი. ამ ინსტიტუციების
მიმართ ნდობის შესწავლა მნიშვნელოვანია იმ მხრივ, რომ საშუალებას
გვაძლევს განვსაზღვროთ, ერთი მხრივ, რადიკალური ჯგუფებისადმი
დამოკიდებულება, მეორე მხრივ კი იმ ინსტიტუციების ნდობის
მაჩვენებელი,
რომლებიც
ქვეყანაში
ლიბერალურ-დემოკრატიული
ღირებულებების გავრცელების ერთგვარ ეპიცენტრს წარმოადგენენ.
მესამე მხრივ კი, სახელმწიფო ინსტიტუციების მიმართ ნდობის შესწავლა
ფასდაუდებელ
ინფორმაციას
გვაწვდის
ანტიისტებლიშმენტური
განწყობის განსასაზღვრად, რაც პოპულიზმის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი
მახასიათებელია.
ამას გარდა, დავინტერესდით, როგორია სამივე რეგიონის მოსახლეობის
დამოკიდებულება ულტრამემარჯვენე ჯგუფებისა და არასამთავრობო
სექტორის მიმართ. იმისთვის, რომ გამოგვერიცხა დაბნეულობა, კითხვის
ფორმულირება მაქსიმალურად დავაკონკრეტეთ. კერძოდ, ორივე ამ
სეგმენტიდან შევარჩიეთ, ჩვენი აზრით, ყველაზე ცნობადი სუბიექტები –
შესაბამისად, „ქართული მარში“ და „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“.
კითხვები ასე იყო ფორმულირებული: „რამდენად ენდობით ან არ ენდობით
ისეთ ორგანიზაციებს, როგორიცაა, მაგალითად, ქართული მარში?“ და
„რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ისეთ ორგანიზაციებს, როგორიცაა,
მაგალითად,
„ახალგაზრდა
იურისტთა
ასოციაცია?“
ამასთანავე,
განვსაზღვრეთ ნდობა ქართველი ჟურნალისტების მიმართაც.

პრეზიდენტი
რაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტისადმი ნდობის საკითხს, სამივე
რეგიონში უარყოფითი შეფასება დომინირებს. ყველაზე უარყოფითად
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პრეზიდენტისადმი თბილისელები არიან განწყობილნი: თბილისში
გამოკითხულთა თითქმის ნახევარი (49.4%) რადიკალურად უარყოფით
ველში ათავსებს საკუთარ შეფასებას („საერთოდ არ ვენდობი“), ხოლო
დამატებით 28% აცხადებს, რომ ძირითადად არ ენდობა. დედაქალაქში
რესპონდენტთა ძალიან მცირე ნაწილმა (3.1%) გამოხატა სრული ნდობა
პრეზიდენტისადმი, ხოლო 11.5% ძირითადად ენდობა. სამეგრელოშიც
პრეზიდენტს, ჯამში, 62.6% არ ენდობა (მათ შორის 32.8% საერთოდ
არ ენდობა). ქვეყნის პირველი პირისადმი სრულ ნდობას მხოლოდ
3.9% გამოხატავს. ძირითადად კი ენდობა 17.2%. რაც შეეხება აჭარას, აქ
პრეზიდენტს ყველაზე მეტად ენდობიან (12% სრულად ენდობა, 27.2% კი
ძირითადად ენდობა; ამავე დროს, 34.2% საერთოდ არ ენდობა და 19.5%
ძირითადად არ ენდობა).
ფოკუს-ჯგუფებში პრეზიდენტისადმი უნდობლობა ძირითადად ორი
მიზეზით აიხსნა. პირველია ის, რომ რესპონდენტები მას არ მიიჩნევენ
პოლიტიკურ ლიდერად. მეორე მიზეზი კი იმ გარემოებას უკავშირდება,
რომ პოლიტიკურ სისტემაში მის როლს საერთოდ ვერ ხედავენ.

პრემიერ-მინისტრი
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გამოკითხვის შედეგების სტატისტიკურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ პრემიერმინისტრისადმი ნდობის მაჩვენებელი აღემატება პრეზიდენტისადმი
ნდობას, თუმცა განსხვავებულია რეგიონების მიხედვით. პრემიერმინისტრისადმი უნდობლად განწყობილ რესპონდენტთა წილი კვლავ
ყველაზე მაღალია თბილისში (ჯამში, 70.2% არ ენდობა, აქედან 44.7%
საერთოდ არ ენდობა). აჭარაში და სამეგრელოში რესპონდენტთა პოზიციები
გაიყო და პრემიერისადმი ნდობით და უნდობლობით განწყობილთა
მაჩვენებელი ერთმანეთს მეტ-ნაკლებად დაუახლოვდა. მიუხედავად ამისა,
სამეგრელოში აქცენტი უფრო მეტად უნდობლობაზე კეთდება (45.8%),
ვიდრე ნდობაზე (36.2%). აჭარაში დადებითი და უარყოფითი შეაფასება
შედარებით დაუახლოვდა ერთმანეთს - საერთოდ ან ძირითადად არ
ენდობა, ჯამში, 45.5%, ხოლო 47.2% ძირითადად ან საერთოდ ენდობა.
ფოკუს-ჯგუფებში რესპონდენტებმა აღნიშნეს, რომ კოვიდ-19-ის
პანდემიასთან ბრძოლის ფონზე პრემიერ-მინისტრის მიმართ ნდობა
გაეზარდათ. განსაკუთრებით ლოიალურები
სამეგრელოს ფოკუსჯგუფების მონაწილეები აღმოჩნდნენ. ამასთან, ახალგაზრდებმა ხაზი
გაუსვეს პრემიერის როლს პანდემიასთან კონტექსში, მიაჩნიათ, რომ
მან ქვეყანაში „სიმშვიდის“ შენარჩუნება შეძლო. მიუხედავად ამისა,
განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, აღინიშნა 2020 წლის ზაფხულის
მოვლენების დროს პრემიერის ქმედებისადმი მძაფრი უკმაყოფილება (იხ.
დიაგრამა 8).

დიაგრამა 8.

პარლამენტი
საქართველოს პარლამენტის შემთხვევაშიც სამივე რეგიონში ნეგატიური
შეფასება სჭარბობს. გამორჩეულად ნეგატიური განწყობა აქაც თბილისშია:
აქ სრულ უნდობლობას გამოკითხულთა თითქმის ნახევარი (49.7%)
გამოხატავს, ხოლო დაახლოებით მესამედი (31.4%) აცხადებს, რომ
ძირითადად არ ენდობა (ჯამურად, 81.1% არ ენდობა). აჭარაში და
სამეგრელოში უნდობლობის მაჩვენებელი შედარებით ნაკლებია, თუმცა
მაინც საკმაოდ მაღალი (სამეგრელოში - 62.2%, აჭარაში - 53.8%). აჭარაში მეტი
ადამიანი ენდობა პარლამენტს სრულად (12.8%), ვიდრე თბილისსა (1.7%)
და სამეგრელოში (4.2%). ფოკუს-ჯგუფების მონაწილეები სამივე რეგიონში,
სხვადასხვა ასაკობრივ თუ რელიგიურ ჯგუფებში, ასევე, სხვადასხვა სქესის
წარმომადგენლები საკმაოდ აგრესიულად გამოხატავდნენ უნდობლობას
პარლამენტის მიმართ.

„განა რას მიკეთებენ, მაგ პარლამენტში რომ ზიან. არაფერს
მაგენი არ აკეთებენ, მარტო თავის საქმეს იწყობენ.“41
41

თბილისი, 45+ ქალი.
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სასამართლო
სასამართლო სისტემისადმი ნდობის თალსაზრისით, კვლევის მასალები
საყურადღებო შედეგს აჩვენებს. აჭარასთან შედარებით, ნდობის
მაჩვენებელი გაცილებით დაბალია თბილისსა და სამეგრელოში.
თბილისელთა 29.2%, ხოლო სამეგრელოში გამოკითხულთა 27.3% ენდობა
სასამართლოებს (აქ წამყვანია პოზიციაა „ძირითადად ვენდობი“), მაშინ,
როდესაც აჭარაში ეს მაჩვენებელი 40.9%-ია. თუმცა, მეორე მხრივ, აჭარაშიც
კი ყოველი მეორე გამოკითხული (49.9%) სასამართლოებს უნდობლობას
უცხადებს. სასამართლოს მიმართ უნდობლობის ხარისხი განსაკუთრებით
მაღალია თბილისში (61.8%). სამეგრელოში კი ეს მაჩვენებელი 51%-ია.

ჯარი
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სამივე რეგიონში ის რესპონდენტები, რომლებიც ქართულ ჯარს ენდობიან
(„სრულად ვენდობი“ და „ძირითადად ვენდობი“) გამოკვეთილ უმრავლესობას
წარმოადგენენ (თბილისი - 68.9%; აჭარა - 83.3%; სამეგრელო - 76.2%). თუმცა
შეიმჩნევა რეგიონული განსხვავება: სამეგრელოში გამოკითხულთა ნახევარზე
მეტმა (52%) აღნიშნა, რომ ისინი ძირითადად ენდობიან ქართულ ჯარს,
ეს მაჩვენებელი თბილისში 42.7%-ს უტოლდება, ხოლო აჭარაში 35.9%-ს.
მეორე მხრივ, აჭარაში ყველაზე მაღალია იმ რესპონდენტთა წილი, რომელიც
აცხადებს, რომ ქართულ ჯარს სრულად ენდობა (47.4%).

ეკლესია
საქართველოს ეკლესიისადმი ნდობა სამივე რეგიონში საგრძნობლად
დიდია (თბილისი - 73.4%; აჭარა - 66.2%, სამეგრელო - 86%) და თბილისსა
და სამეგრელოში ჯარისადმი ნდობის მაჩვენებელს აჭარბებს. ყველაზე
მაღალი მაჩვენებელია სამეგრელოში, სადაც გამოკითხულთა ნახევარზე
მეტი (53%) ამბობს, რომ ძირითადად ენდობა ეკლესიას, 33% კი სრულ
ნდობას უცხადებს. აჭარაში 32.9% ამბობს, რომ ძირითადად ენდობა, 33.3%
კი - სრულად ენდობა. რაც შეეხება თბილისს, ეს მაჩვენებელი აჭარაზე
მაღალია, თუმცა სამეგრელოზე დაბალი - ძირითადად ენდობა ეკლესიას
42.8% და სრულად ენდობა - 30.5%.
საინტერესო ტენდენცია გამოიკვეთა მონაცემთა სტატისტიკური ანალიზის
პროცესში. კერძოდ, როგორც აღმოჩნდა, რესპონდენტების მნიშვნელოვანი
ნაწილი ენდობა ეკლესიას, მაგრამ არ ენდობა არც ერთ პოლიტიკურ
ინსტიტუტს (პრეზიდენტს, პრემიერ–მინისტრს, პარლამენტს). ასეთია
თბილისში გამოკითხულთა 45.5%, აჭარაში 21.3% და სამეგრელოში 38.3%.
თუ მხოლოდ მართლმადიდებლებს ავიღებთ, რომლებიც გამოკითხულთა

დიდ უმრავლესობას შეადგენენ, მაშინ ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო
შთამბეჭდავია – თბილისში გამოკითხული მართლმადიდებლების
ნახევარზე მეტი - 50.6%, აჭარაში გამოკითხული მართლმადიდებლების
29.6% და სამეგრელოში გამოკითხული მართლმადიდებლების 38,3%
ენდობა ეკლესიას, მაგრამ არ ენდობა არც ერთ პოლიტიკურ ინსტიტუტს.
ფოკუს-ჯგუფებში ეკლესიისადმი ნდობის საკითხზე მონაწილეების
პოზიცია გაიყო ძირითადად მოძღვრიანებსა და უმოძღვროებს შორის.
უნდობლობის
გამოხატვისას
რესპონდენტები
მთავარ
მიზეზად
კრიმინალურ შემთხვევებს ასახელებდნენ, რომლებშიც სასულიერო პირები
აღმოჩდნენ გარეული, ასევე ზოგიერთი მამაოს მიუღებელ საქციელს,
სასულიერი პირებისათვის შეუფერებელ ქონებრივ მდგომარეობას
და სახელმწიფო საქმეებში ჩარევას. ბევრმა მიანიშნა იმ სკანდალებზე,
რაშიც ეკლესია ბოლო წლების განმავლობაში აღმოჩნდა ჩართული.
მეორე პოზიცია, რომელსაც ძირითადად მოძღვრიანი მონაწილეები
გამოხატავდნენ, კატეგორიულად არ ეთანხმებოდა ეკლესიისადმი
სკეპტიციზმს. მათი აზრით, არ შეიძლება ინდივიდუალური შემთხვევებით
იმსჯელო ეკლესიაზე, „არ არის ჩვენი საქმე, განვსაჯოთ ღვთისმსახური“.
ბევრი მათგანისთვის მოძღვარი სამაგალითო ადამიანია. არაერთმა თქვა,
რომ მხოლოდ სასულიერო პირებს ენდობა. „მე ვენდობი ჩემს მოძღვარს და
პატრიარქს“42 - ეს ფრაზა ხშირად გამოიყენებოდა ფოკუს-ჯგუფებში.

ჟურნალისტები
ქართველი ჟურნალისტების მიმართ ნდობა ყველაზე დაბალია თბილისში
(40.7%). სამეგრელოში მათ 59.3% ენდობა, აჭარაში კი 64.9%.
ფოკუს-ჯგუფებში განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა გამოთქვეს კრიტიკა
ჟურნალისტების მიმართ, ვინაიდან მიაჩნიათ, რომ ისინი პოლიტიკურად
ანგაჟირებული და მიკერძოებულნი არიან, არსებობს კომპეტენციის
პრობლემაც.

„ვიცით, რომელი ტელევიზია რომელი პოლიტიკური ფრთის
ქვეშაა და ვის პოლიტიკურ ინტერესს ახმოვანებს“.43
„მედია ფოკუსირებს არა რეალობაზე, არამედ იმათ ინტერესზე,
რომლებიც მათ უკან დგანან. ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ
ინტერესთა ჯგუფმა, რომლის ნაწილსაც ისინი წარმოადგენენ,
გავლენა მოიპოვონ და შემდეგ ხელისუფლებაში მოვიდნენ“.44
42
43
44

სამეგრელო, მამაკაცი.
აჭარა, ქრისტიანი ქალი.
თბილისი, 25– მამაკაცი.
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თუმცა გამოითქვა სხვა მოსაზრებაც, ძირითადად, შუახნისა და
ხანდაზმულთა ჯგუფებში, რომლებიც მიუხედავად ზოგადად სკეპტიკური
დამოკიდებულებისა ელიტების მიმართ, გამოარჩევდნენ ჟურნალისტებისა
და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გარკვეულ ნაწილს, რომელთა
მიმართ როგორც პიროვნულად, ისე მათი საქმიანიანობის მხრივ ნდობა არ
დაჰკარგვიათ.
რაც შეეხება ახალგაზრდებს, მიუხედავად ზოგადი მიუღებლობისა,
ამბობენ, რომ თვალს ადევნებენ მიმდინარე პროცესებს არა მარტო
სოციალური ქსელით, არამედ ტელე და ბეჭდური მედიითაც. ზოგიერთ
შემთხვევაში, ისინი ეთანხმებიან იმ რესპონდენტების მოსაზრებასაც კი,
რომლებიც, შესაძლოა, მათთვის პიროვნულად მიუღებელი იყოს.

„ჟურნალისტებს ნაკლებად ვენდობი, თუმცა მათგან ვიღებ
ინფორმაციას“.45

ევროკავშირი
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ევროკავშირის მიმართ სამივე რეგიონში ნდობა მაღალია. ეს განწყობა
თბილისში ყველაზე ნაკლებია (54.1%), ყველაზე დიდია აჭარაში (66.5%),
სამეგრელოში კი ნდობის მაჩვენებელი 63.6%-ია (იხ. დიაგრამა 9).
დიაგრამა 9.

45

თბილისი, 45+ ქალი.

სამივე
რეგიონის
ფოკუს-ჯგუფებში
რესპონდენტები
უმრავლეს
შემთხვევაში
ნდობას
გამოხატავდნენ
ევროკავშირის
მიმართ.
სკეპტიკურად განწყობილთა პოზიცია ძირითადად დაკავშირებული იყო
გაწევრიანების „ამაო მოლოდინთან“. რამდენიმე მოძღვრიანმა მონაწილემ
გაავრცელა ნაცნობი კლიშე „ევროპის მხრიდან ერთსქესიანთა ქორწინების
დავალდებულებაზე“. განსაკუთრებით პოპულარულია ეს კლიშე
სამეგრელოში.

„ქართული მარშის“ მსგავსი საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
იმისთვის, რომ განგვესაზღვრა საზოგადოების ნდობა რადიკალური
ანტილიბერალური დაჯგუფების მიმართ, რესპონდენტებისთვის შეირჩა
ყველაზე ცნობილი ასეთი ორგანიზაცია - „ქართული მარში“. კითხვაც
ასე იყო ფორმულირებული: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ისეთ
ორგანიზაციებს, როგორიცაა, მაგალითად, ,,ქართული მარში“? აღმოჩნდა,
რომ თბილისში გამოკითხულთა მხოლოდ 7.6% გამოხატავს მათდამი
ნდობას, სამეგრელოში - 12.6%, ხოლო აჭარაში ნდობის მაჩვენებელი
ყველაზე მაღალია - 25.1%.
,,ქართული მარშის“ მსგავსი ორგანიზაციების მიმართ განსაკუთრებით
კრიტიკული პოზიცია გამოხატეს აჭარის ფოკუს-ჯგუფებში ახალგაზრდა
მუსლიმებმა.

„ისინი აღვივებენ რელიგიურ ნაციონალიზმს, მათ
წარმომადგენელს კითხვა რომ დავუსვი, ჯერ გამომკითხა,
საიდან ვიყავი, მერე გვარი მკითხა და ბოლოს დამაბრალა,
თურქი ხარო“.46

„ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ მსგავსი
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
კვლევის არეალში შევეცადეთ, განგვესაზღვრა ნდობა არასამთავრობო
ორგანიზაციების მიმართ და ამისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი
ასეთი ორგანიზაცია, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
დავასახელეთ. კითხვა ასე იყო ფორმულირებული: „რამდენად ენდობით ან
არ ენდობით ისეთ ორგანიზაციებს, როგორიცაა, მაგალითად, ,,ახალგაზრდა
იურისტთა ასოციაცია?“ როგორც აღმოჩნდა, ნდობა განსაკუთრებით
გამოკვეთილია აჭარაში (საერთო ჯამში, ენდობა 64.1%). თბილისში ამ
ტიპის ორგანიზაციისადმი ნდობით და უნდობლად განწყობილთა წილი
თითქმის თანაბარია (ენდობა 40.6%, არ ენდობა 38.6%). სამეგრელოში
46

აჭარა, 25– მამაკაცი.
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გამოკითხულთა მესამედი ენდობა (33.3%), რაც აღემატება ამ რეგიონში
უნდობლად განწყობილთა წილს (28.3%). აღსანიშნავია, რომ სამეგრელოში
გამოკითხულთა მნიშვნელოვან რაოდენობას (27.4%) გაუჭირდა ამ
შეკითხვაზე პასუხის გაცემა (იხ. დიაგრამა 10).
დიაგრამა 10.
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ფოკუს-ჯგუფებში სამივე რეგიონში რესპონდენტების ნაწილმა გამოარჩია
ის საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომელთა მიმართ როგორც
პიროვნულად, ისე მათი საქმიანიანობის მხრივ ნდობა აქვთ. დაასახელეს
ორგანიზაციის ლიდერების სახელები და გვარები. რამდენიმე სკეპტიკურად
განწყობილმა რესპონდენტმა კი თქვა, რომ მიუხედავად „ენჯეოებისადმი “
დიდი მიუღებლობისა, მაინც ხშირად უსმენენ ტელევიზიებით ზოგიერთი
მათგანის გამოსვლას.
მიგნებები:
ÂÂსამივე რეგიონში პრეზიდენტის მიმართ უნდობლობა
მნიშვნელოვნად სჭარბობს ნდობას. ყველაზე მეტად ქვეყნის
პირველ პირს თბილისში არ ენდობიან.
ÂÂპრემიერ-მინისტრის მიმართ ნდობა, ასევე, დაბალია, თუმცა
აღემატება პრეზიდენტისას. ყველაზე სკეპტიკური თბილისია.
ÂÂფოკუს-ჯგუფებში
რესპონდენტებმა
აღნიშნეს,
რომ
პანდემიის კრიზისის ფონზე პრემიერ-მინისტრის მიმართ
დამოკიდებულება გაუმჯობესდა.

ÂÂსხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებთან შედარებით, სამივე
რეგიონში პარლამენტის მიმართ ნდობა ყველაზე დაბალია.
აქაც ყველაზე ნეგატიურად თბილისია განწყობილი.
ÂÂსამივე რეგიონში უმრავლესობა არ ენდობა სასამართლოს,
ყველაზე სკეპტიკური აქაც თბილისია.
ÂÂჯარისადმი ნდობა საკვლევ არეალში ტრადიციულად მაღალია.
ÂÂეკლესიისადმი ნდობა დიდია და სამიდან ორ რეგიონში
ჯარისადმი ნდობასაც აჭარბებს. ყველაზე მეტად ეკლესიას
სამეგრელოში ენდობიან.47
ÂÂსამეგრელოსა და აჭარაში უმრავლესობა ენდობა ჟურნალისტებს,
თბილისში არ ენდობიან. განსაკუთრებით კრიტიკული
დამოკიდებულება
ფოკუს–ჯგუფებში
ახალგაზრდებმა
გამოხატეს.
ÂÂსამივე რეგიონში ევროკავშირს ენდობიან, თუმცა თბილისი ამ
მაჩვენებლით სხვა ორ რეგიონს ჩამორჩება.
ÂÂ,,ქართულ მარშს“ და მის მსგავს ორგანიზაციებს ყველაზე
მეტად ენდობიან აჭარაში, ყველაზე ნაკლებად - თბილისში.
ამასთან, მათ მიმართ განსაკუთრებით კრიტიკული პოზიცია
აქვთ მუსლიმ ქართველებს.
ÂÂისეთ ორგანიზაციებს, როგორიცაა ,,ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაცია,“ მეტად ენდობიან აჭარაში, ნაკლებად - სამეგრელოში.
თბილისში ნდობის მაჩვენებელი უნდობლობისას მცირედით
აღემატება.
ძირითადი მიგნებები:
ÂÂსახელისუფლო ორგანოების მიმართ ყველაზე კრიტიკულად
არიან განწყობილი თბილისში, ყველაზე მეტი ნდობა კი აჭარაში
აქვთ.
ÂÂსამივე
რეგიონში
ეკლესიას,
ლიბერალური
ტიპის
საზოგადოებრივ ორგანიზაციას და მედიას უფრო ენდობიან,
ვიდრე ხელისუფლების ორგანოებს.
ÂÂასევე, ძალიან მაღალია ჯარის მიმართ ნდობა.
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აჭარაში მუსლიმი ქართველების ნდობის საკითხი დეტალურად იქნება
განხილული კვლევის მეორე ნაწილში.
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თავი 4.
საფრთხის განცდა

ამ თავში აჭარის, თბილისისა და სამეგრელოს რესპონდენტებისთვის
შეირჩა ისეთი კითხვები, რაც საფრთხეების აღქმის დონეზე დაკვირვებას
გაგვიადვილებდა.
დემოკრატიისა
და
ადამიანის
უფლებების
გარდა, კითხვები შეეხებოდა, ასევე, ქართული ტრადიციების,
მართლმადიდებლობისა და „ოჯახის სიწმინდის“ მიმართ საფრთხის
აღქმას.

დემოკრატია
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კითხვაზე, ემუქრება თუ არა საფრთხე საქართველოში დემოკრატიას,
რესპონდენტები სამივე რეგიონში იხრებიან იმისაკენ, რომ ამჟამად ეს
საფრთხე რეალურია. ამ მოსაზრებას ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს
თბილისში (ასე ფიქრობს გამოკვეთილი უმრავლესობა - 67.4%); აჭარასა
და სამეგრელოში ამ მოსაზრებას გამოკითხულთა დაახლოებით თანაბარი
რაოდენობა იზიარებს (აჭარა 47.5%, სამეგრელო - 43.9%).

ადამიანის უფლებები
გამოკითხვა მსგავს მონაცემებს აჩვენებს, როდესაც საკითხი ეხება იმას,
ემუქრება თუ არა ამჟამად საფრთხე საქართველოში ადამიანის უფლებებს.
შეკითხვაზე დათანხმების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი კვლავ
თბილისშია (71.5%). აჭარაში ამ საფრთხის არსებობას 55.4% ეთანხმება,
ხოლო სამეგრელოში 46.5%.
საგულისხმოა, რომ დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების შელახვის
საფრთხის განცდას ფოკუს-ჯგუფების მონაწილეები ხსნიან პოლიტიკური
ელიტებისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ დიდი უნდობლობით.
რესპონდენტთა უმრავლესობის აზრით, საჭიროა ძლიერი მმართველობა,
თუმცა დემოკრატიის ფარგლებში.

„როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ არ არის
ნდობა, არის დაუსჯელობის განცდა. როცა არის განცდა,

რომ კანონი არ მუშაობს, მაშინ გვეშინია დემოკრატიის და
ადამიანის უფლებების დაცვის გამო“.48

ქართული ტრადიციები
რაც შეეხება საკითხს, რამდენადაა საფრთხის ქვეშ ქართული ტრადიციები,
თბილისისა და აჭარის გამოკითხვის მონაცემები პრაქტიკულად
იდენტურია: თბილისში 61.1%, ხოლო აჭარაში 60.7% მიიჩნევს, რომ
ქართულ ტრადიციებს საფრთხე ემუქრება. სამეგრელოში ეს მაჩვენებელი
ნაკლებია, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი (51.3%).
ტრადიციების შელახვის საფრთხის განსაზღვრისას ფოკუს-ჯგუფებში
მოსაზრებები ორად გაიყო. შუახნის და უფროსი ასაკის რესპონდენტები
უფრო ხედავენ ტრადიციების ხელყოფის საფრთხეს. მათი შეხედულებით,
საფრთხე როგორც გარედან, ასევე ქვეყნის შიგნიდან მოდის. უფროს
ასაკობრივ ჯგუფში რადიკალურ-კონსერვატიული განწყობა უფრო მეტად
გამოიკვეთა. რესპონდენტებს განცდა აქვთ, რომ იდენტობას გვართმევენ. ეს
განწყობა უფრო მეტად ახასიატებთ რესპონდენტებს, რომელთაც მოძღვარი
ჰყავთ.

„ყველა მხრიდან გვებრძვიან, უფრო ევროპიდან და ამერიკიდან,
მათ სხვა მენტალიტეტი და ტრადიციები აქვთ და უნდათ, რომ
თავიანთი ტრადიცია მოგვახვიონ თავს“.49
გამოიკვეთა სხვა მოსაზრებაც, რომ ტრადიციებს საფრთხე გარედან კი
არა, ქვეყნის შიგნიდან ექმნება, ვინადაინ პრობლემები გვაქვს განათლების
სისტემაში, ოჯახებში და ა.შ.
ახალგაზრდები ამ საკითხს განსხვავებულად უყურებენ. ახალგაზრდების
ჯგუფიდან დიდმა უმრავლესობამ თქვა, რომ ასეთი საფრთხის არსებობას
არ გრძნობს, რასაც სხვადასხვა არგუმენტებით ასაბუთებენ. ერთი
ნაწილის მოსაზრება დაკავშირებულია საქართველოს „მრავალსაუკუნოვან
ისტორიასთან“, რაც საზოგადოებას ტრადიციების დაცვის მხრივ
მდგრადობას უძლიერებს. უფრო ლიბერალურად განწყობილი ნაწილი
კი, პირიქით, მომხრეა გარკვეული „დრომოჭმული“ ტრადიციებისგან
გათავისუფლების. ყველაზე ხშირად მათ ამის მაგალითად ქელეხი მოჰყავთ.

48
49

თბილისი, 25- მამაკაცი.
თბილისი, 45+ მამაკაცი.
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მართლმადიდებლობა
როგორია რესპონდენტთა პოზიცია კითხვაზე - ამჟამად საქართველოში
ემუქრება თუ არა საფრთხე მართლმადიდებლობას? ამ მხრივ პესიმისტური
შეფასებით უფრო თბილისელი რესპონდენტები გამოირჩევიან - მათ
უმრავლესობას (57.6%) მიაჩნია, რომ მართლმადიდებლობა დღესდღეობით
საფრთხეშია. აჭარაში, პირიქით, უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ
საფრთხე არ არსებობს (34.7%), სამეგრელოში პოზიციები გაყოფილია,
თუმცა უფრო დიდი ნაწილი (48.4%) საფრთხეს რეალურად მიიჩნევს.
ფოკუს-ჯგუფებში რწმენის შელახვის საფრთხეზე ძირითადად მოძღვრიანი
მორწმუნეები საუბრობდნენ. მათი აზრით, ამ საფრთხის დასაძლევად
საჭიროა მართლმადიდებლობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდეს.

„ოჯახის სიწმინდე“
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რწმენის შელახვის საფრთხის აღიარებასთან დაკავშირებული ტენდენცია
შენარჩუნებულია მაშინ, როდესაც რესპონდენტები აფასებენ „ოჯახის
სიწმინდის“ „ბედს“ საქართველოში. თბილისელთა თითქმის ნახევარი
(48.9%) ეთანხმება ასეთი საფრთხის არსებობას. დანარჩენ რეგიონში
საფრთხის განცდა შედარებით დაბალია, სამეგრელო - 42.1%, აჭარა - 40.3%.
ფოკუს-ჯგუფებში „ოჯახის სიწმინდის“ ხელყოფის საფრთხეს ხედავენ
ძირითადად ერთნაირსქესიანთა ქორწინების შესაძლო დაკანონებით,
ჰომოსექსუალებთან მეზობლობით, სხვა რელიგიის წარმომადგენლებთან
ქორწინებით, რომლებიც სხვა „არაქართულ“ კულტურას წარმოადგენენ.
მიგნებები:
ÂÂსამივე რეგიონში გამორჩეულად მომეტებულია განცდა, რომ
საფრთხე ემუქრება დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს, ქართულ
ტრადიციებს, „ოჯახის სიწმინდესა“ და მართლმადიდებლობას.
ყველაზე გამოკვეთილია ეს განცდა თბილისში.

თავი 5.
სახელმწიფო, დემოკრატია და
ავტორიტარიზმი, პოლიტიკური
აქტივობა და რელიგიის როლი პოლიტიკაში
კვლევის ფარგლებში შევისწავლეთ რესპონდენტების დამოკიდებულება
ისეთი საკითხებისადმი, როგორიცაა მთავრობისა და საზოგადოების
ურთიერთმიმართება, დემოკრატია და ავტორიტარიზმი, პოლიტიკური
აქტივობა, პოლიტიკაში ეკლესიის ჩართულობა. კვლევის ინსტრუმენტად
გამოვიყენეთ სპეციალურად შემუშავებული მეთოდი - თბილისში,
აჭარასა და სამეგრელოში შერჩეულ რესპონდენტებს მიეწოდათ წყვილადი
(დაწყვილებული) დებულებები, საიდანაც მათ საკუთარი პოზიციის
შესაბამისი მოსაზრება უნდა ამოერჩიათ.

ხელისუფლება მშობელი vs ხელისუფლება მსახური
პირველი წყვილადი დებულება ეხებოდა მთავრობისა და საზოგადოების
ურთიერთმიმართებას და განსაზღვრავდა პატერნალისტურ განწყობას.
პატერნალისტურ დებულებას, რომ „ადამიანები ბავშვებივით არიან.
მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს
შვილებზე“, სამივე რეგიონში დაეთანხმნენ. სხვებთან შედარებით
ნაკლებად პატერნალისტურია თბილისი, სადაც ამ დებულებას 30.5%
დაეთანხმა, ხოლო აჭარასა და სამეგრელოში - გამოკითხულთა ნახევარზე
მეტი (შესაბამისად, 56.1% და 53.5%).
რაც შეეხება მეორე პოზიციას, თბილისში გამოკითხულთა უმრავლეობა
(56.3%) მიიჩნევს, რომ ვინაიდან მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული:
„ადამიანები უნდა იქცეოდნენ როგორც უფროსები და უნდა
აკონტროლებდნენ მთავრობას“. სამეგრელოში ეს მაჩვენებელი 34.9%–ია,
აჭარაში - 32.5%.
მიგნებები:
ÂÂსამეგრელოსა და აჭარაში პატერნალისტური განწყობა დომინირებს.
ÂÂთბილისში ინდივიდუალისტური განწყობა უფრო ძლიერია.
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ავტორიტარიზმი vs დემოკრატია
რესპონდენტებს მიეწოდათ ორი დებულება: „ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება,
თუ არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალა ყველა გადაწყვეტილებას
საზოგადოებასთან კონსულტაციის შედეგად მიიღებს“ და „ქვეყნისთვის
უკეთესი იქნება, თუ ქვეყანას ეყოლება ძლიერი ლიდერი, რომელიც თავად
მიიღებს საზოგადოებისთვის საჭირო გადაწყვეტილებებს“.
პირველი დებულების - დემოკრატიული მმართველობის - მიმართ
რესპონდენტთა შეფასება თითქმის მსგავსია ყველა რეგიონში. თბილისელ
რესპონდენტებში მას ყველაზე მეტი მხარდამჭერი ჰყავს - 73.9% (სრულად
ეთანხმება 48.1%). სამეგრელოში მხარდამჭერთა წილი 64%-ია (32.4%
სრულად ეთანხმება), ხოლო აჭარაში - 69.9% (სრულად ეთანხმება 31.5%).
რაც შეეხება მეორე დებულებას, რომელიც ავტორიტარული მმართველობის
სტილს შეესაბამება, ამ მოსაზრების მომხრე რესპონდენტების პროცენტული
მაჩვენებელი სამივე რეგიონში 20%-დან 28%-მდე მერყეობს. აქ ლიდერობს
სამეგრელო 27.4%-ით.
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ფოკუს-ჯგუფებში თითქმის ყველა რესპონდენტი ავტორიტარული
მმართველობის წინააღმდეგი აღმოჩნდა, თუმცა ამავდროულად მათი
ერთი ნაწილი დიქტატორების მიმართ სიმპათიას გამოხატავს. მაგალითად,
სტალინის ფიგურას იწონებს და მის „მასშტაბურ მიღწევებსაც“ აღიარებს.
მეორე, ბევრად მცირე ნაწილს კი სტაბილურობის და განვითარების, მათ
შორის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და შენარჩუნებისთვის
მისაღებად არადემოკრატიული ფორმის მმართველობა მიაჩნია.

„სტალინმა ხალხი დახოცა, მაგრამ ანალოგიურ სისასტიკეს
ქართველი მეფეებიც სჩადიოდნენ და აქამდეც მოვედით.
დემოკრატია არ მუშაობს. მთავარია, მიზანი გქონდეს და იმას
მიაღწიო.“50
„მტკიცე ლიდერი გვჭირდება, დემოკრატიის არ მჯერა,
ძლიერი ხელია საჭირო, რომ მოხდეს ქვეყნის დალაგება.“51
თითქმის ყველა ფოკუს-ჯგუფში განსაკუთრებით ახალგაზრდები
(იშვიათი გამონაკლისის გარდა) კატეგორიულად არ იზიარებდნენ ძლიერი
ავტორიტარული მმართველობის საჭიროებას.

„თუ გვინდა დემოკრატია, არ გვჭირდება ძლიერი ხელი“.52
50
51
52

თბილისი, 25+ მამაკაცი.
თბილისი, 25+ ქალი.
იქვე.

მიგნებები:
ÂÂსამივე რეგიონში ავტორიტარულ ლიდერზე მოთხოვნა არ არის
დომინანტური, თუმცა მაინც არსებითია. ავტორიტარული
ლიდერის მოთხოვნის თვალსაზრისით სამეგრელო ლიდერობს.
ÂÂფოკუს-ჯგუფებში ერთი, მცირე ნაწილი, ღიად გამოხატავს
დიქტატორული, ავტორიტარული მმართველის საჭიროებას.
ÂÂზოგიერთმა რესპონდენტმა, ასევე, ღიად გამოხატა დიქტატორი
სტალინის, როგორც „დიდი პიროვნების“ მიმართ სიმპათია.

დემოკრატიის, როგორც სისტემის შეფასება
კვლევა სხვა მხრივაც შეეხო დემოკრატიის მიმართ რესპონდენტთა
დამოკიდებულების ხარისხის შესწავლას. უმრავლესობას სამივე რეგიონში
(განსაკუთრებით თბილისსა და სამეგრელოში) მიაჩნია, რომ „დემოკრატია
ყველა სხვა პოლიტიკურ წყობაზე უკეთესია“ (თბილისი - 67.9%; სამეგრელო
- 68.5%: აჭარა - 58.2%). მნიშვნელოვნად ნაკლებია იმ რესპონდენტთა
წილი, რომლებიც ფიქრობენ, რომ „ზოგ შემთხვევაში არადემოკრატიული
მთავრობა უფრო კარგია, ვიდრე დემოკრატიული“. მათი რაოდენობა სამივე
რეგიონში 14%-დან 20%-მდე მერყეობს. კიდევ უფრო მცირეა ის კატეგორია,
ვინც ფიქრობს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, თუ როგორი მთავრობა ეყოლება
ქვეყანას.

მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებით დაინტერესება
მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებით დაინტერესებულია (უფრო ან
ძალიან) თბილისში გამოკითხულ რესპონდენტთა უმრავლესობა (57.4%);
აჭარასა და სამეგრელოში კი პოლიტიკით დაინტერესებულთა და
არადაინტერესებულთა წილი თითქმის იდენტურია (აჭარაში აინტერესებს
49.9%–ს, არ აინტერესებს - 49.2%–ს; სამეგრელო - აინტერესებს 48.2%–ს, არ
აინტერესებს - 49.9%–ს).
სახელმწიფო
ინსტიტუტების,
პოლიტიკური
პარტიების
თუ
ჟურნალისტების მიმართ დაბალი ნდობის მიუხედავად, ფოკუს-ჯგუფებში
რესპონდენტები აღნიშნავდნენ, რომ ძირითადად მედიის მეშვეობით
ადევნებენ თვალს პოლიტიკურ პროცესებს, იმისათვის, რომ „იცოდნენ, თუ
რა ხდება ქვეყანაში“.
მიგნებები:
ÂÂთბილისი, სხვა რეგიონებთან შედარებით, უფრო ინტერესდება
მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებით.

59

პოლიტიკაში ეკლესიის ჩარევა
დებულებათა შემდეგი წყვილი ეხებოდა პოლიტიკურ საკითხებში
ეკლესიის ჩარევა/ ჩაურევლობის თემას, რომელიც განსაზღვრავდა
სეკულარიზმის მიმართ რესპონდენტთა დამოკიდებულების ხარისხს.
სამივე რეგიონში უმრავლესობა (თბილისში - 56.7%, აჭარაში - 69.2%
და სამეგრელოში - 50.4%) სეკულარიზმის მომხრეა და მიიჩნევს, რომ
„ეკლესია არასდროს არ უნდა ჩაერიოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების
მიღებაში“. ამასთან, გამოკითხულთა მნიშვნელოვან ნაწილს მიაჩნია, რომ
„პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, პოლიტიკოსები
უნდა ითვალისწინებდნენ ეკლესიის პოზიციას“. ამ დებულების მომხრე
რესპონდენტთა ყველაზე დიდი წილი სამეგრელოსა (39.7%) და თბილისშია
(39.4%). აჭარაში ეს მაჩვენებელი 22.1%–ია.
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სეკულარიზმის დონის განსაზღვრისას საგულისხმოა მოძღვრის ყოლა/
არყოლის ფაქტორი. სამივე რეგიონში ტენდენცია მსგავსია. მოძღვრიანი
რესპოდენტები სამივე რეგიონში მხარს უჭერენ ეკლესიის მეტად ჩარევას
სახელმწიფო საქმეებში. თვალსაჩინოა სამეგრელოს მაგალითი, სადაც
მოსაზრებას, „ეკლესია არ უნდა ჩაერიოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების
მიღებაში“, უფრო მეტი მოძღვრის არმყოლი (მათი 52.7%) ეთანხმება, ვიდრე
მოძღვრიანი, რომელთაგან მხოლოდ 41.4%-ს აქვს ასეთი პოზიცია. რაც
შეეხება, მეორე მოსაზრებას, „პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისას
პოლიტიკოსები უნდა ითვალისწინებდნენ ეკლესიის პოზიციას“, ამას
ეთანხმება მოძღვრიან რესპონდენტთა 49.6% და მოძღვრის არმყოლთა - 37.6%
(იხ. დიაგრამა 11).
ფოკუს-ჯგუფებში ამ საკითხმა სერიოზული ვნებათაღელვა გამოიწვია.
რესპონდენტებს შორის აზრები რადიკალურად გაიყო. მოძღვრიანი
რესპონდენტები მკვეთრად არასეკულარულები აღმოჩნდნენ. არაერთხელ
იყო გამოთქმული ეკლესიის იერარქების მიმართ აშკარად კრიტიკული
აზრიც. მოძღვრიანი რესპონდენტები მიიჩნევენ, რომ მთავრობა ეკლესიას
აზრს უნდა დაეკითხოს, პირველ რიგში, განათლების საკითხებში. ერთ-ერთმა
რესპონდენტმა (არამოძღვრიანმა), ასევე გამოთქვა კრიტიკული მოსაზრება
ეკლესიების ინტენსიურ მშენებლობაზე - „რა საჭიროა ამდენი ეკლესია?“,
ასევე ბევრი ითქვა სასულიერო პირების ქონებრივ მდგომარეობაზე.
სეკულარიზმის მომხრეები საკუთარ არგუმენტებს ამყარებდნენ იმით, რომ
ეკლესია ერევა პოლიტიკაში, რაც, მათი აზრით, დაუშვებელია - „როგორ
შეიძლება ეკლესია წყვეტდეს, რა უნდა ეწეროს კანონში?“53
მორწმუნეების ნაწილმა, რომელიც მრევლს წარმოადგენს, თქვა, რომ
ან უშუალოდ შესწრებიან, ანაც სხვებისგან გაუგიათ, რომ ზოგიერთი
53

თბილისი, 25- მამაკაცი.

დიაგრამა 11.

მოძღვარი პირდაპირ თუ ირიბად „პოლიტიკური ხასიათის რჩევებს აძლევს
მრევლს“. ამასთან, მათმა ნაწილმა თქვა ისიც, რომ ეს მათთვის მიუღებელია
და რომ მათი მოძღვარი ამას არასოდეს აკეთებს.
ზოგიერთი რესპონდენტი მთავრობის მიერ გადაწყვეტილების მიღებისას
ეკლესიასთან „თათბირის“ აუცილებლობას იმითაც ხსნის, რომ „მრევლი
დიდი ძალაა და მას უფრო მეტად აინტერესებს, რას იტყვის მოძღვარი და
არა - სახელმწიფო“.54 ამიტომაც ხელისუფლება იძულებულია, მიმართოს
ყველა შესაძლო ხერხს, მათ შორის ეკლესიის დახმარებას. ეკლესიის აქტიური
პოზიციის მომხრეების მნიშვნელოვანი ნაწილის აზრით, აუცილებელია
მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება.

„შეიძლება იმ ადამიანებზე თვითონ ვერ მოახდინოს
ხელისუფლებამ გავლენა, ამიტომ უნდა მართოს ეკლესიის
გავლით.“55
აღმოჩნდა,
რომ
ზოგიერთი
რესპონდენტი
თავს
მიაკუთვნებს
მართლმადიდებლურ ეკლესიას, თუმცა არ ენდობა მამაოებს. ასეთი
რესპონდენტები ხანდახან დადიან ეკლესიაში, ლოცულობენ, მაგრამ არა
54
55

იქვე.
იქვე.
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აქვთ კონტაქტი სასულიერო პირებთან. „მამაოების ნდობა დავკარგე,
რაც ეკლესიების მშენებელობა დაიწყეს და საკუთარ ბიზნესად აქციეს,
ნდობა დაიკარგა, თუმცა არიან გამონაკლისები“.56 ასეთი რესპონდენტები
ფიქრობენ, რომ ამ ეტაპზე, მთავრობამ არ უნდა ჰკითხოს აზრი ეკლესიას.
აჭარაში მუსლიმების ზოგიერთმა წარმომადგენელმა გულისტკივილით
აღნიშნა, რომ მუსლიმ ახალგაზრდებს აქრისტიანებენ. მათ ეჭვი აქვთ, რომ
ამ საკითხს უშიშროების პერსპექტივიდან უყურებენ, ანუ მიაჩნიათ, რომ
სახელმწიფო და საზოგადოება მუსლიმებს უსაფრთხოების გამომწვევ
პრობლებთან აკავშირებს.
მიგნებები:
ÂÂმოსახლეობის უმრავლესობა სეკულარიზმის მომხრეა.
ÂÂამასთან, თბილისსა და სამეგრელოში 40% მიიჩნევს, რომ
გადაწყვეტილების მიღებისას მთავრობა უნდა ითვალისწინებდეს
ეკლესიის პოზიციას.
ÂÂმოძღვრიანი რესპონდენტები უფრო ემხრობიან ეკლესიის
პოლიტიკაში ჩარევას.
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56

სამეგრელო, ქალი.

თავი 6.
საგარეო პრიორიტეტები და
საერთაშორისო ინსტიტუტებში
გაწევრიანების მხარდაჭერა

მთავარი მეგობარი
კვლევის ამ ეტაპზე, რესპონდენტებს საქართველოს „მთავარი მეგობარი მთავარი მტრის“ პოლუსებზე უნდა დაესახელებინათ ქვეყანა საკუთარი
შეხედულებისამებრ.
ღიად დასმულ შეკითხვაზე, რომელი ქვეყანაა ამჟამად საქართველოს
მთავარი მეგობარი, თბილისსა და სამეგრელოში ყველაზე მაღალი
მაჩვენებელი ამერიკის შეერთებულ შტატებზე მოდის: თბილისი - 15%,
სამეგრელო - 22%, აჭარა - 14.8%. უკრაინას ასახელებს მთავარ მეგობრად
აჭარაში რესპონდენტების 19.2%, სამეგრელოში - 12.4% და თბილისში
– 12.5%. საინტერესოა, რომ აჭარაში საქართველოს მთავარ მეგობრად
რესპონდენტებმა გამოარჩიეს რუსეთიც (11.4%), რაც ამ რეგიონს თბილისისა
და სამეგრელოსგან მნიშვნელოვნად განასხვავებს (თბილისში რუსეთი
საქართველოს მეგობრად დაასახელა 2.1%-მა, ხოლო სამეგრელოში - 5.1%მა) (იხ. დიაგრამა 12).
ფოკუს–ჯგუფებში გამოითქვა მოსაზრება, რომ აჭარაში რუსული
ორიენტაციის მომატებული მხარდაჭერა შეიძლება უკავშირდებოდეს
ოსმალეთის
იმპერიაში
ყოფნასთან
დაკავშირებულ
ისტორიულ
მეხსიერებას და/ან საბჭოთა პერიოდიდან გამოყოლილ ღრმა კავშირებს,
მათ შორის შერეული ოჯახების არსებობას. ამასთან, ითქვა, რომ სასაზღვრო
რეგიონში საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული იყო სპეცსამსახურების
სერიოზული წარმომადგენლობა. რესპონდენტთა აზრით, ამ ვითარებას
აძლიერებს ინტენსიური რუსული პროპაგანდა, ენობრივი ფაქტორი
(რუსული ენის უკეთ ფლობა ინგლისურთან შედარებით) და ბოლო
პერიოდში
მომძლავრებული
ულტრაკონსერვატიული
ძალების
აქტიურობა. გარკვეულ როლს აქ ტურიზმიც ასრულებს, სადაც რუსეთიდან
ჩამოსული დამსვენებლები მნიშვნელოვან სეგმენტს შეადგენენ. აჭარის
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დიაგრამა 12.
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ფოკუს-ჯგუფებში დასმულ კითხვაზე, როგორ აფასებენ რეგიონში რუსი
ტურისტების ქცევას ზოგადად, ან რა დამოკიდებულებაა მათ მიმართ
ყოფით დონეზე, პრაქტიკულად, ყველა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ
მათ მიმართ დამოკიდებულება დადებითია, პრობლემები მინიმალური
და ზოგადად, მათში არ ხედავენ საფრთხეს, არც ყოფით საკითხებში
უგრძვნიათ დისკომფორტი.
აღსანიშნავია, რომ რესპონდენტების გარკვეულმა ნაწილმა მთავარ მეგობარ
ქვეყანად „ნატო“ დაასახელა. ეს მაჩვენებელი განსაკუთრებით დიდია
თბილისში (13.6%), აჭარაში - 7.1%, სამეგრელოში კი - 0.2%. ღია კითხვაზე
პასუხი „ევროპა“ თბილისში 2.8%-მა დააფიქსირა, სამეგრელოში კი 7%-მა
(აჭარაში ეს პასუხი არ აღნუსხულა).
აღსანიშნავია ისიც, რომ თითოეულ რეგიონში რესპონდენტთა
მნიშვნელოვან ნაწილს გაუჭირდა საქართველოს მთავარი მეგობარი
ქვეყნის
დასახელება,
პასუხები
პროცენტულად
შემდეგნაირად
გადანაწილდა: თბილისი - 45.5%, აჭარა - 32.8%, სამეგრელო - 22.7%.
მიგნებები:
ÂÂთბილისისა და სამეგრელოსთვის მთავარი მეგობარი ამერიკაა,
მაშინ როცა აჭარაში ეს ადგილი უკრაინას უჭირავს.
ÂÂგამოკითხულთა
მნიშვნელოვან
ნაწილს,
თბილისში
კი

რესპონდენტთა თითქმის ნახევარს, გაუჭირდა საქართველოს
მთავარი მეგობარი ქვეყნის დასახელება.

მთავარი მტერი
საქართველოს მეგობარი ქვეყნების საპირწონედ რესპონდენტებმა ასევე
ღია შეკითხვაში ის ქვეყანა დაასახელეს, რომელიც, მათი აზრით, ამჟამად
საქართველოს მთავარი მტერია.
სამივე რეგიონში გამოკითხულთათვის მთავარ მტრად რუსეთი აღიქმება,
თუმცა განსხვავებული ინტენსივობით. რუსეთს მტრად ყველაზე მაღალი
პროცენტით აღიქვამენ თბილისში - 62.8%, სამეგრელოში ეს მაჩვენებელი
49.6%–ია, აჭარაში - 39.1% (იხ. დიაგრამა 13).
დიაგრამა 13.
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ეს განსხვავება ფოკუს-ჯგუფებშიც აშკარად გამოჩნდა. თბილისელები არ
ერიდებოდნენ რუსეთის, როგორც მთავარი მტრის, პირდაპირ დასახელებას.
მოიხსენიებდნენ
ოკუპანტად,
ისტორიულ
მტრად,
საქართველოს
ევროატლანტიკური მისწრაფებების მთავარ მოწინააღმდეგედ. მსგავსი
აქცენტი სხვა რეგიონებშიც გაკეთდა, თუმცა უფრო დაბალი ინტენსივობით და
გარკვეული დათქმით. ისინი რუსეთის მტრობასთან ერთად იმასაც ხსნიდნენ,
თუ რატომ არიან დასავლეთით განხიბლულნი. როგორც სკეპტიკოსებმა
აღნიშნეს, ამდენი ლოდინის შემდეგ დაასკვნეს, რომ საქართველო ვერ
გახდება ვერც ნატოს და ვერც ევროკავშირის წევრი. მეორე მიზეზი არის

ის, რომ სამეგრელოს გეოგრაფიულად მოსაზღვრე აფხაზეთის პრობლემის
გადაწყვეტაში დასავლეთს მხოლოდ დეკლარაციული პოზიცია აქვს.

„ჩვენ რომ რუსებმა გამოგვყარეს აფხაზეთიდან, დასავლეთში
მხოლოდ აღშფოთებას და შეშფოთებას გამოხატავდნენ.“ 57
შიგადაშიგ განსხვავებული აქცენტები გაკეთდა აჭარაში, იქ, გარკვეულწილად,
გაორება ხდება – რუსეთის ოკუპაციას ადარებენ თურქეთისას.
ზოგადი ვითარების წარმოსაჩენად უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს
მტრებად დასახელდა, აგრეთვე, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ირანი და ა.შ. თუმცა
თითოეული მათგანის პროცენტული მაჩვენებელი 3%-ს არ აღემატება.
აღსანიშნავია, რომ თბილისში გამოკითხულთა 1.4%-ის შეხედულებით,
„ყველა ქვეყანა“ საქართველოს მტერია.
მიგნებები:
ÂÂსამივე რეგიონში საქართველოს მთავარ მტრად რუსეთი აღიქმება.

ყველაზე ძლიერი და მიმზიდველი ქვეყანა
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შემდეგ ბლოკში კვლევის არეალში მცხოვრებთ უნდა შეეფასებინათ ქვეყნები
როგორც ეკონომიკური და სამხედრო სიძლიერის, ასევე განათლების დონის
მიხედვით. რესპონდენტებს მიეწოდათ ქვეყნებისა და გაერთიანებების
ჩამონათვალი
და
ეთხოვათ,
დაესახელებინათ
ეკონომიკური
თვალსაზრისით ამჟამად რომელი ქვეყანაა ყველაზე ძლიერი. როგორც
აღმოჩნდა, სამივე რეგიონში უმეტესობა ემხრობა მოსაზრებას, რომ ამერიკა
არის ეკონომიკურად ყველაზე ძლიერი ქვეყანა. ასევე მნიშვნელოვანი
მაჩვენებელი აქვს ევროკავშირს. ამერიკა ყველაზე ხშირად (55.4%) თბილისში
სახელდება. აჭარაში ეს მაჩვენებელი 47.6%-ია, სამეგრელოში - 47.9%.
შემდეგ პოზიციაზეა ევროკავშირი: თბილისი - 19.8%, აჭარა - 26.3%,
სამეგრელო - 25.1%; სამივე რეგიონში გასათვალისწინებელი შედეგით
დასახელდა ჩინეთიც და რუსეთიც, თუმცა რუსეთის
მაჩვენებელი
დაბალია. მაგალითად, თბილისში ის მხოლოდ 5.7 %-ია (იხ. დიაგრამა 14).
კითხვაზე, რომელია სამხედრო თვალსაზრისით ყველაზე ძლიერი ქვეყანა,
სამივე რეგიონში კვლავ ამერიკა ლიდერობს. თბილისში ეს 61.3%–მა
აღნიშნა, სამეგრელოში - 47.8%–მა და აჭარაში - 41.6%–მა.
აღსანიშნავია, რომ სამხედრო თვალსაზრისით ძლიერი ქვეყნების
ჩამონათვალში მეორე ადგილს რუსეთი იკავებს. ამ საკითხში რეგიონებს
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სამეგრელო, მამაკაცი.

დიაგრამა 14.

შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებაა. რუსეთის სამხედრო სიძლიერეზე
განსაკუთრებით აჭარაში გამოკითხული რესპონდენტები მიუთითებენ
(38.7%). თბილისში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია 22.2%, ხოლო
სამეგრელოში - 27.2% (იხ. დიაგრამა 15).
დიაგრამა 15.
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აჭარის ფოკუს-ჯგუფებში ამერიკისა და რუსეთის სამხედრო სიძლიერის
თითქმის თანაბრად შეფასება რესპონდენტებმა, პირველ რიგში,
ინფორმაციის ნაკლებობით ახსნეს. გარდა ამისა, ზოგიერთმა აღნიშნა,
რომ რუსეთის მიმართ სუბიექტური დამოკიდებულება არსებობს, რაც
განპირობებულია მასთან მჭიდრო ეკონომიკური კავშირით, ნათესაური
ბმით და ნაყოფიერი რუსული პროპაგანდითა.
რესპონდენტებმა, ასევე გამოთქვეს მოსაზრება განათლების მიღებასთან
დაკავშირებულ ასპექტებზე. პირველ რიგში, შეკითხვის არსი იმის
გარკვევას ეხებოდა, ქართველი ახალგაზრდებისთვის სად იქნებოდა
უკეთესი უმაღლესი განათლება მიღება - საქართველოში თუ უცხოეთში?
როგორც გაირკვა, რესპონდენტთა უმრავლესობა თბილისში ემხრობა
მოსაზრებას, რომ განათლება ახალგაზრდებმა ორივეგან (როგორც
საქართველოში, ისე უცხოეთში) უნდა მიიღონ (46.1%). აჭარაში ეს
მაჩვენებელი 35.7%-ია, სამეგრელოში - 32.1%. უცხოეთში განათლების
მიღებას ყველაზე ნაკლები მომხრე ჰყავს სამეგრელოში - 24.5%, თბილისში
- 32%, აჭარაში კი ეს მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია - 38%.
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გამოკითხვის მონაწილეებმა, ვინც უცხოეთში განათლების მიღებას უჭერს
მხარს, დააზუსტეს, კერძოდ, რომელ ქვეყანაში იქნებოდა სასურველი
განათლების მიღება. რესპონდენტთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა სამივე
რეგიონში განათლების მიღებისთვის სასურველ ქვეყნად ამერიკას
ასახელებს, სამეგრელო - 38.6%, აჭარა - 36.3% და თბილისი - 26.7%.
თბილისში ამერიკას კონკურენციას უწევს და მცირედ უსწრებს კიდეც
გერმანია (27.9%). გერმანია რიგით მეორე ქვეყნად დაასახელეს აჭარაში
(22.2%) და სამეგრელოში (20.7%) (იხ. დიაგრამა 16).
მიგნებები:
ÂÂსამივე რეგიონში უმეტესობა ემხრობა მოსაზრებას, რომ ამერიკა
არის ეკონომიკურად ყველაზე ძლიერი ქვეყანა.
ÂÂსამხედრო თვალსაზრისით სიძლიერის ყველაზე დიდი
მაჩვენებელი სამივე რეგიონში კვლავ ამერიკას უკავშირდება,
მეორე ადგილზეა რუსეთი.
ÂÂგანათლების უცხოეთში მიღების მხრივ კი სამივე რეგიონის
მოსახლეობა უპირატესობას ამერიკასა და გერმანიას ანიჭებს.
ეს უკანასკნელი თბილისში მცირე სხვაობით ლიდერობს.

ბაზრების მიმზიდველობა
შეკითხვაზე, თუ რომელ ქვეყნებშია ყველაზე რეალური ქართული
პროდუქციის ექსპორტი - ევროკავშირის ქვეყნებში, რუსეთში თუ

დიაგრამა 16.

თურქეთში - თბილისში გამოკითხული რესპონდენტების 45.3% აღნიშნავს,
რომ ევროკავშირის ქვეყნების ბაზარი ყველაზე ხელსაყრელია ქართული
პროდუქციის გასატანად.
რაც შეეხება რუსეთის ბაზარს, მას მხარს უჭერს დედაქალაქში
გამოკითხულთა 21.7%. აჭარაში კი რუსეთის ბაზარს ანიჭებენ უპირატესობას.
გამოკითხულთა 40.1% ფიქრობს, რომ რუსეთის ბაზარია ამჟამად ყველაზე
რეალური ქართული პროდუქციის ექსპორტისთვის, ევროკავშირს კი
უპირატესობას 28.9% ანიჭებს. სამეგრელოში რუსულ ბაზარს მხარს უჭერს
გამოკითხულთა 28.5%, ევროკავშირისას კი 37.3%.
რაც შეეხება თურქეთს, გამოკითხულთა მხოლოდ მცირე ნაწილი (სამივე
რეგიონში) მიიჩნევს რეალურად თურქეთის ბაზარს ქართული პროდუქციის
ექსპორტისთვის. ჯამში, მათი ხვედრითი წილი 4.2%-ია. ყველაზე მეტია ეს
მაჩვენებელი აჭარაში (7.7%), თბილისსა და სამეგრელოში კი კიდევ უფრო
მცირეა (შესაბამისად, 2.6% და 2.4%) (იხ. დიაგრამა 17).
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დიაგრამა 17.
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მიგნებები:
ÂÂევროკავშირის ბაზარს, როგორც ყველაზე რეალურს, მხარს უჭერენ
თბილისსა და სამეგრელოში.
ÂÂაჭარაში რუსეთის ბაზარს მიიჩნევენ ყველაზე რეალურად.

ევროკავშირში გაწევრიანება
სამივე რეგიონში გამოკითხულთა გამოკვეთილი უმრავლესობა მხარს
უჭერს ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებას. თბილისში ამ იდეის
მომხრეა რესპონდენტთა 77.2%, სამეგრელოში - 77.5%, აჭარაში კი 84.1%.
მიგნებები:
ÂÂსამივე რეგიონში ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს დიდი
უმრავლესობა.

ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში გაწევრიანება
ევროკავშირისგან განსხვავებით, საგრძნობლად დაბალია იმ რესპონდენტთა
რაოდენობა, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს გაწევრიანებას
ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში, რომელიც დაარსებულია რუსეთის
ფედერაციის მიერ.

თითოეულ რეგიონში რესპონდენტთა უმრავლესობა ამ ალიანსში
შესვლის წინააღმდეგია. თუმცა საინტერესოა რეგიონებს შორის არსებული
განსხვავება: აჭარაში ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირს, თბილისთან და
სამეგრელოსთან შედარებით, ყველა ნაკლები მოწინააღმდეგე და ყველაზე
მეტი მხარდამჭერი (29.3%) ჰყავს (თბილისში მხარს უჭერს 18.4%, ხოლო
სამეგრელოში - 13%). ამავე დროს, თბილისში გამოკითხულთა 65.1%,
სამეგრელოში გამოკითხულთა 66.6% და აჭარაში გამოკითხულთა 52.3%
ევრაზიულ კავშირში საქართველოს გაწევრიანებას ეწინააღმდეგება (იხ.
დიაგრამა 18).
დიაგრამა 18.
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მიგნებები:
ÂÂსამივე რეგიონში უმრავლესობა წინააღმდეგია ევრაზიული
კავშირის წევრობის. ყველაზე მეტი მომხრე რუსეთის მიერ
დაფუძნებულ ორგანიზაციაში გაწევრიანებას აჭარაში ჰყავს.

ევროკავშირისა და ევრაზიული კავშირისადმი ერთდროული
მხარდაჭერა
სტატისტიკური მონაცემების დამუშავების შეგედად გამოიკვეთა, რომ
რესპონდენტების გარკვეული ნაწილი ერთდროულად უჭერს მხარს
საქართველოს გაწევრიანებას
ურთიერთგამომრიცხავ საერთაშორისო
ინსტიტუტებში - ევროკავშირსა და ევრაზიულ კავშირში. პროცენტულად

რომ შევაფასოთ, თბილისში ასეთი ადამიანების რიცხვი 14.2%-ია,
სამეგრელოში 7.2%, ხოლო აჭარაში მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია - 24.8%.
ამ მაჩვენებლებს მხარდამჭერების პროცენტს თუ გამოვაკლებთ, გამოვა, რომ
თბილისში ევროკავშირის მყარი მხარდამჭერია არა 76.9%, არამედ - 62.7%;
სამეგრელოში არა - 77.6%, არამედ - 70.4%, ხოლო აჭარაში, შესაბამისად, არა
- 84%, არამედ - 59.2% (იხ. დიაგრამა 19).
დიაგრამა
დიაგრამა
19. 19.

ევროკავშირისა და ევრაზიული კავშირისადმი
ერთდროული მხარდაჭერა აჭარაში

ორივე
გაერთიანებაში
გაწევრიანება
24.8%
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ფოკუს-ჯგუფების ზოგიერთი მონაწილე ამას არაინფორმირებულობით
ხსნის,დიაგრამა
ასევე 20.
უშვებს ალბათობას, რომ მსგავსი გაორება უფრო მეტად
უფროსი თაობის ადამიანებისთვის არის დამახასიათებელი, ვინც საბჭოთა
წარსულს მისტირის.
მხოლოდ ნატოში გაწევრიანება არის საქართველოს
უსაფრთხოების
გარანტი კარგად იყონ
„სხვის კმაყოფაზე ყოფნა
უნდათ, ოღონდაც

და სულ ერთია, რომელ გაერთიანებაში შევალთ და ამიტომ
80,00%
ორივეს
უჭერენ მხარს.“ 58
69,20%

70,00%
54,60%
60,00%
50,80%
50,00%
38,60%
35,90%
40,00%
30,00%
რამდენად
არის მხოლოდ ნატოში გაწევრიანება საქართველოს
15,70%
20,00%
უსაფრთხოების
გარანტი?
რესპონდენტების
უმრავლესობა
სამივე
10,00%
0,00% დაეთანხმა ამ მოსაზრებას (თბილისი - 50.8%, აჭარა - 54.6%,
რეგიონში
თბილისი
აჭარა
სამეგრელო

მხოლოდ ნატოში გაწევრიანება

სამეგრელო - 69.2%). თუმცა, როგორც გამოკითხვის შედგები აჩვენებს,
58

ეთანხმება

აჭარა, ქრისტიანი მამაკაცი.

არ ეთანხმება

აჭარაში და, განსაკუთრებით, თბილისში აღნიშნულ საკითხს უფრო
ფრთხილად (ან
სკეპტიკურად) უყურებენ, ვიდრე სამეგრელოში:
თბილისელთა და აჭარელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი - 38.6% და 35.9% - არ
ეთანხმება მოსაზრებას, რომ „მხოლოდ ნატოში გაწევრიანება დაეხმარება
საქართველოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში“, მაშინ როცა ამ
მოსაზრების მიმართ ნეგატიური განწყობა სამეგრელოში გამოკითხულთა
მხოლოდ 15.7%-ს აქვს (იხ. დიაგრამა 20).
დიაგრამა 20.
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მიგნებები:
ÂÂაჭარაში და, განსაკუთრებით, თბილისში ფრთხილად
უყურებენ დებულებას, რომ მხოლოდ ნატოში გაწევრიანება
არის საქართველოს უსაფრთხოების გარანტი.

ბოლო იმედი
რესპონდენტებმა უპასუხეს შემაჯამებელ შეკითხვას: დიდი გაჭირვების/
განსაცდელის დროს (როგორიცაა, მაგალითად, სრულმასშტაბიანი ომი,
სტიქიური უბედურება და ა.შ.), რომელიც საქართველოს არსებობას
ეგზისტენციურ საფრთხეს უქმნის, რომელი ქვეყნის თუ საერთაშორისო
გაერთიანების იმედი უნდა გვქონდეს? გამოკითხვის მონაცემები განსხვავდება
რეგიონების მიხედვით. მაგალითად, თბილისსა და სამეგრელოში ყველაზე
დიდ იმედს ამერიკაზე ამყარებენ (შესაბამისად, 27.3% და 40%), აჭარაში
კი ევროკავშირზე (31.7%). დიდია იმ რესპონდენტთა წილი, რომლებსაც

ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ეიმედებათ (თბილისი 23.9%, სამეგრელო
32.5%, აჭარა 27.2%). სამივე რეგიონში ერთიანად კი ევროკავშირი ლიდერობს
(26.6%), რომელსაც უმნიშვნელოდ ჩამორჩებიან აშშ და ნატო, ამასთან, ორივე
ერთნაირი მაჩვენებლით - 26.1%. გაეროს იმედი სამივე რეგიონში მხოლოდ
9.3%-ს აქვს, რუსეთისა - მხოლოდ 3%-ს. აღსანიშნავია, რომ გერმანიის
იმედად 8.9%-ია (ნდობა ყველაზე დიდია თბილისში - 11%), თურქეთზე კი
ფსონს მხოლოდ 0.2% დებს (იხ. დიაგრამა 21).
დიაგრამა 21.
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მიგნებები:
ÂÂსამივე რეგიონში გაჭირვების დროს დიდ იმედს ევროკავშირზე
ამყარებენ, რომელსაც მცირედით ჩამორჩებიან აშშ და ნატო.
ÂÂდიდი გაჭირვების ჟამს გამოკითხულთა უმნიშვნელო რაოდენობას
რუსეთი ეიმედება.

მოძღვრის ფაქტორი
სტატისტიკური მონაცემების ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა საყურადღებო
ტენდენცია, რა გავლენას ახდენს სულიერი მოძღვრის ყოლა ან არყოლა
ადამიანების საგარეო პრიორიტეტებზე.
კერძოდ, საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას ემხრობა:
yy თბილისი: ვისაც მოძღვარი ჰყავს - 77.9%, ვისაც არ ჰყავს - 78.8%              
yy აჭარა: ვისაც მოძღვარი ჰყავს - 81.4%, ვისაც მოძღვარი არ ჰყავს - 84.1%

yy სამეგრელო: ვისაც მოძღვარი ჰყავს - 74.6%,   ვისაც მოძღვარი არა
ჰყავს - 79.1%.
ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს:
yy თბილისი: ვისაც მოძღვარი ჰყავს - 13.4%, ვისაც მოძღვარი არ ჰყავს
- 20.1%
yy აჭარა: ვისაც მოძღვარი ჰყავს - 28.9%, ვისაც მოძღვარი არ ჰყავს 30.3%
yy სამეგრელო: ვისაც მოძღვარი ჰყავს - 8.2%, ვისაც მოძღვარი არ ჰყავს
- 14.8%.
პრაქტიკულად, ყველა მონაცემი კონსისტენტურია და ერთ ტენდენციაზე
მიუთითებს. კერძოდ, ყველა რეგიონში მოძღვრიანი რესპონდენტები უფრო
სკეპტიკურად არიან განწყობილნი როგორც ევროპული, ასევე რუსეთის მიერ
მართულ საერთაშორისო ორგანიზაციაში გაწევრიანების მიმართ.  მონაცემების
მიხედვით, მრევლში უფრო იზოლაციონისტური განწყობა სჭარბობს.

ვისგან ემუქრება საფრთხე ქართულ ტრადიციებს
მონაცემების ანალიზმა აჩვენა, რომ სამივე რეგიონში უმრავლესობას
შეადგენენ ის რესპონდენტები, რომლებიც არ ეთანხმებიან (საერთოდ არ
ეთანხმებიან, ან უფრო არ ეთანხმებიან) მოსაზრებას, რომ ამერიკა საფრთხეს
უქმნის ქართულ ტრადიციებს (თბილისი - 60.4%; აჭარა - 58.1%; სამეგრელო
- 56.3%), თუმცა ისიც საგულისხმოა, რომ გამოკითხულთა მნიშვნელოვანი
ნაწილი ასეთ საფრთხეს აღიარებს. კერძოდ, თბილისსა და აჭარაში ასეთთა
ხვედრითი წილი დაახლოებით მესამედია (თბილისი - 32.2%, აჭარა 33,2%), ხოლო სამეგრელოში - 29.1%.
მეტნაკლებად მსგავსი სურათია რუსეთთან მიმართებითაც. ჩრდილოეთიდან
ქართული ტრადიციებისადმი საფრთხეს თბილისში ელის რესპონდენტთა
31.6%, აჭარაში - 33%, სამეგრელოში კი მხოლოდ 19%. საერთო ჯამში, სამივე
რეგიონში ერთად რუსეთიდან ტრადიციების მიმართ საფრთხეს 27.9% ელის,
მაშინ როცა იგივე მაჩვენებელი აშშ-ისთვის 31.5%-ია.
ევროკავშირიდან საფრთხეს ელის თბილისის რესპონდენტთა 28.5%. ეს
მაჩვენებელი აჭარისთვის არის 27.8%, ხოლო სამეგრელოსთვის - 26.3%.
ჯამური რიცხვი აქ უფრო ნაკლებია, ვიდრე რუსეთისა და ამერიკის - 27.5%.
ქართული ტრადიციებისადმი საფრთხეს თურქეთის მხრიდან გაცილებით
მეტი მოელის, თუმცა აქ გამოკითხვის შედეგები მნიშვნელოვან რეგიონულ
განსხვავებას აჩვენებს - თბილისში უმრავლესობა (58.2%) ვერ ხედავს ასეთ
საფრთხეს. საპირისპირო განწყობაა აჭარასა და სამეგრელოში: აჭარაში
რესპონდენტთა პოზიცია გაყოფილია - ერთი ნაწილი (45.6%) თურქეთის
მხრიდან საფრთხის არსებობას ეთანხმება, ხოლო მეორე (იდენტური)
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ნაწილი (45.7%) - არა. რაც შეეხება სამეგრელოს, მოსაზრებას, რომ თურქეთი
საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს, პრაქტიკულად, ყოველი მეორე
(48.9%) რესპონდენტი იზიარებს, არ ეთანხმება 36.7%. სამივე რეგიონის
ჯამური მაჩვენებელი კი 43.1%-ია (იხ. დიაგრამა 22).
დიაგრამა 22.
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დაახლოებით მსგავსი პოზიცია გამოიკვეთა ფოკუს-ჯგუფებში. აქაც
მონაწილეები ძირითადად უარყოფდნენ საფრთხის არსებობას ამერიკის,
რუსეთისა და ევროკავშირის მხრიდან. ამასთანავე, ის უმცირესობა,
ვინც განსხვავებულად ფიქრობს, საფრთხეს ძირითადად უკავშირებს ამ
ქვეყნებიდან საკუთარი გავლენების გაფართოების სურვილს.
„ყველა მხრიდან გვებრძვიან, უფრო ევროპიდან და ამერიკიდან,

მათ სხვა მენტალიტეტი და ტრადიციები აქვთ და უნდათ, რომ
თავიანთი ტრადიციები მოგვახვიონ თავს.“ 59
„რუსეთიდან
გველოდება
ფიზიკური
განადგურება,
დასავლეთიდან - სულიერი. როდესაც ვფიქრობ, რომელია
ნაკლებად უარესი, რუსეთს ვარჩევ, მათ ფიზიკურად მაინც
დავუპირისპირდებით.“ 60
59
60

სამეგრელო, მამაკაცი.
თბილისი, 45+ მამაკაცი.

ფოკუს-ჯგუფებში ქართული ტრადიციებისათვის თურქეთიდან მომავალი
საფრთხე დემოგრაფიულ ექსპანსიას, თურქული ენისა და კულტურის
დომინაციის მცდელობას დაუკავშირეს. ასევე, აღნიშნეს თურქეთის
ფარული ექსპანსია ახალგაზრდა მუსლიმებში რელიგიური განათლების
მიღების საფარქვეშ თურქული იდეოლოგიის გააქტიურების გზით. გარდა
ამისა, ითქვა, რომ თურქეთი ფინანსურ სახსრებსაც გამოყოფს რეგიონში
საკუთარი გავლენის განმტკიცებისთვის, რასაც რელიგიული განათლების
მიღების ხელშეწყობითა და აჭარაში მედრესეების მხარდაჭერით
ახორციელებს.

„თურქეთი გამოყოფს სახელმწიფო სტიპენდიას, თუ შეისწავლი
თეოლოგიას. ეს თურქული პროპაგანდის ნაწილია.” 61
„ბათუმში ქუთაისის ქუჩაზე ქართულ ენაზე საუბარს ვერ
გაიგებთ. უბრალოდ, თურქეთი ჰგონიათ.“62
„თბილისში მარჯანიშვილი სტამბული გეგონება.“ 63
„ბეჭდავენ ქართულ ენაზე წიგნებს. ჩვენ წარმოდგენა არ გვაქვს,
რას ასწავლიან ე.წ. მედრესეებში, არ ვიცით პროგრამები.
თურქებს აქვთ კავშირი მუსლიმურ სამმართველოსთან.” 64
ჩვენ, ასევე, შევეცადეთ განგვესაზღვრა მოძღვრის/იმამის გავლენა ქართული
ტრადიციების მიმართ სხვადასხვა ქვეყნებიდან მომავალი საფრთხის
განცდაზე. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, თბილისში გამოკითხული
რესპონდენტები უმეტესწილად არ ეთანხმებიან მოსაზრებას, რომ ამერიკა
საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს, დამოკიდებულება ჯგუფებს
შორის შემდეგნაირადაა გადანაწილებული: ვისაც მოძღვარი ჰყავს - 51%,
ვისაც არ ჰყავს - 63.6%.
როგორც თბილისში, ასევე აჭარაში გამოკითხული რესპონდენტები
უმეტესწილად არ იზიარებენ მოსაზრებას, რომ რუსეთი ქართულ
ტრადიციებს საფრთხეს უქმნის. მსგავს პოზიციაზეა თბილისში
გამოკითხულთა 57.4%, ვისაც მოძღვარი ჰყავს და უმოძღვროთა - 63.9%.
აჭარაში მონაცემები შემდეგნაირადაა წარმოდგენილი: ვისაც მოძღვარი/იმამი
ჰყავს მათი 49.6%, და ვისაც არ ჰყავს მათი 64.2% არ ეთანხმება მოსაზრებას,
რომ რუსეთი ქართული ტრადიციებისთვის საფრთხის შემცველია.
აღსანიშნავია, რომ განსხვავებული აღმსარებლობის გამოკითხულთა შორის
61
62
63
64

აჭარა, ქრისტიანი ქალი.
იქვე.
თბილისი, 25– ქალი.
აჭარა, ქრისტიანი მამაკაცი.
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პოზიციაც განსხვავებულია. ქრისტიანები არ იზიარებენ მოსაზრებას, რომ
რუსეთი უქმნის საფრთხეს ქართულ ტრადიციებს: ვისაც მოძღვარი ჰყავს 59.3%, ვისაც მოძღვარი არ ჰყავს - 69.2%, ხოლო იმ მუსლიმ ქართველებში,
ვისაც იმამი ჰყავს - 54% და ვისაც იმამი არ ჰყავს - 50.9%.
აჭარაში გამოკითხული რესპონდენტები უმეტესწილად არ ეთანხმებიან
მოსაზრებას, რომ ევროკავშირი ქართულ ტრადიციებს საფრთხეს უქმნის.
მსგავსი შეფასება ჯგუფებს შორის შემდეგნაირადაა გადანაწილებული:
ვისაც მოძღვარი/იმამი ჰყავს - 64.8%, ვისაც არ ჰყავს - 62.5%. ევროკავშირი
ქართულ ტრადიციების საფრთხეს რომ არ უქმნის ფიქრობს იმ
ქრისტიანების 66.1%, ვისაც მოძღვარი ჰყავს და უმოძღვროთა - 61.6%.
მუსლიმი ქართველების მონაცემები შემდეგნაირადაა გადანაწილებული:
წარმოდგენილ დებულებას არ ეთანხმება მათი 63.4%, ვისაც იმამი ჰყავს და
მათი 64.6%, ვისაც არ ჰყავს.
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მიგნებები:
ÂÂსამივე რეგიონში უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ამერიკა არ
უქმნის საფრთხეს ქართულ ტრადიციებს. საპირისპირო აზრზეა
გამოკითხულთა დაახლოებით მესამედი.
ÂÂსამეგრელოში უფრო მეტია მათი რაოდენობა, ვინც ფიქრობს, რომ
ამერიკა უქმნის საფრთხეს ქართულ ტრადიციებს, ვიდრე მათი
რაოდენობა, ვინც იმავეს რუსეთზე ფიქრობს.
ÂÂამერიკის მსგავსად, სამივე რეგიონში უმრავლესობა არ ფიქრობს,
რომ ევროკავშირი უქმნის საფრთხეს ქართულ ტრადიციებს, თუმცა
დაახლოებით მეოთხედი ფიქრობს, რომ ეს ასეა.
ÂÂსამეგრელოსა და აჭარაში ბევრად მეტს აღელვებს თურქული
საფრთხე ქართული ტრადიციების მიმართ, შესაბამისად, ნაკლებია
მათი რაოდენობა, ვინც ამ საფრთხეს ვერ ამჩნევს.
ÂÂსამეგრელოში, პრაქტიკულად, ყოველი მეორე ხედავს ქართული
ტრადიციების მიმართ თურქეთის მხრიდან მომავალ საფრთხეს.

თავი 7.
ღირებულებითი ორიენტირი

მონაცემთა
სტატისტიკური
დამუშავების
საფუძველზე
შეიქმნა
ღირებულებითი ორიენტაციის სქემები (ინდექსები). პირველი და მეორე
ინდექსი ასახავს, შესაბამისად, რელიგიურობისა და ეკონომიკური
მდგომარეობის მაჩვენებელს. გარდა იმისა, რომ ამ ორ სქემას თავისთავად აქვს
ინფორმაციული ღირებულება, მათ საფუძველზე შედგენილია მომდევნო
ოთხი ინდექსი, რომელიც გამოკითხული მოსახლეობის განწყობას შემდეგი
დიქოტომიის ჭრილში ზომავს - მოდერნისტი–ტრადიციონალისტი,
პროდასავლელი– პრორუსი, ლიბერალი–ანტილიბერალი და პოპულისტი–
ანტიპოპულისტი. ამასთანავე, მონაცემთა დამუშავების შედეგად აღმოჩნდა,
რომ გამოკითხული მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს (რომლებიც ზოგ
შემთხვევაში უმრავლესობას შეადგენენ) არ ჰქონდა თანმიმდევრულად
ჩამოყალიბებული ღირებულებითი ორიენტაცია რომელიმე ერთი ან
რამდენიმე მიმართულებით.
თითოეული ღირებულებითი ორიენტაცია განისაზღვრა ცვლადების
ნაკრების საფუძველზე, ანუ, ფაქტობრივად, შედგა აღნიშნული
ორიენტაციების ინდექსები და განისაზღვრა მათი სტატისტიკური
მნიშვნელობა.

რელიგიურობის ინდექსი და შესაბამისი ჯგუფები
მონაცემთა დამუშავების ეტაპზე რელიგიასთან დაკავშირებული
შეკითხვების გათვალისწინებით შეიქმნა ინდექსური ცვლადი, რომლის
საფუძველზეც 3 ჯგუფი გამოიყო:
1.
2.
3.

რელიგიური
მერყევი
არარელიგიური

შესაბამისად, კითხვარში წარმოდგენილ რელევანტურ შეკითხვებზე
გაცემული პასუხების დახარისხების შედეგადაც იდენტური შეფასებები
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გამოიყო: 1. რელიგიური; 2. მერყევი და 3. არარელიგიური. თუ რომელ
ჯგუფში პასუხის რა კატეგორია გაერთიანდა, იხილეთ ცხრილში #7.1.
ცხრილი 7.1

#

A9

80

A10

A11.1

კითხვის
ფორმულირება
განსაკუთრებული
ღონისძიებების
გარდა,
როგორებიცაა,
მაგალითად,
ქორწინება ან
გასვენება,
რამდენად ხშირად
ესწრებით
რელიგიურ
მსახურებას?

რამდენად ხშირად
მარხულობთ, როცა
ამას მოითხოვს
თქვენი რელიგია?

[ინტერვიუერის
საყურადღებოდ: არ
ეხება მუსლიმ
რესპონდენტებს]
რომელი ასახავს
ყველაზე კარგად
თქვენ მიერ
ბიბლიის ცოდნას?

რელიგიური

მერყევი

არარელიგიური

პასუხის კატეგორია
1 ყოველდღე
2 უფრო
ხშირად,
ვიდრე
კვირაში
ერთხელ
3 კვირაში
ერთხელ

4 თვეში
ერთხელ
მაინც
5 მხოლოდ
განსაკუთრებულ
რელიგიურ
დღესასწაულებზე

6 უფრო
იშვიათად
7 არასდროს

1
ყოველთვის
ვმარხულობ
2 ხშირად
ვმარხულობ
3 ხანდახან
ვმარხულობ
1 მე
სრულად
მაქვს
წაკითხული
ბიბლია,
როგორც
ძველი, ისე
ახალი
აღთქმა.

4 იშვიათად
ვმარხულობ

5 არასდროს
ვმარხულობ

4 მე
წაკითხული
მაქვს
ბიბლიის
გარკვეული
თავები,
მაგრამ არ
მაქვს

6 მე არც
წაკითხული
მაქვს
ბიბლია და
არც სხვას
წაუკითხავს
ჩემთვის.

#

კითხვის
ფორმულირება

რელიგიური

3 მე სრულად
მაქვს
წაკითხული
მხოლოდ
ახალი აღთქმა.

A12.1

არარელიგიური

პასუხის კატეგორია
2 მე სრულად
მაქვს
წაკითხული
მხოლოდ
ძველი
აღთქმა.

A11.2

მერყევი

[ინტერვიუერის
საყურადღებოდ:
ეხება მხოლოდ
მუსლიმ
რესპონდენტებს]
რომელი ასახავს
ყველაზე კარგად
თქვენ მიერ
ყურანის ცოდნას?

1 მე სრულად
მაქვს
წაკითხული
ყურანი

[ინტერვიუერის
საყურადღებოდ:
არ ეხება მუსლიმ
რესპონდენტებს]

1 დიახ

წაკითხული
სრულად.
5 მე
მოსმენილი
მაქვს, როცა
ბიბლიას
სხვა ვინმე
გვიკითხავს.
4 მე
წაკითხული
მაქვს
ყურანის
გარკვეული
თავები,
მაგრამ
არმაქვს
წაკითხული
სრულად.
5 მე
მოსმენილი
მაქვს, როცა
ყურანს სხვა
ვინმე
გვიკითხავს.

6 მე არც
წაკითხული
მაქვს ყურანი
და არც
მომისმენია
სხვის მიერ
წაკითხულის
საშუალებით

0 არა
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#

კითხვის
ფორმულირება

რელიგიური

მერყევი

არარელიგიური

პასუხის კატეგორია

გყავთ თუ არა
ამჟამად
მოძღვარი?
[ინტერვიუერის

საყურადღებოდ:

A12.2

82

ეხება მხოლოდ
მუსლიმ
რესპონდენტებს]
გყავთ თუ არა
ამჟამად იმამი?

1 დიახ

0 არა

თითოეულ ჯგუფში გაცემულ პასუხებს კონკრეტული კოდი მიენიჭა,
კერძოდ: რელიგიურობის შესაბამისი პასუხების კატეგორიას - მე-3 კოდი,
მერყევი განწყობის შესაბამისს - მე-2 კოდი, ხოლო არარელიგიურისას
- 1-ელი კოდი. რელიგიურობის ინდექსი წარმოადგენს თითოეული
რესპონდენტის მიერ გაცემული პასუხების ჯამურ ქულას. მონაცემთა
ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ მიღებული ინდექსური ცვლადის
მნიშვნელობა მოთავსებულია [0-12] დიაპაზონში. რესპონდენტების
რელიგიურობის განსაზღვრისთვის აღნიშნული დიაპაზონი გავყავით სამ
ნაწილად, რამაც შეხედულებები შემდეგნაირად გადაანაწილა:
1. არარელიგიური: ინდივიდი, რომლის ინდექსური ცვლადის ქულათა
მაჩვენებელი მოთავსებულია [0-5] შუალედში
2. მერყევი: ინდივიდი, რომლის ინდექსური ცვლადის ქულათა
მაჩვენებელი მოთავსებულია [6-8] შუალედში
3. რელიგიური: ინდივიდი, რომლის ინდექსური ცვლადის ქულათა
მაჩვენებელი მოთავსებულია [9-12] შუალედში
რესპონდენტები, რომელთაც რელიგიის შესახებ შეკითხვები დაესვათ,
რელიგიურობის ინდექსის კატეგორიის შესაბამისად გადანაწილდნენ:
yy
yy
yy

არარელიგიური - 35%
მერყევი - 35.9%
რელიგიური - 29%

ეკონომიური მდგომარეობის ინდექსი და შესაბამისი ჯგუფები
რესპონდენტების
ეკონომიური
მდგომარეობის
გასაანალიზებლად
კონკრეტული შეკითხვების საფუძელზე შეიქმნა ინდექსური ცვლადი. მის
საფუძველზე 4 ჯგუფი გამოიყო:
1. ეკონომიურად მოწყვლადი
2. ეკონომიურად უფრო მოწყვლადი, ვიდრე არამოწყვლადი
3. ეკონომიურად უფრო არამოწყვალდი, ვიდრე მოწყვალდი
4. ეკონომიურად არამოწყვლადი
ინდექსური ცვლადის შესაქმნელად სპეციფიკურ შეკითხვებზე გაცემული
პასუხების მიხედვით შეფასების 2 ჯგუფი გამოიყო: 1. ეკონომიურად
მოწყვლადი; 2. ეკონომიურად არამოწყვლადი. პასუხების კატეგორიებად
დაყოფა იხილეთ ცხრილში #7.2.
ცხრილი 7.2
#

კითხვის ფორმულირება

ეკონომიკურად
მოწყვლადი

ეკონომიკურად
არამოწყვლადი

პასუხის კატეგორია
A18
A19

A23

A24

A25

A26

გაქვთ თუ არა ამჟამად
პირადი დანაზოგი?
გაქვთ თუ არა ამჟამად
ვალი?
ბოლო 6 თვის განმავლობაში
რამდენჯერ
მოუწიათ
თქვენს
ოჯახს
ფულის
სესხება საკვების შესაძენად?
ბოლო 6 თვის განმავლობაში
იყო თუ არა შემთხვევა, რომ
თქვენ ან თქვენი ოჯახის
წევრებმა ვერ გადაიხადეთ
კომუნალური გადასახადები, ვინაიდან ფული არ
გქონდათ?
ბოლო 6 თვის განმავლობაში
იყო თუ არა შემთხვევა, რომ
თქვენ ან თქვენი ოჯახის
წევრებმა გაყიდეთ რაიმე
ნივთი ოჯახიდან, რათა
ყოველდღიური
სახარჯო
ფული გეშოვათ?
ბოლო 6 თვის განმავლობაში
იყო თუ არა შემთხვევა, რომ
თქვენ ან თქვენი ოჯახის
წევრებმა
უარი
თქვით

0 არა

1 დიახ

1 დიახ

0 არა

1 ყოველკვირეულად
2 ყოველთვიურად
3 ყოველ მეორე თვეს
4 უფრო იშვიათად

5 არასდროს

1 დიახ

0 არა

1 დიახ

0 არა

1 დიახ

0 არა

83

84

ბოლო 6 თვის განმავლობაში
იყო თუ არა შემთხვევა, რომ
თქვენ ან თქვენი ოჯახის
A25 წევრებმა გაყიდეთ რაიმე
1 დიახ
0 არა
ეკონომიკურად
ეკონომიკურად
ნივთი ოჯახიდან, რათა
მოწყვლადი
არამოწყვლადი
#
კითხვის
ფორმულირება
ყოველდღიური
სახარჯო
პასუხის კატეგორია
ფული გეშოვათ?
ბოლო 6 თვის
გაქვთ
თუ განმავლობაში
არა ამჟამად
A18
0 არა
1 დიახ
იყო თუ დანაზოგი?
არა შემთხვევა, რომ
პირადი
თქვენ ან
ოჯახის
გაქვთ
თუთქვენი
არა ამჟამად
A19
11 დიახ
00 არა
წევრებმა
უარი
თქვით
დიახ
არა
A26 ვალი?
სასურველი
განათლების
ბოლო 6 თვის განმავლობაში 1 ყოველკვირეულად
მიღებაზე, ვინაიდან
ფული
რამდენჯერ
მოუწიათ
2 ყოველთვიურად
A23 არ გქონდათ?
5 არასდროს
თქვენს
ოჯახს
ფულის 3 ყოველ მეორე თვეს
ფლობს საკვების
თუ არა
ამჟამად
სესხება
შესაძენად?
4 უფრო იშვიათად
A27 ბოლო
თქვენი6 თვის
ოჯახიგანმავლობაში
ავტომატურ
0 არა
1 დიახ
სარეცხ
იყო
თუმანქანას?
არა შემთხვევა, რომ
ფლობს თუ არა ამჟამად
A28 თქვენ ან თქვენი ოჯახის
0 არა
1 დიახ
თქვენი ოჯახი
ვერ კომპიუტერს?
გადაიხადეთ
A24 წევრებმა
1 დიახ
0 არა
კომუნალური
გადასახადეეკონომიური მდგომარეობის ინდექსური ცვლადის კატეგორიების
ბი, ვინაიდან
ფული არ თითოეული ზემოთ წარმოდგენილი
დიაპაზონის
განსასაზღვრად,
გქონდათ?
შეკითხვა დიქოტომიურად გადაკეთდა. საბოლოოდ მივიღეთ ის, რომ,
ბოლო 6გაცემული
თვის განმავლობაში
შეკითხვებზე
პასუხების მიხედვით, რესპონდენტს მინიმუმ 0
იყო
თუ
არა შემთხვევა,
რომ დაგროვება შეეძლო.
ქულის, ხოლო მაქსიმუმ
8 ქულის
თქვენ ან თქვენი ოჯახის
გაყიდეთ რაიმე
A25 წევრებმა
1 დიახ
0 არა
იმისათვის,
რომ გამოგვევლინა
რესპონდენტი
ეკონომიურად მოწყვლადია
ნივთი
ოჯახიდან,
რათა
თუ არამოწყვლადი, შექმნილი ინდექსური ცვლადის დიაპაზონი გაიყო
ყოველდღიური
სახარჯო საფუძველზე მივიღეთ შემდეგი სახის
ოთხ ნაწილად.
ამგვარი შერჩევის
ფული
გეშოვათ?
გადანაწილება:
6 თვის განმავლობაში
yy ბოლო
ეკონომიურად
მოწყვლადი: ინდივიდი, რომელიც 6-8 შეკითხვაზე
ეკონომიურად
მოწყვლადის
იყო
თუ არა შემთხვევა,
რომ კატეგორიის შესაბამის პასუხს იძლევა
yy თქვენ
ეკონომიურად
ან თქვენი უფრო
ოჯახის მოწყვლადი, ვიდრე არამოწყვლადი:
ინდივიდი,უარი
რომელიც
5 შეკითხვაზე
ეკონომიურად მოწყვლადის
თქვით
A26 წევრებმა
1 დიახ
0 არა
კატეგორიის შესაბამისად
სასურველი
განათლებისპასუხობს
yy მიღებაზე,
ეკონომიურად
უფრო
ვინაიდან
ფული არამოწყვლადი, ვიდრე მოწყვლადი:
ინდივიდი,
არ
გქონდათ? რომელიც 4 შეკითხვაზე ეკონომიურად მოწყვლადის
კატეგორიის
პასუხს იძლევა
ფლობს
თუ შესაბამის
არა ამჟამად
ეკონომიურად
არამოწყვლადი: 0ინდივიდი,
რომელიც
A27yy თქვენი
ოჯახი ავტომატურ
არა
1 დიახ 0-3
შეკითხვაზე
ეკონომიურად მოწყვლადის კატეგორიის შესაბამისად
სარეცხ
მანქანას?
პასუხობს.
ფლობს
თუ არა ამჟამად
A28
0 არა
1 დიახ
თქვენი ოჯახი კომპიუტერს?

ის რესპონდენტები, რომელთაც ეკონომიური მდგომარეობის შესახებ
კითხვებს უპასუხეს, აღნიშნული ინდექსის კატეგორიების მიხედვით,
შემდეგნაირად გადანაწილდნენ:
yy ეკონომიურად მოწყვლადი - 15.2%

yy
yy
yy

ეკონომიურად უფრო მოწყვლადი, ვიდრე არამოწყვლადი - 12%
ეკონომიურად უფრო არამოწყვლადი, ვიდრე მოწყვლადი - 19.9%
ეკონომიურად არამოწყვლადი - 52.9%

მოდერნისტი - ტრადიციონალისტი
ინდექსის განსაზღვრა

მონაცემთა დამუშავების ეტაპზე შეიქმნა ინდექსური ცვლადი, რომლის
საფუძველზეც 3 ჯგუფი გამოიყო:
1.
2.
3.

ტრადიციონალისტი
მერყევი
მოდერნისტი

ინდექსური ცვლადის შესაქმნელად საჭირო შეკითხვები კითხვარის C და D
ბლოკებშია მოცემული. ამ ცვლადების პასუხების დახარისხებით მივიღეთ
შემდეგი შეფასებები: 1. ტრადიციონალისტი; 2. მერყევი და 3. მოდერნისტი
(იხ. ცხრილი #7.3):
ცხრილი #7.3
#

C5

C6

კითხვის
ფორმულირება
ყოფილა თუ არა
შემთხვევა, რომ
შეგრცხვათ იმისა,
რომ ქართველი ხართ?

თქვენი აზრით, რა
არის ყველაზე
აუცილებელი
იმისთვის, რომ
ადამიანი ქართველად
ჩავთვალოთ?

როდესაც ოჯახში
გოგო და ბიჭი
იზრდება, და ოჯახს
მხოლოდ ერთი

მოდერნისტი

მერყევი

ტრადიციონალისტი

პასუხის კატეგორია
1 დიახ,
ხშირად
2 დიახ,
იშვიათად

-1 არ ვიცი
-2 უარი
პასუხზე
1 ერთი
მშობელი
მაინც ჰყავდეს
ქართველი

5 თვითონ
თვლიდეს
თავს
ქართველად

2 იცოდეს
ქართული ენა
3
ცხოვრობდეს
საქართველოში
1 გოგოს
საკუთრებაში

3 არა

4 იყოს
მართლმადიდებელი
6 ჰქონდეს
ქართული
გვარი

85

#

C9

C12

86

C13
C14

D19

კითხვის
ფორმულირება
როდესაც ოჯახში
გოგო და ბიჭი
იზრდება, და ოჯახს
მხოლოდ ერთი
საცხოვრებელი ბინა
აქვს, როგორ
ფიქრობთ, ვის
საკუთრებაში უნდა
გადავიდეს ეს ბინა გოგოსი თუ ბიჭის?
თქვენი აზრით,
ემუქრება თუ არა
ამჟამად საფრთხე
ქართულ
ტრადიციებს?
ემუქრება თუ არა
ამჟამად საფრთხე
მართლმადიდებლობას საქართველოში?
თქვენი აზრით,
ემუქრება თუ არა
ამჟამად საფრთხე
„ოჯახის სიწმინდეს“
საქართველოში?
ამ ორი
მოსაზრებიდან
რომელს ეთანხმებით?
1. მუსლიმ
ქართველებს უნდა
მიეცეთ
შესაძლებლობა, რომ
იქონიონ მეჩეთები და
მონაწილეობდნენ
რელიგიურ
რიტუალებში

მოდერნისტი

მერყევი

ტრადიციონალისტი

პასუხის კატეგორია
1 გოგოს
საკუთრებაში
3 თანაბრად
უნდა გაიყოს

4 სხვა

3 ბიჭის
საკუთრებაში

-1 არ ვიცი
-2 უარი
პასუხზე

0 არ
ემუქრება

-1 არ ვიცი
-2 უარი
პასუხზე

1 ემუქრება

0 არ
ემუქრება

-1 არ ვიცი
-2 უარი
პასუხზე

1 ემუქრება

0 არ
ემუქრება

-1 არ ვიცი
-2 უარი
პასუხზე

1 ემუქრება

1 სრულად
ვეთანხმები
პირველ
მოსაზრებას

5 არცერთს არ
ვეთანხმები

3 ვეთანხმები
მეორე
მოსაზრებას

2
ვეთანხმები
პირველ
მოსაზრებას

-1 არ ვიცი
-2 უარი
პასუხზე

4 სრულად
ვეთანხმები
მეორე
მოსაზრებას

#

კითხვის
ფორმულირება

მოდერნისტი

მერყევი

ტრადიციონალისტი

პასუხის კატეგორია

2. მუსლიმი
ქართველებისთვის
მეჩეთების აშენება და
მუსლიმური
რელიგიური
რიტუალების
შესრულება ხელს
უშლის ქართველებს
შორის თანხმობას და
გაერთიანებას
D23

D25

D26

D29

რამდენად
ეთანხმებით ან არ
ეთანხმებით, რომ
ამერიკა საფრთხეს
უქმნის ქართულ
ტრადიციებს?

რამდენად
ეთანხმებით ან არ
ეთანხმებით, რომ
ევროკავშირი
საფრთხეს უქმნის
ქართულ
ტრადიციებს?
რამდენად
ეთანხმებით ან არ
ეთანხმებით, რომ
თურქეთი საფრთხეს
უქმნის ქართულ
ტრადიციებს?

როგორ შეაფასებდით
თქვენს

1 საერთოდ
არ
ვეთანხმები
2 უფრო არ
ვეთანხმები,
ვიდრე
ვეთანხმები
1 საერთოდ
არ
ვეთანხმები
2 უფრო არ
ვეთანხმები,
ვიდრე
ვეთანხმები
1 საერთოდ
არ
ვეთანხმები
2 უფრო არ
ვეთანხმები,
ვიდრე
ვეთანხმები
1 დადებითს

-1 არ ვიცი
-2 უარი
პასუხზე

3 უფრო
ვეთანხმები,
ვიდრე არ
ვეთანხმები
4 სულად
ვეთანხმები

-1 არ ვიცი
-2 უარი
პასუხზე

3 უფრო
ვეთანხმები,
ვიდრე არ
ვეთანხმები
4 სულად
ვეთანხმები

-1 არ ვიცი
-2 უარი
პასუხზე

3 უფრო
ვეთანხმები,
ვიდრე არ
ვეთანხმები
4 სულად
ვეთანხმები

2
ნეიტრალურს

3 უარყოფითს
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#

D30

D31

88

D32

D33

კითხვის
ფორმულირება
დამოკიდებულებას
საქართველოში
ჩამოსული თურქების
მიმართ, ვინც აქ 3
თვეზე მეტი დროით
რჩება? როგორც...
როგორ შეაფასებდით
თქვენს
დამოკიდებულებას
საქართველოში
ჩამოსული რუსების
მიმართ, ვინც აქ 3
თვეზე მეტი დროით
რჩება? როგორც...
როგორ შეაფასებდით
თქვენს
დამოკიდებულებას
საქართველოში
ჩამოსული
ევროპელების
მიმართ, ვინც აქ 3
თვეზე მეტი დროით
რჩება? როგორც ...
თქვენი აზრით,
თურქებს, ვისაც
საქართველოში
ცხოვრება უნდათ,
უნდა ჰქონდეთ თუ
არა საქართველოს
მოქალაქეობის
მიღების უფლება
შესაბამისი
მოთხოვნების
დაკმაყოფილების
შემთხვევაში?
თქვენი აზრით,
რუსებს, ვისაც

მოდერნისტი

მერყევი

ტრადიციონალისტი

პასუხის კატეგორია

1 დადებითს

2
ნეიტრალურს

3 უარყოფითს

1 დადებითს

2
ნეიტრალურს

3 უარყოფითს

1 უნდა
ჰქონდეთ
საქართველოს
მოქალაქეობის მიღების
უფლება

-1 არ ვიცი
-2 უარი
პასუხზე

0 არ უნდა
ჰქონდეთ
საქართველოს
მოქალაქეობის
მიღების
უფლება

1 უნდა
ჰქონდეთ

-1 არ ვიცი

0 არ უნდა
ჰქონდეთ

#

D34

D35

D36

D37

კითხვის
ფორმულირება
საქართველოში
ცხოვრება უნდათ,
უნდა ჰქონდეთ თუ
არა საქართველოს
მოქალაქეობის
მიღების უფლება
შესაბამისი
მოთხოვნების
დაკმაყოფილების
შემთხვევაში?
თქვენი აზრით,
ევროპელებს, ვისაც
საქართველოში
ცხოვრება უნდათ,
უნდა ჰქონდეთ თუ
არა საქართველოს
მოქალაქეობის
მიღების უფლება
შესაბამისი
მოთხოვნების
დაკმაყოფილების
შემთხვევაში?
თქვენი აზრით,
თურქებს, ვისაც
საქართველოში
ცხოვრება უნდათ,
უნდა ჰქონდეთ თუ
არა უფლება, უძრავი
ქონება შეიძინონ აქ?
თქვენი აზრით,
რუსებს, ვისაც
საქართველოში
ცხოვრება უნდათ,
უნდა ჰქონდეთ თუ
არა უფლება, უძრავი
ქონება შეიძინონ აქ?
თქვენი აზრით,
ევროპელებს, ვისაც

მოდერნისტი

მერყევი

ტრადიციონალისტი

პასუხის კატეგორია
საქართველოს
მოქალაქეობის მიღების
უფლება

-2 უარი
პასუხზე

საქართველოს
მოქალაქეობის
მიღების
უფლება

1 უნდა
ჰქონდეთ
საქართველოს
მოქალაქეობის მიღების
უფლება

-1 არ ვიცი
-2 უარი
პასუხზე

0 არ უნდა
ჰქონდეთ
საქართველოს
მოქალაქეობის
მიღების
უფლება

1 უნდა
ჰქონდეთ
ამის
უფლება

-1 არ ვიცი
-2 უარი
პასუხზე

0 არ უნდა
ჰქონდეთ ამის
უფლება

1 უნდა
ჰქონდეთ
ამის
უფლება

-1 არ ვიცი
-2 უარი
პასუხზე

0 არ უნდა
ჰქონდეთ ამის
უფლება

1 უნდა
ჰქონდეთ

-1 არ ვიცი
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კითხვის
ფორმულირება

#

საქართველოში
ცხოვრება უნდათ,
უნდა ჰქონდეთ თუ
არა უფლება, უძრავი
ქონება შეიძინონ აქ?

მოდერნისტი

მერყევი

ტრადიციონალისტი

პასუხის კატეგორია
ამის
უფლება

-2 უარი
პასუხზე

0 არ უნდა
ჰქონდეთ ამის
უფლება

მოდერნისტი/ტრადიციონალისტის ინდექსური ცვლადი თითოეულ
რესპონდენტთან
მიმართებით,
შესაბამის
კითხვებზე
გაცემული
პასუხების საშუალო ქულის მიხედვით შეიქმნა. მონაცემთა გაანალიზების
საფუძველზე, საშუალო ქულა 1 – 2.95 დიაპაზონშია მოქცეული.
იმისათვის, რომ გამოგვევლინა რესპონდენტი მოდერნისტია, მერყევი თუ
ტრადიციონალისტი, ინდექსური ცვლადის დიაპაზონი გაიყო სამ ნაწილად.
ამ მეთოდის საფუძველზე მივიღეთ შემდეგი სახის გადანაწილება:
yy
yy
yy
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მოდერნისტი: საშუალო ქულა მოქცეულია 1-1.65 დიაპაზონში
მერყევი: საშუალო ქულა მოქცეულია 1.65-2.3 დიაპაზონში
ტრადიციონალისტი: საშუალო ქულა მოქცეულია 2.3-2.95
დიაპაზონში

მოდერნისტი/ტრადიციონალისტის ინდექსის მიხედვით, რესპონდენტები
თითოეულ რეგიონში შემდეგნაირად გადანაწილდნენ (იხ. ცხრილი #7.4):
ცხრილი 7.4

პოზიცია

თბილისი
(%)

აჭარა (%)

სამეგრელო
(%)

მთლიანი
მოსახლეობა

ქრისტიანი

მუსლიმი

26.2

25.7

27.1

39.2

1

ტრადიციონალისტი

2

მერყევი

53.8

53.4

52.7

54.7

48.2

3

მოდერნისტი

18.7

20.4

21.6

18.2

12.5

27.5

ცხრილიდან ჩანს, რომ სამივე რეგიონში ყველაზე დიდი მაჩვენებელი
მერყევი რესპონდენტების კატეგორიაში აღინუსხა. თუმცა აღსანიშნავია,
რომ სამეგრელო დანარჩენი ორი რეგიონისგან პოლუსური პოზიციების
მიხედვით განსხვავებულია: ერთი მხრივ, მასში, თბილისსა და აჭარასთან
შედარებით, ყველაზე დიდია ტრადიციონალისტი რესპონდენტების
წილი (39.2%), ხოლო, მეორე მხრივ, ყველაზე დაბალია მოდერნისტების
პროცენტული მაჩვენებელი (12.5%). არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით,
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თბილისისა და აჭარის მაჩვენებლები უფრო
მსგავსია, ვიდრე - სამეგრელოსი. აქვე აღსანიშნავია, რომ აჭარაში მცხოვრები
ქრისტიანები (21.6%) მუსლიმ ქართველებთან (18.2%) შედარებით ოდნავ
მეტად მოდერნისტები აღმოჩნდნენ.
კორელაციური ანალიზი ჩატარდა მოდერნისტი/ტრადიციონალისტის
ინდექსსა და ისეთ სოციალურ-დემოგრაფიულ მახასიათებლებს შორის,
როგორებიცაა:
yy ასაკი: ასაკის ცვლადი სამ კატეგორიად დაჯგუფდა - 18-34 წ; 35-54
წ; 55 და მეტი წლის
yy სქესი: მამრობითი, მდედრობითი
yy განათლების დონე: არაუმაღლესი განათლება (სასკოლოპროფესიული განათლება) და უმაღლესი განათლება
yy რელიგიურობა: ამ ცვლადთან მიმართებით ასევე გამოიყო სამი
კატეგორია - რელიგიური, მერყევი და არარელიგიური (იხ. ზემოთ
რელიგიურობის ინდექსი).
yy ოჯახის ეკონომიური მდგომარეობის მახასიათებელი სტატუსი: აქაც
გამოიყო სამი კატეგორია - მოწყვლადი, უფრო მეტად მოწყვლადი,
უფრო მეტად არამოწყვლადი, არამოწყვლადი (იხ. ზემოთ).
კორელაციურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ მოდერნისტი/ტრადიციონალისტის
ინდექსური ცვლადი სტატისტიკურად სანდო კავშირშია რესპონდენტის
რელიგიურობასთან,
ასაკთან,
განათლებასთან,
ეკონომიურ
მდგომარეობასთან.
მოდერნისტი/ტრადიციონალისტსა და რესპონდენტის რელიგიურობას
შორის მიმართება სტატისტიკურად სანდო აჭარისა და სამეგრელოს
რეგიონებში აღმოჩნდა (იხ. ცხრილი #7.5). რაც შეეხება თბილისს, აქ არ
ვლინდება მოდერნისტი/ტრადიციონალისტის ინდექსურ ცვლადსა და
რელიგიურობას შორის სტატისტიკურად სანდო კავშირი.
აჭარის კონტექსტის განხილვისას, საინტერესოა, რომ როგორც ქრისტიანი,
ისე მუსლიმი ქართველების იმ ჯგუფშია ტრადიციონალისტების
წილი უფრო დიდი, ვინც თავს რელიგიურად მიიჩნევს. შესაბამისად,
მოდერნისტების წილი რამდენადმე აჭარბებს არარელიგიურ და მერყევ
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რესპონდენტებში,
მუსლიმებში.

როგორც

ქრისტიანებში,

ისე,

განსაკუთრებით,

სამეგრელოში
არარელიგიურ
რესპონდენტებს
შორის
აღინიშნა
მოდერნისტების ყველაზე დიდი მაჩვენებელი (13.8%), ხოლო მცირე რელიგიურთა ჯგუფში (9.8%). ასევე, ტრადიციონალისტთა ყველაზე დიდი
წილი (41.7%) რელიგიურთა შორის აღინუსხა.
ცხრილი 7.5

რეგიონი

ქრისტიანი
აჭარა
მუსლიმი
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სამეგრელო

პოზიცია
ტრადიციონალისტი
მერყევი
მოდერნისტი
ტრადიციონალისტი
მერყევი
მოდერნისტი
ტრადიციონალისტი
მერყევი
მოდერნისტი

რელიგიურობა
არარელიმერყე- რელიგიუგიური
ვი
რი
30.3%
18.8%
34.5%
54.6%
51.9%
51.2%
15.1%
29.3%
14.3%
23.1%
12.7%
36.8%
59.0%
58.7%
50.0%
17.9%
28.6%
13.2%
37.7%
40.2%
41.7%
48.4%
47.1%
48.5%
13.8%
12.6%
9.8%

ასაკისა და მოდერნისტი/ტრადიციონალისტის ურთიერთმიმართება
სტატისტიკურად სანდო კორელაციაშია მხოლოდ თბილისში. აჭარასა და
სამეგრელოში არ ვლინდება მოდერნისტი/ტრადიციონალისტის ინდექსურ
ცვლადსა და რესპონდენტის ასაკს შორის სტატისტიკურად სანდო კავშირი.
თბილისში ახალგაზრდა თაობის მეოთხედზე მეტი (26.3%) მოდერნისტია,
მაშინ, როდესაც მსგავს კატეგორიაში გაერთიანებული რესპონდენტების
წილი საშუალო (15.8%) და უფროს (12.5%) თაობაში 20%-საც ვერ აჭარბებს.
უფროს თაობაში სხვა ასაკობრივ ჯგუფებთან შედარებით, ყველაზე დიდია
ტრადიციონალისტთა რაოდენობა (35.8%). იხ. ცხრილი #7.6:

ცხრილი 7.6

ასაკი
რეგიონი

თბილისი

პოზიცია
ტრადიციონალისტი
მერყევი
მოდერნისტი

18-34
წელი

35-54
წელი

19.7%
54.0%
26.3%

28.7%
55.5%
15.8%

55 და
მეტი
წლის
35.8%
51.7%
12.5%

განათლებისა და მოდერნისტი/ტრადიციონალისტის ინდექსური ცვლადის
კავშირი სტატისტიკურად სანდო მხოლოდ აჭარაში გამოვლინდა.65
აჭარაში არაუმაღლესი (სასკოლო და პროფესიული) განათლების მქონე
რესპონდენტებს შორის, უმაღლესი განათლების მქონეებთან შედარებით,
უფრო მეტი ტრადიციონალისტია (29.8%). ამის საპირისპიროდ,
უმაღლესი განათლების მქონე გამოკითხულთა კატეგორიაში, უფრო მეტი
მოდერნისტია (22.3%). იხ. ცხრილი #7.7:
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ცხრილი 7.7

რეგიონი

აჭარა

პოზიცია
ტრადიციონალისტი
მერყევი
მოდერნისტი

განათლება
არაუმაღლესი
(სასკოლო და
უმაღლესი
პროფესიული)
29.8%
20.6%
50.8%
57.1%
19.3%
22.3%

აჭარასა და სამეგრელოში მოდერნისტი/ტრადიციონალისტის ინდექსურ
ცვლადსა და ეკონომიური მდგომარეობის დონეს შორის სტატისტიკურად
სანდო კავშირი გამოვლინდა (იხ. ცხრილი #7.8):66
65
თბილისსა
და
სამეგრელოში
არ
ვლინდება
მოდერნისტი/
ტრადიციონალისტის ინდექსურ ცვლადსა და განათლების ცვლადს შორის
სტატისტიკურად სანდო კავშირი.
66
თბილისში არ ვლინდება მოდერნისტი/ტრადიციონალისტის ინდექსურ
ცვლადსა და ეკონომიკურ მდგომარეობას შორის სტატისტიკურად სანდო კავშირი.

აჭარაში ეკონომიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, უფრო
არამოწყვლადის კატეგორიაში გამოვლინდა მოდერნისტების ყველაზე
დიდი წილი (24.8%). არამოწყვლადი რესპონდენტების შემთხვევაში ეს
მაჩვენებელი 21.6%-ს უტოლდება, ხოლო მოწყვლადებს შორის მხოლოდ
7.9%-ია. აქვე აღსანიშნავია, რომ სწორედ მოწყვლადების კატეგორიაში
გამოვლინდა ტრადიციონალისტების ყველაზე მაღალი პროცენტული
წილი - 44.7%.
სამეგრელოში ეკონომიური მდგომარეობის მიხედვით, მოდერნისტების
ყველაზე მეტი წილი (18.2%) არამოწყვლადების კატეგორიაში გამოვლინდა,
ხოლო ყველაზე მცირე (5.4%) - უფრო მოწყვლადების ჯგუფში.
აღსანიშნავია, რომ ეკონომიური მდგომარეობის მიხედვით, სწორედ მსგავს
რესპონდენტებში („უფრო მოწყვლადი“) გამოვლინდა ტრადიციონალისტ
ინდივიდთა ყველაზე დიდი მაჩვენებელი (45.9%).
ცხრილი 7.8
ეკონომიური მდგომარეობა
რეგიონი

პოზიცია
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აჭარა

სამეგრელო

არამოწყვლადი

უფრო
არამოწყვლადი

უფრო
მოწყვლადი

მოწყვლადი

23.5%

20.1%

32.8%

44.7%

54.9%

55.0%

47.5%

47.4%

21.6%

24.8%

19.7%

7.9%

31.8%

42.5%

45.9%

41.8%

50.0%

49.6%

48.6%

45.9%

18.2%

7.9%

5.4%

12.3%

ტრადიციონალისტი
მერყევი
მოდერნისტი
ტრადიციონალისტი
მერყევი
მოდერნისტი

პროდასავლელი - პრორუსი
ინდექსის განსაზღვრა

მონაცემების სტატისტიკური ანალიზისთვის შემუშავდა პროდასავლელიპრორუსი ინდექსური ცვლადი, რომელშიც გამოიყო 3 ჯგუფი:
yy
yy
yy

პროდასავლელი
მერყევიი
პრორუსი

აღნიშნული ინდექსური ცვლადი B29, B30, C1, C2, D10, D21, D22, D27,
D28, D38 კითხვებზე გაცემული პასუხების საშუალო ქულის დათვლით
შემუშავდა. საშუალოების მიხედვით მიღებული პასუხები კატეგორიების
მიხედვით სამ ჯგუფად დაიყო. ცხრილში წარმოდგენილია თითოეული
შეკითხვის ცალკეული პასუხის კატეგორია რომელ პოზიციას შეესაბამება
(იხ. ცხრილი #7.9):
ცხრილი 7.9
#

კითხვები

პროდასავლელი

მერყევი

პრორუსი

პასუხის კატეგორია

B29

B30

C1

C2

D10

თქვენი აზრით,
რომელი ქვეყანაა
ამჟამად
საქართველოს
მთავარი
მეგობარი?
თქვენი აზრით,
რომელი ქვეყანაა
ამჟამად
საქართველოს
მთავარი მტერი?
ქვემოთ
ჩამოთვლილი
ქვეყნებისა და
გაერთიანებებიდან, თქვენი
აზრით, რომელია
ამჟამად ყველაზე
უფრო ძლიერი
ეკონომიკური
თვალსაზრისით?
რომელია ყველაზე
უფრო ძლიერი
სამხედრო
თვალსაზრისით?
რამდენად
ენდობით ან არ
ენდობით
ევროკავშირს?

არ ასახელებს
რუსეთს

-5 არც ერთი
ქვეყანა
-1 არ ვიცი
-2 უარი პასუხზე

რუსეთი

რუსეთი

-5 არც ერთი
ქვეყანა
-1 არ ვიცი
-2 უარი პასუხზე

ასახელებს
რუსეთის
გარდა სხვა
ქვეყანას

1
ევროკავშირი
2 ამერიკა

-5 არც ერთი
ქვეყანა
-1 არ ვიცი
-2 უარი პასუხზე

3 რუსეთი

1
ევროკავშირი
2 ამერიკა

-5 არც ერთი
ქვეყანა
-1 არ ვიცი
-2 უარი პასუხზე

3 რუსეთი

3 ძირითადად
ვენდობი
4სრულად
ვენდობი

-1 არ ვიცი
-2 უარი პასუხზე

1 საეროდ
არ
ვენდობი
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#

კითხვები

პროდასავლელი

მერყევი

პრორუსი

პასუხის კატეგორია
2 ძირითადად არ
ენდობი

D21

D22
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D27

D28

უჭერთ თუ არა
მხარს
საქართველოს
გაწევრიანებას
ევროკავშირში?
უჭერთ თუ არა
მხარს
საქართველოს
გაწევრიანებას
ევრაზიულ
ეკონომიკურ
კავშირში,
რომელიც
დაარსებულია
რუსეთის
ფედერაციის მიერ?
რამდენად
ეთანხმებით ან არ
ეთანხმებით, რომ
მხოლოდ ნატოში
გაწევრიანება
დაეხმარება
საქართველოს
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფაში?
როგორ ფიქრობთ,
რომელი ქვეყნის
ბაზარზეა ამჟამად
ყველაზე
რეალისტური
ქართული

1 მხარს ვუჭერ

-1 არ ვიცი
-2 უარი პასუხზე

0 არ ვუჭერ
მხარს

1 არ ვუჭერ
მხარს

-1 არ ვიცი
-2 უარი პასუხზე

1 მხარს
ვუჭერ

1 სულად
ვეთანხმები
2 უფრო
ვეთანხმები,
ვიდრე არ
ვეთანხმები

-1 არ ვიცი
-2 უარი პასუხზე

1
ევროკავშირის
ქვეყნების

-5 არც ერთი
ქვეყანა
-1 არ ვიცი
-2 უარი პასუხზე

3 უფრო არ
ვეთანხმები, ვიდრე
ვეთანხმები
4 საერთოდ
არ
ვეთანხმები

2 რუსეთის

#

კითხვები

პროდასავლელი

მერყევი

პრორუსი

პასუხის კატეგორია

D38

პროდუქციის
ექსპორტი:
ევროკავშირის
ქვეყნების,
რუსეთის თუ
თურქეთის?
როგორ ფიქრობთ,
დიდი
გაჭირვების/განსაცდელის დროს
(როგორებიცაა,
მაგალითად,
სრულმასშტაბიანი
ომი, სტიქიური
უბედურება და
ა.შ.) რომელიც
თვით
საქართველოს
არსებობას
საფრთხეს უქმნის,
რომელი
ქვეყნის/საერთაშორისო
გაერთიანების
იმედი უნდა
გვქონდეს?

1 გაერო
2
ევროკავშირი
3 ნატო
4 აშშ
6 გერმანია

-1 არ ვიცი
-2 უარი პასუხზე

5 რუსეთი

მონაცემთა სტატისტიკური ანალიზის მიხედვით, ინდექსური ცვლადის
საშუალო ქულა 1.67 - 3 დიაპაზონშია მოქცეული. იმის გამოსავლენად,
რესპონდენტი პროდასავლური ღირებულებების მქონეა, მერყევი თუ
პრორუსული განწყობის მქონე, ინდექსური ცვლადისთვის მიღებული
დიაპაზონი გაიყო სამ ნაწილად:
yy
yy
yy

პროდასავლელი: საშუალო ქულა მოქცეულია 2.3–3 დიაპაზონში
მერყევი: საშუალო ქულა მოქცეულია 1.67-2.33 დიაპაზონში
პრორუსი: საშუალო ქულა 1.67-ზე ნაკლებია
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პროდასავლელი/პრორუსი
ინდექსის
მიხედვით
რესპონდენტები
შემდეგნაირად განაწილდნენ თითოეულ რეგიონში (იხ. ცხრილი #7.10):
ცხრილი #7.10
აჭარა (%)
პოზიცია
1
2
3
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პროდასავლელი
მერყევი
პრორუსი

თბილისი
(%)

მთლიანი
მოსახლეობა

67%

56.2%

28.8%
4.2%

36.8%
7%

ქრისტიანი

მუსლიმი

51%

65.6%

40.2%
8.8%

30.7%
3.7%

სამეგრელო
(%)
69.9%
24%
6.2%

როგორც ცხრილიდან ჩანს, სამივე რეგიონში პროდასავლელები სჭარბობენ
როგორც მერყევ, ისე პრორუს რესპონდენტებს. პროდასავლური
შეხედულებების რესპონდენტების რაოდენობა ყველაზე დიდია
სამეგრელოში (69.9%), შემდეგ კი თბილისსა (67%) და აჭარაში (56.2%).
აჭარაში, თბილისისა და სამეგრელოსგან განსხვავებით, ყველაზე დიდია
მერყევი რესპონდენტების წილი (36.8%). პრორუსული განწყობის
რესპონდენტების რაოდენობა ყველაზე მცირეა თბილისში (4.2%), ყველაზე
მეტი კი აჭარაშია (7%). აღსანიშნავია, რომ აჭარაში პროდასავლური
დამოკიდებულების მუსლიმი ქართველების (65.6%) პროცენტული
მაჩვენებელი უფრო მეტია, ვიდრე ქრისტიანი ქართველებისა (51%).
კორელაციურმა ანალიზმა აჩვენა, არსებობს თუ არა სტატისტიკურად
სანდო
კავშირი
პროდასავლურობა-პრორუსულობის
ინდექსსა
(როგორც დამოკიდებულ ცვლადს) და ისეთ სოციალურ-დემოგრაფიულ
მახასიათებლებს (როგორც დამოუკიდებელ ცვლადებს) შორის, როგორიცაა:
yy ასაკი: ასაკის ცვლადი სამ კატეგორიად დაჯგუფდა - 18-34 წ; 35-54
წ; 55 და მეტი წლის
yy სქესი: მამრობითი, მდედრობითი
yy განათლების დონე: არაუმაღლესი განათლება (სასკოლოპროფესიული განათლება) და უმაღლესი განათლება
yy რელიგიურობა: ამ ცვლადთან მიმართებით, ასევე გამოიყო სამი
კატეგორია - რელიგიური, მერყევი და არარელიგიური
yy ოჯახის ეკონომიური მდგომარეობის სტატუსი: აქაც გამოიყო ოთხი
კატეგორია - მოწყვლადი, უფრო მეტად მოწყვლადი, უფრო მეტად
არამოწყვლადი, არამოწყვლადი.
როგორც აღმოჩნდა, სამივე თაობის რესპონდენტების უმრავლესობა
მკვეთრად პროდასავლელია თბილისსა და სამეგრელოში. აჭარაში უფროსი

თაობის (55 წლის და მეტი) პროდასავლური ნაწილის წილი მნიშვნელოვნად
ჩამორჩება ამავე რეგიონის წინა ორ თაობას (თუმცა კვლავ დიდია უფროსი
თაობის მერყევ და, განსაკუთრებით,
პრორუს რესპონდენტებთან
მიმართებით). თბილისთან და სამეგრელოსთან შედარებით, პრორუსების
რაოდენობა ყველაზე მეტია აჭარის უფროსი თაობის რესპონდენტებში (იხ.
ცხრილი #7.11):
ცხრილი 7.11
რეგიონი

თბილისი

აჭარა

სამეგრელო

პოზიცია
პროდასავლელი
მერყევი
პრორუსი
პროდასავლელი
მერყევი
პრორუსი
პროდასავლელი
მერყევი
პრორუსი

18-34
წელი
75.5%
20.8%
3.8%
59.3%
37.8%
2.9%
79.7%
15.0%
5.2%

ასაკი
35-54
წელი
61.9%
33.8%
4.3%
62.3%
32.3%
5.4%
66.0%
29.2%
4.7%

55 და მეტი
წლის
63.3%
32.2%
4.5%
44.0%
41.7%
14.3%
66.5%
25.0%
8.5%

პროდასავლური ღირებულებების მქონე რესპონდენტთა წილი უფრო
დიდი აღმოჩნდა უმაღლესი განათლების მქონე რესპონდენტებში. მერყევი
და პრორუსული დამოკიდებულება კი უფრო გამოკვეთილია პროფესიული
და სასკოლო განათლების მქონე რესპონდენტებში. განათლების დონესა
და პროდასავლური-მერყევი-პრორუსული განწყობის ინდექსს შორის
დამოკიდებულება სტატისტიკურად სანდოა სამეგრელოსა და აჭარაში.67
აჭარაში გამოკითხული უმაღლესი განათლების მქონე რესპონდენტთა
თითქმის 70% პროდასავლელია. მერყევი რესპონდენტების რაოდენობა
მნიშვნელოვნად იმატებს პროფესიული და საკოლო განათლების მქონეთა
შორის (44.9%), უმაღლესი განათლების მქონეებთან შედარებით (24.7%);
არაუმაღლესი განათლების რესპონდენტებში ოდნავ უფრო მეტია
პრორუსთა წილი (7.8%), ვიდრე უმაღლესი განათლების მქონეთა შორის
(5.9%).
სამეგრელოში
უმაღლესი
განათლების
მქონე
რესპონდენტებში
პროდასავლური განწყობის მატარებელი გაცილებით მეტია (78.5%),
673
თბილისში არ ვლინდება განათლების დონესა და პროდასავლურიმერყევი-პრორუსული განწყობის ინდექსს შორის სტატისტიკურად სანდო კავშირი.
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ვიდრე
არაუმაღლესი
განათლების
რესპონდენტებში
(66.7%)).
პრორუსულ დამოკიდებულებას ავლენს სასკოლო და პროფესიული
განათლების მქონეთა 7.2%, რაც აღემატება უმაღლესი განათლების მქონე
რესპონდენტებში პრორუსთა წილს (3.8%). ასევე უმაღლესი განათლების
მქონე რესპონდენტებთან შედარებით (24.7%), მერყევი ინდივიდების
წილი ბევრად მეტია არაუმაღლესი განათლების მქონე რესპონდენტებთან
შედარებით (44.9%). იხ. ცხრილი 7.12:
ცხრილი 7.12

რეგიონი

აჭარა

სამეგრელო

100

პოზიცია
პროდასავლელი
მერყევი
პრორუსი
პროდასავლელი
მერყევი
პრორუსი

განათლება
პროფესიული
უმაღლესი
და სასკოლო
განათლება
განათლება
47.4%
69.5%
44.9%
24.7%
7.8%
5.9%
66.7%
78.5%
26%
17.7%
7.2%
3.8%

ეკონომიური მდგომარეობის დონესა და პროდასავლურ-პრორუსული
განწყობის ინდექსს შორის დამოკიდებულება სტატისტიკურად სანდო
აღმოჩნდა: მაღალი ეკონომიური მდგომარეობა ზრდის პროდასავლურ
განწყობას, ხოლო დაბალი - ასუსტებს. ეს ტენდენცია შეიჩნევა თბილისსა
და სამეგრელოში (იხ. ცხრილი #7.13).68
თბილისში პროდასავლური განწყობის რესპონდენტების რაოდენობა
ყველაზე მეტია ეკონომიურად არამოწყვლადი რესპონდენტების ჯგუფში
(70.1%), ხოლო შედარებით მცირე - მოწყვლადებში (54.9%). ასევე, მერყევი
რესპონდენტების წილი შედარებით დიდია ეკონომიკურად უფრო
მოწყვლადი (40.9%) და მოწყვლადი (41.2%) რესპონდენტების ჯგუფებში,
არამოწყვლადებთან
შედარებით.
სამეგრელოში
პროდასავლური
დამოკიდებულება
ყველაზე
მეტად
აღმოაჩნდათ
ეკონომიურად
არამოწყვლად რესპონდენტებს (70.1%), მერყევი და პრორუსული კი მოწყვლადებს, არამოწყვლადებთან შედარებით.
68
აჭარაში არ ვლინდება ეკონომიური მდგომარეობის დონესა და
პროდასავლური-პრორუსული განწყობების ინდექსს შორის სტატისტიკურად
სანდო კავშირი.

ცხრილი 7.13

რეგიონი

თბილისი

სამეგრელო

პოზიცია
პროდასავლელი
მერყევი
პრორუსი
პროდასავლელი
მერყევი
პრორუსი

ეკონომიური მდგომარეობა
უფრო
უფრო
არამოწყვლაარამოწყვლა- მოწყვლადი
დი
დი

მოწყვლადი

70.1%

63.4%

59.1%

54.9%

26.5%
3.3%

26.8%
9.8%

40.9%
0.0%

41.2%
3.9%

80.8%

74%

55.4%

60.7%

15.9%
3.3%

22.8%
3.1%

33.9%
10.7%

29.7%
9.7%

რესპონდენტების რელიგიურობასა და პროდასავლური-პრორუსული
განწყობის ინდექსს შორის დამოკიდებულება სტატისტიკურად სანდო
აღმოჩნდა: თბილისში არარელიგიურობა პროდასავლურობას აძლიერებს,
ხოლო სამგრელოში რელიგიურობა - პრორუსულ ორიენტაციას (იხ.
ცხრილი #7.14).69
თბილისში პროდასავლური განწყობის მქონე პირთა ყველზე დიდი
წილი არარელიგიურ რესპონდენტთა კატეგორიაში გამოვლინდა (71.1%).
პროდასავლური შეხედულებების მქონე პირთა რაოდენობა რელიგიურად
ჩამოუყალიბებელი რესპონდენტების შემთხვევაში არის 66.8% და
რელიგიურების შემთხვევაში - 64%. რაც შეეხება პრორუსულ განწყობას, ის
ყველაზე მცირეა არარელიგიურ რესპონდენტებში.
სამეგრელოში პრორუსულ დამოკიდებულებას რელიგიურების 9.8%
ამჟღავნებს, მაშინ როდესაც მათი წილი არარელიგიური რესპონდენტების
შემთხვევაში 5.5%-ია.

69
აჭარაში არ ვლინდება რელიგიურობასა და პროდასავლური-პრორუსული
განწყობის ინდექსს შორის სტატისტიკურად სანდო კავშირი
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ცხრილი 7.14
რელიგიურობა
რეგიონი

თბილისი

სამეგრელო

პოზიცია
პროდასავლელი

არარელიგიური
71.1%

მერყევი

26.7%

მერყევი

რელიგიური

66.8%

64%

26.5%

33.9%

პრორუსი

2.2%

6.6%

2.1%

პროდასავლელი

70.2%

69.9%

70.7%

მერყევი

24.2%

25.4%

19.5%

პრორუსი

5.5%

4.6%

9.8%

ლიბერალი - ანტილიბერალი
ინდექსის განსაზღვრა
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მონაცემების სტატისტიკური ანალიზისთვის შემუშავებული ინდექსური
ცვლადებიდან ერთ-ერთი ეხება რესპონდენტთა დიფერენციაციას
განსხვავებულ ჯგუფებად ლიბერალობის კრიტერიუმის საფუძველზე.
გამოიყო 3 ჯგუფი:
1. ლიბერალი
2. მერყევი
3. ანტილიბერალი
თითოეული ჯგუფი განისაზღვრა შემდეგი ცვლადების მნიშვნელობათა
შესაბამისად:
1. სხვადასხვა ეროვნების ადამიანთა შეფასება: რესპონდენტებმა (კითხვები
B2-B6) შეაფასეს, თუ რამდენად კარგი ადამიანია აფხაზების, რუსების,
თურქების, მუსლიმი ქართველებისა და ჩინელების უმრავლესობა (იხ.
ცხრილი #7.15):

ცხრილი 7.15
B2-B6
B2. აფხაზების
უმრავლესობა კარგი
ადამიანია
B3. რუსების
უმრავლესობა კარგი
ადამიანია
B4. თურქების
უმრავლესობა კარგი
ადამიანია
B5. ქართველი
მუსლიმების
უმრავლესობა კარგი
ადამიანია
B6. ჩინელების
უმრავლესობა კარგი
ადამიანია

სრულიად/ძირითადად
ვეთანხმები
1-2

საერთოდ/ძირითადად
არ ვეთანხმები
3-4

1-2

3-4

1-2

3-4

1-2

3-4

1-2

3-4
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2. შვილის გადაწყვეტილების შეცვლის მცდელობა, შექმნას ოჯახი სხვა
ეროვნების/სარწმუნეობის (გერმანელი, უკრაინელი, რუსი, თურქი, ჩინელი,
სომეხი, ოსი, მუსლიმი ქართველი, აფხაზი) ადამიანთან ერთად (კითხვები
B15-B23). (იხ. ცხრილი #7.16):
ცხრილი 7.16
B15 - B23

B15.
გყავთ შვილი,
რომელსაც სურს ოჯახი
შექმნას გერმანელთან ერთად
B16.
გყავთ შვილი,
რომელსაც სურს ოჯახი
შექმნას უკრაინელთან ერთად
B17.
გყავთ შვილი,
რომელსაც სურს ოჯახი
შექმნას რუსთან ერთად
B18.
გყავთ შვილი,
რომელსაც სურს ოჯახი
შექმნას თურქთან ერთად

შევეცდები,
შევაცვლევინო
გადაწყვეტილება

არ ვეცდები,
შევაცვლევინო ეს
გადაწყვეტილება

1

0

1

0

1

0

1

0

შექმნას უკრაინელთან ერთად
B17.
გყავთ შვილი,
რომელსაც სურს ოჯახი
შექმნას რუსთან ერთად
B18.
გყავთ შვილი,
რომელსაც სურს ოჯახი
შექმნას თურქთან ერთად
B19.
გყავთ შვილი,
რომელსაც სურს ოჯახი
შექმნას ჩინელთან ერთად
B20.
გყავთ შვილი,
რომელსაც სურს ოჯახი
შექმნას სომეხთან ერთად
B21.
გყავთ შვილი,
რომელსაც სურს ოჯახი
შექმნას ოსთან ერთად
B22. გყავთ შვილი, რომელსაც
სურს ოჯახი შექმნას მუსლიმ
ქართველთან ერთად
B23. გყავთ შვილი, რომელსაც
სურს ოჯახი შექმნას
აფხაზთან ერთად

104

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

3. ყველაზე მეტად ვის არ ისურვებდა მეზობლად (კითხვა B24): ა)
განსხვავებული ეროვნების წარმომადგენლებს; ბ) განსხვავებული
რელიგიის წარმომადგენლებს; გ) უცხოელებს ევროპის ქვეყნებიდან,
ვინც საქართველოში საცხოვრებლად ჩამოდის; დ) უცხოელებს აზიის
ქვეყნებიდან, ვინც საქართველოში საცხოვრებლად ჩამოდის; ე)
ჰომოსექსუალებს; ვ) შავკანიანებს.
ცვლადების ზემოაღნიშნული სამი ჯგუფიდან შეიქმნა ლიბერალობა/
ანტილიბერალობის ინდექსი, შემდეგი მეთოდით:
ცვლადების ორი ჯგუფისთვის (B2-B6 და B15-B23), ყოველ რესპონდენტთან
მიმართებით, დაითვალა შესაბამის კითხვებზე გაცემული პასუხების
საშუალო ქულა მესამე ცვლადისთვის (B24), მოხდა გაცემული პასუხების
დაყოფა ორ ჯგუფად:
yy
yy

რესპონდენტები, რომლებიც ცვლადების ამ 6 ვარიანტიდან
რომელიმე ერთს თუ არ ისურვებდა მეზობლად, მივაკუთვნეთ
ანტილიბერალებს.
ისინი, რომლებიც პასუხს ირჩევენ არა ამ 6 კატეგორიიდან, არამედ
სხვა ვარიანტებიდან (მაგ. კრიმინალებს, ნარკომანებს და სხვ.),
მივაკუთვნეთ მერყევ ინდივიდებს.

ცვლადთა სამივე ჯგუფისთვის გამოთვლილი საშუალო მონაცემები
დაჯამდა, რის შედეგადაც განისაზღვრა საშუალოების ჯამის დიაპაზონი;
კერძოდ, საშუალოების ჯამები
მოთავსდა 0.6-დან 8 დიაპაზონში.
მოცემული დიაპაზონის ფარგლებში მონაცემების მატება გულისხმობს
სვლას ტოლერანტულიდან არატოლერანტულისკენ (0.6 ქულა ნიშნავს
მაქსიმალურად ლიბერალურს, ხოლო ქულა 8 - მაქსიმალურად
ანტილიბერალურს); მიღებული დიაპაზონი გაიყო სამ ნაწილად: ა)
ლიბერალი = 0,6 დან 3 ქულის ჩათვლით; ბ) მერყევი = 3-დან 5-ის ჩათვლით;
გ) ანტილიბერალი = 5 დან 8-ის ჩათვლით.
ლიბერალობა/ანტილიბერალობის ინდექსის მიხედვით რესპონდენტები
შემდეგნაირად განაწილდნენ თითოეულ რეგიონში (იხ. ცხრილი #7.17):
ცხრილი 7.17

პოზიცია

თბილისი
(%)

სამეგრელო
(%)

აჭარა
(%)

1

ლიბერალი

13.8

მთლიანი
მოსახლეობა
9.9

2

ოპორტუნისტი

61.9

3

ანტილიბერალი

24.3

ქრისტია- მუსლინი
მი
9.2

10.7

11.4

60.9

63.4

57.2

47.8

29.2

27.5

32.1

40.7

როგორც ცხრილიდან ჩანს, სამივე რეგიონში მერყევი რესპოდენტები
სჭარბობენ როგორც ლიბერალებს, ისე ანტილიბერალებს. თუმცა,
სამეგრელოში, თბილისთან და აჭარასთან შედარებით, ყველაზე მეტია
ანტილიბერალი რესპონდენტების წილი (40.7%). თბილისში, აჭარასთან და
სამეგრელოსთან შედარებით, მეტია ლიბერალების წილი (დაახლოებით
14%) და, შესაბამისად, ნაკლებია ანტილიბერალების რაოდენობა (24.3%).
აჭარის რეგიონის მოსახლეობა, ლიბერალობის ხარისხით, უფრო ჰგავს
თბილისისს, ვიდრე სამეგრელოს. აღსანიშნავია, რომ აჭარაში მცხოვრები
მუსლიმი ქართველები (32.1%) რამდენადმე უფრო ანტილიბერალურნი
აღმოჩნდნენ ქრისტიანებთან შედარებით (27.5%).
კორელაციურმა ანალიზმა აჩვენა, არსებობს თუ არა სტატისტიკურად
სანდო კავშირი ლიბერალობის ხარისხსა (როგორც დამოკიდებულ
ცვლადს) და ისეთ სოციალურ-დემოგრაფიულ მახასიათებლებს (როგორც
დამოუკიდებელ ცვლადებს) შორის, როგორიცაა:
yy

ასაკი: ასაკის ცვლადი სამ კატეგორიად დაჯგუფდა - 18-34 წ; 35-54
წ; 55 და მეტი წლის
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yy
yy
yy
yy

სქესი: მამრობითი, მდედრობითი
განათლების დონე: არაუმაღლესი განათლება (სასკოლოპროფესიული განათლება) და უმაღლესი განათლება
რელიგიურობა: ამ ცვლადთან მიმართებით, ასევე, გამოიყო სამი
კატეგორია - რელიგიური, მერყევი და არარელიგიური
ოჯახის ეკონომიური მდგომარეობის სტატუსი: აქაც გამოიყო სამი
კატეგორია - მოწყვლადი, უფრო მეტად მოწყვლადი, უფრო მეტად
არამოწყვლადი, არამოწყვლადი.

გამოკითხვა აჩვენებს, რომ ცალკეულ რეგიონებში ლიბერალობის ხარისხის
ცვლადი სტატისტიკურად სანდო კავშირშია რესპონდენტთა სქესთან და
ასაკთან. უფრო კონკრეტულად:
როგორც აღმოჩნდა, მამაკაცები უფრო ანტილიბერალურნი აღმოჩნდნენ
ქალებთან შედარებით. სქესსა და ლიბერალობის დონეს შორის მიმართება
სტატისტიკურად სანდო კორელაციაში აღმოჩნდა სამივე რეგიონში (იხ.
ცხრილი #7.18):
ცხრილი 7.18
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რეგიონი

თბილისი

აჭარა

სამეგრელო

პოზიცია

სქესი
ქალი

მამაკაცი

ლიბერალი

15.4%

11.5%

მერყევი

67.4%

54.4%

ანტილიბერალი

17.2%

34.1%

ლიბერალი

10.3%

9.5%

მერყევი

64.7%

56.8%

ანტილიბერალი

25.0%

33.7%

ლიბერალი

10.5%

12.5%

მერყევი

54.6%

39.9%

ანტილიბერალი

34.9%

47.6%

უფროსი თაობა (55 წლის და მეტი) უფრო ანტილიბერალი აღმოჩნდა, ვიდრე
საშუალო (35-54 წ.) და ახალგაზრდა (18-34 წ.) თაობა. ასაკობრივ ჯგუფებზე
ლიბერალობის ხარისხის დამოკიდებულება სტატისტიკურად სანდო
აღმოჩნდა სამეგრელოს რეგიონში. თბილისსა და აჭარაში სტატისტიკურად
სანდო კავშირი არ ვლინდება (იხ. ცხრილი #7.19).
ცხრილი 7.19
ასაკი
რეგიონი

სამეგრელო

პოზიცია

18-34 წწ.

35-54 წწ.

ლიბერალი

14.2%

15.5%

55 წლის
და მეტი
6.0%

მერყევი

49.3%

48.1%

46.8%

ანტილიბერალი

36.5%

36.4%

47.2%

პოპულისტი - ანტიპოპულისტი
ინდექსის განსაზღვრა
მონაცემების სტატისტიკური ანალიზისთვის შემუშავდა პოპულისტიანტიპოპულისტი ინდექსური ცვლადი, რომელშიც გამოიყო 3 ჯგუფი:
yy
yy
yy

პოპულისტი
მერყევი
ანტიპოპულისტი

ცვლადი D32, D33, D34, D35, D36 და D37 კითხვებზე გაცემული პასუხების
საშუალო ქულის დათვლით შემუშავდა. მიღებული საშუალოების
მიხედვით პასუხები დაიყო სამ ჯგუფად. ცხრილში წარმოდგენილია
თითოეული შეკითხვის ცალკეული პასუხის კატეგორია თუ რომელ
პოზიციას შეესაბამება.
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ცხრილი 7.20

#

D32

108

D33

D34

D35

კითხვები
თქვენი აზრით, თურქებს,
ვისაც
საქართველოში
ცხოვრება უნდათ, უნდა
ჰქონდეთ
თუ
არა
საქართველოს
მოქალაქეობის მიღების
უფლება
შესაბამისი
მოთხოვნების
დაკმაყოფილების
შემთხვევაში?
თქვენი აზრით, რუსებს,
ვისაც საქართველოში
ცხოვრება უნდათ, უნდა
ჰქონდეთ თუ არა
საქართველოს
მოქალაქეობის მიღების
უფლება შესაბამისი
მოთხოვნების
დაკმაყოფილების
შემთხვევაში?
თქვენი აზრით,
ევროპელებს, ვისაც
საქართველოში ცხოვრება
უნდათ, უნდა ჰქონდეთ
თუ არა საქართველოს
მოქალაქეობის მიღების
უფლება შესაბამისი
მოთხოვნების
დაკმაყოფილების
შემთხვევაში?
თქვენი აზრით, თურქებს,
ვისაც
საქართველოში
ცხოვრება უნდათ, უნდა
ჰქონდეთ
თუ
არა

პოპულისტი

მერყევი

ანტიპოპულისტი

პასუხის კატეგორია
0 არ უნდა
ჰქონდეთ
ამის
უფლება

-1 არ
ვიცი

1 უნდა ჰქონდეთ
ამის უფლება

0 არ უნდა
ჰქონდეთ
ამის
უფლება

-1 არ
ვიცი

1 უნდა ჰქონდეთ
ამის უფლება

0 არ უნდა
ჰქონდეთ
ამის
უფლება

-1 არ
ვიცი

1 უნდა ჰქონდეთ
ამის უფლება

0 არ უნდა
ჰქონდეთ
ამის
უფლება

-1 არ
ვიცი

1 უნდა ჰქონდეთ
ამის უფლება

#

კითხვები

D36

D37

უფლება, უძრავი ქონება
შეიძინონ აქ?
თქვენი აზრით, რუსებს,
ვისაც
საქართველოში
ცხოვრება უნდათ, უნდა
ჰქონდეთ
თუ
არა
უფლება, უძრავი ქონება
შეიძინონ აქ?
თქვენი
აზრით,
ევროპელებს,
ვისაც
საქართველოში ცხოვრება
უნდათ, უნდა ჰქონდეთ
თუ არა უფლება, უძრავი
ქონება შეიძინონ აქ?

პოპულისტი

მერყევი

ანტიპოპულისტი

პასუხის კატეგორია

0 არ უნდა
ჰქონდეთ
ამის
უფლება

-1 არ
ვიცი

1 უნდა ჰქონდეთ
ამის უფლება

0 არ უნდა
ჰქონდეთ
ამის
უფლება

-1 არ
ვიცი

1 უნდა ჰქონდეთ
ამის უფლება

მონაცემთა სტატისტიკური ანალიზის მიხედვით, ინდექსური ცვლადის
საშუალო ქულა 1 - 3 დიაპაზონშია მოქცეული. იმის გამოსავლენად,
რესპონდენტი პოპულისტური დამოკიდებულების მქონეა, ოპორტუნისტია
თუ ანტიპოპულისტი, ინდექსური ცვლადისთვის მიღებული დიაპაზონი
გაიყო სამ ნაწილად:
yy
yy
yy

ანტიპოპულისტი: საშუალო ქულა მოქცეულია 2.33-3 დიაპაზონში
მერყევი: საშუალო ქულა მოქცეულია 1.65-2.33 დიაპაზონში
პოპულისტი: საშუალო ქულა მოქცეულია 1.67–ზე ნაკლებია

პოპულისტი-ანტიპოპულისტი ინდექსის მიხედვით რესპონდენტები
შემდეგნაირად განაწილდნენ თითოეულ რეგიონში (იხ. ცხრილი #7.21):
ცხრილი 7.21
პოზიცია
1
2
3

პოპულისტი
მერყევი
ანტიპოპულისტი

თბილისი
(%)
62.7%
21.9%
15.4%

აჭარა (%)
66.2%
17.2%
16.6%

სამეგრელო
(%)
75.0%
15.4%
9.7%
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როგორც ცხრილიდან ჩანს, სამივე რეგიონში პოპულისტები სჭარბობენ
როგორც მერყევ რესპონდენტებს, ისე ანტიპოპულისტებს. პოპულისტური
შეხედულებების მქონე რესპონდენტების რაოდენობა ყველაზე მეტია
სამეგრელოში (75%), შემდეგ კი აჭარასა (66.2%) და თბილისში (62.7%).
მერყევი რესპონდენტების წილი ყველაზე დიდია თბილისში (21.9%).
ანტიპოპულისტური განწყობის მქონე რესპონდენტების რაოდენობა
ყველაზე ნაკლებია სამეგრელოში (9.7%), ყველაზე მეტი კი - აჭარაშია
(16.6%).
რესპონდენტების პოპულისტურ-ანტიპოპულისტურ განწყობასა და
პროდასავლური-პრორუსული დამოკიდებულების ცვლადებს შორის
მიმართება სტატისტიკურად სანდო აღმოჩნდა მხოლოდ სამეგრელოს
რეგიონში. პრორუსი რესპონდენტები გაცილებით უფრი პოპულისტები
აღმოჩნდნენ, ვიდრე ოპორტუნისტები ან პროდასავლელები. კერძოდ,
პრორუსული
დამოკიდებულების
რეპონდენტების
აბსოლუტური
უმრავლესობა (91.9%) პოპულისტია, მაშინ როდესაც მერყევ ინდივიდებსა
და პროდასავლელებს შორის პოპულისტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად
ნაკლებია, თუმცა კვლავ უმრავლესობას შეადგენს (შესაბამისად, 71.5% და
75%). იხ. ცხრილი 7.22:
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ცხრილი 7.22
პოზიცია
რეგიონი

სამეგრელო

პოზიცია
პრორუსი
ოპორტუნისტი
პროდასავლელი

პოპულისტი ოპორტუნისტი
91.9%
71.5%
75%

2.7%
16.7%
15.4%

ანტიპოპულისტი
5.4%
11.7%
9.7%

დასკვნა
თბილისში, სამეგრელოსა და აჭარაში ჩატარებულმა მოსახლეობის
წარმომადგენლობითი
გამოკითხვისა
და
ფოკუს-ჯგუფების
მიერ მოპოვებული მონაცემების ანალიზმა აჩვენა, ერთი მხრივ,
პროდემოკრატიული და პროდასავლური განწყობის დომინირება
საზოგადოებაში, მეორე მხრივ კი მოწყვლადობა მკაფიო ანტილიბერალური
პოპულისტური დისკურსისადმი, რომელიც ანტიისტებლიშმენტურ
და ანტიიმიგრანტულ ხასიათს ატარებს და დაკავშირებულია
პრორუსულობასთანაც. კვლევამ გამოავლინა როგორც რეგიონებს,
ასევე სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფს შორის არსებული მსგავსებაც და
განსხვავებაც.
კერძოდ, კვლევამ აჩვენა, რომ ნეიტივისტური განწყობები შესწავლილ
რეგიონებში მაღალ ნიშნულზეა. ეს გამოვლინდა როგორც გამოკითხვის,
ასევე მის საფუძველზე ჩატარებული ფოკუს–ჯგუფების შედეგად.
ნეიტივიზმი, რომელიც პოპულისტური ტრიადის (ავტორიტარიზმთან
და
ანტი–ისტებლიშმენტურ
განწყობასთან
ერთად 70)
ნაწილს
წარმოადგენს, მაღალია სამივე რეგიონის მოსახლეობაში. მას ორივე –
ეთნოცენტრისტული და ეთნორელიგიური – ხასიათი აქვს, სადაც მეორე,
ეთნორელიგიურ კომპონენტს უფრო გამოკვეთილი და შეუწყნარებელი
ფორმა გააჩნია. გამოიკვეთა რელიგიური მოძღვრის ყოლის ფაქტორი
გამოკვლეული აუდიტორიის შეხედულებებზე. ასევე აღმოჩნდა, რომ
რელიგიურობა ხშირ შემთხვევაში გადამწყვეტ როლს თამაშობს იდენტობის
ფორმირების კუთხით და ბევრი სხვა, მათ შორის საგარეო პრიორიტეტების
მიმართულებითაც. მეტიც, აჭარაში ქრისტიანი თუ მუსლიმი თემის
კუთვნილება კრიტიკულად მნიშვნელოვან სხვაობას იძლევა საგარეო
პოლიტიკური ორიენტირების მხრივ. ყველაზე მაღალი პრორუსული
განწყობა სწორედ აჭარის ქრისტიანულ მოსახლეობაში შეინიშნება.
მონაცემთა
ანალიზის
საფუძველზე
შეიძლება
ითქვას,
რომ
ზემოთხსენებული პოპულისტური ტრიადის სამი ელემენტიდან ორი
– ანტიისტებლიშმენტური და ნეიტივისტური განწყობები სამიზნე
აუდიტორიაში უაღრესად აქტუალურია. გამოკითხულთა დიდი
უმრავლესობა უცხოელებისთვის კანონიერ საფუძვლებზე საქართველოში
უძრავი ქონების შეძენის უფლების მინიჭების კატეგორიული წინააღმდეგია.
ასევე დიდი უმრავლესობა არ ეთანხმება მათთვის მოქალაქეობის მინიჭებას
მაშინაც კი თუ უცხოელი ამისთვის საჭირო ყველა პირობას აკმაყოფილებს.
70
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მსგავსი ნეგატიური ტენდენცია გამოვლინდა, ასევე, ანტიისტებლიშმენტური
განწყობების შესწავლისას – დრამატულად დაბალია ცენტრალური
სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ნდობა, ეკლესიისა და ჯარის
მიმართ კი მაღალი. ფოკუს–ჯგუფებში გამოვლინდა მტკიცე ნიჰილიზმი
პოლიტიკური ელიტის მიმართ – როგორც მმართველ, ასევე ოპოზიციურ
სპექტრში.
რაც შეეხება ტრიადის მესამე, ავროტირატიზმის კომპონენტს, ამ კუთხით
მონაცემები შედარებით უფრო დამაიმედებელია – გამოკითხულთა
მხოლოდ დაახლოებით მეოთხედი აფიქსირებს „რკინის ხელის“
საჭიროებას.
ღირებულებითი ორიენტაციის ანალიზმა აჩვენა, რომ შკალაზე
პოპულისტი- ანტიპოპულისტი პოპულისტების ხვედრითი წილი ძალიან
მაღალია სამივე გამოკვლეულ რეგიონში. ამასთან, გამოვლინდა მყარი
კორელაცია პოპულიზმსა და პრორუსულ განწყობას შორის.
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შკალაზე ლიბერალი-ანტილიბერალი ლიბერალური ღირებულების
მატარებელთა წილი, რეგიონების მიხედვით, 10%–იდან 14%–მდე
მერყეობს. ყველაზე ლიბერალური თბილისის მოსახლეობაა, ყველაზე
ანტილიბერალურად განწყობილი კი სამეგრელოსი. თუმცა თბილისშიც
კი ანტილიბერალების რიცხვი ლიბერალებისას თითქმის 2–ჯერ აჭარბებს.
სხვა ორ რეგიონში სიტუაცია კიდევ უარესია – აჭარაში ანტილიბერალების
რაოდენობა 3–ჯერ მეტია, სამეგრელოში კი 4–ჯერ. თუმცა სამივე რეგიონში
მოსახლეობის ყველაზე მაღალი პროცენტი ლიბერალიზმის შკალაზე
მერყევ პოზიციას იკავებს. აღსანიშნავია, რომ ქალები ლიბერალიზმის
ბევრად უფრო მაღალი ხარისხით გამოირჩევიან, ვიდრე მამაკაცები.
მერყევი რესპონდენტები სჭარბობენ მოდერნისტი-ტრადიციონალისტის
შკალაზეც. თბილისში ტრადიციონალისტები მოდერნისტებს დაახლოებით
1.5–ჯერ აჭარბებენ, სამეგრელოში კი 3–ჯერ. მოდერნისტების ყველაზე
მაღალი ხვედრითი წილი აჭარაშია, განსაკუთრებით ქრისტიანულ
მოსახლეობაში.
ამას გარდა, მონაცემთა ანლიზი აჩვენებს, რომ შესწავლილი რეგიონების
საგარეო
პოლიტიკური
პრიორიტეტები
პირდაპირ
კავშირშია
რეპონდენტების ანტილიბერალურ შეხედულებებთან. ზოგადად, რაც უფრო
ანტილიბერალურია შესწავლილი რეგიონების მაცხოვრებელი, მით უფრო
ნაკლებადაა პროდასავლურად განწყობილი და პირიქით. პროდასავლური
სენტიმენტები უფრო ხშირად გვხვდება ახალგაზრდებში, უმაღლესი
განათლების მქონე, სოციალური ქსელების აქტიურ მომხმარებელ და
ნაკლებად რელიგიურ ადამიანებში. ამასთან გამოვლინდა სტატისტიკურად

სანდო კორელაცია ეკონომიკურ მდგომარეობასა და საგარეო ორიენტაციას
შორის – ზოგადად, რაც უფრო მოწყვლადია ადამიანი ეკონომიკურად, მით
ნაკლებია მისი პროდასავლურობის ხარისხი და პირიქით.
ღიად პრორუსული განწყობა გამოკითხულ აუდიტორიაში პოპულარული
არ არის და პირიქით, მაღალია კეთილგანწყობა დასავლეთის ქვეყნებისა
და დასავლური ორგანიზაციებისადმი. თუმცა საკითხის სიღრმისეულმა
ანალიზმა აჩვენა, რომ სამიზნე აუდიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილის
პროდასავლური განწყობა მყიფეა და უფრო მერყევ ხასიათს ატარებს.
ასეთთა წილი განსაკუთრებით მაღალია ეკონომიკურად მოწყვლად,
განათლების ნაკლები ცენზის მქონე და საშუალო და მაღალი ასაკის
ადამიანებში. გამოკითხულთა ნაწილი, მაგალითად, მხარს უჭერს
საქართველოს გაწევრიანებას ერთდროულად ორ შეუთავსებელ ბლოკში –
ევროკავშირსა და ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში.
ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ საკვლევი აუდიტორია ამერიკას
მთავარ მეგობრად აღიქვამს (აჭარის გარდა, სადაც მთავარ მეგობრად
უკრაინას მიიჩნევენ) და უსაფრთხოების ყველაზე დიდ გარანტად ნატოში
გაწევრიანებას მიიჩნევს, ის მაინც უფრო მეტად ხედავს კულტურულ
საფრთხეს აშშ-სა და ევროკავშირში, ვიდრე რუსეთში.
კვლევამ აჩვენა, რომ განსაკუთრებით დიდია მოთხოვნა რადიკალური
რიტორიკით აღჭურვილ პოპულისტ პოლიტიკურ ძალაზე, მემარჯვენეკონსერვატიულ ფლანგზე, და შედარებით ნაკლები - მემარცხენე ფლანგზე.
თუმცა თუ პირველი თავის პროპაგანდაში მემარცხენე ლოზუნგებსაც
დაუშვებს, ამან შეიძლება ერთგვარი სინერგიული ეფექტი იქონიოს და
მისი ელექტორალური მიმზიდველობა ერთიორად გაზარდოს.
ასევე შესაძლებელია, რომ პოპულისტურ პოლიტიკაზე მოთხოვნამ
მეინსტრიმულ პარტიებს ეპიზოდური რადიკალური ანტილიბერალური
ნაბიჯებისკენ უბიძგოს ან ძირეულად გადახაროს მათი პოლიტიკური
დღის წესრიგი ამ მიმართულებით (ამ კუთხით გარკვეული წიაღსვლები
უკვე შეინიშნება როგორც სამთავრობო, ასევე ოპოზიციურ ფლანგზე).
გამოიკვეთა ასევე, რომ ვერც ქვეყნის შიგნით არსებული პოლიტიკური
ლანდშაფტი და ვერც არსებული პოლიტიკური ლიდერები სათანადოდ ვერ
პასუხობენ გამოკვლეული მოსახლეობის მოთხოვნას, რაც პოტენციურად
პოპულისტური პოლიტიკური ძალის ნიშას წარმოადგენს.
ღიად პრორუსული განწყობა ჯერ კიდევ პოპულარულია საზოგადოების
გარკვეულ წრეებში, თუმცა პოლიტიკური დომინირების პოტენციალი
მათ ამ ეტაპზე არა აქვთ. თუ ახლო წარსულში პრორუსული სენტიმენტები
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საზოგადოებრივ დისკურსში ანტიდასავლური რიტორიკით იყო
შენიღბული, ახლა ის მკაფიო ანტილიბერალური ხასიათისაა, ანუ მოხდა
პრორუსული მსოფლაღქმის ტრანსფორმირება ჯერ ანტიდასავლურ,
შემდეგ კი ანტილიბერალურ ნარატივში.
შესაბამისად, მართალია ღიად პრორუსული ძალის მიერ ელექტორალური
წარმატების საფრთხე ამ ეტაპზე არ არსებობს, თუმცა თუ ასეთი ძალა
საკუთარ პოლიტიკურ ორიენტირს გამოკვეთილად ანტილიბერალური,
პოპულისტური მოძრაობით შენიღბავს და მძლავრი ნეიტივისტური
რიტორიკით აღიჭურვება, მას მომავალში პოლიტიკური მიზიდულობის
ცენტრის ფორმირების პოტენციალი გააჩნია.
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ნაწილი II:
ანტილიბერალური განწყობა
აჭარის რეგიონში

წინამდებარე კვლევის ერთ-ერთი გეოგრაფიული არეალი აჭარა იყო.
როგორც აღმოჩნდა, აქ გამოკვეთილი ტენდენციები განსხვავებულია
არა მხოლოდ სხვა რეგიონებში ასახული მონაცემებისგან, არამედ
არაერთგვაროვანია თავად ამ რეგიონში მცხოვრები ორი რელიგიური
ჯგუფის – ქრისტიანებისა და მუსლიმების რიგ საკითხებზე მნიშვნელოვნად
განსხვავებული შეხედულებების გამო.
სწორედ ამან განაპირობა აჭარის ცალკე თავად გამოყოფა, რათა
უფრო სიღრმისეულად გადმოგვეცა ავტონომიურ რესპუბლიკაში
მცხოვრები მოსახლეობის განწყობა, შეხედულებები და რეგიონისთვის
დამახასიათებელი ტენდენციები.
ყურადსაღებია, რომ აჭარა საგარეო პოლიტიკური საკითხებისადმი
არაკონსისტენტური დამოკიდებულებით გამოირჩევა და ამ კონტექსტში
თვალშისაცემია გამოკითხული მოსახლეობის კეთილგანწყობა რუსეთის
მიმართ სხვა რეგიონებთან შედარებით, რაც განსაკუთრებით აჭარის
ქრისტიან მოსახლეობაში გამოიკვეთა.
აჭარა მნიშვნელოვნად განსხვავებული აღმოჩნდა ცენტრალური სახელმწიფო
ინსტიტუტების მიმართ გამოკვეთილი ნდობის თვალსაზრისითაც,
რომლის ყველაზე დიდი მაჩვენებელი სწორედ ამ რეგიონში გამოვლინდა,
განსაკუთრებით მოსახლეობის მუსლიმურ ნაწილში.
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კვლევის
მასალებიდან
საგულისხმოა
ფართოდ
გავრცელებული
ანტითურქული განწყობაც, რაც საკმაოდ ძლიერია არა მარტო
ქრისტიანებში, არამედ - მუსლიმებშიც, ეს კი წინააღმდეგობრივია ამ მხრივ
დამკვიდრებულ გარკვეულ სტერეოტიპულ წარმოდგენასთან.
რეგიონის მოსახლეობის ორ უმსხვილეს რელიგიურ ჯგუფს შორის
არსებული მსოფლმხედველობრივი მსგავსება თუ განსხვავება მოძღვრების/
იმამების სავარაუდო გავლენის ჭრილშიც შეფასდა. უნდა ითქვას, რომ
მათი როლი არა მხოლოდ რელიგიურ, არამედ საგარეო პოლიტიკურ
საკითხებშიც გამოჩნდა. ეს კი მით უფრო საგულისხმოა რეგიონის
მოსახლეობის, განსაკუთებით მუსლიმების, გამოკვეთილი სეკულარული
განწყობის ფონზე.
აჭარის რეგიონისადმი მიძღვნილი კვლევის ეს ნაწილი მეთოდოლოგიურად
და სტრუქტურულად ძირითადი ნაწილის მსგავსია და რამდენიმე ბლოკს
მოიცავს, სადაც მიმოხილულია როგორც შიდა, ისე საგარეო პოლიტიკურ
საკითხებთან, ასევე კულტურულ, რელიგიურ და ღირებულებით
ასპექტებთან დაკავშირებული ტენდენციები.
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თავი 1.
იდენტობა, სხვა ეთნოსების/
ერებისა და სოციალური
ჯგუფების აღქმა და მათდამი
დამოკიდებულება
ამ თავში განხილულია რესპონდენტების დამოკიდებულება როგორც
საკუთარი ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფის, ისე რეგიონისთვის
მნიშვნელოვანი სხვა ეთნოსების/ერებისა და სოციალური ჯგუფების
მიმართ.

იდენტობა - ქართველი
რესპონდენტებს დავუსვით კითხვა - რა არის აუცილებელი იმისათვის,
რომ ადამიანი ჩავთვალოთ ქართველად. ამ შეკითხვაზე აჭარაში, სხვა
რეგიონების მსგავსად, ძირითადად ორი ტიპის პასუხი გამოიკვეთა: ა)
თვითონ მიიჩნევდეს თავს ქართველად (33.4%) - ანუ, თვითიდენტობის
ფაქტორი და ბ) ერთი მშობელი მაინც ჰყავდეს ქართველი (18.8%) ანუ, მემკვიდრეობითობის ფაქტორი. კვლევამ აჩვენა, რომ აჭარაში
რესპონდენტებისთვის ორივე ფაქტორი მნიშვნელოვანია, თუმცა ამ
რეგიონში უპირატესობა ქართველობის განცდას/ცნობიერებას ენიჭება.
საინტერესო
შედეგები
გამოვლინდა
აღმსარებლობის
ჭრილშიც.
მუსლიმებიც და ქრისტიანებიც თანხმდებიან, რომ მთავარია, ადამიანი
თავად მიიჩნევდეს თავს ქართველად, თუმცა ეს განცდა შედარებით უფრო
ძლიერია მუსლიმებში (35.8%), ვიდრე - ქრისტიანებში (32.6%). მეორე
ფაქტორად ორივე ჯგუფში მშობელი სახელდება (ერთი მშობელი მაინც
იყოს ქართველი). ეს პოზიცია კვლავ უფრო ძლიერად მუსლიმებში არის
გამოკვეთილი (23.7%), მაშინ როცა ქრისტიანებში მას მხარს რესპონდენტთა
17.1% უჭერს. შემდგომ კი, შეხედულებები იყოფა. მუსლიმებისთვის
უფრო მნიშვნელოვანი საქართველოში ცხოვრება აღმოჩნდა (15.8%), რასაც
ეთანხმება ქრისტიანების მხოლოდ 9.7%. რეგიონის ქრისტიანი მოსახლეობა
კი მესამე ფაქტორად ქართული გვარის ქონას ასახელებს (12.9%), რასაც
იზიარებს მუსლიმების რამდენადმე ნაკლები, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი
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რაოდენობა (11.2%). ერთ-ერთი ფაქტორი, რაც მოცემულ კონტექსტში
რეგიონის ქრისტიან და მუსლიმ მოსახლეობას ერთმანეთისგან მკვეთრად
განასხვავებს, რელიგიურობაა: ქრისტიანების 6.8% მიიჩნევს, რომ ვინმეს
ქართველად მიჩნევისთვის აუცილებელია მართლმადიდებლად ყოფნა,
მუსლიმებში ასე ფიქრობს 1.9% (იხ. დიაგრამა 23).
დიაგრამა 23.
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„ქართველობის“ კონცეფციაში რელიგიური ფაქტორის მნიშვნელობა
აჭარაში
ჩატარებულ
ფოკუს-ჯგუფებშიც
გამოიკვეთა,
რასაც
განსაკუთრებული გულისწუხილით მუსლიმები აღნიშნავდნენ.

„ქართველობა იგივდება მხოლოდ მართლმადიდებლობასთან“.
„თუ მართლმადიდებელი არ ხარ, ვერ იქნები სრულყოფილი
ქართველი“. 72

71

ამ კონტექსტში განსაკუთრებით საგულისხმოა რაოდენობრივი კვლევის
მონაცემებიც, რომლის მიხედვით აჭარის მუსლიმური მოსახლეობა
71
72

აჭარა, მუსლიმი მამაკაცი.
იქვე.

ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიისადმი დიდი
გამოირჩევა (იხ. ქვემოთ ნდობა ინსტიტუტების მიმართ).

ნდობით

ამავდროულად, აღსანიშნავია, რომ აჭარაში ჩატარებულ ფოკუს-ჯგუფებში
რესპონდენტები ერთობ დელიკატურად საუბრობდნენ რეგიონის
მოსახლეობის რელიგიურ განსხვავებაზე და ხაზგასმით აღნიშნავდნენ,
რომ რეგიონში ძალიან ჰარმონიული ურთიერთობაა ქრისტიან და მუსლიმ
ქართველებს შორის.
მათი აზრით, მიუხედავად ზოგადად ტოლერანტული დამოკიდებულებისა,

„ზოგჯერ ხდება თემების პოლიტიზირება
წარმოიქმნება პრობლემები.“ 73

და

მაშინ

„როცა საკითხების პოლიტიზირება და ქულების დაწერა
ხდება,
მაგალითად,
მეჩეთების
მშენებლობასთან
დაკავშირებით, ეს ძალიან ურტყამს მუსლიმ თემს.“ 74
რესპონდენტების ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ რეგიონის მოსახლეობის
ორ ჯგუფს შორის, ერთი შეხედვით, მყარ ურთიერთობას კონფლიქტში
გადაზრდის პოტენციალი აქვს. ამ მხრივ, ისინი კატალიზატორად
ულტრამემარჯვენეობას ა სახელებენ - რუსულ პოლიტიკასთან
კონტექსტში ულტრამემარჯვენეობა გარკვეული საფრთხის შემცველია,
ვინაიდან ის ეთნოკონფესიურ ნაციონალიზმს ეყრდნობა. მუსლიმი
ქართველების დიდი ნაწილის აზრით,

„თუ ეს პროცესები გაძლიერდება, მას მოჰყვება გარკვეული
ნეგატიური შედეგები.“ 75
„აჭარაში მუსლიმების უმრავლესობა შეგუებული იყო
ქრისტიანების მხრიდან დომინანტურ დამოკიდებულებას,
თუმცა ეს ტენდენცია შეიცვალა და დღეს ასე არ არის.“76
„თავის დროზე ეკლესია ხელს უწყობდა ულტრამემარჯვენე
შეხედულებების პოპულარიზაციას. ხიჭაურში მოქმედი
უნივერსიტეტი ძალიან სახიფათოა და ემსახურება
ქსენოფობიური, ანტიისლამური განწყობის ჩამოყალიბებას,
რაც, საბოლოო ჯამში, აუცილებლად შედეგს გამოიღებს.“ 77
73
74
75
76
77

აჭარა, მუსლიმი მამაკაცი.
იქვე.
იქვე.
იქვე.
იქვე.
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„მუსლიმური თემი აჭარაში მოქალაქეობრივ პრინციპებზეა
დაფუძნებული. ყოფით დონეზე რელიგურ ჯგუფებს შორის
ძალიან კარგი ურთიერთობაა, თუმცა ქვეტექსტურად,
ქვეცნობიერად ეს გავლენა, რომელიც ულტრამემარჯვენე
და
ღრმა
ნაციონალისტური
შეხედულებებიდან
გამომდინარეობს, ძალიან ძლიერია.“78
ასევე, ფოკუს-ჯგუფებში ყურადღებას ამახვილებენ
მუსლიმების
არასაკმარის ინტეგრაციაზე, განსაკუთრებით მათი თურქეთთან მჭიდრო
კავშირთან შესაბამისობაში. იყო აშკარა ისლამოფობიური განცხადებებიც.

„აქაური მუსლიმი უფრო თურქთან აიგივებს თავს,
ვიდრე ქართველთან, მუსლიმი აჭარლების კულტურა
უფრო იქეთკენაა მიმართული. ადრე მხოლოდ დანარჩენ
საქართველოს ეძახდნენ საქართველოს და მასში ბათუმი
არ მოიაზრებოდა. გარდა ამისა, ძალიან ბევრი აჭარელი
სეზონურ სამუშაოებზე გადის თურქეთში.“79
„მუსლიმანი ვერ იქნება ბოლომდე ქართველი ტრადიციებიდან,
კულტურიდან გამომდინარე. ეგენი არიან ღრმა მუსლიმები,
რომელთაც ტვინი გამოურეცხეს თურქეთში.“80
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მიგნებები:
ÂÂაჭარის მოსახლეობის მესამედი (მათ შორის აღმსარებლობის
ჭრილში) ქართველობის აღქმას ადამიანის ცნობიერებასა და
თვითიდენტობას უკავშირებს, რომლის მაჩვენებელიც ორჯერ
აღემატება მემკვიდრეობით ფაქტორს, რომელსაც უფრო დიდ
მნიშვნელობას ანიჭებენ მუსლიმები, ვიდრე ქრისტიანები.
საგულისხმოა, რომ მუსლიმებისთვის ქართველობის ერთ-ერთი
ძირითადი ინდიკატორი, ასევე არის საქართველოში ცხოვრება,
ხოლო ქრისტიანებისთვის - მართლმადიდებლად ყოფნა.

მუსლიმი ქართველების რელიგიური უფლებები
კვლევის
ფარგლებში
შევეცადეთ,
განგვესაზღვრა
რეგიონის
რესპონდენტების რელიგიური ტოლერანტობის ხარისხიც. ამ მხრივ, სამ
რეგიონს შორის აჭარის მოსახლეობა ყველაზე შემწყნარებელი აღმოჩნდა.
გამოკითხულთა 70.3% მომხრეა, მუსლიმ ქართველებს ჰქონდეთ მეჩეთების
შენებისა და რელიგიურ რიტუალებში მონაწილეობის შესაძლებლობა
(რასაც სრულად ეთანხმება 22.8%). თბილისში ამ დებულებას იზიარებს
78
79
80

იქვე.
აჭარა, ქრისტიანი მამაკაცი.
იქვე.

გამოკითხულთა 61.7% (მათგან სრულად ეთანხმება 30%), ხოლო
სამეგრელოში - 26.8% (მათგან სრულად ეთანხება მხოლოდ 3.4%), რაც
აჭარის მაჩვენებლზე თითქმის სამჯერ ნაკლებია.
დანარჩენ რეგიონებთან შედარებით, აჭარაში ყველაზე ნაკლები (12.8%)
მხარდაჭერა აქვს ალტერნატიულ მოსაზრებას, რომლის თანახმადაც
„მუსლიმი ქართველებისთვის მეჩეთების აშენება და მუსლიმური
რელიგიური რიტუალების შესრულება ხელს უშლის ქართველებს შორის
თანხმობას და გაერთიანებას“ (თბილისი - 22.7%, სამეგრელო - 38.3%).
ქრისტიანების 60.4% მიიჩნევს, რომ მუსლიმ ქართველებს უნდა მიეცეთ
შესაძლებლობა, ჰქონდეთ მეჩეთები და მიიღონ მონაწილეობა რელიგიურ
რიტუალებში, მაშინ როდესაც მუსლიმების დიდი უმრავლესობა
(87.9%) ემხრობა ამ მოსაზრებას. მუსლიმების მხოლოდ 5.6% ფიქრობს,
რომ მუსლიმი ქართველებისთვის მეჩეთების აშენება და მუსლიმური
რელიგიური რიტუალების შესრულება ხელს უშლის ქართველებს შორის
თანხმობას და გაერთიანებას, რასაც ქრისტიანების 18.2% იზიარებს (იხ.
დიაგრამა 24).
დიაგრამა 24.

ამ საკითხის მიმართ რეგიონებში განსხვავებული დამოკიდებულება
გამოვლინდა. მიუხედავად იმისა, რომ სამეგრელოსა და თბილისში
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რესპონდენტების უმრავლესობა აცხადებდა, რომ „ქრისტიანობა არ
გმობს სხვა რელიგიებს“, მათში მეჩეთების მშენებლობის საკითხისადმი
ნეგატიური დამოკიდებულება დომინირებდა. აჭარის რეგიონის
რესპონდენტები კი მეტი სიფრთხილით ეკიდებოდნენ რელიგიურ
თემას და ცდილობდნენ, ხაზი გაესვათ რეგიონში ორ რელიგიურ ჯგუფს
შორის არსებულ შემწყნარებლობაზე, თუმცა, ასევე არ გამორიცხავდნენ
კონფლიქტის პროვოცირების პოტენციალის არსებობას81.
ფოკუს-ჯგუფებში გამოითქვა წუხილი მუსლიმების არასაკმარისი
ინტეგრაციის ხარისხზე. ეს განსაკუთრებით საგულისხმოა იმ ფონზე,
რომ რესპონდენტთა ნაწილისთვის მართლმადიდებლობა მნიშნველოვან
ფაქტორს წარმოადგენს ადამიანის ქართველად მიჩნევისთვის. ამ
თვალსაზრისით, თბილისში ჩატარებულ ფოკუს-ჯგუფში ხაზი გაესვა
მაღალმთიან აჭარაში „გაქრისტიანების“ უფრო აქტიური პოლიტიკის
გატარების საჭიროებას, რაც „უნდა ემსახურებოდეს ახალგაზრდა
ქართველების ქრისტიანულ წიაღში მოქცევას ან დაბრუნებას“82.
საგულისხმოა, რომ ამგვარი მითხოვნის არსებობას თავად მუსლიმი
ქართველებიც აღნიშნავდნენ.

„აჭარაში პროზელიტიზმის პოლიტიკას აქვს ადგილი,
მუსლიმ ახალგაზრდებს აქრისტიანებენ და ეს საკითხი
უშიშროების ამოცანებიდან არის ხელშეწყობილი“83 .
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სამივე
რეგიონში
ჩატარებულ
ფოკუს-ჯგუფებში
არაერთხელ
გამოითქვა ეჭვი მედრესეებში რელიგიური სწავლების შესაძლო
ანტისახელმწიფოებრივ ასპექტებზე.
მიგნებები:
ÂÂსამ
რეგიონს
შორის,
აჭარა
გამოირჩევა
რელიგიური
შემწყნარებლობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით, თუმცა
ტოლერანტობის ხარისხი ბევრად ძლიერია რეგიონში მცხოვრებ
მუსლიმებში, ვიდრე ქრისტიანებში (30%-იანი სხვაობაა).
ÂÂამავდროულად, სხვა რეგიონებთან შედარებით, აჭარაში ყველაზე
დაბალია შეუწყნარებლობის მაჩვენებელი, თუმცა ამ შემთხვევაშიც
ნეგატიური განწყობა მნიშვნელოვნად მეტია ქრისტიანებში,
ვიდრე - მუსლიმებში.

სიამაყის/სირცხვილის განცდა
81
82
83

აჭარა, მუსლიმი მამაკაცი.
თბილისი, 45+ ქალი.
აჭარა, მუსლიმი მამაკაცი.

გამოკითხვის ამ ეტაპზე რეგიონის რესპონდენტებმა სხვადასხვა
ღირებულებით ასპექტებთან დაკავშირებით გამოთქვეს აზრი:
yy ზოგადად, რამდენად ამაყობენ ან არ ამაყობენ იმით, რომ არიან
ქართველები? - თბილისსა (64%) და სამეგრელოსთან (64.3%)
შედარებით, აჭარის რეგიონში ყველაზე გამოკვეთილია სიამაყის
განცდა (79.6%).
yy ყოფილა თუ არა შემთხვევა, როდესაც შეგრცხვათ იმის, რომ
ქართველი ხართ? - რესპონდენტთა დიდი უმრავლესობა (84.4%)
უარყოფს მსგავს პრეცედენტს. რესპონდენტთა გარკვეულ ნაწილს
(12.1%) იშვიათად ჰქონია სირცხვილის განცდა ქართველობის
გამო.
მუსლიმი ქართველების აბსოლუტურ უმრავლესობას (92.1%) არასდროს
შერცხვენია იმის, რომ ქართველია. რესპონდენტთა 6.0% პასუხობს,
რომ იშვიათად გასჩენია ეს გრძნობა, ხოლო 0.9% ამბობს - ხშირად.
ქართველობის არც ქრისტიანების უმრავლესობას (81.1%) შერცხვენია,
თუმცა ისინი ამ მხრივ უფრო კრიტიკულები აღმოჩნდნენ: ჯამში, 18.5%
აღნიშნავს, რომ იშვიათად ან ხშირად გასჩენია ეს გრძნობა.
მიგნებები:
ÂÂსიამაყის განცდა ყველაზე გამოკვეთილია აჭარაში, სადაც
რესპონდენტების
უმრავლესობა ამაყობს ქართველობით და
არასდროს შერცხვენია იმის, რომ არის ქართველი (განსაკუთრებით,
მუსლიმ ქართველებს).

ტრადიციების დაცვა
ებრაელებს,
ქრისტიანებს,
მუსლიმებსა
და
სხვა
რელიგიის
წარმომადგენლებს შორის, ვინ იცავს საკუთარ ტრადიციებს ყველაზე
კარგად? - აჭარის მოსახლეობის მესამედი (და ეს ყველაზე დიდი წილია
ამ რეგიონში) მიუთითებს, რომ ყველა რელიგიის წარმომადგენლისთვის
თანაბრად დამახასიათებელია ტრადიციების დაცვა (32.6%). მომდევნო
ორ პოზიციას იკავებენ ებრაელები (20.6%) და მუსლიმები (19.6%).
ქრისტიანებს აჭარაში ასახელებს რესპონდენტების კიდევ უფრო ნაკლები
რაოდენობა (16.3%), რაც განსაკუთრებით საგულისხმოა იმ გარემოების
გათვალისწინებით, რომ ქრისტიანები რეგიონის მოსახლეობის
უმრავლესობას წარმოადგენენ.
მიგნებები:
 აჭარაში ფიქრობენ, რომ ყველა რელიგიის წარმომადგენლისთვის
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თანაბრად დამახასიათებელია ტრადიციების დაცვა, თუმცა
ტრადიციების კარგ დამცველებად შემდეგი თანმიმდევრობით
დასახელდნენ - ებრაელები, მუსლიმები და ქრისტიანები.

კარგი მართლმადიდებლები
ამ ბლოკში აღნუსხულია რესპონდენტების შეფასება - რამდენად კარგი
მართლმადიდებლები არიან უკრაინელები, ბერძნები, რუსები და
ქართველები?
უკრაინელებთან მიმართებით ყველაზე თავშეკავებული აჭარის
მოსახლეობა აღმოჩნდა. მათ კარგ მართლმადიდებლებად გამოკითხულთა
42.8% მიიჩნევს, მაშინ როცა თბილისში ეს მაჩვენებელი 51.1%-ია, ხოლო
სამეგრელოში - 67.2%.
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აჭარაში გამოკითხულ მუსლიმ ქართველებთან შედარებით, რომელთა
34.1% ფიქრობს, რომ უკრაინელები კარგი მართლმადიდებლები
არიან, ქრისტიანი რესპონდენტები მათ კიდევ უფრო სანიმუშო
მართლმადიდებლებად მიიჩნევენ (49%). საგულისხმოა, რომ უარყოფითი
პასუხი მეტია ქრისტიან რესპონდენტებში (12.8%), მაშინ, როცა
მუსლიმებში მსგავს პოზიციას მხოლოდ 2.8% იზიარებს.
ამავდროულად, აჭარის რეგიონში ყველაზე დიდია სხვა პოზიციების
მაჩვენებლები - „არა“ – 8.3% (თბილისი - 6.1%, სამეგრელო - 1.2%) და „არ
ვიცი, არიან თუ არა უკრაინელები მართლმადიდებლები/არ ვიცი“ - ჯამში,
48.8% (თბილისი - 42.5%, სამეგრელო - 31.2%). ამ მხრივ, აღმსარებლობის
ჭრილში უფრო დიდია მაჩვენებელი მუსლიმ ქართველებში (63.1%),
ვიდრე - ქრისტიანებში (39%).
დაახლოებით მსგავსია ბერძნების მართლმადიდებლობის ხარისხობრივი
შეფასებაც, რომლებსაც კარგ მართლმადიდებლებად ყველაზე ნაკლებად
აჭარის რესპონდენტები (46.2%) მიიჩნევენ (თბილისი - 55.1%, სამეგრელო
- 52.1%). ცუდ მართლმადიდებლებად ბერძნებს, ასევე ყველაზე ნაკლებად
აჭარის მოსახლეობა (4.5%) აღიქვამს (თბილისი - 4.8%, სამეგრელო 6.3%).
აღმსარებლობის ჭრილში ჯგუფებს შორის პოზიცია შემდეგნაირად
განაწილდა:
ქრისტიანები
ბერძნებს
უფრო
სანიმუშო
მართლმადიდებლებად მიიჩნევენ (54.1%), ვიდრე მუსლიმები (34.1%).
უარყოფითი განწყობა შედარებით მეტია ქრისტიან ქართველებში (5.8%),
ვიდრე - მუსლიმებში (2.8%).
გარდა ამისა, აჭარაში კვლავ ყველაზე დიდია „არ ვიცი/არ ვიცი, არიან თუ
არა ბერძნები მართლმადიდებლები“ კატეგორიის მაჩვენებელი - ჯამში,

48.9% (თბილისი - 39.9%, სამეგრელო - 41.7%). ორივე პასუხის შემთხვევაში
ქრისტიანებთან შედარებით (39.5%), ბევრად დიდია მუსლიმებში
გამოვლენილი მაჩვენებელი (63.1%).
რუსებთან დაკავშირებითაც აჭარა გამოირჩევა დადებითი პასუხის
ყველაზე მცირე მაჩვენებლით (47.8%) დანარჩენ რეგიონებთან შედარებით
(თბილისი - 49%, სამეგრელო - 66.1%). ცუდ მართლმადიდებლებად
რუსებს გამოკითხული მოსახლეობის 16% მიიჩნევს.
რაც შეეხება ჯგუფების პოზიციას, შედეგები შემდეგნაირად განაწილდა:
მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონის ქრისტიანებსა და მუსლიმებში
ზოგადად დადებითი შეფასებები სჭარბობს, მუსლიმებთან შედარებით
(36.3%), ქრისტიანების უფრო დიდი ნაწილი მიიჩნევს რუსებს კარგ
მართლმადიდებლებად (54.8%). ამავდროულად, უარყოფითი პასუხების
წილი, ასევე უფრო დიდია ქრისტიან რესპონდენტენში (20.8%) და ის
ორჯერ აღემატება მუსლიმებში მიღებულ შედეგს (10.2%).
ამ შემთხვევაშიც აჭარაში ყველაზე დიდია „არ ვიცი“ კატეგორიის წილი
- 35.4% (თბილისი - 33.8%, სამეგრელო - 22%). საგულისხმოა, რომ ეს
მაჩვენებელი დიდწილად უკავშირდება მუსლიმ რესპონდენტებში
აღნუსხულ შედეგს, რომელთა 53% აცხადებს, რომ არ იცის, არიან თუ არა
რუსები კარგი მართლმადიდებლები. ქრისტიანებში კი მსგავს პოზიციას
იზიარებს ორჯერ ნაკლები რესპონდენტი (23.8%).
განსხვავებული სურათია აჭარაში ქართველებთან მიმართებით.
რეგიონის რესპონდენტების 76.5%-ის შეფასებით, ქართველები კარგი
მართლმადიდებლები არიან, მაშინ როცა 12.2% საპირისპირო პოზიციაზეა.
ანალოგიური სურათი თითქმის იდენტურად გამოიკვეთა სარწმუნოების
ჭრილშიც: ქრისტიანების 78.5%-ს და მუსლიმების 76.1%-ს მიაჩნია, რომ
ქართველები კარგი მართლმადიდებლები არიან. საპირისპირო განწყობა
კი უფრო ძლიერია ქრისტიანებში (13.8%), ვიდრე - მუსლიმებში (8.9%).
საგულისხმოა, რომ ამ შემთხვევაში „არ ვიცი“ პოზიციის მაჩვენებელი
(10.4%), მინიმუმ, სამჯერ (ზოგჯერ კი, ოთხჯერ ან ხუთჯერ) ნაკლებია სხვა
ეროვნებებთან დაკავშირებით აღნუსხულ მაჩვენებელთან შედარებით.
საგულისხმოა ის გარემოება, რომ „არ ვიცი“ პოზიციას უფრო მეტად
იზიარებენ მუსლიმი რესპონდენტები (14.6%), ვიდრე - ქრისტიანები
(6.8%).
სხვა მიზნობრივი რეგიონების მსგავსად, აჭარაში გამოკითხული
მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა (91.9%) მიიჩნევს, რომ კარგი
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მართლმადიდებელი სხვა სარწმუნოებასაც პატივს სცემს. უარყოფით
ველში მოხვედრილი პასუხები აჭარაში მინიმალურია (3.9%), თუმცა
ყველაზე დიდი დანარჩენ რეგიონებთან შედარებით (თბილისი - 1%,
სამეგრელო - 3.1%).
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მიგნებები:
ÂÂცალსახად კარგ მართლმადიდებლებად რეგიონის რესპონდენტები
(როგორც ჯამურად რეგიონში, ასევე აღმსარებლობის ჭრილში)
მხოლოდ ქართველებს მიიჩნევენ.
ÂÂუკრაინელებს, ბერძნებსა და რუსებს კარგ მართლმადიდებლად მეტნაკლებად თანაბარი რაოდენობის რესპონდენტი მიიჩნევს; ამ მხრივ,
დადებითი შეფასებები უფრო ძლიერად გამოიკვეთა ქრისტიანებში,
თუმცა ნეგატიური განწყობაც ქრისტიანებში დომინირებს.
ÂÂამ სამეულში (უკრაინელები, ბერძნები და რუსები) შედარებით
მოწინავე პოზიცია რუსებს უკავიათ, ანუ უფრო მეტი რესპონდენტი
(როგორც ჯამურად რეგიონში, ისე აღმსარებლობის ჭრილში) მათ
კარგ მართლმადიდებლებად მიიჩვევს, თუმცა ყველაზე ცუდ
მართლმადიდებლებად აჭარის რესპონდენტები ასევე რუსებს
მიიჩნევენ და ეს პოზიცია ორჯერ უფრო ძლიერია ქრისტიანებში,
ვიდრე - მუსლიმებში.
ÂÂრუსებისადმი
ნეგატიური შეფასება ორჯერ აღემატება
უკრაინელებისას და თითქმის ოთხჯერ - ბერძნებისას, ანუ
რუსები ცუდ მართლმადიდებლებად მიაჩნია მინიმუმ ორჯერ და
მაქსიმუმ ოთხჯერ მეტ გამოკითხულს.

ეთნოსების/ერების შეფასება
გამოკითხვის ეს ნაწილი აჩვენებს რეგიონის რესპონდენტების
დამოკიდებულებას
განსხვავებული
ეროვნების,
ეთნოსისა
და
აღმსარებლობის ინდივიდების მიმართ (იხ. დიაგრამა 25).
ქართველებს კარგ ადამიანებად აჭარის მოსახლეობის აბსოლუტური
უმრავლესობა მიიჩნევს (94.1%).
აფხაზების მიმართ ყველაზე დადებითად განწყობილია აჭარის მოსახლეობა
(72.8%), მაშინ როცა თბილისში ეს მაჩვენებელი შეადგენს 67.3%-ს, ხოლო
სამეგრელოში - 50.3%-ს. აჭარაში გამოკითხული ქრისტიანების დიდი
უმრავლესობა (71.8%) მიიჩნევს, რომ აფხაზები კარგები არიან, თუმცა ამ
რეგიონში მცხოვრები მუსლიმი ქართველები კიდევ უფრო პოზიტიურადა
არიან განწყობილი აფხაზების მიმართ (73.3%).

დიაგრამა 25.

აჭარა, ასევე ლიდერობს რუსების მიმართ პოზიტიური შეფასებებით. მათ კარგ
ადამიანებად რეგიონში გამოკითხული მოსახლეობის 71% მიიჩნევს, მაშინ
როცა თბილისში ეს მაჩვენებელი 64.1%-ია, ხოლო სამეგრელოში - 51.3%.
რეგიონში მცხოვრებ ქრისტიანებში რუსებისადმი პოზიტიური შეფასება
(73.4%) აღემატება მუსლიმებში აღნუსხულ მაჩვენებელს (65.6%), ხოლო
უარყოფითი დამოკიდებულება კი, პირიქით, მუსლიმებში რამდენამდე
მეტი აღმოჩნდა (26.5%), ვიდრე - ქრისტიანებში (19.8%) (იხ. დიაგრამა 26).
აჭარაში ჩატარებულ ფოკუს-ჯგუფებში რესპონდენტებმა განმარტეს, რომ
რუსების მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება უმეტესად პირადი
გამოცდილებით არის ნაკარნახები და მათი უმრავლესობის შეფასება,
საბოლოო ჯამში, მაინც კონკრეტულ ინდივიდთანაა დაკავშირებული.
გარდა ამისა, აჭარაში ჯერ კიდევ ძლიერია საბჭოთა ნარატივები, ხოლო
ენობრივი, ეკონომიკური და ნათესაური ასპექტები (ტურისტულ სფეროში
დასაქმებული მოსახლეობა რუსულს უკეთ ფლობს და ტურისტებთან
ამ ენაზე ურთიერთობს, ასევე ბევრი შერეული ოჯახიცაა) დამატებით
ტრიგერს წარმოადგენს.
კიდევ ერთი საყურადღებო ფაქტორი გამოვლინდა - ადგილობრივი
მოსახლეობის აღქმა მათ მიმართ რუსების არააგრესიულ და თურქების
აგრესიულ
დამოკიდებულებაზე,
რაც
აჭარის
რესპონდენტების
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დიაგრამა 26.
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მნიშნვნელოვანი ნაწილისთვის ძალზედ სენსიტიური საკითხია.
ყოველივე ეს შემდგომში რუსი ხალხის მიმართ რეგიონის მოსახლეობის
დამოკიდებულებაზეც აისახება.

„რუსი ტურისტი იქცევა ზრდილობიანად, თავზე არ
გაზის, შეურაცხყოფას არ გაყენებს, შენთან ურთიერთობით
გახარებულია, ამას გაგრძნობინებს, თბილად გექცევა. ზოგს
ცოლ-შვილი ჰყავს რუსეთში.“84
საგულისხმოა,
რომ
რუსებისადმი
უარყოფითად
განწყობილი
რესპონდენტები ძირითადად ის კატეგორიაა, ვინც ნებისმიერი უცხოელის
რეგიონში კომპაქტურად დამკვიდრებას ეწინააღმდეგება.
თურქებთან მიმართებით აჭარაში შეფასებები გაყოფილია: რესპონდენტთა
ერთი ნაწილი (46.3%) მათ კარგ ადამიანებად მიიჩნევს, ხოლო მეორე,
თითქმის ამდენივე (44.7%), ამ მოსაზრებას არ იზიარებს.
მსგავსი კონტრასტული დამოკიდებულებაა როგორც ქრისტიანებში,
ისე - მუსლიმებში, თუმცა განსხვავებული ტენდენციით. ქრისტიანი
რესპონდენტების თითქმის ნახევარი (48.5%) მიიჩნევს, რომ თურქების
უმრავლესობა კარგი ადამიანია, თუმცა, ასევე დიდია იმ რესპონდენტების
84

აჭარა, ქრისტიანი მამაკაცი.

რაოდენობაც (42.7%), ვინც საპირისპირო პოზიციაზეა. მუსლიმებში კი,
პირიქით, კეთილგანწყობილთა რაოდენობა (42.3%) რამდენამდე ჩამორჩება
ნეგატიურად განყობილთა მაჩვენებელს (48.8%) (იხ. დიაგრამა 27).
დიაგრამა 27.
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თურქების მიმართ ნეგატიური განწყობა ფოკუს-ჯგუფის რესპონდენტებმა
დიდწილად დაუკავშირეს რეგიონში მათ მომრავლებას, კომპაქტური
დასახლებების გაჩენას, აქტიურ ეკონომიკურ საქმიანობას. ღრმად არის
ფესვგადგმული აღქმა, თითქოს ისინი გამომწვევად იქცევიან და აქვთ
იმპერიალისტური ზრახვები, რაც ეფუძნება მათ მოსაზრებას, რომ ბათუმი
თურქეთის ნაწილია. ფოკუს-ჯფუფების მონაწილეებმა მაგალითად
მოიყვანეს ქუთაისის ქუჩა, სადაც „ფაქტობრივად მინი-თურქეთია“,
როგორც ბათუმისთვის უცხო, არაორგანული ელემენტი:

„ქუთაისის ქუჩაზე მომუშავე ქართველებიც კი თურქულად
ელაპარაკებიან ქართველებს. პატარა თურქეთია, რა.“85
გვხვდებოდა შემწყნარებლური განწყობაც. რესპონდენტების ნაწილის
აზრით, თურქები რეგიონის მრავალფეროვნებასა და ეკონომიკურ
განვითარებას უწყობენ ხელს.
85

აჭარა, 25- ქრისტიანი მამაკაცი.

„თურქული ქუჩები ხიბლს მატებს ჩვენს ქალაქს.“86
„სულ არ მაწუხებს თურქული რესტორნები ქუთაისის ქუჩაზე.
პირიქით, ძალიან მომწონს ეს ქუჩა და სტუმრებიც მიმყავსხოლმე მანდ.”87
საგულისხმოა, რომ რესპონდენტთა ეს ნაწილი თურქებისადმი აგრესიულ
დამოკიდებულებას
„აჭარაში
მოზღვავებული
თურქოფობიით“
ხსნის და ამას რამდენიმე არგუმენტით ამყარებს: ა) ანტითურქული
პროპაგანდა ზოგიერთი პოლიტიკური ძალის მხრიდან, რომლებიც,
ასევე მანიპულირებენ ყარსის ხელშეკრულების ვადის ამოწურვით, რაც
თითქოსდა თურქეთისთვის ტერიტორიული პრეტენზიის საფუძველი
შეიძლება გახდეს; ბ) რელიგიური ფაქტორი, ვინაიდან „საქართველო
ითვლება მართლმადიდებელ ქვეყნად“ 88; გ) სოციალურ-ეკონომიკური
ფაქტორი, ვინაიდან „მდიდარი თურქების მიერ ღარიბი ქართველების
დასაქმება“89 იწვევს რეგიონის მოსახლეობის გაღიზიანებას.
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ამ პოზიციის გამზიარებლები აღნიშნავენ, რომ ანტითურქულ
განწყობას რადიკალური პოლიტიკური ძალებიც კვებავენ, რომლებიც
აგრესიულ აქციებს მართავენ ბათუმში გარკვეული თანხის
სანაცვლოდ ხდება ახალგაზრდების მობილიზება და თურქებისადმი
საჯარო, დემონსტრაციულად გამომწვევი ქმედებების სტიმულირება.
საგულისხმოა, რომ ამ რადიკალური ჯგუფების ყურადღების მიღმა
რატომღაც რუსები რჩებიან, რომლებიც „ბევრად მეტნი არიან ბათუმში,
ბევრად მეტს აქვს მიღებული მოქალაქეობა და ბევრად მეტი ფლობს
უძრავ ქონებას“90.
ჩინელების
უმრავლესობის
მიმართ
დადებითად
განწყობილია
რესპონდენტების 43.7%. მართალია, აჭარაში მცხოვრები მუსლიმი
ქართველების მნიშვნელოვანი ნაწილის (40.7%) აზრით, ჩინელების
უმრავლესობა კარგი ადამიანია, თუმცა ასევე დიდია მათ მიმართ
უარყოფითად განწყობილთა რაოდენობაც (31.5%). რაც შეეხება
აჭარაში გამოკითხულ ქრისტიანებს, ისინი მუსლიმებზე უფრო მეტად
კეთილგანწყობილნი აღმოჩნდნენ - 45.5% ჩინელების უმრავლესობას
დადებითად აფასებს.
აჭარაში
86
87
88
89
90

დადებითი

შეფასებები

აჭარა, ქრისტიანი ქალი.
იქვე.
აჭარა, 25- მუსლიმი მამაკაცი.
იქვე.
იქვე.

ყველაზე

ძლიერია

მუსლიმი

ქართველების91 მიმართ (88.6%), მაშინ როცა თბილისში გამოკითხულთა
67.4%, ხოლო სამეგრელოში მხოლოდ 38.4% მიიჩნევს მათ კარგ
ადამიანებად. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ სამეგრელოში
გამოკითხული მოსახლეობის 37.1%-მა, ასევე თბილისელ რესპონდენტთა
17.9%-მა არ იცის, მუსლიმი ქართველების უმრავლესობა კარგი ადამიანია
თუ არა.
საგულისხმოა, რომ აჭარაში მცხოვრები ქრისტიანების აბსოლუტური
უმრავლესობა (87.1%) კეთილგანწყობილია მუსლიმი ქართველების
მიმართ. თუმცა საყურადღებოა მუსლიმი ქართველების მიმართ
ფოკუს-ჯგუფებში, კერძოდ, ქრისტიან რესპონდენტებში გამოვლენილი
ორაზროვანი განწყობა. ერთი მხრივ, ისინი მუსლიმ ქართველებს
საკუთარი კულტურის ნაწილად მიიჩნევენ, ხოლო მეორე მხრივ,
აღნიშნავენ, რომ ქართული იდენტობის მნიშნველოვანი განმსაზღვრელი
ფაქტორი სწორედ სარწმუნოებაა. ეს განწყობა ძირითადად გამოიკვეთა
სამეგრელოში92. თბილისელმა რესპონდენტებმა კი აღნიშნეს, რომ
„იცნობენ ახალგაზრდებს, ვისაც აქვს ისლამოფობია და ის, მათ შორის,
მუსლიმ ქართველებზეც ვრცელდება“93.
მიგნებები:
ÂÂსამ რეგიონს შორის აჭარა ლიდერობს აფხაზებისა და რუსებისადმი
დადებითი შეფასებებით. საგულისხმოა, რომ რუსების მიმართ მეტ
კეთილგანწყობას ავლენენ ქრისტიანები, ხოლო აფხაზების მიმართ
- მუსლიმები, იმდენად, რომ თავიანთი თემის წარმომადგენლების
მერე სწორედ აფხაზებს აფასებენ ყველაზე პოზიტიურად.
ÂÂაჭარაში თითქმის იდენტურია დამოკიდებულება თურქებისა
და ჩინელების მიმართ. ორივე შემთხვევაში პოზიტიური და
ნეგატიური შეფასებები თითქმის თანაბრადაა გაყოფილი, თუმცა
ორივე შემთხვევაში ქრისტიანები უფრო კეთილგაწყობილნი
აღმოჩნდნენ ამ ერების წარმომადგენლების მიმართ. მუსლიმებში
თურქების მიმართ ნეგატიური განწყობა მეტია, ვიდრე ქრისტიანებში.
ÂÂმუსლიმი ქართველების მიმართ ყველაზე პოზიტიური განწყობა
სამ რეგიონს შორის აჭარაშია, მათ შორის ქრისტიანებში.

91
მოიაზრებიან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები ისლამის
მიმდევარი ეთნიკური ქართველები, რომელთაც კვლევის ამ და სხვა ნაწილებში
რელიგიურ ჯგუფად განვიხილავთ.
92
სამეგრელო, მამაკაცი.
93
თბილისი, 25- ქალი.
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ეთნიკური ჯგუფების/ერების საქართველოსადმი
დამოკიდებულება
ქვემოთ მოყვანილია აჭარის რესპონდენტების შეფასება - თუ როგორია
სხვადასხვა ეთნოსების/ერების დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ.
რეგიონის მოსახლეობის 31.5% მიიჩნევს, რომ თურქების უმრავლესობას
საქართველოსთვის კარგი სურს, ხოლო 57.5% ამას არ ეთანხმება.
საგულისხმოა, რომ როგორც ქრისტიანების, ისე მუსლიმების შეფასებები
უფრო მეტად ნეგატიურ ელფერს იძენს, როცა საუბარია თურქების
განწყობაზე საქართველოს მიმართ. ქრისტიანი რესპონდენტების 27.9%
მიიჩნევს, რომ თურქების უმრავლესობას საქართველოსთვის კარგი
სურს, მაშინ როცა უარყოფით ველში დაფიქსირებული პასუხები 60.4%-ს
შეადგენს. მსგავსია მუსლიმ რესპონდენტებში აღნუსხული ტენდენციაც:
36.9% იზიარებს მოსაზრებას თურქების კეთილგანწყობის თაობაზე,
ხოლო 54.2% უარყოფს მას (იხ. დიაგრამა 28).
დიაგრამა 28.
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ფოკუს-ჯგუფებმა აჩვენა, რომ მიღებული რაოდენობრივი გამოკითხვის
შედეგები ძირითადად რეგიონში თურქების „აგრესიული ქცევის“ აღქმას
უკავშირდება, რაც, რესპონდენტების უმეტესობის აზრით, საქართველოს
მიმართ თურქეთის პოლიტიკითაა განპირობებული და პერსპექტივაში
მათი მხრიდან ტერიტორიული საკითხის დაყენების საფრთხეს შეიცავს. ამ
კონტექსტში კი, მათი აზრით, თურქეთი საქართველოსთვის არანაკლები
საფრთხის შემცველია, ვიდრე - რუსეთი.

„ნებისმიერი გეტყვის, რომ რუსეთი ოკუპანტია, მაგრამ
ნებისმიერი თურქისგან იგრძნობ, რომ აჭარა არის
თურქებისთვის წართმეული, რომ ბათუმი არის თურქეთის
და ისინი მას დაიბრუნებენ.“94
„მთელი რიგი სოფლებია შუახევისკენ, სადაც სერიოზული
თურქული პროპაგანდა მიდის. ბათუმზე განსაკუთრებული
პრეტენზია აქვთ.“95
„თურქები ძალიან გამომწვევად იქცევიან ბათუმში, ქუთაისის
ქუჩაზე თურქული დროშები აქვთ გადმოფენილი.”96
„ქუთაისის ქუჩაზე ქართულ საუბარს ვერ გაიგებთ. უბრალოდ,
თურქეთი გგონია.“97
„თურქებს გადმოჰყავთ თავიანთი გიდები, რომლებიც
ეუბნებიან თურქ ტურისტებს, რომ აჭარა თურქეთია.”98
„თურქეთში სკოლებში ასწავლიან, რომ აჭარა მათი შემადგენელი
ნაწილია. ღარიბი ქართველებიც მიჰყავთ იქ სასწავლებლად.”99
რესპონდენტთა განწყობის მიხედვით, თურქული გავლენა საკმაოდ
მომძლავრებულია ბათუმში, რაც, პირველ რიგში, ეკონომიკური
საქმიანობის გაძლიერებასა და მეჩეთების მშენებლობას უკავშირდება.
რესპონდენტების ეს ნაწილი აღნიშნავს, რომ ამ საკითხებს ნაკლები
ყურადღება ეთმობა ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან.

„თურქეთი აშენებს მეჩეთებს. მთავრობაც კი ვერ
ეწინააღმდეგება. ტურიზმშიც არიან ძალიან დომინანტურად
94
95
96
97
98
99

აჭარა, ქრისტიანი მამაკაცი.
იქვე.
აჭარა, ქრისტიანი ქალი.
იქვე.
იქვე.
იქვე.
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წარმოდგენილი, ინვესტიციებიც ძირითადად თურქულია.“100
გარდა ამისა, აღინიშნა, რომ თურქეთი ფინანსურ სახსრებსაც გამოყოფს
რეგიონში საკუთარი გავლენის განმტკიცებისთვის, რასაც თურქეთში
რელიგიული განათლების მიღების ხელშეწყობითა და აჭარაში
მედრესეების მხარდაჭერით ახორციელებს. ზოგიერთი რესპონდენტი,
ასევე მიიჩნევს, რომ აჭარაში ბოლო დროს ფეხი მოიკიდა და გაძლიერდა
რადიკალური ისლამური მიმდინარეობები.

„თურქეთი გამოყოფს სახელმწიფო სტიპენდიას, თუ შეისწავლი
თეოლოგიას. ეს თურქული პროპაგანდის ნაწილია.”101
„ბეჭდავენ ქართულ ენაზე წიგნებს. ჩვენ წარმოდგენა არ გვაქვს,
რას ასწავლიან ე.წ მედრესეებში, არ ვიცით პროგრამები.
თურქებს აქვთ კავშირი მუსლიმურ სამმართველოსთან.”102
„მედრესეების სასწავლებლები ზედმეტად ბევრია. თურქეთი
ფულითა და რელიგიით ცდილობს თავისი პოლიტიკის
გატარებას. მედრესეებში ქართულ სიტყვას ვერ გაიგებ,
მხოლოდ თურქულად და არაბულად საუბრობენ.“103
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ამ მხრივ, კონტრარგუმენტები მუსლიმმა რესპონდენტებმა წარმოადგინეს.
მათი თქმით, მოსაზრება, რომ ახალგაზრდების სწავლა მედრესეებში
(როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში) შეიძლება იყოს მიმართული
საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ, მცდარია, ვინაიდან იქ მხოლოდ
რელიგიურ რიტუალებს ასწავლიან, ისიც მცირე დოზით. საქართველოში
მოქმედი მედრესეები კი პანსიონის ტიპისაა და ძირითადად ერთიანი
ეროვნული გამოცდებისთვის მომზადებას ემსახურება. რაც შეეხება
უცხოეთში თეოლოგიური განათლების მიღებას, ის განპირობებულია
მუსლიმების მიერ ადგილზე სრულყოფილი თეოლოგიური განათლების
მიღების შესაძლებლობის არარსებობით.

„მედრესეების სასწავლებლების ძირითადი საქმიანობა
ეროვნული გამოცდებისთვის მომზადებაა. ხულოში ძალიან
მწირია კადრები სკოლებში, რის გამოც ვერ სწავლობენ
ბავშვები და მერე ანაწილებენ ეგეთ სასწავლებლებში,
რომ მოემზადონ უმაღლესში ჩასაბარებლად. რელიგიური
გაკვეთილები კი კვირაში 2-3 საათს არ აღემატება, ისიც
100
101
102
103

აჭარა, ქრისტიანი მამაკაცი.
აჭარა, ქრისტიანი ქალი.
იქვე.
აჭარა, 25- ქრისტიანი მამაკაცი.

მხოლოდ შაბათ-კვირას.“104
„მედრესეები საჭიროებებიდან გამომდინარე არსებობს.
თუ სახელმწიფომ გაატარა ქმედითი რეფორმები ზოგადი
განათლების სისტემაში, რელიგიური სასწავლებლები
გაქრება, მათი საჭიროება აღარ იქნება.“105
თბილისსა (34.1%) და სამეგრელოსთან (30.1%) შედარებით, აჭარის
რეგიონი გამოირჩევა რუსებისადმი პოზიტიური შეფასებით, რომ
რუსების უმრავლესობას საქართველოსთვის კარგი უნდა (ამ დებულებას
ეთანხმება აჭარაში გამოკითხულთა 42.3%). თუმცა გამოკითხული
მოსახლეობის უფრო დიდ ნაწილს (48.3%), სხვა ორი მიზნობრივი
რეგიონის რესპონდენტთა მსგავსად, არ სჯერა საქართველოს მიმართ
რუსების კეთილგანწყობის.
მსგავსი სურათი გამოიკვეთა აღმსარებლობის ჭრილშიც. პოზიტიური
განწყობა
რამდენადმე მეტია ქრისტიანებში, ხოლო ნეგატიური მუსლიმებში. კერძოდ, ქრიატიანების 42.5% და მუსლიმების 40% მიიჩნევს,
რომ რუსების უმრავლესობა საქართველოსადმი კეთილგანწყობილია,
ხოლო რესპონდენტთა შედარებით უფრო დიდი ნაწილი (ქრისტიანების
48%, მუსლიმების 50%) - სკეპტიკურადაა განწყობილი (იხ. დიაგრამა 29).
დიაგრამა 29.
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აჭარა, მუსლიმი მამაკაცი.
იქვე.
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მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონის რესპონდენტებში რუსების
საქართველოსადმი დამოკიდებულება რუსეთის მიერ საქართველოს
ტერიტორიების ოკუპაციასთან ასოცირდება, მათი დიდი ნაწილი
ყურადღებას იმ გარემოებაზეც ამახვილებს, რომ მნიშვნელოვანია
რუსი ხალხისა და რუსეთის სახელმწიფო პოლიტიკის ერთმანეთისაგან
გამიჯვნა. ამ პოზიციის გამზიარებლებს, ასევე მიაჩნიათ, რომ რუსების
უმრავლესობა პუტინისეული პოლიტიკის „მძევალია“ და ყალბ
საინფორმაციო ნაკადში „იხრჩობა“.
აჭარის რეგიონის რესპონდენტები ყველაზე მეტად ეთანხმებიან (31.7%),
ასევე ყველაზე ნაკლებად უარყოფენ (42.4%) ჩინელების უმრავლესობის
საქართველოსადმი
კეთილგანწყობას.
თბილისში
ჩინელების
დამოკიდებულებას დადებითად აფასებს რესპონდენტთა 29.3%, ხოლო
სამეგრელოში - 14.2%. რაც შეეხება უარყოფით შეფასებებს, თბილისში
ასეთ რესპონდენტთა რაოდენობა 43.3%-ია, ხოლო სამეგრელოში - 51.5%.
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მიგნებები:
ÂÂაჭარაში (როგორც ჯამურად რეგიონში, ისე აღმსარებლობის
ჭრილში) დომინირებს ნეგატიური შეფასებები სამივე ეროვნების
წარმომადგენლებისადმი, როცა საქმე ეხება მათ განწყობას
საქართველოს მიმართ. ანუ, გამოკითხულთა უმრავლესობას
რუსების, თურქებისა და ჩინელების კეთილგანწყობის არ სჯერა.
ÂÂყველაზე მეტად აჭარის რესპონდენტები (მათ შორის
აღმსარებლობის
ჭრილში)
რუსების
უმრავლესობის
კეთილგანწყობას ეთანხმებიან.
ÂÂყველაზე მეტად აჭარის რესპონდენტები (მათ შორის
აღმსარებლობის ჭრილში) კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ
საქართველოსადმი თურქების უმრავლესობის კეთილგანწყობას.
ÂÂრაც
შეეხება
ჩინელებს,
მართალია,
მათდამი
აჭარის
რესპონდენტების დადებითი შეფასება ისეთივე დაბალია,
როგორც თურქებისადმი, თუმცა ჩინელების მიმართ ნეგატიური
განწყობა, თურქებთან შედარებით, მნიშვნელოვნად ნაკლებია.
კვლევამ გამოავლინა მცირედი განსხვავება ქრისტიანებსა და მუსლიმებს
შორის, როცა საქმე ეხება თურქი ხალხისა და მათი საქართველოსადმი
დამოკიდებულების შეფასებას. კერძოდ, თურქების უმრავლესობაზე უფრო
ცუდი წარმოდგენა მუსლიმ ქართველებს აქვთ, ვიდრე - ქრისტიანებს,
მაგრამ მოსაზრებას, რომ თურქებს საქართველოსთვის ცუდი უნდათ,
უფრო მეტად ქრისტიანები ემხრობიან ვიდრე - მუსლიმები. თურქების,
რუსებისა და ჩინელების საქართველოსადმი დამოკიდებუ-ლებაზე
მიღებული ნეგატიური შეფასებები განსაკუთრებით საგულისხმოა
ამ ეროვნების წარმომადგენელთა უმრავლესობის მიმართ აჭარის

რეგიონის მოსახლეობის (საერთო ჯამში) დადებითი განწყობის ფონზე.
აქედან გამომდინარე, სახეზეა გარკვეულწილად წინააღმდეგობრივი
დამოკიდებულება სხვადასხვა ხალხის მიმართ, რომელთა უმრავლესობას
აჭარაში გამოკითხული მოსახლეობა, ერთი მხრივ, კარგ ადამიანებად
მიიჩნევს, თუმცა ამავდროულად ეჭვი შეაქვს მათ კეთილგანწყობაში
საქართველოს მიმართ.
თურქებთან დაკავშირებით ეს შეიძლება აიხსნას მძიმე ისტორიული
მეხსიერებით, თუმცა ამ ლოგიკას თუ მივყვებით, გაუგებარია ჩინელებთან
მიმართებით მიღებული შედეგი, რომელთანაც მსგავსი ისტორიული
ბმა აჭარის მოსახლეობას არ აქვს. ეს მიგნება მით უფრო საგულისხმოა
რუსების მიმართ ბევრად დადებითი დამოკიდებულების ფონზე, თანაც
მაშინ, როცა რუსეთის სახელმწიფოსთან საქართველოს ამჟამადაც აქვს
კონფლიქტი და მას ოკუპირებული აქვს ქართული ტერიტორიები.
კვლევამ აჩვენა, რომ ამა თუ იმ ეროვნების წარმომადგენელეთა შეფასებისას
რესპონდენტები პირადი გამოცდილებით ხელმძღვანელობენ, ამ
ხალხების საქართველოსადმი დამოკიდებულებას კი სახელმწიფოებრივ
ჭრილში აფასებენ, რაც განაპირობებს ამ ორი დებულების შემთხვევაში
მიღებულ განსხვავებულ შედეგებს. ანუ, ერთ შემთხვევაში ადამიანების
უმრავლესობა ინდივიდია, ხოლო მეორე შემთხვევაში - სახელმწიფო.
სწორედ ამით შეიძლება აიხსნას ის გარემოება, რომ რუსი ხალხი კარგია,
ხოლო რუსეთი - მტერი.

სხვა ეთნოსის/ეროვნების/რელიგიის ადამიანთან ოჯახის
შექმნა
გამოკითხვის ფარგლებში შეფასდა გერმანელთან, უკრაინელთან,
რუსთან, თურქთან, ჩინელთან, მუსლიმ ქართველსა თუ აფხაზთან
ოჯახის შექმნისადმი რეგიონის რესპონდენტების დამოკიდებულება.
ამგვარად, სხვადასხვა ეთნიკური, ეროვნული და რელიგიური
ჯგუფისადმი დამოკიდებულების გამოსავლენად, რესპონდენტებისთვის
შეირჩა სიტუაციური შეთავაზება - „დავუშვათ, გყავთ შვილი, რომელსაც
სურს, ოჯახი შექმნას განსხვავებული ეროვნების/აღმსარებლობის
მქონე ადამიანთან ერთად. შეეცდებით თუ არა, შეაცვლევინოთ ეს
გადაწყვეტილება?“
გამოკითხვა აჩვენებს, რომ აჭარის რეგიონში გამოკითხულ რესპონდენტთა
უმრავლესობა (60.9%) არ შეეცდება შვილს გერმანელთან ერთად ოჯახის
შექმნის გადაწყვეტილება შეაცვლევინოს. ქრისტიანები რამდენადმე
უფრო ლოიალურნი აღმოჩნდნენ შვილის გერმანელზე დაქორწინების
მიმართ (68.8%), ვიდრე - მუსლიმები (57.6%).
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გამოკითხულთა უმრავლესობა (59%), ასევე დადებითად უყურებს
რუსთან ოჯახის შექმნის საკითხს. ქრისტიანები კვლავ უფრო ლოიალურნი
აღმოჩნდნენ რუსთან დაქორწინების მიმართ: 61.4% აღნიშნავს, რომ, არ
შეეცდება შვილის გადაწყვეტილების შეცვლას. ისლამის მიმდევართა
შემთხვევაში ამ პოზიციას რესპონდენტთა 52.6% იზიარებს. რაც შეეხება
გადაწყვეტილების შეცვლის მომხრეებს, ქრისტიანებთან შედარებით,
მუსლიმები უფრო ხისტები აღმოჩნდნენ: ქრისტიანების 32.2% და
მუსლიმების 40% შეეცდება რუსთან ქორწინების თაობაზე შვილის
გადაწყვეტილების შეცვლას.
ამ მხრივ მიღებული რაოდენობრივი კვლევის შედეგები აჭარაში
ჩატარებულ ფოკუს-ჯგუფებში იმით აიხსნა, რომ რეგიონში ოდითგანვე
იყვნენ შერეული ოჯახები და ადგილობრივ მოსაცლეობას დღემდე
მჭიდრო ურთიერთობა აქვთ რუსებსა და რუსეთთან.
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უკრაინელთან ოჯახის შექმნას აჭარის რეგიონში გამოკითხულთა
უმრავლესობა (61.4%) მიესალმება და არ შეეცდება შვილს გადაწყვეტილება
შეაცვლევინოს. აღმსარებლობის ჭრილში კვლავ ნარჩუნდება ტენდენცია:
აჭარაში გამოკითხულ მუსლიმებს შორის 58.6% მიუთითებს, რომ არ
შეეცდებოდა შვილს გადაწყვეტილება შეეცვლა, თუ ის უკრაინელზე
იქორწინებდა, ქრისტიანებს შორის ეს განწყობა უფრო ძლიერია და 67.8%ს უტოლდება.
რესპონდენტების შეხედულება იცვლება, როდესაც საქმე ეხება თურქთან
ან ჩინელთან ოჯახის შექმნას. თურქთან ოჯახის შექმნას დადებითად
უყურებს გამოკითხულთა 40.3%, ხოლო ჩინელთან კიდევ უფრო ნაკლები
- 38.7%. ორივე შემთხვევაში, რესპონდენტთა უმრავლესობა და თითქმის
იდენტური რაოდენობა ნეგატიურად უყურებს ამგვარ ქორწინებას.
მაჩვენებლები შემდეგნაირად გადანაწილდა: თურქთან ერთად ოჯახის
შექმნის გადაწყვეტილების შეცვლის მცდელობა ექნებოდა 53%-ს, ხოლო
ჩინელთან - 54.2%-ს.
საგულისხმოა, რომ თურქებთან მიმართებით მუსლიმი ქართველები
რამდენადმე უფრო ლოიალურები აღმოჩდნენ, თუმცა ორივე
ჯგუფში ნეგატიური დამოკიდებულება სჭარბობს. კერძოდ, მუსლიმი
ქართველების 42.3%, ხოლო ქრისტიანი ქართველების 38.7% არ
შეეცდებოდა შვილისთვის გადაწყვეტილების შეცვლას, თუ ის თურქზე
იქორწინებდა. ამავდროულად, მუსლიმების 49.3% და ქრისტიანების
54.8% საპირისპირო პოზიციაზეა და აცხადებს, რომ თურქთან ერთად
ოჯახის შექმნის გადაწყვეტილების შეცვლის მცდელობა ექნება.
რაც

შეეხება

ჩინელთან

ოჯახის

შექმნას,

ამ

შემთხვევაში

ორივე

ჯგუფში თანხვედრაა როგორც დადებით, ისე უარყოფით ასპექტში.
საგულისხმოა, რომ ქრისტიანი და მუსლიმი ქართველების უმრავლესობა
ამგვარი ქორწინების წინააღმდეგია. უფრო კონკრეტულად, ქრისტიანი
ქართველების 38.4% და მუსლიმი ქართველების 37.7% პოზიტიურად
უყურებს შვილის ქორწინებას ჩინელთან, თუმცა, როგორც უკვე აღინიშნა,
ნეგატიური განწყობა უფრო ძლიერია: ქრისტიანი რესპონდენტების 54.5%
და მუსლიმი რესპონდენტების 54% აცხადებს, რომ შეეცდებოდა შვილის
გადაწყვეტილების შეცვლას.
რეგიონის რესპონდენტების 58.2% არ შეეწინააღმდეგებოდა შვილის
აფხაზთან ქორწინებას და, შესაბამისად, არ შეეცდებოდა მისი
გადაწყვეტილების შეცვლას. აფხაზთან ოჯახის შექმნის წინააღმდეგია
გამოკითხულთა 31.9%.
ოჯახის შექმნისადმი დამოკიდებულების მხრივ რესპონდენტებმა
მუსლიმი ქართველებიც შეაფასეს. როგორც აღმოჩნდა, რეგიონის
რესპონდენტების დიდი უმრავლესობა (73%) შვილის გადაწყვეტილების
შეცვლას არ შეეცდება.
მუსლიმ ქართველთან ქორწინებას ბევრად უფრო პოზიტიურად თავად
მუსლიმი ქართველები უყურებენ. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა
(91.6%) ამბობს, რომ არ შეეცდება შეაცვლევინოს შვილს გადაწყვეტილება,
თუ ის მუსლიმ ქართველზე ქორწინებას გადაწყვეტს. ქრისტიანული
აღმსარებლობის რესპონდენტებს შორის ამ მოსაზრებას გაცილებით
ნაკლები იზიარებს, ამასთან, კვლავ უმრავლესობა (69.6%).
გასათვალისწინებელია სხვა მიზნობრივ რეგიონებში ამ მხრივ
მიღებული შედეგები. თბილისელებში მუსლიმ ქართველთან ერთად
ოჯახის შექმნასთან დაკავშირებით მოსაზრებები გაიყო: ერთი ნაწილი
(45.4%) შვილის ამ გადაწყვეტილებას არ ეწინააღმდეგება, ხოლო მეორე,
პრაქტიკულად იდენტური ნაწილი (44.7%) - აპროტესტებს. სამეგრელოში
კი, ნეგატიური დამოკიდებულებაა დომინანტური მუსლიმ ქართველებთან
მიმართებით: ამ გადაწყვეტილებას არ ეწინააღმდეგება რესპონდენტთა
19.5%, მაშინ როცა 74% აპროტესტებს მას.
საგულისხმოა,
რომ
მუსლიმ
ქართველთან
ქორწინებისადმი
დამოკიდებულება სამეგრელოსა და თბილისში ჩატარებულ ფოკუსჯგუფებშიც გაიყო. ამ საკითხზე საუბრისას რესპონდენტებმა გარკვეული
სიფრთხილე გამოიჩინეს, თუმცა კატეგორიული პოზიციებიც გამოვლინდა.
როცა საქმე ქორწინებას ეხება, რესპონდენტთა ამ ნაწილისთვის რელიგია
სხვა დანარჩენ ფაქტორებზე, მათ შორის ეთნიკურობაზე მეტად
მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა.
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„მე არ გავყვებოდი ცოლად მუსლიმს, არც კათოლიკეს
და არც სხვა სარწმუნოების წარმომადგენელს. მხოლოდ
მართლმადიდებელს.“106
„მე, მაგალითად, არ მოვიყვან სხვა სარწმუნეობის ადამიანს
ცოლად, რაც უნდა სიყვარული მქონდეს, ღმერთი მაინც
უფრო მეტად მიყვარს.“107
„ჩემ შემთხვევაში გამოვრიცხავ მუსულმანთან ერთად ვიყო,
თუმცა სხვას ხელს არ შევუშლი.“108
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მიგნებები:
ÂÂმუსლიმ ქართველებთან ქორწინების შესაძლებლობას ყველაზე
პოზიტიურად აჭარის რესპონდენტები აღიქვამენ, თუმცა ეს
განწყობა გაცილებით ძლიერია თავად მუსლიმებში, ვიდრე ქრისტიანებში.
ÂÂმუსლიმ ქართველებთან ქორწინება ყველაზე მიუღებელი
სამეგრელოში გამოკითხული მოსახლეობისთვის აღმოჩნდა.
ÂÂაჭარის
რესპონდენტების
უმრავლესობა
უფრო
კეთილგანწყობილია, როცა საქმე გერმანელთან, უკრაინელთან,
რუსთან, მუსლიმ ქართველსა და აფხაზთან საერთო ოჯახის შექმნას
ეხება, ხოლო თურქსა და ჩინელთან მიმართებით ეს მაჩვენებელი
ბევრად დაბალია და დომინირებს ნეგატიური შეხედულებები (ეს
ტენდენცია აღმსარებლობის ჭრილშიც ნარჩუნდება).
ÂÂქრისტიანებთან შედარებით, მუსლიმები უფრო ლოიალურები
არიან თურქთან ოჯახის შექმნის შესაძლებლობის მიმართ.
ამავდროულად, მუსლიმებისთვისაც უფრო მისაღებია ოჯახის
შექმნა რუსთან, ვიდრე - თურქთან.
ქორწინების შემთხვევაში, სავარაუდოდ, რელიგიური ფაქტორი
განმსაზღვრელია და მეტი უპირატესობა ენიჭება ქრისტიანული
სარწმუნოების წარმომადგენლებს, გარდა შიდა კონტექსტისა, რაც
გულისხმობს მუსლიმ ქართველებთან ქორწინების შესაძლებლობას.
მეორე მხრივ, საგულისხმოა, რომ აჭარაში სახეზეა სხვა ეროვნების/
სარწმუნოების წარმომადგენელთან ქორწინების მიუღებლობა, გარდა
მუსლიმი ქართველებისა, რაც შეიძლება წარმოადგენდეს ეთნიკური
ნაციონალიზმის ერთ-ერთ ფორმას.
106
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სამეგრელო, ქალი.
სამეგრელო, მამაკაცი.
თბილისი, 25- ქალი.

უცხოელი ტურისტებისადმი დამოკიდებულება
კვლევის ფარგლებში განისაზღვრა, აგრეთვე, აჭარის რესპონდენტთა
დამოკიდებულება ისეთ სოციალურ ჯგუფთან მიმართებით, როგორიცაა
უცხოელი ტურისტები.
გამოკითხვამ აჩვენა, რომ აჭარაში, დანარჩენი ორი რეგიონის მსგავსად,
გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა (99%) ქვეყანაში უცხოელი
ტურისტების ჩამოსვლას პოზიტიურ ჭრილში განიხილავს. რესპონდენტთა
მხოლოდ 0.5%-მა მიუთითა, რომ უცხოელი ტურისტების ჩამოსვლას არ
მიესალმება. უარყოფით კონტექსტში მოაზრებულ ტურისტებს შორის
რუსები და თურქები დასახელდა.
მიგნებები:
ÂÂაჭარის რესპონდენტების აბსოლუტური უმრავლესობა მიესალმება
უცხოელი ტურისტების ჩამოსვლას.
ÂÂგამოკითხულთა მიზერული ნაწილი უარყოფითად უყურებს
ტურისტების, კერძოდ, რუსებისა და თურქების საქართველოში
სტუმრობას.

ოკუპაცია vs ტურიზმი
ამ ნაწილში შეჯამებულია აჭარის რესპონდენტების მხრიდან რუსი
ტურისტებისადმი დამოკიდებულება, რუსეთის მიერ საქართველოს
ტერიტორიების ოკუპაციის ფონზე.
სხვა რეგიონების მსგავსად, აჭარაში გამოკითხული მოსახლეობის
გამოკვეთილი უმრავლესობა (86.4%, მათ შორის სრულად ეთანხმება 44.7%)
მიიჩნევს, რომ „რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია
პოლიტიკის საკითხია, რომელმაც რუსი ტურისტების საქართველოში
ჩამოსვლაზე გავლენა არ უნდა იქონიოს“. სამ რეგიონს შორის, აჭარაში
ყველაზე მცირეა იმ რესპონდენტთა წილი (4.1%), ვინც მიიჩნევს, რომ
„რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია უნდა იყოს
საქართველოში რუსი ტურისტების თავისუფალი მოგზაურობის
შემზღუდავი მიზეზი“ (თბილისი - 7.2%, სამეგრელო - 12.4%).
რაოდენობრივი გამოკითხვის შედეგები ფოკუს-ჯგუფებშიც დადასტურდა.
მიუხედავად იმისა, რომ ყველა რესპონდენტი აღიარებს რუსეთის მიერ
საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას, მათი უმრავლესობა, ასევე
ხაზს უსვამს რუსი ხალხისა და რუსეთის სახელმწიფო პოლიტიკის
ერთმანეთისაგან გამიჯვნის აუცილებლობას.
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მიგნებები:
ÂÂაჭარის მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა რუსეთის მიერ
საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას პოლიტიკის საკითხად
მიიჩნევს, რომელმაც რუსი ტურისტების საქართველოში
ჩამოსვლაზე გავლენა არ უნდა იქონიოს.

ხანგრძლივი დროით ჩამოსული უცხოელებისადმი
დამოკიდებულება
კვლევის ეს ნაწილი მოიცავს აჭარის რესპონდენტების განწყობას
საქართველოში სამ თვეზე მეტი ხნით ჩამოსული უცხოელების მიმართ.
აჭარაში 50%-მდე მერყეობს მათი რაოდენობა, ვინც ნეიტრალურ ველში
ავლენს საკუთარ დამოკიდებულებას საქართველოში სამ თვეზე მეტი ხნით
დარჩენილი თურქების მიმართ. სამ რეგიონს შორის, აჭარაში ყველაზე
დიდია როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი დამოკიდებულება
თურქების მიმართ: 16.3% დადებითად უყურებს ამ საკითხს (თბილისი
- 15.4%, სამეგრელო - 11.7%), ხოლო 38.2% - უარყოფითად (თბილისი 29.7%, სამეგრელო - 35.5%).
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საქართველოში ჩამოსული თურქების მიმართ დადებითად განწყობილი
უფრო მეტად მუსლიმები არიან (25.7%), ვიდრე - ქრისტიანები (10.9%).
მეორე მხრივ, ნეიტრალურ დამოკიდებულებას ქრისტიანების 51.0% და
მუსლიმების 32.2% ავლენს.
რაც შეეხება რუსების მიმართ დამოკიდებულებას, აღსანიშნავია, რომ,
როგორც თურქების შემთხვევაში, დიდია (თუმცა ამავდროულად სხვა
რეგიონებთან შედარებით, ყველაზე დაბალი) იმ რესპონდენტთა წილი,
რომლებმაც ნეიტრალური დამოკიდებულება გამოხატეს. თბილისსა
(59.4%) და სამეგრელოსგან (54.3%) განსხვავებით, ეს მაჩვენებელი
აჭარაში 49.6%-ს შეადგენს. დადებით დამოკიდებულებას ავლენს აჭარაში
გამოკითხულთა 27.6%. სამეგრელოსა და თბილისში მსგავს შეფასებას
შედარებით ნაკლები რესპონდენტი ამჟღავნებს (თბილისი - 18.8%,
სამეგრელო - 17.7%). უარყოფითად განწყობილთა რიცხვი კი 20.8%-ს
შეადგენს და თანხვედრაშია სხვა რეგიონების შედეგებთან.
რაც შეეხება ევროპელებს, მათთან მიმართებით დადებით დამოკიდებულებას გამოხატავს 31.5% (თბილისში ეს მაჩვენებელი 28%-ს,
ხოლო სამეგრელოში - 22.8%-ს შეადგენს). უარყოფით პოზიციას კი რესპონდენტების 18.7%. ნეიტრალური რესპონდენტების წილი, როგორც
დანარჩენ ორ ქვეყანასთან მიმართებით, აქაც ყველაზე მაღალია - 48.1%.

მიგნებები:
ÂÂაჭარის რესპონდენტების დაახლოებით ნახევარი ნეიტრალურადაა
განწყობილი საქართველოში სამ თვეზე მეტი ხნით საცხოვრებლად
დარჩენილი თურქების, რუსებისა და ევროპელების მიმართ.
ÂÂყველაზე დადებითად (როგორც რეგიონის მასშტაბით, ისე
სხვა რეგიონებთან შედარებით) აჭარის მოსახლეობა სამ
თვეზე მეტი ხნით ევროპელების ჩამოსვლას აღიქვამს, ხოლო
ყველაზე ნეგატიურად - თურქების (ეს განწყობა უფრო ძლიერია
ქრისტიანებში, ვიდრე - მუსლიმებში).
ÂÂ3 თვეზე მეტი ხნით ჩამოსული რუსების მიმართ დადებით
დამოკიდებულებას გამოკითხულთა მეოთხედზე ოდნავ მეტი
ავლენს, რაც ყველაზე დიდი მაჩვენებელია სხვა რეგიონებთან
შედარებით.

მოქალაქეობის უფლება
კვლევისთვის საინტერესო იყო იმის გარკვევა, თუ როგორია აჭარის
რეგიონის
მოსახლეობის
დამოკიდებულება
უცხოელების
მიერ
საქართველოს მოქალაქეობის მიღების მიმართ (იხ. დიაგრამა 30).
დიაგრამა 30.
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გამოკითხულ რესპონდენტთა გამოკვეთილი უმრავლესობა (73.6%)
მიიჩნევს, რომ თურქებს, შესაბამისი მოთხოვნების დაკმაყოფილების
შემთხვევაში, არ უნდა ჰქონდეთ საქართველოს მოქალაქეობის მიღების
უფლება. მათთვის მოქალაქეობის მინიჭების მომხრეთა რაოდენობა კი
23%-ია. ნეგატიურადაა, ასევე განწყობილი რეგიონის ქრისტიანების 70.9%
და მუსლიმების 78.6%.
რაც შეეხება რუსებისადმი დამოკიდებულებას, აჭარაში გამოკითხული
მოსახლეობის უმრავლესობა - 67.2% არ ემხრობა, ხოლო 29.7% ემხრობა
მათთვის მოქალაქეობის უფლების მინიჭების საკითხს.
მოქალაქეობის მინიჭებას არ ემხრობა ქრისტიანების 62.3% და მუსლიმების
75.8%, საწინააღმდეგო პოზიციაზეა ქრისტიანების დაახლოებით მესამედი
(33.8%) და მუსლიმების 22.3%.
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თურქებთან და რუსებთან შედარებით, ვითარება ოდნავ განსხვავებულია
ევროპელებთან მიმართებით, თანაც მათ სასარგებლოდ. აჭარაში
გამოკითხულთა 30.5% ემხრობა მათთვის მოქალაქეობის მიღების
უფლების მინიჭებას, თუმცა ამ მოსაზრების მიმართ ნეგატიურ
დამოკიდებულებას კვლავ უმრავლესობა ავლენს - 64.7%. კერძოდ,
ნეგატიურადაა განწყობილი ქრისტიანების 60.4%, დადებითად - 34.9%.
მოწინააღმდეგეთა წილი მუსლიმებში გაცილებით მეტია (72.6%), ხოლო
მომხრეთა რაოდენობა - გაცილებით ნაკლები (22.8%).
უცხოელების მიერ მოქალაქეობის მიღებისადმი ნეგატიური განწყობა
ფოკუს-ჯგუფებშიც დადასტურდა. ქრისტიანი მამაკაცების უმრავლესობა
ამ შესაძლებლობას მხოლოდ „ქართულ რეალობასთან ახლოს“109
მყოფთათვის უშვებს, რაც მკაცრ კომპლექსურ კრიტერიუმებს მოიცავს.
მუსლიმები კი ამ საკითხს შედარებით ლოიალურად უყურებენ, რომელთა
უმრავლესობა მხოლოდ მინიმალურ შეზღუდვას ემხრობა. მიუხედავად
ამისა, რესპონდენტთა ეს ნაწილიც აღნიშნავს, რომ „უცხოელების დიდი
ნაკადის შემოდინება და ქვეყანაში დამკვიდრება ქართველებისთვის
ეგზისტენციური საფრთხის შემცველია“110.
ამ მხრივ ყველაზე კატეგორიულები რეგიონში მცხოვრები ქრისტიანი
ქალები
აღმოჩნდნენ.
მათთვის
განსაკუთრებით
მიუღებელია
თურქებისთვის მოქალაქეობის მინიჭება, რაც უკავშირდება მათ
მომრავლებას, კომპაქტურ დასახლებას, ინტენსიურ ეკონომიკურ
საქმიანობას, ისევე როგორც გამომწვევ ქცევას ადგილობრივი
მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების მიმართ.
109
110

აჭარა, ქრისტიანი მამაკაცი.
აჭარა, მუსლიმი მამაკაცი.

„თურქები კალიებივით
მაღიზიანებს.”111

არიან

მომრავლებული,

რაც

„ერთხელ გავიარეთ ქუთაისის ქუჩაზე და თურქი
მამაკაცებისგან ისეთი მზერა ვიგრძენით, რომ იქ გავლა
მეორედ აღარ მომინდება.”112
„ბათუმში თურქებით ვართ შეწუხებული, მარტო ერთი ქუჩა
არ არის პრობლემა, არის სხვა ქუჩებიც. უნდა შეგვეძლოს
თავისუფლად გავლა. მათგან გამოხედვაც საკმარისია,
შეურცხყოფილად რომ იგრძნო თავი.“113
რაც
შეეხება
რეგიონის
ახალგაზრდებს,
მათი
უმრავლესობა
უცხოელებისთვის
მოქალაქეობის
გაცემის
მომხრეა,
თუმცა
სხვადასხვა პირობით (გამოსაცდელი ვადა, კვოტები ცალკეული
ქვეყნებისთვის და ა.შ.). ამავე დროს, ზოგი გარკვეულ პრეფერენციებს
ემხრობა. მაგ, უპირატესობით უნდა სარგებლობდნენ, პირველ რიგში,
უცხოეთში მცხოვრები ქართველები, შემდეგ დასავლეთის ქვეყნების
წარმომადგენლები.
მოქალაქეობის მიღების უფლების მინიჭების ჭრილში, ახალგაზრდები
გარკვეულ სიფრთხილეს მხოლოდ თურქებისა და რუსების მიმართ
იჩენენ. გამოიკვეთა ამ ერების, განსაკუთრებით თურქების საქართველოში
მომრავლების შიშის განცდაც, რამაც შეიძლება მათი დომინირება
გამოწვიოს, ხოლო მოქალაქეობის მასობრივად მიღება იმ კუთხითაცაა
საფრთხილო, რომ შესაძლოა, სამომავლოდ ტერიტორიული მთლიანობისა
და პოლიტიკური საკითხები დადგეს. ახალგაზრდების აზრით,
საქართველოში ორმაგი მოქალაქეობის მქონე თურქების დაცვის ან რაიმე
სხვა საბაბით თურქეთმა შეიძლება აჭარის ანექსიაც კი მოახდინოს, ისევე
როგორც რუსეთმა 2008 წელს გააკეთა.

„შეიძლება თურქეთს პრეტენზია გაუჩნდეს, რომ მის
მოქალაქეებს აქ ატერორებენ და ამის გამო უცბად ჯარი
დაგიყენოს. დღეს აჭარაში 40 ათასი თურქი მოქალაქე
ცხოვრობს.“114
„ბათუმის თურქეთთან მიერთება რომ დადგეს დღის
111
112
113
114

აჭარა, ქრისტიანი ქალი.
იქვე.
იქვე.
აჭარა, 25- ქრისტიანი მამაკაცი.
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წესრიგში, თურქები მაგას დაუჭერენ მხარს.“115
„თურქები დღესაც ამბობენ, რომ ბათუმი მათია.“116
„ადრე თუ გვიან ტერიტორიული საკითხი შეიძლება დადგეს
დღის წესრიგში.“117
„არ ვიცი, როგორი პოლიტიკა აქვს თურქეთს, მაგრამ მათ
უმრავლესობას აქვს იმპერიალისტური აზროვნება. თვლიან,
რომ 300 წელი თუ მათი იყო აჭარა, ე.ი. მათია. თითოეულ
თურქზე არ დამყავს, მაგრამ მასიურად ასე ფიქრობენ“118
„თითქოს არ ჩანს ნათლად თურქეთის პოლიტიკა ჩვენ
მიმართ, რუსეთივით მიწებს არ გვაჭრის, ერთადერთი
მეზობელია, ვისთანაც გარკვეული საზღვარი გვაქვს, მაგრამ
მაინც ფრთხილად უნდა ვიყოთ.“119
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მიგნებები:
ÂÂმიუხედავად იმისა, რომ გამოკითხული მოსახლეობის დიდი
უმრავლესობა უცხოელების მიერ საქართველოს მოქალაქეობის
მიღების წინააღმდეგია, ეს განწყობა უფრო ძლიერია მუსლიმებში,
ვიდრე - ქრისტიანებში.
ÂÂყველაზე ნეგატიურად აჭარის რესპონდენტები თურქების მიერ
საქართველოს მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობას აღიქვამენ,
ხოლო ყველაზე პოზიტიურად - ევროპელების.
ÂÂაჭარის მოსახლეობას (მათ შორის აღმსარებლობის ჭრილში)
თითქმის ერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვს რუსებისა და
ევროპელების მიერ მოქალაქეობის მიღების საკითხის მიმართ.

უძრავი ქონების შეძენის უფლება
ამ ნაწილში შეჯამებულია აჭარის რეგიონში გამოკითხული მოსახლეობის
დამოკიდებულება უცხოელების მიერ უძრავი ქონების შეძენის
შესაძლებლობის მიმართ.
გამოკითხული რესპონდენტების გამოკვეთილი უმრავლესობა (75.6%)
მიიჩნევს, რომ თურქებს, რომელთაც სურთ საქართველოში ცხოვრება,
არ უნდა ჰქონდეთ უძრავი ქონების შეძენის უფლება. იმ რესპონდენტებს
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შორის, რომლებმაც აღნიშნეს, რომ თურქებს უნდა მიეცეთ ქონების
შეძენის უფლება - მაქსიმალური რაოდენობა (22.3%), აჭარის რეგიონშია
(თბილისი - 17.9%, სამეგრელო - 11.4%).
პოზიციები არ იცვლება რუსებთან მიმართებით: რესპონდენტების იმ
ნაწილის პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც ფიქრობენ, რომ რუსებს
არ უნდა ჰქონდეთ უძრავი ქონების შეძენის უფლება, აჭარაში 70.1%ია. ეს სამ რეგიონში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია (თბილისი - 74.3%,
სამეგრელო - 79.2%).
ევროპის ქვეყნების წარმომადგენლებისადმი უძრავი ქონების შეძენის
უფლების მინიჭების საკითხის მიმართ აჭარის რესპონდენტები ოდნავ
უფრო ლოიალურები არიან: ამ მოსაზრებას ეთანხმება გამოკითხულთა
30.3%, რაც რესპონდენტთა რაოდენობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია
(თბილისი - 23.3%, სამეგრელო - 17%).
რეგიონის ქრისტიანების 63.2%, ხოლო მუსლიმების 74.4% ფიქრობს, რომ
საქართველოში მყოფ ევროპელებს არ უნდა ჰქონდეთ უძრავი ქონების
შეძენის უფლება. საპირისპიროს ფიქრობს ქრისტიანების 33.9% და
მუსლიმების - 23.3%.
საინტერესო აღმოჩნდა ამ საკითხთან მიმართებით აჭარის ფოკუსჯგუფების მონაცემები. ყველაზე ლოიალური პოზიცია ქრისტიან
მამაკაცებში გამოვლინდა, რომლებიც პროცედურების გამარტივებას
ემხრობიან. ისინი საკუთარ პოზიციას ეკონომიკის განვითარების
წახალისებისა და ინვესტიციების მოზიდვის საჭიროებით, ასევე მიწების
აუთვისებლობით ასაბუთებენ.

„ავმა ძაღლმა არც თვითონ ჭამა და არც სხვას აჭამაო.
ტყუილად გაცდენას ჯობია, იჯარით მაინც გაიცეს.“120
„ეს მიწები საქართველოში რჩება. ახლა კი არც ჩვენ ვითვისებთ
და არც სხვას ვაძლევთ, არა და სასარგებლოდ შეიძლებოდა
მათი გამოყენება.“121
ამავდროულად, დისკუსიამ აჩვენა, რომ რესპონდენტების ეს ნაწილი
გარკვეული პირობების დაწესების მომხრეცაა (მაგ. ადგილობრივების
დასაქმება, მიწის ეფექტურად გამოყენება, გასხვისებამდე მიწის
გამოსაცდელი ვადით იჯარით გაცემა და სხვ.), რათა „დაცული იქნეს
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ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებები და საქართველოს სახელმწიფო
ინტერესები“122.
მამაკაცებისგან
გასხვავებით,
ქრისტიან
ქალებში
ამ
მხრივ
ანტილიბერალური განწყობა სჭარბობდა. მათი დიდი ნაწილი ბათუმში
უცხოელების (განსაკუთრებით თურქებისა და რუსების) საგრძნობ
რაოდენობრივ მატებას აღნიშნავდა, რის გამოც ქონების შეძენაზე
სახელმწიფო რეგულაციების გამკაცრების საჭიროებას ხედავენ.

„ბათუმთან ახლოს სოფელია ორთაბათუმი, მასიურად
გაიყიდა ბინები თურქებზე და ირანელებზე. მანდ დიდი
შენობაა, სადაც ირევიან გაურკვეველი ადამიანები. არ იციან
ენა და არ აქვთ შეხება ქართულ კულტურასთან. მე ვცხოვრობ
სახლში, სადაც 30 მეზობელი თურქი და 30 ირანელი მყავს”123
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შუალედური პოზიცია ქრისტიანულ-მუსლიმურ შერეულ ახალგაზრდულ
ჯგუფში გამოთქვეს. ისინი უცხოელებზე მიწის იჯარით გაცემას
ემხრობიან, რაც რეგიონის ეკონომიკური პოტენციალის განვითარების
ხელშეწყობის საჭიროებით დაასაბუთეს, ამასთან სიფრთხილით მხოლოდ
თურქებისა და რუსების მიერ ქონების შეძენას ეკიდებიან. რაც შეეხება
მუსლიმებს, მათი უმრავლესობა დადებითად აფასებს უცხოელების მიერ
ქონების შეძენის შესაძლებლობას, თუმცა არსებობს განსხვავება მათ
პოზიციაში ქონების გასხვისების პირობებთან დაკავშირებით. ყველაზე
ლოიალური დამოკიდებულება ისაა, რომ იყოს ნაკლები შეზღუდვა
საკუთრების შეძენაზე, „თუ გვინდა, ვიყოთ თანამედროვე ღია სახელმწიფო
და განვავითაროთ ეკონომიკა“124. საპირწონე პოზიციის მქონე და
რაოდენობრივად გაცილებით ნაკლები მუსლიმები კი მიიჩნევენ, რომ
უცხოელებზე ქონება არ უნდა გასხვისდეს ქვეყანაში მათი მომრავლების
საფრთხის გამო. გამოითქვა შუალედური მოსაზრებაც, რაც გულისხმობს
პროტექციონისტურ დამოკიდებულებას - მიწების შეძენისას, პირველ
რიგში, საქართველოს მოქალაქეებს უნდა მიენიჭოს უპირატესობა.
საგულისხმოა, რომ ჯგუფებში მონაწილეები ერთსულოვნად მხოლოდ
ერთ რამეზე თანხმდებიან: უძრავი ქონების უპირობოდ შეძენის უფლება
მხოლოდ უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს უნდა ჰქონდეთ.
მიგნებები:
ÂÂრეგიონში
გამოკითხული
მოსახლეობის
უმრავლესობა
წინააღმდეგია, რომ უცხოელებს უძრავი ქონების შეძენის უფლება
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მიენიჭოთ. მიუხედავად ამისა, სხვა რეგიონებთან შედარებით,
აჭარა ამ საკითხში მეტი ლოიალობით გამოირჩევა. ყველაზე
მეტად აჭარის რესპონდენტები ეწინააღმდეგებიან თურქების
მიერ ქონების შეძენის შესაძლებლობას, ხოლო ევროპელებისას ყველაზე ნაკლებად განიცდიან. რუსების მიერ ქონების შეძენის
უფლების როგორც მინიჭების, ისე აკრძალვის მხრივ, აჭარის
რესპონდენტთა განწყობა მეტ-ნაკლებად მსგავსია ევროპელებთან
მიმართებით.
კვლევამ აჩვენა, რომ აჭარაში სამივე საკითხის მიმართ (3 თვეზე მეტ
ხანს ცხოვრება, მოქალაქეობის მიღებისა და უძრავი ქონების შეძენის
უფლება) ყველაზე ნეგატიური დამოკიდებულება ვლინდება თურქების,
ხოლო პოზიტიური - ევროპელების მიმართ. რაც შეეხება რუსებს, ზოგადი
დამოკიდებულება ნეიტრალურია, თუმცა მკვეთრად ნეგატიურისკენ
იცვლება, როცა საქმე ეხება მოქალაქეობის მიღებასა და უძრავი ქონების
შეძენას.

უცხოურ კერძო კომპანიებში კარიერული წინსვლის
შესაძლებლობა
გამოკითხვის ამ ნაწილში გაირკვა, როგორ აღიქვამენ აჭარელი
რესპონდენტები რეგიონში მოქმედ უცხოურ კერძო კომპანიებში
დასაქმებულთა
მიმართ
დამოკიდებულებას.
რესპონდენტებში
გამოვლენილი შიშნარევი განწყობა ძირითადად ანტიმუსლიმური, კერძოდ,
ანტითურქული, ასევე ნეიტივისტური, მათ შორის ანტიმიგრაციული
ხასიათისაა. აღნიშნულმა კომპონენტებმა, ასევე გვაჩვენა, რამდენად
ძლიერია რეგიონის მოსახლეობაში დისკიმინაციის განცდა უცხოური
კაპიტალითა და მენეჯმენტით მოქმედი კომპანიების მხრიდან.
რესპონდენტების დიდი ნაწილი (43.7%) მიიჩნევს, რომ მათ რეგიონში
კერძო კომპანიებში წამყვან თანამდებობეზე უპირატესობა უფრო მეტად
ენიჭებათ თურქებს, ვიდრე ქართველებს, ხოლო 29.9% ამბობს, რომ
თანამდებობის დაკავება კვალიფიკაციის შესაბამისად ხდება და ეთნიკურ
კუთვნილებას მნიშვნელობა არ აქვს.
მუსლიმების ნახევარი (49.3%) ემხრობა მოსაზრებას, რომ რეგიონში კერძო
კომპანიებში წამყვან თანამდებობაზე უპირატესობა ენიჭებათ თურქებს,
ქართველებთან შედარებით. ქრისტიან რესპონდენტებში ამ მოსაზრებას
შედარებით ნაკლები (39.9%) იზიარებს. რაც შეეხება ალტერნატიულ
მოსაზრებას, მისი მომხრე მეტია მუსლიმებში და უტოლდება
გამოკითხულთა მესამედს, მაშინ როცა ქრისტიანებში ასეთთა რაოდენობა
შეადგენს მეოთხედს.
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რაოდენობრივი
გამოკითხვის
შედეგები
ფოკუს-ჯგუფებშიც
დადასტურდა. მიუხედავად იმისა, რომ რესპონდენტთა უმრავლესობა
ადასტურებს განსხვავებულ დამოკიდებულებას უცხოურ კომპანიებში
დასაქმებული ქართველების მიმართ, ეს განწყობა უფრო ძლიერად
მუსლიმ რესპონდენტებში გამოვლინდა.
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ფოკუს-ჯგუფის რესპონდენტებმა ყურადღება ძირითადად რეგიონში
მოქმედ თურქულ კომპანიებში არსებულ სოციალურ უთანასწორობასა
და ეთნიკური ნიშნით გამოვლენილ დისკრიმინაციაზე გაამახვილეს,
რაც უმეტესწილად გამოიხატება ქართველების კარიერული წინსვლის
ნაკლები შესაძლებლობით (მათ შორის თურქული ენის ცოდნის მოთხოვნის
გამო), ასევე თურქებთან შედარებით ბევრად დაბალი ანაზღაურებით,
სხვადასხვა სახის პრივილეგიებით მხოლოდ თურქი თანამშრომლებისთვის.
ეს დამოკიდებულება ვრცელდება დაბალ პოზიციაზე დასაქმებულ
ქართველებზეც, სადაც კაბალური სამუშაო პირობები და მიზერული
ანაზღაურებაა. რესპონდენტების აზრით, ყოველივე ეს უფრო მეტად აღვივებს
ისედაც დაძაბულ ურთიერთობას თურქებსა და ქართველებს შორის.
ამავდროულად, მოიძებნა ამ გარემოების განსხვავებული ახსნაც, რომლის
თანახმად, ქვეყანაში სახეზეა შესაბამისი კვალიფიკაციის სპეციალისტების
ნაკლებობა, რაც იწვევს უცხოეთიდან კადრების ჩამოყვანის საჭიროებას.

„უცხოურ კერძო კომპანიებში ქართველები, როგორც წესი,
არ ინიშნებიან წამყვან თანამდებობებზე და თუ ინიშნებიან
ბევრად ნაკლები ანაზღაურება აქვთ იგივე პოზიციაზე
დასაქმებულ უცხოელებთან შედარებით.“125
„პირადად მე ვმუშაობდი თურქებთან მშენებლობაზე, ერთი
და იგივე სამუშაოს ვასრულებდით, ორივე ელექტროობაზე
ვმუშაობდით, მაგრამ თურქისგან განსხვავებით, მე დასვენების
გარეშე ვმუშაობდი, მას 3000 ლარი ჰქონდა, მე კი - 800.“126
„ქართველებს ცუდად უხდიან. დაბალ თანამდებობაზე და შავ
მუშებად ამუშავებენ. თურქებს მეტს უხდიან და მენეჯერებად
ჰყავთ.”127
„თურქულ კომპანიებში კარიერული წინსვლისისთვის ხშირად
თურქული ენის ცოდნაა საჭირო, ვინაიდან მენეჯმენტის
ზემდგომი რგოლი თურქულია, მათ არ იციან ქართული.
125
126
127

აჭარა, 25- ქრისტიანი მამაკაცი.
იქვე.
აჭარა, ქრისტიანი ქალი.

ადგილობრივებისთვის ეს ხშირად გამაღიზიანებელია,
რადგან სახელმწიფო ენა ქართულია და რატომ უნდა იყოს
საჭირო სხვა სახელმწიფოს ენის სწავლა, გაუგებარია.“128
„პირადად მქონდა მსგავსი შემთხვევა. 10 -ჯერ მეტი
ხელფასი ჰქონდა თურქს, არა და ჩემსავით მუშა იყო, სხვა
პრივილეგიებითაც სარგებლობდნენ თურქები.“129
„თურქს არასეზონურ სამუშაოზე 2000, ხოლო სეზონზე
2700 დოლარი ჰქონდა ხელფასი, მე კი იგივე პოზიციაზე
რომ დავინიშნე - 800 ლარი მთელი წლის განმავლობაში.
საცხოვრებელი და კვება თურქებს პრივილეგირებული
ჰქონდათ, ქართველებისგან ცალკე და განსხვავებულ საკვებს
ჭამდნენ. სხვა პოზიციაზეც ასე იყო, თურქების ხელფასის
მეათედს იღებდნენ ქართველები. ეს გავრცელებული აზრია
რეგიონში.“130
„თურქ მუშას 1600 დოლარი ჰქონდა ხელფასი, ქართველ
მუშას კი - 600 ლარი.“131
„თურქები ზევიდან გვიყურებენ. ბათუმის სასტუმრო
„ინტურისტში“ თურქები არიან, თუ ქართველი ხარ,
მენეჯმენტში ვერ დაწინაურდები.“132
„სასტუმროებში, ასევე სხვა თურქულ კომპანიებში, ითხოვენ
თურქულს. უმრავლესობამ კი არ იცის თურქული.“133

საგულისხმოა, რომ რესპონდენტები მსგავს ფაქტებს არ ადასტურებენ
რეგიონში მოქმედ სხვა, მათ შორის რუსულ კომპანიებში.

„რუსულ კომპანიაში ხელფასი ერთნაირად აქვთ, ბონუსებიც
და ანაზღაურებაც.“134
მიგნებები:
ÂÂრეგიონის რესპონდენტების დიდი ნაწილი ადასტურებს, რომ
მათ რეგიონში კერძო კომპანიებში წამყვან თანამდებობაზე
უპირატესობა უფრო მეტად ენიჭებათ თურქებს, ვიდრე
ქართველებს.
128
129
130
131
132
133
134

იქვე.
აჭარა, მუსლიმი მამაკაცი.
აჭარა, ქრისტიანი მამაკაცი.
იქვე.
იქვე.
იქვე.
იქვე.
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ÂÂაღნიშნულ მოსაზრებას ემხრობა მუსლიმი ქართველების ნახევარი,
რაც 10%-ით აღემატება ქრისტიანებში აღნუსხულ მაჩვენებელს.
ÂÂრესპონდენტების მესამედზე ნაკლები მიიჩნევს, რომ კერძო
კომპანიებში
თანამდებობის
დაკავება
კვალიფიკაციის
შესაბამისად ხდება და ეთნიკურ კუთვნილებას მნიშვნელობა არ
აქვს. მუსლიმებში ამ შეხედულების გამზიარებელთა რაოდენობა
მეტია.

არასასურველი მეზობელი
ამ ნაწილში თავმოყრილია აჭარელი რესპონდენტების დამოკიდებულება
კონკრეტული სოციალური ჯგუფების წარმომადგენელთა მიმართ ყველაზე მეტად ვის არ ისურვებდნენ მეზობლად. გამოკითხვა ასეთ
შედეგს აჩვენებს:
აჭარაში რესპონდენტთა 37.9% კრიმინალებს არ ისურვებდა მეზობლად,
31.8% - ნარკომანებს, ხოლო 24.2% - ჰომოსექსუალებს. საგულისხმოა,
რომ აჭარაში დასახელებული სამეზობლოდ არასასურველი სოციალური
ჯგუფების პირველი სამეული ემთხვევა დანარჩენ რეგიონებში მიღებულ
პასუხებს.
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მიგნებები:
ÂÂაჭარაში სამეზობლოდ არასასურველ სოციალურ ჯგუფებს
შორის შემდეგი თანმიმდევრობით დასახელდნენ კრიმინალები,
ნარკომანები და ჰომოსექსუალები.

გენდერული საკითხი ქონების გაყოფისას
გამოკითხვა შეეხო გენდერული თანასწორობის საკითხსაც იმ კონტექტსში,
როდესაც საქმე ეხება ქონების (კერძოდ, საცხოვრებელი ბინის) გაყოფას
სხვადასხვა სქესის შვილებს შორის.
რეგიონის რესპონდენტების უმრავლესობის მოსაზრებით, ბინა თანაბრად
უნდა გაიყოს გოგოსა და ბიჭს შორის მაშინაც კი, როცა ოჯახს მხოლოდ
ერთი საცხოვრებელი ბინა აქვს. აღნიშნულ მოსაზრებას ემხრობა
მოსახლეობის 54.5%.
აჭარაში
გამოკითხულ
რესპონდენტთა
უმრავლესობა,
როგორც
მუსლიმები (54.9%), ისე ქრისტიანები (54.4%), ქონების თანაბრად გაყოფას
ემხრობა, თუმცა ისლამის მიმდევართა 44.6% ამბობს, რომ ბინა ბიჭს უნდა
დარჩეს, ხოლო გოგოსთვის ბინის გადაცემას არც ერთი მომხრე არ ჰყავს
(0%). ქრისტიანული აღმსარებლობის მიმდევართა შორის ნაკლებია იმათი

რაოდენობა, ვინც მიიჩნევს, რომ ბინა უნდა გადაეცეს ბიჭს (38.2%), ხოლო
3.2%-ის მოსაზრებით, ბინა გოგოს უნდა დარჩეს.
მიგნებები:
ÂÂრეგიონის რესპონდენტები (მათ შორის აღმსარებლობის ჭრილში)
მიიჩნევენ, რომ ბინა თანაბრად უნდა გაიყოს შვილებს (გოგოსა და
ბიჭს) შორის.
ÂÂმულისლიმებში მეტია იმათი რაოდენობა, ვინც ამბობს, რომ
ბინა მხოლოდ ბიჭს უნდა დარჩეს და არც ერთი მომხრე არ ჰყავს
გოგოსთვის ქონების გადაცემას.
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თავი 2.
ნდობა ინსტიტუტების მიმართ
კვლევის ეს ნაწილი დაეთმო ცალკეული ინსტიტუტების (სახელმწიფო
ინსტიტუტები, ეკლესია, ასევე პოლიტიკური ჯგუფები, სამოქალაქო
საზოგადოება და ჟურნალისტები) მიმართ რეგიონის რესპონდენტთა
ნდობის ხარისხის შეფასებას.

პრეზიდენტი
ამ რეგიონში რესპონდენტთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა (ყველაზე მეტი
თბილისსა და სამეგრელოსთან შედარებით) – 39.2% - აღმოჩნდა ისეთი,
რომელიც ენდობა პრეზიდენტს (მათ შორის სრულად ენდობა 12%), 57.4%
კი - არ ენდობა (მათ შორის 34.2% საერთოდ არ ენდობა).
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სარწმუნოების ჭრილში აღმოჩნდა, რომ პრეზიდენტისადმი გაცილებით
მეტი ნდობით გამოირჩევიან მუსლიმები (54%), მაშინ როცა ქრისტიანებში ეს
მაჩვენებელი თითქმის ორჯერ ნაკლებია (30.2%). შესაბამისად, ქრისტიანებში
პრევალირებს უნდობლობა - მათი გამოკვეთილი უმრავლესობა (63.3%) არ
ენდობა პრეზიდენტს, ხოლო მუსლიმებში უნდობლობით გამოირჩევა 37.1%
(იხ. დიაგრამა 31). საგულისხმოა ჯგუფებს შორის აღნუსხული განსხვავება
კატეგორიული პასუხების მხრივაც: მუსლიმებთან შედარებით, ქრისტიან
რესპონდენტებში სჭარბობს გამოკვეთილად ნეგატიური პასუხები
(საერთოდ არ ენდობა ქრისტიანების 44.6% და მუსლიმების 17.4%), ხოლო
მუსლიმებში - გამოკვეთილად დადებითი (სრულად ენდობა მუსლიმთა
18.3% და ქრისტიანების 7.9%).

პრემიერ-მინისტრი
პრემიერ-მინისტრისადმი
ნდობის
მაჩვენებელი
აღემატება
პრეზიდენტისადმი ნდობას. ამავდროულად, აჭარაში რესპონდენტთა
პოზიციები გაიყო და პრემიერისადმი ნდობით (47.2%) და უნდობლობით
(45.5%) განწყობილთა მაჩვენებლები პრაქტიკულად თანაბარია, მათ შორის
15.9% სრულად ენდობა, ხოლო 28.1% საერთოდ არ ენდობა. საგულისხმოა,
რომ აჭარაში პრემიერს უფრო მეტად ენდობიან, ვიდრე სხვა რეგიონებში
(თბილისი - 22.4%, სამეგრელო - 36.2%).

დიაგრამა 31.

პრემიერ-მინისტრისადმი ნდობით განწყობილ რესპონდენტთა წილი
განსაკუთრებით დიდია მუსლიმებში (ჯამში - 60%, აქედან 25.6%
სრულად ენდობა). ქრისტიანების შემთხვევაში კი ნდობით განწყობილი
რესპონდენტების რაოდენობა გაცილებით დაბალია – 39% (აქედან
მხოლოდ 9.7% ენდობა სრულად). რეგიონში გამოკითხულ ქრისტიანულ
მოსახლეობაში, პირიქით, უმრავლესობა პრემიერს უნდობლობას
უცხადებს (ჯამში - 55.1%, აქედან 38.4% საერთოდ არ ენდობა), მაშინ როცა
მუსლიმებში ეს მაჩვენებელი ბევრად დაბალია – 30.7% (აქედან საერთოდ არ
ენდობა 12.6%) (იხ. დიაგრამა 32). კვლავ სახეზეა ჯგუფებს შორის არსებული
განსხვავება კატეგორიულობის თვალსაზრისით როგორც პოზიტიურ, ისე
ნეგატიურ ველში.
აჭარაში ჩატარებულ ფოკუს-ჯგუფებში პრემიერ-მინისტრისადმი როგორც
ნდობას, ისე უნდობლობას, უმეტესწილად, კორონავირუსის პანდემიის
გავრცელების ფონზე მთავრობისა და ექიმების ქმედებებს უკავშირებდნენ.
რაოდენობრივი გამოკითხვის შედეგების მსგავსად, ფოკუს-ჯგუფებშიც
პოზიციები გაიყო.
ნდობით
განწყობილები
პრემიერ-მინისტრის
ხელმძღვანელობით
მთავრობის დროულ რეაგირებასა და მიღებული ზომების ეფექტურობაზე,
ასევე ექიმების კომპეტენტურობაზე მიუთითებდნენ, რამაც დადებითი
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დიაგრამა 32.
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გავლენა მოახდინა ამ ინსტიტუტისადმი ნდობის ხარისხზე. ეს
განსაკუთრებით საგულისხმოა ჯგუფში გამოთქმული უკმაყოფილების
ფონზე, რომელიც 2019 წლის ივნისში თბილისში განხორციელებული
დარბევის დროს პრემიერ-მინისტრის ქმედებას უკავშირდებოდა და,
რესპონდენტების თქმით, თავის დროზე მნიშვნელოვნად შეარყია რეგიონში
ამ ინსტიტუტისადმი დამოკიდებულება.
რესპონდენტთა მეორე ნაწილმა გამოავლინა მკვეთრად სკეპტიკური
დამოკიდებულება, რაც, მათი თქმით, გამოწვეულია მთავრობის ქმედებათა
არამართლზომიერებით, ვინაიდან „კორონავირუსი არც ისე საშიშია“135
და „ვერც ერთი ნაცნობი ვერ მოიძებნა, ვისაც ჭირდა ეს დაავადება“136.
ამავდროულად, აღნიშნული დაავადების საქართველოში გავრცელების
მცირე მასშტაბს რესპონდენტთა ეს ნაწილი „რაღაც იდუმალ მიზეზებს“137
უკავშირებდა, რის გამოც „აქ უკეთესად წავიდა საქმე“138.

135
136
137
138

იქვე.
იქვე.
იქვე.
იქვე.

პარლამენტი
კვლევამ აჩვენა, რომ აჭარაში მეტი ადამიანი (38,6%) ენდობა პარლამენტს,
ვიდრე თბილისსა (12%) და სამეგრელოში (24.8%), მათ შორის 12.8% სრულად
ენდობა. აქაც ნეგატიური შეფასებები სჭარბობს. აჭარაში შედარებით
ნაკლებია რესპონდენტთა ის ნაწილი, რომელიც პარლამენტს უნდობლობას
უცხადებს, თუმცა ასეთთა წილი კვლავ უმრავლესობას შეადგენს (53.8%).
პარლამენტს მეტ ნდობას უცხადებენ მუსლიმები (52.3%), ქრისტიანებში
კი ეს მაჩვენებელი 30.4%-ს შეადგენს. ამავე დროს, ქრისტიანების 62.3%
და მუსლიმების მხოლოდ 38.8% გამოხატავს უნდობლობას პარლამენტის
მიმართ (იხ. დიაგრამა 33). ამ შემთხვევაშიც მკვეთრი სხვაობა გამოვლინდა
ჯგუფებს შორის კატეგორიული პასუხების თვალსაზრისით. მაგალითად,
ქრისტიანებში პარლამენტს უნდობლობას სრულად უცხადებს 29.1%-ით
მეტი რესპონდენტი, ვიდრე - მუსლიმებში; სრული ნდობის მაჩვენებელი
კი, პირიქით, ბევრად მაღალია მუსლიმებში (სხვაობა 13%-ს შეადგენს).
დიაგრამა 33.
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სასამართლო
თბილისსა და სამეგრელოსთან შედარებით, აჭარაში სასამართლოსადმი
ნდობის მაჩვენებელი გაცილებით დიდია: მას სრულად და ძირითადად
ენდობა გამოკითხულთა 40.9% (თბილისში ეს მაჩვენებელი 29.2%-ია,

სამეგრელოში - 27.3%). საგულისხმოა, რომ პოზიტიურ ველში მიღებული
შედეგები ორივე პოზიციის შემთხვევაში ყველაზე დიდია აჭარაში
(სრულად ენდობა 11.7%, ძირითადად კი - 29.2%). თუმცა, მეორე მხრივ,
აჭარაშიც კი ყოველი მეორე გამოკითხული (49.9%) სასამართლოებს
უნდობლობას უცხადებს, რაც ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია (თბილისი
- 61.8%, სამეგრელო - 51%).
აჭარაში გამოკითხული ისლამის მიმდევარი რესპონდენტების უმრავლესობა
(54.9%) ნდობას გამოხატავს საქართველოს სასამართლოების მიმართ,
ხოლო 34% არ ენდობა მას. ქრისტიანებში კი საპირისპირო ვითარებაა:
გამოკვეთილი უმრავლესობა (60.7%) არ ენდობა სასამართლოებს, ხოლო
31.4% - ენდობა. კვლავ დიდია განსხვავება კეტეგორიული პასუხების
ჭრილში: ქრისტიანებთან შედარებით, პოზიტიურ ველში სრულად ენდობა
10%-ით მეტი მუსლიმი (17.7%), ხოლო სრულ უნდობლობას გამოთქვამს
22%-ით მეტი ქრისტიანი რესპონდენტი (34.9%).

ჯარი
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სამ მიზნობრივ რეგიონს შორის ჯარისადმი ნდობის თვალსაზრისით აჭარის
რეგიონს მოწინავე პოზიცია უკავია - 83.3% (თბილისი - 68.9%, სამეგრელო
- 76.2%). გარდა ამისა, აჭარაში ყველაზე მეტია იმ რესპონდენტთა წილი,
რომელიც აცხადებს, რომ საქართველოს ჯარს სრულად ენდობა (47.4%),
მაშინ როცა თბილისში ეს მაჩვენებელი 26.2%-ს, ხოლო სამეგრელოში 24.2%-ს შეადგენს. უნდობლობის მაჩვენებელი აჭარაში 12.2%-ს უდრის,
მათ შორის 7.1% საერთოდ არ ენდობა ჯარს.
ისლამის მიმდევართა შორის ჯარის მიმართ ნდობა უფრო ძლიერია:
აბსოლუტური უმრავლესობა (90.1%) აცხადებს, რომ ქართულ ჯარს ენდობა
(აქედან 59.2% სრულად ენდობა). ქრისტიანებში ეს მაჩვენებელი 81.2%–ია
(აქედან 43.5% სრულად ენდობა). უნდობლად განწყობილთა წილი კი
ქრისტიანებში უფრო დიდია (14.8%), ვიდრე - მუსლიმებში (5.6%).

ეკლესია
აჭარაში, სხვა რეგიონების მსგავსად, ეკლესიისადმი ნდობის მაჩვენებელი
საგრძნობლად დიდია და გამოკვეთილ უმრავლესობას შეადგენს (66.2%).
რესპონდენტთა 32.9% ამბობს, რომ ძირითადად ენდობა, 33.3% კი
სრულად ენდობა ეკლესიას. ეკლესიას უნდობლობას უცხადებს აჭარის
რესპონდენტების 27.6%, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია სამ მიზნობრივ
რეგიონს შორის.
ეკლესიისადმი დიდი ნდობა გამოვლინდა როგორც ქრისტიან (71.3%), ისე

მუსლიმ (60.3%) რესპონდენტებში. უნდობლობის მაჩვენებელი კი თითქმის
იდენტურია ორივე ჯგუფში: ქრისტიანებში - 26.7%, მუსლიმებში - 29%.
ფოკუს-ჯგუფებში გამოკითხულმა აჭარის რესპონდენტებმა ეკლესიისადმი
დიდი ნდობა ამ ინსტიტუტის ურყევობით ახსნეს. ეს მოსაზრება
განსაკუთრებით მართლმადიდებელი მამაკაცების ჯგუფში გამოიკვეთა.

„მრავალი საუკუნის
უცვლელია.“ 139

მანძილზე

ეკლესიაში

ყველაფერი

საქართველოს მუსლიმთა სამმართველო
გამოკითხვის შედეგები ადასტურებს აჭარაში მუსლიმ რესპონდენტთა140
დიდ ნდობას მუსლიმთა სამმართველოს მიმართ (ჯამში 78.1%).
გამოკითხულთა 42.8%-მა აღნიშნა, რომ სრულად ენდობა სამმართველოს,
35.3% კი ძირითადად ენდობა. რაც შეეხება მათ, ვინც უნდობლობას
უცხადებს ამ ინსტიტუციას, მათი რაოდენობა 17.2%-ია.

ჟურნალისტები
აჭარაში ჟურნალისტებისადმი ნდობის ყველაზე დიდი მაჩვენებელი
გამოვლინდა: რესპონდენტთა 64.9%-მა განაცხადა, რომ ძირითადად ან
სრულად ენდობა ქართველ ჟურნალისტებს (თბილისში ჟურნალისტებს
ენდობა გამოკითხულთა 40.7%, სამეგრელოში კი - 59.3%). შესაბამისად,
უნდობლობით განწყობილთა რიცხვი ყველაზე დაბალია აჭარაში და
დაახლოებით მესამედს შეადგენს (30.8%).
ჟურნალისტებისადმი მნიშვნელოვან
ნდობას ამჟღავნებენ როგორც
მუსლიმი, ისე ქრისტიანი რესპონდენტები, თუმცა მუსლიმებში ნდობა
უფრო გამოკვეთილია (72.1%), ვიდრე ქრისტიანებში (61.5%). შესაბამისად,
უნდობლობა ქრისტიანებში უფრო დიდია (35.6%), ვიდრე - მუსლიმებში
(21.9%).
საგულისხმოა,
რომ
აჭარაში
ჩატარებული
ფოკუს-ჯგუფების
რესპონდენტები მკაფიოდ ასხვავებენ ერთმანეთისგან როგორც მედიას,
ისე ცალკეულ ჟურნალისტებს. ისინი ნდობას მხოლოდ კონკრეტული
მედიასაშუალებებისა და ჟურნალისტების მიმართ ავლენენ, რომელთა
მოსაზრებაც ეხმარება მათ განსხვავებული სპექტრის საინფორმაციო
ნაკადის ფონზე საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბებაში.
139
იქვე.
140
ამ მხრივ გამოიკითხა მხოლოდ აჭარელ რესპონდენტთა მუსლიმური
ნაწილი.
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ევროკავშირი
სამ რეგიონს შორის აჭარაში ყველაზე დიდია ნდობა (66.5%) ევროკავშირის
მიმართ (თბილისი - 54.1%, სამეგრელო - 63.7%). კვლავ წამყვანია
პოზიცია „ძირითადად ვენდობი“ (44.4%), ხოლო სრულ ნდობას ავლენს
გამოკითხულთა 22.1%, რაც ამავდროულად ყველაზე დიდი მაჩვენებელია
სამეგრელოსა (14.8%) და თბილისთან (9.7%) შედარებით. იმ რესპონდენტთა
რაოდენობა, რომლებიც ამბობენ, რომ ძირითადად ან საერთოდ არ
ენდობიან ევროკავშირს, აჭარაში 23.8%-ს შეადგენს.
აღმსარებლობის ჭრილში ორივე ჯგუფის წარმომადგენლები ქრისტიანებისა და მუსლიმების უმრავლესობა გამოხატავს ნდობას
ევროკავშირის მიმართ, თუმცა ქრისტიანებთან შედარებით (60.7%),
ნდობის მაჩვენებელი გაცილებით მეტია მუსლიმებში (76.7%). ქრისტიანი
ქართველების თითქმის მესამედი (31.4%) არ ენდობა ევროკავშირს,
მუსლიმებში კი უნდობლად განწყობილთა წილი ბევრად ნაკლებია
(12.1%) (იხ. დიაგრამა 34). ამავდროულად, აღსანიშნავია, რომ მუსლიმებში
მეტია მათი რაოდენობა, ვინც სრულად ენდობა ევროკავშირს, ხოლო
ქრისტიანებში, პირიქით - ვინც არ ენდობა. ორივე შემთხვევაში სხვაობა 1214%-ია.
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დიაგრამა 34.

მოძღვრისა და იმამის ყოლა-არყოლის ჭრილში, გამოკითხვის მონაცემები
აჩვენებს ქრისტიანებისა და მუსლიმების განსხვავებულ დამოკიდებულებას.
ქრისტიანებში ტენდენცია მსგავსია დანარჩენ ორ რეგიონში გამოვლენილი
ვითარებისა: ვისაც მოძღვარი ჰყავს, მათი 57.1% ენდობა ევროკავშირს;
ამავე პოზიციისაა იმ ქრისტიანების 62.9%, ვისაც მოძღვარი არ ჰყავს. რაც
შეეხება ქართველ მუსლიმებს, ევროკავშირისადმი ნდობის გამომხატველია
80.5%, ვისაც იმამი ჰყავს და მათი 73%, ვისაც არ ჰყავს, რაც სამივე რეგიონში
ქრისტიანებში გამოვლენილი ზოგადი ტენდენციის საპირისპიროა. ანუ,
სახეზეა განსხვავება მოძღვრისა და იმამის გავლენებს შორის.

„ქართული მარშის“ მსგავსი საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
აჭარაში ნდობით განწყობილთა წილი (25.1%) მეტია სხვა რეგიონებთან
შედარებით (თბილისი - 7.6%, სამეგრელო - 12.6%). ამავდროულად, აჭარაში
შედარებით ნაკლებია მათი რაოდენობა (43.7%), ვინც უნდობლობას
უცხადებს ამ ტიპის ორგანიზაციებს (თბილისი - 70.3%, სამეგრელო - 44.7%).
ამასთან, აჭარაში ბევრს არ აქვს ინფორმაცია ამ ტიპის ორგანიზაციების
შესახებ (17.3%).
მუსლიმებსა და ქრისტიანებში „ქართული მარშის“ მსგავსი ორგანიზაციების
მიმართ ნდობის მაჩვენებელი იდენტურია: ქრისტიანები - 25.2%, მუსლიმები
- 25.1%. მეორე მხრივ, ქრისტიანებში მეტია იმ რესპონდენტების წილი,
ვინც „ქართული მარშის“ მსგავს ორგანიზაციებს არ ენდობა: ქრისტიანები
- 48.7%, მუსლიმები - 38.1%. აღნიშვნას საჭიროებს ის გარემოება, რომ
მუსლიმებთან შედარებით, ქრისტიანებში ბევრად მეტია იმ რესპონდენტთა
რაოდენობა, ვინც სრულ უნდობლობას უცხადებს მათ (15%-იანი სხვაობაა),
ამასთან, როგორც ქრისტიანებში, ისე მუსლიმებში რესპონდენტთა 16%მდე საერთოდ არ იცნობს ასეთ ორგანიზაციებს.
საგულისხმოა,
რომ
რაოდენობრივი
გამოკითხვის
შედეგების
საპირისპიროდ, „ქართული მარშისნაირი“ ორგანიზაციების მიმართ
განსაკუთრებით კრიტიკული პოზიცია აჭარაში ჩატარებულ ფოკუს–
ჯგუფებში ახალგაზრდა მუსლიმების მხრიდან გამოითქვა.

„ისინი აღვივებენ რელიგიურ ნაციონალიზმს, მათ
წარმომადგენელს კითხვა რომ დავუსვი, ჯერ გამომკითხა,
საიდან ვიყავი, მერე გვარი მკითხა და ბოლოს დამაბრალა,
თურქი ხარო.“ 141
141

აჭარა, 25- მუსლიმი მამაკაცი.
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„ახალგაზრდა
იურისტთა
ასოციაციის“
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები

მსგავსი

ამ ტიპის საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისადმი ნდობა განსაკუთრებით
გამოკვეთილია აჭარაში (საერთო ჯამში, ენდობა 64.1%), მაშინ როცა
თბილისში ეს მაჩვენებელი 40.6%-ს, ხოლო სამეგრელოში - 33.3%-ს
შეადგენს. ამასთან, აჭარაში ყველაზე დაბალია უნდობლად განწყობილთა
წილი - 17.6% (თბილისი - 38.6%, სამეგრელო - 28.3%).
ქრისტიანებსა და მუსლიმებში თითქმის იდენტურია საია–ს მსგავსი
ორგანიზაციების მიმართ ნდობა: მუსლიმებში - 63.3%, ქრისტიანებში
- 66%. უნდობლობის მაჩვენებელი კი უფრო მაღალია ქრისტიანებში
(22%), ვიდრე მუსლიმებში (12.1%). ამავდროულად, ქრისტიანები უფრო
კატეგორიულები არიან: ამ ტიპის ორგანიზაციებს საერთოდ არ ენდობა
ქრისტიანი რესპონდენტების 10%, მაშინ როცა მუსლიმებში ეს მაჩვენებელი
2.8%-ია.
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საგულისხმოა,
რომ
აჭარაში
ჩატარებული
ფოკუს-ჯგუფების
რესპონდენტებმა
დაასახელეს
კონკრეტული
არასამთავრობო
ორგანიზაციები და მათი ლიდერები, რომელთა მოსაზრებას ისინი
ენდობიან და მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ მიმდინარე პროცესების შესახებ
ფართო სურათის შესაქმნელად.
მიგნებები:
ÂÂსხვა რეგიონებთან შედარებით, ყველა ინსტიტუტის მიმართ
ნდობით გამორჩეულია აჭარა, თუმცა უფრო ძლიერია ნდობა
არაფორმალური (ეკლესია, მედია, „ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაციის“ მსგავსი ორგანიზაციები), ვიდრე ფორმალური
(ხელისუფლების ორგანოები) ინსტიტუტების მიმართ.
ÂÂაჭარაში ნდობის თვალსაზრისით შემდეგი თანმიმდევრობით
ლიდერობენ ჯარი, ეკლესია, მედია და „ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაციის“ მსგავსი ორგანიზაციები, ხოლო უნდობლობის განცდა
ყველაზე ძლიერია პრეზიდენტის, პარლამენტისა და სასამართლოს
მიმართ. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ პრემიერ-მინისტრთან
მიმართებით ვლინდება ნდობა/უნდობლობის თითქმის იდენტური
მაჩვენებელი.
ÂÂთითქმის ყველა შემთხვევაში, ნდობის ხარისხი უფრო დიდია
მუსლიმებში, ვიდრე ქრისტიანებში, რომლებიც, თავის მხრივ,
გამოირჩევიან
გამოკვეთილი
უნდობლობით
(სახელმწიფო
ინსტიტუტების შემთხვევაში ორ ჯგუფს შორის 20%-იანი სხვაობაც
კი ჩანს). გამონაკლისია ეკლესია, რომლის მიმართ ქრისტიანებს

აქვთ მეტი ნდობა, ასევე „ქართული მარშისა“ და საია–ს მსგავსი
ორგანიზაციები, რომელთა მიმართ მუსლიმებსა და ქრისტიანებში
ნდობის მხრივ განწყობა ერთგვაროვანია.
ÂÂმუსლიმებსა და ქრისტიანებში სახეზეა განსხვავება კატეგორიული
პასუხების მხრივაც, როგორც პოზიტიურ, ისე ნეგატიურ ველში:
სრული ნდობის მაჩვენებელი ბევრად მეტია მუსლიმებში, ხოლო
სრული უნდობლობის - ქრისტიანებში (ზოგიერთ შემთხვევაში
სხვაობა 30%-მდე აღწევს).
ÂÂქართული ჯარი ერთადერთი ინსტიტუტია, რომელსაც ენდობა
როგორც
ქრისტიანების,
ისე
მუსლიმების
გამოკვეთილი
უმრავლესობა.
ÂÂმიუხედავად ეკლესიისადმი დიდი ნდობისა, სხვა რეგიონებთან
შედარებით, აჭარაში, ასევე ყველაზე დიდია ეკლესიისადმი
უნდობლად განწყობილთა რაოდენობაც, რაც თითქმის თანაბრადაა
დამახასიათებელი ქრისტიანებისა და მუსლიმებისთვის.
ÂÂმუსლიმთა დიდი ნაწილი ენდობა მუსლიმთა სამმართველოს.
ÂÂსხვა რეგიონებთან შედარებით, სასამართლოს, მედიის, ასევე
„ქართული მარშისა“ და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის
მსგავსი ორგანიზაციების მიმართ უნდობლობის ყველაზე დაბალი
მაჩვენებელი აჭარაში აღინუსხა. რაც შეეხება „ქართული მარშის“
მსგავს ორგანიზაციებს, რესპონდენტთა მნიშვნელოვანი ნაწილი
(მათ შორის აღმსარებლობის ჭრილში) არ ფლობს ინფორმაციას მათ
შესახებ.
ÂÂევროკავშირთან მიმართებით იკვეთება მოძღვრისა და იმამის
განსხვავებული როლი, ვინაიდან ნდობა უფრო დიდია იმამის
მყოლ, ვიდრე არმყოლ მუსლიმებში, ხოლო ქრისტიანებში,
პირიქით, მათში, ვისაც მოძღვარი არ ჰყავს.
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თავი 3.
საფრთხის განცდა
ამ ნაწილში თავმოყრილია აჭარის რეგიონში გამოთქმული მოსაზრებები
საქართველოში დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, ქართული
ტრადიციების, მართლმამდიდებლობის, ოჯახის სიწმინდის „ბედთან“
მიმართებით.

დემოკრატია
სხვა რეგიონების მსგავსად, აჭარის რესპონდენტების მნიშვნელოვანი
ნაწილი იხრება იმისაკენ, რომ ამჟამად საქართველოში დემოკრატიას
საფრთხე ემუქრება. ამ მოსაზრებას გამოკითხული მოსახლეობის 47.5%
იზიარებს.
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აჭარაში გამოკითხულ ქრისტიან ქართველთა 64.6% მიიჩნევს, რომ
საქართველოში დემოკრატიას საფრთხე ემუქრება. ისლამის მიმდევრებთან
ეს მაჩვენებელი გაცილებით დაბალია და 45.3%-ს უტოლდება.

ადამიანის უფლებები
გამოკითხვა მსგავს მონაცემებს აჩვენებს ადამიანის უფლებებთან
დაკავშირებითაც - ემუქრება თუ არა ამჟამად საფრთხე საქართველოში
ადამიანის უფლებებს - საფრთხის არსებობას ეთანხმება აჭარის
მოსახლეობის 55.4%.
აჭარაში გამოკითხულ ქრისტიან ქართველთა უმრავლესობა (64.8%)
მიიჩნევს, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებებს საფრთხე ემუქრება.
ისლამის მიმდევართა შორის პოზიციები იყოფა - ერთი ნაწილი (50.5%)
ამბობს, რომ ადამიანის უფლებები საფრთხის ქვეშაა, ხოლო მეორე,
თითქმის იდენტური ნაწილი (49.5%) ამას უარყოფს.

ქართული ტრადიციები
რაც შეეხება საკითხს, რამდენადაა საფრთხის ქვეშ ქართული ტრადიციები,
ამ შემთხვევაში საფრთხეს რეალურად გამოკითხულთა 60.7% გრძნობს, რაც
ძალიან ახლოსაა თბილისის მაჩვენებელთან და ამასთან, ყველაზე დიდია
სამ რეგიონს შორის.

მართლმადიდებლობა
აჭარაში
უმრავლესობა
(55.3%)
დარწმუნებულია,
რომ
მართლმადიდებლობას საქართველოში ამჟამად საფრთხე არ ემუქრება.
ეს არის ყველაზე დიდი მაჩვენებელი გამოკითხულ რეგიონებს შორის
(თბილისი - 34.7%, სამეგრელო - 48.4%). ამ მიმართებით საფრთხის
განცდაც ბევრად სუსტია აჭარაში. რესპონდენტების 33.9% მიიჩნევს, რომ
მართლმადიდებლობა დღესდღეობით საფრთხეშია (თბილისში ამ აზრს
ეთანხმება გამოკითხულთა 57.6%, ხოლო სამეგრელოში - 40.9%).
აჭარაში ჩატარებულ ფოკუს-ჯგუფებში მართლმადიდებლობის საფრთხეზე
უმეტესწილად მოძღვრიანი რესპონდენტები მიუთითებდნენ. ქრისტიან
ქალებთან ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფის ახალგაზრდა წევრმა გამოთქვა
წუხილი, რომ თანატოლების მხრიდან განიცდის დისკრიმინაციულ
დამოკიდებულებას ეკლესიურობის გამო, რაც, მისივე თქმით, ვლინდება
დამცინავ კომენტარებში და ხშირ შემთხვევაში ცდება ეთიკის ნორმებს.

„ახალგაზრდებში მართლმადიდებლობა აღარაა მოდაში.
ადამიანი, ვინც დადის ტაძარში და მარხულობს, დასაცინი
გახდა, მას თანატოლები აბულინგებენ.“ 142

„ოჯახის სიწმინდე“
საქართველოში „ოჯახის სიწმინდესთან“ დაკავშირებით აჭარაში დადებითი
განწყობა (ანუ, „ოჯახის სიწმინდის” უსაფრთხოებაზე აპელირება)
სჭარბობს (55.3%), რაც ყველაზე დიდი მაჩვენებელია სხვა რეგიონებთან
შედარებით (სამეგრელო - 48.7%, თბილისი - 42.8%). საფრთხის განცდას
კი, პირიქით, ყველაზე ნაკლებად აჭარაში გამოკითხული რესპონდენტები
ავლენენ (40.3%), მაშინ როცა თბილისში ეს მაჩვენებელი 48.9%-ს, ხოლო
სამეგრელოში - 42.1%-ს შეადგენს.

142

აჭარა, ქრისტიანი ქალი.
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მიგნებები:
 აჭარაში ყველაზე ძლიერად აღიქვამენ საფრთხეს ქართულ
ტრადიციებთან დაკავშირებით და ყველაზე სუსტად, მათ შორის
სხვა რეგიონებთან შედარებით, მართლმადიდებლობასთან
მიმართებით.
 საფრთხის განცდა ზოგადად ბევრად ძლიერია ქრისტიანებში,
ვიდრე - მუსლიმებში. მუსლიმთა აზრით, ყველაზე მეტად საფრთხე
ემუქრება ადამიანის უფლებებს, თუმცა თითქმის იდენტურია
იმათი რაოდენობა, ვინც უარყოფს ამ მხრივ საფრთხის არსებობას.
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თავი 4.
სახელმწიფო, დემოკრატია და
ავტორიტარიზმი, პოლიტიკური
აქტივობა და რელიგიის როლი
პოლიტიკაში
ქვემოთ მოცემულია აჭარის რეგიონის რესპონდენეტების განწყობა ისეთ
საკითხებთან მიმართებით, როგორიცაა მთავრობის დამოკიდებულება
საზოგადოების მიმართ, ქვეყანაში დომინანტი პოლიტიკური ძალის
მოქმედების სტრატეგიები და ა.შ.

ხელისუფლება მშობელი vs. ხელისუფლება მსახური
პატერნალისტური განწყობა ყველაზე ძლიერი აჭარაში აღმოჩნდა.
რეპონდენტთა 56.1% მიიჩნევს, რომ ადამიანები ბავშვებივით არიან და
მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს
შვილებზე (თბილისში ასე ფიქრობს 30.5%, ხოლო სამეგრელოში - 53.5%).
მეტიც, აჭარაში დიდია ამ მხრივ კატეგორიულობის მაჩვენებელიც, ვინაიდან
გამოკითხული მოსახლეობის 21.2% სრულად იზიარებს ამ პოზიციას.
ზოგიერთის აზრით, ვინაიდან მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული:
ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც უფროსები და უნდა
აკონტროლებდნენ მთავრობას. რეგიონში ამათგან განსხვავებულად
ფიქრობს თითქმის ორჯერ ნაკლები რესპონდენტი (32.5%). საგულისხმოა,
რომ აჭარაში ამ მოსაზრების მომხრე რესპონდენტების ყველაზე ნაკლები
წილი გამოვლინდა (თბილისი - 56.3%, სამეგრელო - 34.9%).
მუსლიმებში პატერნალისტური განწყობა გაცილებით ძლიერია, ვიდრე ქრისტიანებში: ქრისტიანების 48.4% მიიჩნევს, რომ ადამიანებზე მთავრობამ
უნდა იზრუნოს, მაშინ როცა მუსლიმების გამოკვეთილი უმრავლესობა
(70.7%) ემხრობა ამ განწყობას. მეორე მოსაზრებას, რომ ადამიანები
უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობას, ემხრობა მუსლიმების 24.2% და
ქრისტიანების 36.4% (იხ. დიაგრამა 35).
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დიაგრამა 35.
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მიგნებები:
ÂÂაჭარაში (როგორც რეგიონის შიგნით, ისე სხვა რეგიონებთან
შედარებით) დომინირებს პატერნალისტური განყობა, ხოლო
საპირისპირო, ინდივიდუალისტური განწყობა, პირიქით, ყველაზე
სუსტადაა გამოკვეთილი.
ÂÂპატერნალისტური განწყობა გაცილებით ძლიერია მუსლიმებში,
ვიდრე - ქრისტიანებში.

ავტორიტარიზმი vs დემოკრატია
რეგიონის რესპონდენტთა 69.9% დემოკრატიული მმართველობის
მომხრეა და ფიქრობს, რომ „ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება, თუ
არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალა ყველა გადაწყვეტილებას
საზოგადოებასთან კონსულტაციის შედეგად მიიღებს“. მათგან სრულ
თანხმობას 31.5% გამოთქვამს, რაც ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია
დანარჩენ რეგიონებთან შედარებით (თბილისი - 48.1%, სამეგრელო 32.4%). ავტორიტარულ მმართველობას და, შესაბამისად, მოსაზრებას, რომ
„ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება, თუ ქვეყანას ეყოლება ძლიერი ლიდერი,
რომელიც თავად მიიღებს საზოგადოებისთვის საჭირო გადაწყვეტილებებს“
ემხრობა მოსახლეობის 24.5%, მათ შორის 13.1% სრულად იზიარებს მას.

საგულისხმოა, რომ როგორც ქრისტიანების, ისე მუსლიმების უმრავლესობა
დემოკრატიული მმართველობის, ანუ პირველი მოსაზრების მომხრე
აღმოჩნდა, ოღონდ ქრისტიანებთან შედარებით (69.2%), ეს განწყობა
რამდენამდე უფრო ძლიერია მუსლიმებში (71.5%). ავტორიტარულ
მმართველობას, ანუ მეორე მოსაზრებას ძალიან მცირე სხვაობით
ქრისტიანები უფრო ემხრობიან (25.2%), ხოლო მუსლიმებში მას მხარს
24.3% უჭერს.
ამ მიგნების საპირწონედ, ფოკუს-ჯგუფებში მოსაზრება სხვაგვარად
განაწილდა. რესპონდენტების დიდი უმრავლესობა ისურვებდა ძლიერ
ლიდერს. თუმცა განსხვავებული აზრი გამოითქვა იმასთან დაკავშირებით,
თუ რამდენად დემოკრატიული ლიდერი იქნებოდა სასურველი. ერთი
მხრივ, გამოიკვეთა დიქტატორული თუ ავტორიტარული მმართველობის
მიუღებლობა, თუმცა, ამავდროულად, რესპონდენტების განწყობა აშკარად
მიუთითებს, რომ მზად არიან, მხარი დაუჭირონ ძლიერ ქარიზმატულ
პიროვნებას, ასეთის გამოჩენის შემთხვევაში.
მიგნებები:
ÂÂაჭარის
მოსახლეობის
უმრავლესობა
დემოკრატიული
მმართველობის მომხრეა (ეს განწყობა რამდენამდე უფრო ძლიერია
მუსლიმებში), თუმცა მოსახელობის არსებითი ნაწილი (მათ
შორის აღმსარებლობის ჭრილში) ავტორიტარულ მმართველობას
ემხრობა.

დემოკრატიის, როგორც სისტემის შეფასება
აჭარის რესპონდენტთა უმრავლესობას (58.2%), თუმცა ამავდროულად
სხვა რეგიონებთან შედარებით ყველაზე ნაკლებ რაოდენობას მიაჩნია, რომ
„დემოკრატია ყველა სხვა პოლიტიკურ წყობაზე უკეთესია“ (თბილისი 67.9%, სამეგრელო - 68.5%). მნიშვნელოვნად ნაკლებია იმ რესპონდენტთა
პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც ფიქრობენ, რომ „ზოგ შემთხვევაში
არადემოკრატიული მთავრობა უფრო კარგია, ვიდრე - დემოკრატიული“.
მათი რაოდენობა აჭარაში 19.3%-ს შეადგენს, თუმცა ეს მაჩვენებელი
რამდენადმე მეტია თბილისსა (18.9%) და სამეგრელოში (14.4%) აღნუსხულ
შედეგზე. კიდევ უფრო მცირეა (14.1%) ის ნაწილი, ვინც ფიქრობს, რომ
„მათნაირი ადამიანებისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, თუ როგორი მთავრობა
ეყოლება ქვეყანას“, თუმცა ის ორჯერ აღემატება სხვა რეგიონების
მაჩვენებელს (თბილისი - 6.3%, სამეგრელო - 7%).
მიგნებები:
ÂÂმნიშვნელოვნად ნაკლებია, თუმცა ამავდროულად სხვა რეგიონებზე
მეტია იმ რესპონდენტთა პროცენტული მაჩვენებელი, ვინც უშვებს
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არადემოკრატიული მმართველობის საჭიროებას ან გააჩნია
მმართველობის ფორმის მიმართ ნიჰილისტური განწყობა.
მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებით დაინტერესება
რეგიონის რესპონდენტებმა, ასევე შეაფასეს, თუ რამდენად აინტერესებთ
საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები.
აჭარაში პოლიტიკით დაინტერესებულთა და დაუინტერესებელთა წილი
თითქმის იდენტურია (აინტერესებს 49.9%-ს, არ აინტერესებს - 49.2%-ს).
ფოკუს-ჯგუფებიდან გაირკვა, რომ რეგიონის მოსახლეობა მიმდინარე
მოვლენების შესახებ ინფორმაციას, ძირითადად, მედიიდან იღებს და
მათთვის არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრიც მნიშნველოვანია,
თუმცა ისინი „შერჩევითად“ ენდობიან როგორც ჟურნალისტებს, ისე
არასამთავრობო ორგანიზაციების ცალკეულ წარმომადგენლებს.
მიგნებები:
ÂÂაჭარაში პოლიტიკით დაინტერესებულთა და დაუინტერესებელთა
რაოდენობა თითქმის იდენტურია.
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პოლიტიკაში ეკლესიის ჩარევა
აჭარაში
გამოკითხულ
რესპონდენტთა
უმრავლესობა
(69.2%)
სეკულარიზმის მომხრეა და მიიჩნევს, რომ „ეკლესია არასდროს არ უნდა
ჩაერიოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში“. აღსანიშნავია,
რომ ამ დებულების მომხრე რესპონდენტთა ყველაზე დიდი წილი, სამ
რეგიონს შორის, ვლინდება აჭარაში (თბილისი - 56.7%, სამეგრელო 50.4%). გამოკითხულთა გარკვეული და ამავდროულად ყველაზე მცირე
ნაწილი (22.1%) სამ რეგიონს შორის (თბილისი - 39.4%, სამეგრელო 39.7%) ეწინააღმდეგება სეკულარული სახელმწიფოს არსებობის იდეას
და მიაჩნია, რომ „პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში,
პოლიტიკოსები უნდა ითვალისწინებდნენ ეკლესიის პოზიციას“.
ისლამის მიმდევართა 78.1% ფიქრობს, რომ ეკლესია არასდროს არ უნდა
ჩაერიოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში. ამ მოსაზრებას
იზიარებს ქრისტიანების 63.6%. რაც შეეხება მეორე მოსაზრებას პოლიტიკოსების მიერ ეკლესიის პოზიციის გათვალისწინებას - მისი
მომხრეა მუსლიმების მხოლოდ 13% და ქრისტიანების - 28.4%.
ამ მხრივ, აჭარაში ჩატარებულ ფოკუს-ჯგუფებში სამი ძირითადი
პოზიცია გამოიკვეთა. რესპონდენტების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ

ეკლესიის ჩარევა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში
კატეგორიულად მიუღებელია, ვინაიდან სეკულარულ სახელმწიფოში
ვცხოვრობთ.
მეორე ნაწილი მთავრობასა და ეკლესიას შორის „კეთილმეზობლური“
ურთიერთობის მომხრე აღმოჩნდა და წუხილი გამოთქვა ამ მხრივ
არასახარბიელო ვითარების გამო.

„მნიშვნელოვანია, სხვადასხვა ინსტიტუტებმა გამონახონ
საერთო ენა, თუმცა ვითარებამ აჩვენა, რომ ასეთი
მგრძნობელობა ხელისუფლებასა და საპატრიარქოს შორის არ
არის.“ 143
ამ მოსაზრების მომხრეები, განსაკუთრებით მოძღვრის მყოლნი, აჭარის
რეგიონის ქალებში აღმოჩნდნენ. ზოგიერთი მათგანი მთავრობის მიერ
გადაწყვეტილებების მიღებისას ეკლესიასთან „თათბირის“ აუცილებლობას
იმითაც ხსნის, რომ „ის დიდი ძალაა და მრევლს უფრო მეტად აინტერესებს,
რას იტყვის მოძღვარი და არა - სახელმწიფო“144. იმაზეც აპელირებდნენ,
რომ „დემოკრატიული მმართველობა ყველას აზრის გათვალისწინებას
გულისხმობს“145.
მესამე, შუალედური პოზიციის მქონე რესპონდენტთა ნაწილი,
ფიქრობს, რომ სახელმწიფომ შეიძლება ჰკითხოს ეკლესიას აზრი, თუმცა
გადაწყვეტილებას თავად უნდა იღებდეს.
გამოითქვა განსხვავებული მოსაზრებაც, რომ ხელისუფლება იძულებულია
მიმართოს ყველა შესაძლო ხერხს, მათ შორის ეკლესიის დახმარებას,
თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ შეიძლება პირიქითაც მოხდეს და ეკლესიამ
განავრცოს გარკვეული ინტერესი ხელისუფლების ხელშეწყობით.

„შეიძლება იმ ადამიანებზე თვითონ ვერ მოახდინოს
ხელისუფლებამ გავლენა, ამიტომ უნდა მართოს ეკლესიის
გავლით.“ 146
ამავდროულად, ზოგიერთმა მუსლიმმა რესპონდენტმა გულისტკივილით
აღნიშნა, რომ აჭარაში მუსლიმ ახალგაზრდებს აქრისტიანებენ და უკარგავენ
მათ წინაპრების რელიგიას. მათ ასევე ეჭვი გამოთქვეს, რომ ეს საკითხი
უშიშროების ამოცანებიდან არის ხელშეწყობილი.
143
144
145
146

იქვე.
იქვე.
იქვე.
იქვე.
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სეკულარული განწყობა განისაზღვრა გამოკითხვაში მონაწილე მუსლიმ
რესპონდენტებშიც (მათი რეპრეზენტატული რაოდენობა გამოკითხულია
აჭარაში). დებულებას - „სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველო
არასდროს არ უნდა ჩაერიოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში“
- ეთანხმება მუსლიმ რესპონდენტთა გამოკვეთილი უმრავლესობა
(75.9%). რაც შეეხება ალტერნატიულ დებულებას - „პოლიტიკური
გადაწყვეტილებების მიღებისას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
პოლიტიკოსები უნდა ითვალისწინებდნენ სრულიად საქართველოს
მუსლიმთა სამმართველოს პოზიციას“ - მას მუსლიმების 17.1% იზიარებს.
მუსლიმ მამაკაცებთან ჩატარებულმა ფოკუს-ჯგუფმა აჩვენა, რომ
სეკულარული განწყობა დიდწილად რელიგიური ფაქტორითვეა
განპირობებული.

„ქართული ისლამი აჭარაში არის ადამიანის სულიერი
მდგომარეობა და არა პოლიტიკური ინსტრუმენტი, რელიგიური
ლიდერი არის სულიერი ლიდერი და სხვა საკითხებში არანაირ
ავტორიტეტს არ წარმოადგენს. მუსლიმის ცხოვრებაში, 24
საათში ისლამი მხოლოდ 1 საათს იკავებს, დანარჩენი 23
საათი ის საერო ადამიანია, მოქალაქე სარწმუნოების გარეშე.
ახლა ხდება სამუფტოს არასწორი ფორმით გაძლიერება და
საპატრიარქოსთან დამსგავსება, მაგრამ მუსლიმს სამუფტოს
აზრი და გადაწყვეტილება საერთოდ არ აინტერესებს.
კორონავირუსის პანდემიის დროს, 17 მარტს სამუფტომ
განაცხადა, რომ მეჩეთები არ დაიკეტებოდა, მაგრამ 19 მარტს
მრევლის დაჟინებული თხოვნის საფუძველზე იძულებული
იყო, გადაწყვეტილება შეეცვალა.“ 147
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რესპონდნტები მიიჩნევენ, რომ სამუფტო არ არის შექმნილი ხალხის
მიერ, ის არის პოლიტიკური ორგანიზაცია და ამიტომ გავლენას ვერ
მოახდენს მუსლიმების განწყობაზე და ხელისუფლება მას პოლიტიკურ
ინსტრუმენტად იყენებს.

„სახელმწიფო ძლიერია და, საბოლოო ჯამში, მოირგებს და
მოიგებს პოზიციას, თუმცა მუსლიმი თემი ამ ეტაპზე არ
მიჰყვება.“148
საგულისხმოა გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილი განწყობა მუსლიმთა
სამმართველოს მიმართ ისლამის მიმდევარ რესპონდენტებში არსებული
147
148

აჭარა, მუსლიმი მამაკაცი.
იქვე.

მაღალი ნდობის ფონზე, თუმცა აჭარის რეგიონში ჩატარებულ ფოკუსჯგუფებში არსებული წინააღმდეგობრიობა აიხსნა იმით, რომ როგორც
მუსლიმთა სამმართველოს, ისე ცალკეული სასულიერო ლიდერების ნდობა
და, შესაბამისად, გავლენა რელიგიური საკითხებით შემოიფარგლება149.
მიგნებები:
ÂÂსამ რეგიონს შორის ყველაზე სეკულარულია აჭარა, თუმცა
მუსლიმები უფრო მეტად ემხრობიან სეკულარიზმს, ვიდრე ქრისტიანები. აღსანიშნავია, რომ მუსლიმებში სეკულარული
განწყობა იდენტურია როგორც ეკლესიის, ისე მუსლიმთა
სამმართველოსთან მიმართებით.
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149

იქვე.

თავი 5.
საგარეო პრიორიტეტები და
საერთაშორისო ინსტიტუტებში
გაწევრიანების მხარდაჭერა

მთავარი მეგობარი
ქვემოთ მოცემულია ღია შეკითხვებზე რეგიონის რესპონდენტების მიერ
საქართველოს მთავარ მეგობრად და მტრად დასახელებული ქვეყნები.
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საქართველოს მთავარ მეგობრად აჭარაში, პირველ რიგში, უკრაინას
მოიაზრებენ და მას გამოკითხულთა უმეტესი ნაწილი - 19.2% ასახელებს.
რიგით მეორე მაღალი მაჩვენებელი ამერიკას ერგო - 14.8%. საინტერესოა,
რომ აჭარაში საქართველოს მეგობრად რესპონდენტებმა გამოარჩიეს
რუსეთიც (11.4%), რაც ამ რეგიონს თბილისისა და სამეგრელოსგან
განასხვავებს, სადაც რუსეთის მეგობრად დამსახელებელთა წილი ბევრად
დაბალია (თბილისი - 2.1%, სამეგრელო - 5.1%).
ფოკუს-ჯგუფებმა აჩვენა, რომ რუსეთის მეგობრად დასახელება
გარკვეულწილად ისტორიულ მეხსიერებასა და ოსმალეთის იმპერიაში
ყოფნიდან გამოყოლილ ისტორიულ ტრავმას უკავშირდება. ამ მხრივ,
რუსეთი ქართული ეროვნული ინტერესების გამტარებლად და დამცველად
აღიქმება.
მეგობარი ქვეყნების ჩამონათვალში თურქეთიც მოხვდა, რომელიც აჭარის
რესპონდენტების 6.3%-მა დაასახელა. ეს მაჩვენებელი, ასევე გამოარჩევს
აჭარას სხვა რეგიონებისგან, სადაც თურქეთი საქართველოს მთავარ
მეგობრად მნიშვნელოვნად ნაკლებმა რესპონდენტმა დაასახელა (თბილისი
- 0.3%, სამეგრელო - 2%).
მონაცემთა ანალიზი ცხადყოფს, რომ რუსეთს, როგორც საქართველოს
მეგობარ ქვეყანას, ქრისტიანებში უფრო მეტი მხარდამჭერი ჰყავს (14.8%),
ვიდრე - მუსლიმებში (5.5%). ამერიკას კი, პირიქით, აჭარაში გამოკითხულ
ქრისტიანებთან შედარებით (13.9%), უფრო მეტი მუსლიმი რესპონდენტი

ასახელებს (16.4%). საგულისხმოა, რომ თურქეთის, როგორც მეგობარი
ქვეყნის მხარდაჭერა ჯგუფებს შორის, ასევე განსხვავებულად ვლინდება
და მას უფრო მეტად მუსლიმები ასახელებენ: ქრისტიანები - 5.6%, ხოლო
მუსლიმები - 7.1% (იხ. დიაგრამა 36).
დიაგრამა 36.
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აღსანიშნავია, რომ ქრისტიანებში ამერიკას რამდენადმე მეტი მხარდამჭერი
ჰყავს რესპონდენტთა იმ ნაწილში, ვისაც მოძღვარი ჰყავს (17.3%), ხოლო
მოძღვრის არმყოლთა შორის ამერიკას 12.8% ასახელებს. რაც შეეხება
რუსეთს, მას თანაბარი მხარდამჭერი ჰყავს როგორც მოძღვრის მყოლ,
ისე არმყოლ ქრისტიანებში (ვისაც ჰყავს - 13.8%, ვისაც არ ჰყავს - 13.6%).
თურქეთს კი მეგობრად უფრო მეტად ასახელებენ უმოძღვრო ქრისტიანები
(7.2%), ვიდრე ისინი, ვისაც მოძღვარი ჰყავს (5.1%).
მუსლიმ ქართველებში ამერიკასთან მიმართებთ ქრისტიანების მსგავსი
დამოკიდებულება ნარჩუნდება. მას საქართველოს მთავარ მეგობრად
შედარებით მეტი იმამის მყოლი რესპონდენტი ასახელებს (19.4%), ვიდრე
ისინი, ვისაც იმამი არ ჰყავს (15.1%). რუსეთისა და თურქეთის შემთხვევაში კი
ქრისტიანებისგან განსხვავებული სურათი გვხვდება: რუსეთს გაცილებით
მეტი მხარდამჭერი იმამის არმყოლ მუსლიმებში ჰყავს (9.8%), მაშინ როცა
იმამის მყოლ მუსლიმებში ასეთთა წილი მხოლოდ 1.7%-ს შეადგენს. რაც
შეეხება თურქეთს, მას მხარდამჭერთა თითქმის იდენტური რაოდენობა
ჰყავს როგორც იმამის მყოლ (8%), ისე არმყოლ მუსლიმებში (6.9%).

აღსანიშნავია ისიც, რომ აჭარის რეგიონის რესპონდენტთა მნიშვნელოვან
ნაწილს - 32.8% გაუჭირდა საქართველოს მეგობარი ქვეყნების დასახელება.
ხაზგასასმელია, რომ რამდენადაც შეკითხვა ღია ფორმატით იყო
წარმოდგენილი, რესპონდენტების მიერ დასახელებულ კატეგორიებში
ქვეყნების გარდა, სხვა პასუხებიც გამოვლინდა, როგორიცაა, მაგალითად,
„ნატო“ (7.1%).
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მიგნებები:
ÂÂსაქართველოს მთავარ მეგობრად აჭარაში უკრაინა დასახელდა.
მეგობრებად შემდეგი თანმიმდევრობით, ასევე დასახელდნენ ამერიკა, რუსეთი და თურქეთი.
ÂÂსხვა რეგიონებთან შედარებით, რუსეთსა და თურქეთს
საქართველოს მთავარ მეგობრად ყველაზე მეტად აჭარის
რესპონდენტები ასახელებენ.
ÂÂქრისტიანები საქართველოს მთავარ მეგობრად ჯერ რუსეთს, ხოლო
შემდეგ ამერიკასა და თურქეთს ასახელებენ.
ÂÂმუსლიმებში მეგობარი ქვეყნები შემდეგი თანმიმდევრობით
დასახელდა: ამერიკა, თურქეთი და რუსეთი.
ÂÂრუსეთს, როგორც საქართველოს მთავარ მეგობარს, უფრო მეტი
მხარდამჭერი ჰყავს ქრისტიანებში (მათ შორის მოძღვრის მყოლთა
და არმყოლთა შორის), ხოლო ამერიკასა და თურქეთს - მუსლიმებში.
ÂÂრუსეთს, როგორც საქართველოს მთავარ მეგობარს, გაცილებით
მეტი მხარდამჭერი იმამის არმყოლ მუსლიმებში ჰყავს.
ÂÂრელიგიურობა პროამერიკულობასთან კორელაციაშია - მოძღვრის
მყოლი ქრისტიანები და იმამის მყოლი მუსლიმები უფრო მეტად
პროამერიკელები არიან, ვიდრე ის რესპონდენტები, ვისაც
მოძღვარი/იმამი არ ჰყავს, როცა საქმე ეხება საქართველოს მთავარი
მეგობრის დასახელებას.
ÂÂაჭარაში გამოკითხული მოსახლეობის მესამედს გაუჭირდა
საქართველოს მეგობარი ქვეყნების დასახელება, ასევე დასახელდა
„ნატო“.

მთავარი მტერი
საქართველოს მეგობარი ქვეყნების საპირწონედ, აჭარის რესპონდენტებმა,
ასევე ის ქვეყნები დაასახელეს, რომლებიც, მათი აზრით, ამჟამად
საქართველოს მთავარი მტერია. როგორც აღმოჩნდა, სამივე რეგიონში
გამოკითხულთათვის უმთავრეს მტრად რუსეთი აღიქმება; თუმცა
აღსანიშნავია, რომ აჭარაში რუსეთის დამსახელებელთა წილი (39.1%)
მნიშვნელოვნად ჩამორჩება სამეგრელოს (49.6%) და, განსაკუთრებით,
თბილისს (62.8%).

აჭარაში გამოკითხულთა შორის 14.1%-მა თურქეთი დაასახელა, რაც ბევრად
დიდი მაჩვენებელია სხვა რეგიონებთან შედარებით (თბილისი - 2.8%,
სამეგრელო - 2.4%). ზოგადი სურათის წარმოსაჩენად უნდა აღინიშნოს, რომ
საქართველოს მტრებად აჭარაში დასახელდა, აგრეთვე, სომხეთი, აზერბაიჯანი,
ირანი და ა.შ. თუმცა ყველა მათგანის პროცენტული მაჩვენებელი, ჯამში,
3.5%-ს არ აღემატება. აღსანიშნავია, რომ აჭარაში გამოკითხულთა 2.5%-ის
შეხედულებით, „ყველა ქვეყანა“ საქართველოს მტერია.
მონაცემთა ანალიზი აჩვენებს, რომ რუსეთს, როგორც საქართველოს მთავარ
მტერს, წამყვანი პოზიცია უკავია როგორც ქრისტიანებში (43.1), ისე მუსლიმებში (39.2%). აღსანიშნავია, რომ თურქეთს აჭარაში, ასევე ბევრად მეტი
ქრისტიანი რესპონდენტი (15.8%) ასახელებს მტრად, ვიდრე - მუსლიმი (11.8%)
(იხ. დიაგრამა 37).
დიაგრამა 37.
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საგულისხმოა, რომ რუსეთს მტრად ასახელებს როგორც მოძღვრის/იმამის
მყოლი, ისე არმყოლი რესპონდენტების დიდი ნაწილი, თუმცა ასეთთა
რაოდენობა რამდენადმე მეტია იმ რესპონდენტებში, ვისაც მოძღვარი ან
იმამი ჰყავს. კერძოდ, ამ პოზიციას ამჟღავნებს მოძღვრიან ქრისტიანთა
48.9% და უმოძღვრო ქრისტიანების 39.9%. რეგიონის მუსლიმებში კი
რუსეთი მტრად მიაჩნია იმ რესპონდენტების 41.8%-ს, ვისაც იმამი ჰყავს და
36.8%-ს, ვისაც იმამი არ ჰყავს.
თურქეთი მტრად მოძღვრიანი ქრისტიანების 18.7%-მა, ხოლო მოძღვრის

არმყოლთა 14.3%-მა დაასახელა; მუსლიმებში კი, პირიქით, თურქეთს
მტრად უფრო მეტად ასახელებენ ისინი, ვისაც იმამი არ ჰყავს (14.2%),
ვიდრე ის რესპონდენტები, ვისაც იმამი ჰყავს (9.2%).
საგულისხმოა, რომ ამერიკა მტრად ქრისტიან რესპონდენტთა უმნიშვნელო
ნაწილმა დაასახელა: ვისაც მოძღვარი ჰყავს - 1.6%-მა, ვისაც არ ჰყავს - 1.7%-მა.
მუსლიმებში ამერიკა იმამის მყოლ არც ერთ რესპონდენტს არ დაუსახელებია,
ხოლო იმამის არმყოლებში ასეთთა რაოდენობა მხოლოდ 0.8%-ს შეადგენს.
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მიგნებები:
ÂÂსაქართველოს მთავარ მტრად აჭარაში რუსეთი დასახელდა, თუმცა
რუსეთის დამსახელებელთა წილი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება სხვა
რეგიონებს.
ÂÂრუსეთს, როგორც საქართველოს მთავარ მტერს, წამყვანი პოზიცია
უკავია როგორც ქრისტიანებში, ისე მუსლიმებში, თუმცა რუსეთის
მტრად აღქმა რამდენადმე უფრო ძლიერია ქრისტიანებში.
ÂÂრუსეთს მტრად ასახელებს როგორც მოძღვრის/იმამის მყოლი, ისე
არმყოლი რესპონდენტების დიდი ნაწილი, თუმცა ეს განცდა უფრო
გამოკვეთილია მოძღვრის/იმამის მყოლთა შორის.
ÂÂსხვა რეგიონებთან შედარებით, თურქეთი მთავარ მტრად აჭარაში
ყველაზე მეტმა რესპონდენტმა დაასახელა და ეს განწყობა უფრო
ძლიერია ქრისტიანებში, ვიდრე - მუსლიმებში.
ÂÂთურქეთის მტრად აღქმა უფრო ძლიერია მოძღვრის მყოლ
ქრისტიანებსა და იმამის არმყოლ მუსლიმებში, რაც, შესაძლოა,
მეტყველებდეს სასულიერო ლიდერების როლზე. ამ ვარაუდს
კიდევ უფრო ამყარებს ის გარემოება, რომ თუ მოძღვრის/იმამის
არმყოლ ქრისტიანებსა და მუსლიმებში თურქეთის მტრად აღქმა
იდენტურია, დამოკიდებულება მკვეთრად განსხვავდება მოძღვრის/
იმამის მყოლთა შორის: იმამის მყოლ მუსლიმებთან შედარებით,
თურქეთს მტრად ორჯერ მეტი მოძღვრიანი ქრისტიანი მიიჩნევს.
ÂÂძალზე მცირე მაჩვენებლით აჭარაში მტრად, ასევე დასახელდნენ
სომხეთი, აზერბაიჯანი, ირანი და ა.შ.
ÂÂამერიკა მტრად ქრისტიან რესპონდენტთა უმნიშვნელო ნაწილმა
დაასახელა; დამოკიდებულება იდენტურია მოძღვრიანებსა და
უმოძღვროებში.
ÂÂმუსლიმებში ამერიკა იმამის მყოლ არც ერთ რესპონდენტს არ
დაუსახელებია, ხოლო იმამის არმყოლებში ასეთთა რაოდენობა
მიზერულია.
ÂÂგამოკითხულთა მცირე ნაწილის აზრით, „ყველა ქვეყანა“ არის
საქართველოს მტერი.
ÂÂმუსლიმებთან შედარებით, ქრისტიანებში მეტია რუსეთის, როგორც
მეგობრის, ისე მტრის დამსახელებეთა რიცხვი.

ყველაზე ძლიერი და მიმზიდველი ქვეყანა
ამ ნაწილში მოცემულია აჭარის რესპონდენტების მოსაზრება სხვადასხვა
ქვეყნების/ქვეყანათა გაერთიანებების ეკონომიკურ და სამხედრო
სიძლიერესთან დაკავშირებით, ასევე განათლების მიღების თვალსაზრისით
გამოთქმული შეხედულებები.
აჭარაში, ისევე როგორც დანარჩენ ორ რეგიონში, ეკონომიკურად ყველაზე
ძლიერ ქვეყნად ამერიკა დასახელდა (47.6%). ამ მხრივ, მნიშვნელოვანი
მაჩვენებელი აქვს ევროკავშირს (26.3%). გარდა ამისა, აჭარაში
გასათვალისწინებელი შედეგით, აგრეთვე, დასახელდნენ რუსეთი (11.8%)
და ჩინეთი (9.7%).
სამხედრო ძლიერების თვალსაზრისით, აჭარაში კვლავ ამერიკა ლიდერობს
(41.6%). ამ მხრივ ძლიერი ქვეყნების ჩამონათვალში მეორე ადგილს რუსეთი
იკავებს (38.7%), რომლის მაჩვენებელი ახლოსაა ამერიკის მაჩვენებელთან,
მაშინ როცა თბილისში ასეთთა წილი 22.2%-ია, ხოლო სამეგრელოში - 27.2%.
განსხვავდება ქრისტიანებისა და მუსლიმების განწყობა. ამერიკის
სამხედრო სიძლიერეზე მიუთითებს ქრისტიანების 44.6% და მუსლიმების
- 39.1%, ხოლო რუსეთს ასახელებს ქრისტიანების 37.5% და მუსლიმების 38.1% (იხ. დიაგრამა 38).
დიაგრამა 38.
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ამასთანავე, განსხვავებულ განწყობას გვიჩვენებს მოძღვრის/იმამის
მყოლთა და არმყოლთა პასუხები. ამერიკის სამხედრო სიძლიერეზე უფრო
მეტად მიუთითებენ ის ქრისტისტიანი რესპონდენტები, ვისაც მოძღვარი
არ ჰყავს (48.3%), ვიდრე ისინი, ვისაც - ჰყავს (37.7%). მუსლიმებში განწყობა
იდენტურია ორივე შემთხვევაში: ვისაც იმამი ჰყავს - 39.3% ასახელებს
ამერიკას, ხოლო ვისაც არ ჰყავს - 39.4%.
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ქრისტიანებში რუსეთის სამხედრო უპირატესობის აღქმა უფრო ძლიერია
მოძღვრის არმყოლთა შორის (40.3%), ვიდრე - მოძღვრიანებში (32.5%).
ანალოგიურად, მუსლიმებშიც, რუსეთის სამხედრო სიძლიერეზე
მიუთითებს იმ რესპონდენტების 39.4%, ვისაც არ ჰყავს იმამი და მათი
35.7%, ვისაც იმამი ჰყავს.
ამერიკისა და რუსეთის სამხედრო სიძლიერის თითქმის თანაბარი შეფასება
აჭარაში ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფის რესპონდენტებმა რეგიონში
ინფორმაციის ნაკლებობით ახსნეს. გარდა ამისა, აღინიშნა მოსახლეობის
ნაწილში რუსეთის მიმართ გარკვეული სუბიექტური დამოკიდებულების
არსებობაც, რაც განპირობებულია რუსეთთან მჭიდრო ეკონომიკური,
ტურისტული და ნათესაური კავშირით. მნიშვნელოვან როლს თამაშობს,
ასევე რუსების თურქებისგან განსხვავებული დამოკიდებულება რეგიონის
მოსახლეობის მიმართ, ისევე როგორც, ეფექტური რუსული პროპაგანდა.
ყოველივე ეს კი, საბოლოო ჯამში, რუსეთის გადამეტებულ შეფასებაში
გარდაისახება.
აჭარის რესპონდენტებმა, ასევე გამოხატეს თავიანთი დამოკიდებულება,
თუ სად იქნებოდა უკეთესი ახალგაზრდებისთვის განათლების მიღება.
სამ რეგიონს შორის აჭარის რესპონდენტები ყველაზე მეტად ემხრობიან
ახალგაზრდების მიერ განათლების უცხოეთში მიღებას. ამ მოსაზრებას
იზიარებს რეგიონის გამოკითხული მოსახლეობის 38% (თბილისი - 32%,
სამეგრელო - 24.5%). ამავდროულად, განათლების ორივეგან (როგორც
საქართველოში, ისე უცხოეთში) მიღებას ემხრობა გამოკითხულთა 35.7%.
განათლების მისაღებად სასურველ ქვეყნებს შორის აჭარაში დასახელდა
ამერიკა (36.3%), გერმანია (22.2%) და ინგლისი (11%). საგულისხმოა, რომ
აქ დასახელებული ქვეყნების სამეული იდენტურია სხვა რეგიონებში
მიღებული შედეგისა.
მიგნებები:
ÂÂეკონომიკური და სამხედრო თვალსაზრისით, ყველაზე ძლიერ
ქვეყნად აჭარაში (მათ შორის აღმსარებლობის ჭრილში) ამერიკა
მიაჩნიათ.

ÂÂეკონომიკური ძლიერების მხრივ რეგიონში მეორე ადგილს
ევროკავშირი იკავებს, ასევე დასახელდნენ რუსეთი და ჩინეთი.
ÂÂსამხედრო თვალსაზრისით ძლიერი ქვეყნების ჩამონათვალში
რეგიონში მეორე ადგილს რუსეთი იკავებს, რომლის მაჩვენებელი
ძალიან ახლოსაა ამერიკის მაჩვენებელთან და ამავდროულად
აღემატება სხვა რეგიონებში აღნუსხულ შედეგებს.
ÂÂმიუხედავად იმისა, რომ ამ მხრივ ქრისტიანებისა და მუსლიმების
ზოგადი პრეფერენციები მსგავსია (ორივე ჯგუფში სამხედრო
ძლიერების თვალსაზრისით დასახელდნენ ამერიკა და რუსეთი),
განსხვავდება მათი დამოკიდებულება თითოეული ქვეყნის
მიმართ: მუსლიმები თითქმის იდენტურად აფასებენ ამერიკასა და
რუსეთს, ხოლო ქრისტიანები უფრო მეტად ემხრობიან ამერიკის
სამხედრო ძლიერებას.
ÂÂროგორც ამერიკას, ისე რუსეთს სამხედრო თვალსაზრისით ძლიერ
ქვეყნად უფრო მეტად ასახელებენ უმოძღვრო ქრისტიანები,
მუსლიმებში კი ამერიკის მიმართ დამოკიდებულება იდენტურია
იმამის მყოლ და არმყოლ რესპონდენტებში, ხოლო რუსეთის
მიმართ განწყობა რამდენამდე უფრო მაღალია იმამის არმყოლთა
შორის.
ÂÂაჭარაში გამოკითხული მოსახლეობა ყველაზე მეტად ემხრობა
ახალგაზრდების
მიერ
განათლების
უცხოეთში
მიღებას,
თუმცა თითქმის იდენტურად მაღალია განათლების როგორც
საქართველოში, ისე უცხოეთში მიღების მომხრეთა რაოდენობა.
ÂÂუცხოეთში განათლების მისაღებად ყველაზე სასურველ ქვეყნად
სახელდება ამერიკა, შემდეგ კი გერმანია და ინგლისი.

ბაზრების მიმზიდველობა
რეგიონის რესპონდენტებმა, ასევე დაასახელეს ქვეყნები, სადაც ყველაზე
რეალურია ქართული პროდუქციის ექსპორტი.
აჭარაში გამოკითხულთა 40.1% ფიქრობს, რომ რუსეთის ბაზარია ამჟამად
ყველაზე რეალური ქართული პროდუქციის ექსპორტისთვის. ეს ყველაზე
დიდი მაჩვენებელია სამ მიზნობრივ რეგიონს შორის (თბილისი - 21.7%,
სამეგრელო - 28.5%). ევროკავშირის ბაზრის რეალურობაზე ყველაზე
ნაკლებად აჭარის რესპონდენტები მიუთითებენ - 28.9% (თბილისში ეს
მაჩვენებელი 45.3%-ს, ხოლო სამეგრელოში - 37.3%-ს შეადგენს). რაც შეეხება
თურქეთს - გამოკითხულთა მცირე (7.7%), თუმცა სხვა რეგიონებთან
შედარებით ყველაზე დიდ ნაწილს (თბილისი - 2.6%, სამეგრელო 2.4%) თურქეთის ბაზარი მიაჩნია რეალურად ქართული პროდუქციის
ექსპორტისთვის.
ქრისტიანების 40.4% ფიქრობს, რომ ქართული პროდუქტის ექსპორტისთვის

181

ყველაზე რეალურია რუსეთის ბაზარი. ამ აზრისაა მუსლიმების 39.5%.
მეორე მხრივ, ქრისტიანების 25.4% და ისლამის მიმდევრების 25.3%
ქართული ნაწარმის ექსპორტისთვის ყველაზე რეალურად ევროკავშირის
ბაზარს ასახელებს.
მიგნებები:
ÂÂაჭარის რესპონდენტები (მათ შორის აღმსარებლობის ჭრილში)
უპირატესობას, პირველ რიგში, რუსეთის, შემდეგ ევროკავშირის
და ბოლოს თურქეთის ბაზარს ანიჭებენ.
ÂÂსხვა
რეგიონებთან
შედარებით,
აჭარის
რესპონდენტები
გამოირჩევიან ყველაზე დადებითი დამოკიდებულებით რუსეთისა
და თურქეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის ექსპორტთან
მიმართებით, ამასთან, ნაკლებ რეალურად მიიჩნევენ ევროკავშირის
ბაზარს.

ევროკავშირში გაწევრიანება
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სამ გამოკითხულ რეგიონს შორის, საქართველოს ევროკავშირში
გაწევრიანების მომხრეთა ყველაზე დიდი რაოდენობა, ისევე როგორც
გაწევრიანების მოწინააღმდეგეთა ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აჭარაში
გამოვლინდა. ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს რეგიონში
გამოკითხული მოსახლეობის 84.1% (თბილისი - 77.2%, სამეგრელო 77.5%), ხოლო 8.8% წინააღმდეგია (თბილისში ეს მაჩვენებელი 12.2%-ს,
სამეგრელოში კი - 12.6%-ს შეადგენს).
ქრისტიანების დიდი უმრავლესობა (83.4%) მხარს უჭერს საქართველოს
ევროკავშირში გაწევრიანებას. მუსლიმებში კი აბსოლუტური უმრავლესობა
(90.2%) ამ იდეის მომხრეა.
საინტერესოა, რომ აჭარის რეგიონში ევროკავშირში გაწევრიანებას
ემხრობა როგორც იმ რესპონდენტების გამოკვეთილი უმრავლესობა,
ვისაც მოძღვარი ან იმამი (მუსლიმების შემთხვევაში) არ ჰყავს, ისე
ისინიც, ვისაც - ჰყავს. მოძღვრიანი ქრისტიანების 81.4% და მოძღვრის
არმყოლი ქრისტიანების 84.8% მხარს უჭერს ევროკავშირში გაწევრიანებას.
მუსლიმებში ევროკავშირისადმი მხარდაჭერა ქრისტიანებთან შედარებით
რამდენადმე უფრო ძლიერი აღნოჩნდა: მხარდამჭერთა შორისაა იმამის
მყოლი რესპონდენტების 92.8% და არმყოლთა - 87.8%.
აღსანიშნავია, რომ ქრისტიანებში გაწევრიანების მოწინაღმდეგეთა
რაოდენობა შედარებით მეტია იმ რესპონდენტებში, ვისაც მოძღვარი ჰყავს
(13.3%), ვიდრე მათში, ვისაც მოძღვარი არ ჰყავს (8.5%). მუსლიმებში კი
საპირისპირო ტენდენცია გამოვლინდა: ევროკავშირში გაწევრიანების

შედარებით მეტი მოწინააღმდეგე იმამის არმყოლებში აღმოჩნდა (6.1%),
ვიდრე იმ რესპონდენტებში, ვისაც - იმამი ჰყავთ (0.9%).
მიგნებები:
ÂÂსაქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს რეგიონში
გამოკითხულ რესპონდენტთა დიდი უმრავლესობა. ეს ტენდენცია
იკვეთება აღმსარებლობის ჭრილშიც - მუსლიმებში რამდენადმე
მეტია ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდაჭერა.
ÂÂევროკავშირში გაწევრიანებას რამდენადმე მეტად უჭერენ მხარს
მოძღვრის არმყოლი ქრისტიანები, ხოლო მუსლიმებში, პირიქით,
ისინი, ვისაც იმამი ჰყავს.
ÂÂრაც შეეხება ევროკავშირში გაწევრიანების მოწინააღმდეგეებს,
მათი რაოდენობა მცირეა, თუმცა შედარებით მეტია მოძღვრიან
ქრისტიანებში, ხოლო მუსლიმებში, პირიქით, იმამის არმყოლებში.
შეიძლება ითქვას, რომ ამ მხრივ მოძღვრის რამდენადმე
უარყოფითი, ხოლო იმამის - დადებითი როლი იკვეთება.

ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში გაწევრიანება
ევროკავშირისგან განსხვავებით, აჭარაში საგრძნობლად დაბალია იმ
რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს
გაწევრიანებას ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში, თუმცა აქ ამ კავშირს,
თბილისთან და სამეგრელოსთან შედარებით, ყველაზე მეტი მხარდამჭერი
- 29.3% (თბილისში მხარს უჭერს 18.4%, ხოლო სამეგრელოში - 13%) და
ასევე ყველაზე ნაკლები მოწინააღმდეგე - 52.3% ჰყავს (თბილისში მხარს არ
უჭერს 65.1%, ხოლო სამეგრელოში - 66.6%).
ეს ტენდენცია ნარჩუნდება როგორც ქრისტიანებში, ისე - მუსლიმებში:
ქრისტიანების 29.8% და მუსლიმების 27.3% მხარს უჭერს ევრაზიულ
კავშირში გაწევრიანებას, ხოლო წინააღმდეგია ქრისტიანების 55.4% და
მუსლიმების - 50%.
გარდა ამისა აღსანიშნავია, რომ აჭარაში ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების
მიმართ ნეგატიური შეხედულება თითქმის თანაბრად ნაწილდება
მოძღვრის/იმამის მყოლთა (53%,) და არმყოლთა (54.2%) შორის. ამგვარად,
მოძღვრიანი ქრისტიანების 28.9% და მოძღვრის არმყოლთა 30.3% მხარს
უჭერს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ კავშირში. მუსლიმებში კი,
პირიქით, ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას შედარებით მეტი მომხრე
ჰყავს იმამის მყოლ რესპონდენტებს შორის (28.3%), ვიდრე მათში, ვისაც
იმამი არ ჰყავს (25.3%).
რაც შეეხება ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების მოწინააღმდეგეებს,
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ქრისტინებში გაწევრიანების მოწინაღმდეგეთა რაოდენობა შედარებით
მეტია იმ რესპონდენტებში, ვისაც მოძღვარი არ ჰყავს (56.4%), ვიდრე
მათში, ვისაც მოძღვარი ჰყავს (53.5%). განსხვავებული ტენდენცია აჭარის
მუსლიმებში გამოვლინდა: ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების მომხრეთა
მსგავად, შედარებით მეტი მოწინააღმდეგე იმამის მყოლებში აღმოჩნდა
(28.3%), ვიდრე იმ რესპონდენტებში, ვისაც იმამი არ ჰყავს (25.3%).
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მიგნებები:
ÂÂაჭარაში საგრძნობლად დაბალია (თუმცა სხვა რეგიონებთან
შედარებით, ყველაზე მეტია) იმ რესპონდენტთა რაოდენობა,
რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ
ეკონომიკურ კავშირში, ასევე ყველაზე ნაკლებია (თუმცა კვლავ
უმრავლესობა სხვა რეგიონებთან შედარებით) ამ ორგანიზაციაში
გაწევრიანების მოწინააღმდეგეთა რიცხვი.
ÂÂევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებისადმი პოზიტიური და
ნეგატიური განწყობა მსგავსია როგორც ქრისტიანებში, ისე მუსლიმებში. ამავდროულად, მხარდაჭერა მინიმალური სხვაობით
მეტია მოძღვრის არმყოლ ქრისტიან რესპონდენტებში, ხოლო
მუსლიმებში, პირიქით, მათში, ვისაც იმამი ჰყავს.
ÂÂრაც შეეხება ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების მოწინააღმდეგეებს,
აჭარის ქრისტინებში მათი რაოდენობა შედარებით მეტია იმ
რესპონდენტებში, ვისაც მოძღვარი არ ჰყავს, ხოლო მუსლიმებში კი
პირიქით, მათში, ვისაც იმამი ჰყავს.
ÂÂაჭარაში გამოკითხულთა თითქმის მეოთხედი ერთდროულად
ევროკავშირსა და ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას უჭერს მხარს.

ევროკავშირისა და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირისადმი
ერთდროული მხარდაჭერა
სტატისტიკურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ რეგიონის რესპოდენტების
24.8% ერთდროულად მხარს უჭერს საქართველოს გაწევრიანებას ორ
ურთიერთგამომრიცხავ გაერთიანებაში - ევროკავშირსა და ევრაზიულ
კავშირში. ამ მხრივ, აჭარა კვლავ გამოირჩევა ყველაზე დიდი მაჩვენებლით,
ვინაიდან თბილისში ასეთი ადამიანების რიცხვი 14.2%-ია, ხოლო
სამეგრელოში - 7.2%.
საგულისხმოა, რომ თუ ამ მაჩვენებელს ევროკავშირის მხარდამჭერთა
რაოდენობას გამოვაკლებთ, გამოვა, რომ მისი მყარი მხარდამჭერი აჭარაში
59,2%-ს შეადგენს, ნაცვლად 84%-ისა.
ფოკუს-ჯგუფების მეშვეობით შევეცადეთ აგვეხსნა, რატომ ემხრობიან
რეგიონის რესპონდენტები ამა თუ იმ გაერთიანებას, ასევე რა განაპირობებს

რესპონდენტთა
არჩევანს.

მნიშვნელოვან

ნაწილში

ორ

ურთიერთგამომრიცხავ

ამგვარად, გამოიკვეთა, რომ გამოკითხული მოსახლეობის ქრისტიანულ
ნაწილში რუსეთისა და, შესაბამისად, ევრაზიული კავშირის მხარდაჭერა
დიდწილად განპირობებულია ბათუმში შერეული, ქართულ-რუსული
ოჯახების სიმრავლით, ასევე საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული
ღრმა ეკონომიკური კავშირით (მაგ. ციტრუსის ექსპორტი). გარდა ამისა,
დისკუსიამ აჩვენა, რომ რეგიონში საზოგადოება პოლარიზებულია და
ამა თუ იმ საგარეო ვექტორისადმი მიმხრობა/არმიმხრობის საკითხიც
მიბმულია იმაზე, თუ რომელ პოლიტიკურ ძალას ემხრობა მოსახლეობა.
აღინიშნა, რომ ბოლო დროს რეგიონში გაძლიერდა აზრი დასავლეთთან
სრული ინტეტეგრაციის უპერსპექტივობაზე, რის გამოც ზოგიერთი
რუსეთისკენ იხრება.
აღსანიშნავია,
რომ
რეგიონის
მუსლიმებში
საქართველოს
ევროატლანტიკური კურსის მხარდაჭერა მათი რაციონალური არჩევანია,
ხოლო რუსული ვექტორისა - მძლავრი პროპაგანდის შედეგი.

„ნატო და ევროკავშირი არის რაციონალური არჩევანი,
ევრაზიული - პროპაგანდისტული.“150
გარდა ამისა, ფოკუს-ჯგუფებში მიღებულმა შედეგმა აჩვენა, რომ
მუსლიმების მიერ რუსული ღერძის მხარდაჭერა, ასევე უკავშირდება მათ
ნაციონალურ კომპლექსს, რომ არიან ქართული ეროვნული ინტერესების
გამტარებლები და დამცველები. ზოგიერთი რესპონდენტის აზრით, ეს
განპირობებულია წინა საუკუნის 80-იანი წლებიდან გადმოყოლილი
ძლიერი
ეთნოკონფესიური
ნაციონალისტური
ნარატივით,
რაც
უსაფრთხოების კონცეფციას ეფუძნება. უსაფრთხოების სამიზნე კი
მუსლიმები არიან, როგორც საზოგადოების „არასაიმედო“ ნაწილი.
სწორედ ამით აიხსნება ის, რომ, ერთი მხრივ, მუსლიმი ქართველები
მუდმივად ცდილობენ ლოიალობის დამტკიცებას სახელმწიფოს მიმართ
და, შესაბამისად, მხარს უჭერენ ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს, მეორე
მხრივ კი, მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ერთდროულად მხარს უჭერს
კრემლის ვექტორს, ვინაიდან ეთნოკონფესიური ნაციონალიზმი საგარეო
პოლიტიკის კონტექსტში რუსეთთან ერთმორწმუნეობას ემყარება.

„აჭარელ მუსლიმთა მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო ის, რომ
საბჭოთა კავშირის რღვევის პროცესში, შემდგომ პერიოდში და
დღესაც მუსლიმ თემს განიხილავენ არა ადამიანის უფლებებისა
და სამოქალაქო ინტეგრაციის, არამედ უსაფრთხოების
150

იქვე.
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პრიზმაში.“151
„აჭარელს მუდმივად, მთელი თავისი არსებობის მანძილზე
და განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე ასეული წელია, უხდება
საკუთარი ეროვნული იდენტობის განმტკიცება და ქართული
სახელმწიფოს წიაღში მისი ლეგიტიმურობის მტკიცება,
ასევე იმის მტკიცება, რომ არის სახელმწიფოს ეროვნული
ინტერესების გამტარებელი.“152
მუსლიმ თემში თანხვედრაშია საქართველოს საგარეო, ევრო-ატლანტიკური
ინტერესები, ვინაიდან თანასწორობისა და მათი რელიგიური უფლებების
დაცვის მაღალი სტანდარტების უზრუნველყოფის შესაძლებლობას სწორედ
დასავლურ პოლიტიკურ სივრცეში ხედავენ, რაც ძლიერი სტიმულია
ევროატლანტიკური მიმართულების მხარდაჭერისათვის.

„მუსლიმები საკუთარ თავს ხედავენ ინტეგრირებულს დასავლეთის
პოლიტიკურ სივრცეში, სადაც ყველა ადამიანს აქვს თანასწორობისა
და განვითარების შესაძლებლობა დემოკრატიის პირობებში. მეორე
მხრივ კი, მათ არ უნდათ, მოწყვეტილი იყონ საერთო ნაციონალისტურ
ნარატივს.“ 153
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რეგიონის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის პრორუსულობა კი,
ასევე აიხსნება საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან გადმოყოლილი ღრმა
კავშირებით, რაც გამოიხატება მათ შორის სპეცსამსახურების რეგიონში
სერიოზული წარმომადგენლობით, რასაც ასევე აძლიერებს ინტენსიური
რუსული პროპაგანდა და ენობრივი ფაქტორი, ამასთან ბოლო პერიოდში
მომძლავრებული ულტრაკონსერვატიული ძალების აქტივობა. ეს
ნაციონალისტური ნარატივი კვებავს გაორებულ დამოკიდებულებას
უმცირესობაში.
მიგნებები:
 აჭარაში გამოკითხული მოსახლეობის თითქმის მეოთხედი
ერთდროულად
ევროკავშირსა
და
ევრაზიულ
კავშირში
გაწევრიანებას უჭერს მხარს.

მხოლოდ ნატოში გაწევრიანება
აჭარაში რესპონდენტების უმრავლესობა (54.6%) ეთანხმება მოსაზრებას, რომ
მხოლოდ ნატოში გაწევრიანება დაეხმარება საქართველოს უსაფრთხოების
151
152
153

იქვე.
იქვე.
იქვე.

უზრუნველყოფაში, თუმცა გამოკითხვის შედეგები აჩვენებს, რომ რეგიონის
მოსახლეობის მნიშვნელოვანი რაოდენობა (35.9%) აღნიშნულ საკითხს
ფრთხილად (ან სკეპტიკურად) უყურებს და არ ეთანხმება.
საგულისხმოა, რომ აჭარაში ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფების მონაწილეებმა
ერთმნიშვნელოვნად დაასახელეს ნატო, როგორც საქართველოს დამხმარე
გაჭირვების ჟამს.
ქრისტიანების ნახევარზე მეტი - 56.4% (ამათგან, 27.9% სრულად) ეთანხმება
მოსაზრებას, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება უზრუნველყოფს
ქვეყნის უსაფრთხოებას. ამავე მოსაზრებას იზიარებს მუსლიმების 67.8%,
რომელთაგან 45.9% სრულად ეთანხმება.
საინტერესოა მოძღვრის/იმამის მყოლთა და არმყოლთა ჭრილში მიღებული
შედეგებიც. როგორც აღმოჩნდა, იმ ქრისტიანების 56.1%, ვისაც მოძღვარი
ჰყავს, ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ნატო საქართველოს უსაფრთხოების
უზრუნველყოფისთვის პოზიტიური მნიშვნელობის აქტორია. ამავე
შეხედულებას იზიარებს იმ ქრისტიანების 47.6%, ვისაც მოძღვარი არ ჰყავს.
ასევე, მოძღვრის არმყოლთა შორის მეტია იმ ქრისტიანი რესპონდენტების
რაოდენობა, ვინც ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება (41%), მაშინ როცა
მოძღვრიანთა შორის ეს მაჩვენებელი 33.3%-ს უტოლდება.
მსგავსი ტენდენციაა მუსლიმებთანაც - ვისაც იმამი ჰყავს - 65.2% ეთანხმება
მოსაზრებას ნატოს პოზიტიური როლის შესახებ, ვისაც არ ჰყავს - 57% ეთანხმება.
რაც შეეხება მათ, ვინც ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება, ასეთი რესპონდენტების
დიაგრამა 39.
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რაოდენობა მეტია იმამის არმყოლთა შორის (32.3%), ხოლო ამ პოზიციის მომხრე
იმამის მყოლი რესპონდენტების მაჩვენებელი 25.9%-ს შეადგენს (იხ. დიაგრამა
39).

188

მიგნებები:
ÂÂგამოკითხულთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ მხოლოდ ნატოში
გაწევრიანება
დაეხმარება
საქართველოს
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფაში, თუმცა გამოკითხულთა მესამედი ფრთხილად
(ან სკეპტიკურად უყურებს) ამ საკითს და საპირისპირო პოზიციას
ამჟღავნებს.
ÂÂნატოში გაწევრიანებას, როგორც საქართველოს უსაფრთხოების
გარანტს, ეთანხმებიან ქრისტიანებიც და მუსლიმებიც, თუმცა
მუსლიმ რესპონდენტებში ამ მოსაზრებას მეტი მომხრე ჰყავს, ხოლო
მოწინააღმდეგეთა რაოდენობა, პირიქით, მეტია ქრისტიანებში.
ÂÂნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერა გაცილებით ძლიერია მათში,
ვისაც მოძღვარი/იმამი ჰყავს. ამავე დროს, მხარდაჭერა, ასევე
უფრო ძლიერია იმამის მყოლ მუსლიმებში, ვიდრე მოძღვრიან
ქრისტიანებში, ისევე როგორც იმამის არმყოლ მუსლიმებში, ვიდრე
მოძღვრის არმყოლ ქრისტიანებში. მოწინააღმდეგეთა რაოდენობა,
პირიქით, მეტია მოძღვრიან ქრისტიანებში, ვიდრე იმამის მყოლ
მუსლიმებში.

ბოლო იმედი
აჭარაში ყველაზე დიდია იმ რესპონდენტთა პროცენტული რაოდენობა
(31.7%), ვინც თვლის, რომ დიდი გაჭირვების/განსაცდელის დროს
(როგორიცაა, მაგალითად, სრულმასშტაბიანი ომი, სტიქიური უბედურება
და ა.შ.), რომელიც თვით საქართველოს არსებობას საფრთხეს უქმნის
მაქსიმალურად უნდა გვეიმედებოდეს ევროკავშირი (თბილისი - 24.4%,
სამეგრელო - 20.4%). გარდა ამისა, აჭარის რესპონდენტებმა დაასახელეს
ნატო (27.2%) და აშშ (19.7%). ამ უკანასკნელს, სამ მიზნობრივ რეგიონს
შორის, აჭარაში ყველაზე ნაკლები მხარდამჭერი ჰყავს (თბილისი - 27.3%,
სამეგრელო - 40%). საგულისხმოა, რომ რუსეთს, როგორც გასაჭირში
დამხმარეს, ასახელებს რესპონდენტების 5.1% და ამ მაჩვენებლით აჭარა
მაინც „ლიდერობს“ სხვა რეგიონებთან შედარებით (თბილისი - 2%,
სამეგრელო - 0.7%). ამავდროულად, აჭარაში გამოიკვეთა გერმანიაც,
რომელიც დასახელდა რესპონდენტთა 7%-ის მიერ. უნდა აღინიშნოს,

რომ თურქეთი აჭარის რესპონდენტების მხოლოდ 0.2%-მა დაასახელა,
ხოლო სხვა რეგიონებში თურქეთი ქვეყნების ჩამონათვალში საერთოდ არ
მოხვედრილა (იხ. დიაგრამა 40).
დიაგრამა 40.
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მიგნებები:
ÂÂრეგიონში გამოკითხული მოსახლეობის მესამედი (და ეს ყველაზე
დიდი მაჩვენებელია სხვა რეგიონებთან შედარებით) ქვეყნისთვის
დიდი გაჭირვების/განსაცდელის დროს იმედს, პირველ რიგში,
ევროკავშირზე ამყარებს, შემდეგ კი ნატოზე, ამერიკასა (სამ რეგიონს
შორის აშშ-ს ყველაზე ნაკლები მხარდამჭერი ჰყავს აჭარაში) და
გერმანიაზე.
ÂÂრუსეთსა და თურქეთს, როგორც გასაჭირში საქართველოს
დამხმარეებს, ასახელებს გამოკითხულთა მიზერული, მაგრამ მაინც
ყველაზე დიდი ნაწილი სხვა რეგიონებთან შედარებით.
ნათელია, რომ აჭარაში, სხვა რეგიონებთან შედარებით, უფრო დიდია
მხარდაჭერა ორი ურთიერთგამომრიცხავი ორგანიზაციის - ევროკავშირისა
და ევრაზიული კავშირის მიმართ. აჭარის ქრისტიანულ ნაწილში ეს,
სავარაუდოდ, განპირობებულია რუსეთთან მჭიდრო ეკონომიკური
და ნათესაური ბმით, ასევე დასავლეთთან ინტეგრაციის სურვილით
და, ამავდროულად, გარკვეულ დონეზე ევროკავშირში სრული
ინტეგრაციისადმი გაწბილებული იმედებით. მუსლიმებში საქართველოს
ევროატლანტიკური კურსის მხარდაჭერა მათი რაციონალური არჩევანია,
ხოლო რუსული ვექტორის არჩევა, მძლავრი პროგრაგანდის შედეგია.

გარდა ამისა, სახეზეა მოძღვრების/იმამების რამდენადმე განსხვავებული
როლი: ევროკავშირში გაწევრიანებისადმი ქრისტიანების აბსოლუტური
უმრავლესობის დადებითი დამოკიდებულების ფონზე, მხარდაჭერა
შედარებით უფრო ძლიერია მოძღვრის არმყოლ რესპონდენტებში, მაშინ
როცა გაწევრიანების მოწინააღმდეგეთა რიცხვი უფრო დიდია მოძღვრიან
ქრისტიანებში, ანუ მოძღვრის გავლენა მცირედით ნეგატიურია.
საპირისპირო ტენდენცია ვლინდება ნატოსთან მიმართებით ქრისტიანებში მეტი მხარდაჭერა გამოვლინდა მოძღვრიანთა შორის, ხოლო
მოწინააღმდეგეები - უმოძღვროებში. ამ შემთხვევაში, შეიძლება დავუშვათ,
რომ მოძღვარს პოზიტიური გავლენა აქვს.
ევრაზიულ კავშირთან მიმართებით კიდევ უფრო განსხვავებული სურათი
გამოიკვეთა - გაწევრიანების რამდენადმე მეტი მომხრეც და მოწინააღმდეგეც
მოძღვრის არმყოლ რესპონდენტებში გამოიკვეთა. აქვე აღსანიშნავია,
რომ რეგიონის ქრისტიანების უმრავლესობა (როგორც მოძღვრიანთა, ისე
უმოძღვროთა შორის) ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების წინააღმდეგია.

190

რაც შეეხება მუსლიმებს, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა, ასევე
გამოხატავს საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებისადმი
მხარდაჭერას, გამოიკვეთა იმამების პოზიტიური გავლენა, რადგან ორივე
ორგანიზაციაში გაწევრიანებას მეტი მომხრე იმამიან რესპონდენტებში ჰყავს,
ხოლო მოწინააღმდეგეთა რიცხვი მეტია იმამის არმყოლთა შორის. ანუ,
შეიძლება ითქვას, რომ ამ მხრივ იმამს დადებითი როლი აქვს მუსლიმ თემში.
განსხვავებული სურათია ევრაზიულ კავშირთან მიმართებით, ვინაიდან
როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური განწყობაც მეტ-ნაკლებად მსგავსია
იმამის მყოლ და არმყოლ მუსლიმ რესპონდენტებში. ამ შემთხვევაში იმამის
როლი არ იკვეთება.
როგორც აღმოჩნდა, აჭარის რესპონდენტებისთვის ევროკავშირი და ნატო
არამხოლოდ ყველაზე სასურველი ორგანიზაციებია საქართველოსთვის
მათში გაწევრიანების თვალსაზრისით, არამედ, ასევე ყველაზე საიმედოა,
როგორც გასაჭირში დამხმარე. ამ თვალსაზრისით, ყველაზე ნაკლებ იმედს
ადგილობრივი მოსახლეობა რუსეთსა და თურქეთზე ამყარებს.

ვისგან ემუქრება საფრთხე ქართულ ტრადიციებს
გამოკითხვის
ამ
ნაწილში
შეფასდა
აჭარის
რესპონდენტების
დამოკიდებულება იმის თაობაზე, თუ რომელი ქვეყანა უქმნის საფრთხეს
ქართულ ტრადიციებს.

აჭარაში რესპონდენტთა უმრავლესობა (58.1%) არ ეთანხმება და
დაახლოებით მესამედი (33.2%) ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ამერიკა
საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს. ეს უკანასკნელი, თავის მხრივ,
ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია დანარჩენ რეგიონებთან შედარებით
(თბილისი - 32.2%, სამეგრელო - 29.1%).
სტატისტიკურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ გამოკითხული ქრისტიანებისა და
მუსლიმების 58%-ზე მეტი არ ეთანხმება, რომ ამერიკა საფრთხეს უქმნის
ქართულ ტრადიციებს. მიუხედავად ამისა, აჭარის ქრისტიანებში უფრო
მაღალია საფრთხის შეგრძნება: 19.9% სრულად ეთანხმება, რომ ამერიკა
ქართული ტრადიციებისთვის საფრთხის შემცველია, მაშინ როცა მსგავს
მოსაზრებას იზიარებს მუსლიმების მხოლოდ 11.2%.
მოძღვრის/იმამის მყოლთა და არმყოლთა ჭრილში მიღებული მონაცემები
თითქმის თანაბრად განაწილდა ქრისტიანებსა და მუსლიმებში. ორივე
ჯგუფის წარმომადგენელ რესპონდენტთა უმრავლესობა, მიუხედავად
იმისა, ჰყავს თუ არა მოძღვარი/იმამი, მიიჩნევს, რომ ამერიკა არ უქმნის
საფრთხეს ქართულ ტრადიციებს. კერძოდ, ამ პოზიციას იზირებს მოძღვრის
მყოლ ქრისტიანთა 57% და არმყოლთა 60.7%, ასევე იმამიანთა 59,8% და
იმამის არმყოლთა 56%. რაც შეეხება იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც
დაადასტურეს ამერიკიდან მომავალი საფრთხის განცდა, აქაც განწყობა
მსგავსია როგორც მოძღვრის მყოლ/არმყოლ ქრისტიანებში, ასევე იმამის
მყოლ/არმყოლ მუსლიმებში. კერძოდ, საფრთხის არსებობას ადასტურებს
მოძღვრიანი ქრისტიანების 35.1% და მოძღვრის არმყოლთა 32.2%, ხოლო
მუსლიმებში იმამიანთა 31.3% და იმამის არმყოლთა 31%.
ქართული ტრადიციებისადმი რუსეთის მხრიდან საფრთხის არსებობის
შეფასების ტენდენციებიც მსგავსია: ამერიკასთან შედარებით, მაჩვენებლები
პრაქტიკულად არ იცვლება. რუსეთი საფრთხის მატარებელია, ფიქრობს
გამოკითხულთა 33%, ხოლო 58.2% ამას არ ეთანხმება, რაც, თავის მხრივ,
სამ რეგიონში აღნუსხული ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია.
აჭარაში ისლამის მიმდევრები უფრო მეტად ხედავენ საფრთხეს რუსეთში
(ტრადიციების ხელყოფის კონტექსტში), ვიდრე ქრისტიანები: მუსლიმების
41.7% მიიჩნევს, რომ რუსეთი ქართული ტრადიციებისთვის საფრთხის
შემცველი ქვეყანაა, ხოლო ქრისტიანებში ამ აზრისაა 28.1%. მეორე მხრივ,
მუსლიმების 45.8% და ქრისტიანების 65.1% ფიქრობს, რომ რუსეთი
ქართულ ტრადიციებს საფრთხეს არ უქმნის (იხ. დიაგრამა 41).
მოძღვრის/იმამის
მყოლთა
და
არმყოლთა
შორის
მონაცემები
შემდეგნაირადაა წარმოდგენილი: ტრადიციების ხელყოფის კონტექსტში
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დიაგრამა 41.
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რუსეთის მხრიდან საფრთხის არსებობას უფრო მეტად ადასტურებენ
მოძღვრიანი რესპონდენტები (37.2%), მაშინ როცა მსგავს პოზიციას
ამჟღავნებს მოძღვრის არმყოლთა 24.6%, ასევე აღსანიშნავია, რომ ამ მხრივ
საფრთხის არსებობას ნაკლებად უარყოფენ მოძღვრიანები (59.3%), ვიდრე
უმოძღვრო რესპონდენტები (69.2%).
მსგავსი სურათი გამოიკვეთა მუსლიმებშიც: რუსეთიდან მომდინარე
საფრთხეს უფრო მეტად ხედავენ ის მუსლიმი რესპონდენტები, ვისაც იმამი
ჰყავს (50.9%), ვიდრე ისინი, ვისაც იმამი არ ჰყავს (31%). რუსეთის მხრიდან
საფრთხის არსებობას ნაკლებად უარყოფენ იმამიანი რესპონენტები (39.3%),
ხოლო იმამის არმყოლთა შორის ასეთთა რაოდენობა 54%-ს შეადგენს.
ევროკავშირს, როგორც ქართული ტრადიციებისადმი საფრთხის შემცველს,
რეგიონის რესპონდენტთა მეოთხედზე ოდნავ მეტი განიხილავს (27.8%).
უმრავლესობა ასეთი საფრთხის არსებობას არ ეთანხმება (62.4%).
აჭარაში გამოკითხული ქრისტიანი (62.5%), ასევე მუსლიმი (63.1%)
რესპონდენტები
ევროკავშირის
მხრიდან
საფრთხის
არსებობას,
პრაქტიკულად, თანაბრად უარყოფენ და ადასტურებენ კიდეც:
ქრისტიანების 28.3% და მუსლიმების 25.2% ამგვარ საფრთხეს ხედავს.
იდენტურია

მოძღვრის/იმამის

ყოლა-არყოლის

ჭრილში

დანახული

სურათიც: საფრთხის არსებობას უმეტესწილად და თითქმის თანაბრად
არ ეთანხმებიან როგორც მოძღვრის/იმამის მყოლი რესპონდენტები, ასევე
ისინი, ვისაც მოძღვარი ან იმამი არ ჰყავს. კერძოდ, ქრისტიანებში საფრთხეს
ადასტურებს მოძღვრიანთა 27.4% და მათი 28.9%, ვისაც მოძღვარი არ ჰყავს.
ამავდროულად, იმ რესპონდენტების 65.5%, ვისაც მოძღვარი ჰყავს და
60.7%, ვისაც არ ჰყავს, ამგვარი საფრთხის არსებობას არ ეთანხმება.
მუსლიმ ქართველებში მონაცემები მსგავსადაა გადანაწილებული:
საფრთხის არსებობას ეთანხმება იმამიანთა 25.9% და იმამის არმყოლთა
23.5%, ხოლო საფრთხის არსებობას უარყოფს იმამის მყოლთა 63.4% და
იმამის არმყოლთა 64.4%.
თურქეთის მიმართ აჭარაში რესპონდენტთა პოზიციები გაყოფილია - ერთი
ნაწილი (45.6%) თურქეთის მხრიდან საფრთხის არსებობას ეთანხმება,
ხოლო მეორე (იდენტური რაოდენობის) ნაწილი (45.7%) - არა. აღსანიშნავია,
რომ აჭარაში, ასევე გამოვლინდა ორჯერ დიდი რაოდენობა (28.4%) იმ
რესპონდენტებისა, ვინც სრულად ეთანხმება, რომ თურქეთი საფრთხის
შემქმნელია.
აღმსარებლობის ჭრილში მიღებული შედეგებიც თითქმის თანაბრად
განაწილდა: ქრისტიანების 44.3% და მუსლიმების 47.2% ამგვარი საფრთხის
არსებობას ეთანხმება, ხოლო ქრისტიანების 47.5% და მუსლიმების 43.5% - არა.
თურქეთის მხრიდან საფრთხის არსებობას უფრო მეტად ხედავენ მოძღვრის/
იმამის მყოლი რესპონდენტები, ვიდრე ისინი, ვისაც მოძღვარი ან იმამი
არ ჰყავთ. მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანებთან (50%) შედარებით,
მუსლიმებში (53.6%) საფრთხის განცდა რამდენადმე უფრო დიდია, ეს
ტენდენცია მსგავსია ორივე ჯგუფში. რაც შეეხება აღნიშნული დებულების
უარყოფას, ორივე თემში ამ პოზიციას უფრო მეტად ავლენენ მოძღვის/
იმამის არმყოლი რესპონდენტები (ქრისტიანებში - 51.4%, მუსლიმებში
- 46.5%), მოძღვრიან ქრისტიანებში საფრთხის არსებობას არ ეთანხმება
42.1%, ხოლო მუსლიმებში - 39.3%.
მიგნებები:
ÂÂრეგიონის
რესონდენტების
უმრავლესობა
(მათ
შორის
აღმსარებლობის ჭრილში) უარყოფს, რომ ამერიკა, რუსეთი
და
ევროკავშირი
საფრთხის
მატარებელია
ქართული
ტრადიციებისთვის.
ÂÂრეგიონში გამოკითხული მოსახლეობის მესამედი მიიჩნევს, რომ
ამერიკა და რუსეთი საფრთხეს უქმნიან ქართულ ტრადიციებს,
ევროკავშირს კი მეოთხედზე მეტი ასახელებს. სამ რეგიონს შორის,
ამერიკის მიმართ ეს ყველაზე დიდი მაჩვენებელია, ხოლო რუსეთის
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შემთხვევაში - ყველაზე მცირე.
ÂÂაჭარაში ისლამის მიმდევრები უფრო მეტად ხედავენ საფრთხეს
რუსეთში (ტრადიციების ხელყოფის კონტექსტში), ხოლო
ქრისტიანები უფრო მეტად უარყოფენ (ორივე შემთხვევაში სხვაობა
მნიშვნელოვანია).
ÂÂორივე ჯგუფში (ქრისტიანებსა და მუსლიმებში), ტრადიციების
ხელყოფის კონტექსტში, სავარაუდოდ, იკვეთება მოძღვრის/იმამის
პოზიტიური როლი რუსეთის მხრიდან მომავალი საფრთხის
აღქმისა - საფრთხის არსებობას უფრო მეტად ადასტურებენ და
ნაკლებად უარყოფენ მოძღვრის/იმამის მყოლი რესპონდენტები.
ÂÂევროკავშირის მხრიდან საფრთხის არსებობას უმეტესწილად და
თითქმის თანაბრად ეთანხმებიან და არ ეთანხმებიან როგორც
მოძღვრის/იმამის მყოლი, ისე არმყოლი ქრისტიანი და მუსლიმი
რესპონდენტები.
ÂÂთურქეთის მიმართ აჭარაში რესპონდენტთა პოზიცია გაყოფილია
- რესპონდენტების იდენტური ნაწილი ადასტურებს და უარყოფს
თურქეთის მხრიდან საფრთხის არსებობას (ტრადიციების
ხელყოფის კუთხით). ამავდროულად, სხვა რეგიონებთან
შედარებით, ორჯერ მეტი რესპონდენტი აჭარაში (მეოთხედზე
მეტი) კატეგორიულად მიიჩნევს, რომ თურქეთი საფრთხის
შემქმნელია.
ÂÂქრისტიანებსა და მუსლიმებში თურქეთის მხრიდან მომდინარე
საფრთხის (ტრადიციების მიმართ) აღქმა თითქმის ერთნაირია.
მცირე სხვაობით ამგვარი საფრთხის განცდა უფრო ძლიერია
მუსლიმებში.
ÂÂთურქეთის მხრიდან საფრთხის არსებობას უფრო მეტად ხედავენ
მოძღვრის/იმამის მყოლი რესპონდენტები.
აჭარაში ტრადიციების ხელყოფის კონტექსტში ამერიკისა და რუსეთის
მხრიდან მომდინარე საფრთხეს ერთნაირად აღიქვამენ. თითქმის
იდენტური რაოდენობის რესპონდენტი ეთანხება ამ ორი ქვეყნიდან
საფრთხის არსებობას, ისევე როგორც უარყოფს მას.
ამ რეგიონში ყველაზე სუსტია ევროკავშირიდან, ყველაზე ძლიერი კი
თურქეთიდან მომდინარე საფრთხის განცდა. ქართული ტრადიციებისადმი
თურქეთიდან მომავალი საფრთხე დემოგრაფიულ ექსპანსიას, თურქული
ენისა და კულტურის დომინაციის მცდელობას უკავშირდება, ისევე
როგორც ახალგაზრდა მუსლიმებში რელიგიური განათლების გავრცელების
საფარქვეშ თურქული იდეოლოგიის განვრცობა, თურქეთის მხრიდან
ფარული ექსპანსიის მანიშნებელია.
ქრისტიანებსა და მუსლიმებში ამერიკიდან მომდინარე საფრთხის აღქმა
იდენტურია (მათი უმრავლესობა საფრთხის არსებობას უარყოფს),

რუსეთისა და თურქეთის მხრიდან კი საფრთხეს უფრო მეტად ხედავენ
მუსლიმები, ვიდრე - ქრისტიანები. ამ მხრივ, რუსეთთან მიმართებით
მნიშნვნელოვანი სხვაობა აღინიშნება, ხოლო თურქეთთან - განსხვავება ორ
ჯგუფს შორის მინიმალურია.
საინტერესო
სურათი
გამოიკვეთა
მოძღვრის/იმამის
როლის
თვალსაზრისითაც. რუსეთსა და თურქეთთან მიმართებით მოძღვრის
გავლენა იკვეთება, ვინაიდან მოძღვრიანი რესპონდენტები უფრო მეტად
ხედავენ ამ ქვეყნებიდან მომდინარე საფრთხეს და ასევე ნაკლებად
უარყოფენ მას.
ამერიკასა და ევროკავშირთან მიმართებით ნაკლებად შესაძლებელია
მოძღვრის როლზე საუბარი, რადგან მოძღვრის მყოლი და არმყოლი
რესპონდენტები თითქმის იდენტურ პოზიციას ავლენენ.
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ იმამის ყოლა გარკვეულ გავლენას ახდენს
რუსეთისა და თურქეთის მიმართ მუსლიმების განწყობაზე. ორივე
ქვეყნიდან მომდინარე საფრთხის შეგრძნება ბევრად ძლიერია იმამის მყოლ
რესპონდენტებში, მაშინ როცა ამერიკისა და ევროკავშირის შემთხვევაში
განწყობა თითქმის ერთგვაროვანია იმამის მყოლ და არმყოლ მუსლიმ
რესპონდენტებში.
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დასკვნა
სამ საკვლევ რეგიონს შორის განსაკუთრებით საინტერესო და, ზოგიერთ
შემთხვევაში, მკვეთრად განსხვავებული სურათი აჭარაში გამოიკვეთა.
კერძოდ, თბილისსა და სამეგრელოსთან შედარებით აჭარა „დაწინაურდა“
ისეთ საკითხებში, როგორიცაა, მაგალითად, რუსებისა და რუსეთის მიმართ
კეთილგანწყობა, რელიგიური ტოლერანტობა და შემწყნარებლობა მუსლიმი
ქართველების მიმართ, ნდობის ხარისხი სახელმწიფო და არასახელმწიფო
ინსტიტუტების მიმართ, პატერნალისტური და სეკულარული განწყობა,
ისევე როგორც არაკონსისტენტური საგარეო „გემოვნება“ და სხვ.
ამავდროულად, გამოიკვეთა რიგი საკითხებისა, რომელთა მიმართ აჭარა
სხვა რეგიონებთან შედარებით ნაკლები მგრძნობელობით (მაგალითად,
მართლმადიდებლობასთან დაკავშირებული საფრთხის აღქმა და სხვ.) ან
მსგავსი დამოკიდებულებით ხასიათდება (მაგალითად, ქართველად თავის
წარმოჩენა, უცხოელი ტურისტების ჩამოსვლა, სხვადასხვა სოციალური
ჯგუფის წარმომადგენლებისადმი დამოკიდებულება, უცხოელების მიერ
საქართველოს მოქალაქეობის მიღება, უძრავი ქონების შეძენა და სხვ.).
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ამ რეგიონში ჩატარებულმა კვლევამ, სხვადასხვა საკითხში გამოვლენილი
განწყობითა და დამოკიდებულებით აჭარა არა მხოლოდ სხვა რეგიონებისგან
გამოარჩია, არამედ ასევე აღმსარებლობის ჭრილში, ანუ რეგიონში მცხოვრებ
ორ დიდ ჯგუფს - ქრისტიან და მუსლიმ ქართველებს შორის არსებული
მსგავსებაც და არსებითი განსხვავებაც დაგვანახა.
გამოვლენილი მსგავსება-განსხვავებანი უკავშირდება როგორც რელიგიურ
და კულტურულ, ისე შიდა და საგარეო პოლიტიკურ ასპექტებს, თუმცა,
ასევე საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ ამ რეგიონის მოსახლეობაშიც
შეინიშნება გარკვეული არაკონსისტენტური, ხშირად წინააღმდეგობრივი
დამოკიდებულება ამა თუ იმ საკითხის მიმართ, რაც შესაბამისი
მიმართულებით დამატებითი სიღრმისეული კვლევის ჩატარების
საჭიროებას წარმოაჩენს.
კვლევამ აჩვენა, რომ რეგიონის სპეციფიკა ხელსაყრელი პლაცდარმია
რადიკალური
პოლიტიკური
ძალებისთვის
ადგილობრივი
მოსახლეობისთვის სენსიტიურ საკითხებზე ზემოქმედებით, შესაძლოა,
ანტილიბერალური
ხასიათის
განწყობისა
და
ეთნო-რელიგიურ
ნაციონალიზმზე დაფუძნებული პროცესების ხელოვნური სტიმულირება
მოხდეს, რაც შესაბამისად, გაზრდის ღირებულებით ნაპრალს და
დეზინტეგრაციის ხარისხს ქრისტიან და მუსლიმ მოსახლეობას შორის. ეს
კი, თავის მხრივ, კიდევ უფრო გააფართოებს პოპულისტური პოლიტიკის
გამტარებელი პოლიტიკური ძალის სამოქმედო არეალს. ანუ, საქმე გვაქვს

ანტილიბერალური პოპულისტური ნარატივის „მოთხოვნა-მიწოდების“
ურთიერთწამახალისებელ სპირალთან.
ამ თვალსაზრისით, მნიშნველოვანია არა მხოლოდ რეგიონში არსებული
ვითარება, არამედ, ასევე დანარჩენი ორი საკვლევი რეგიონის მოსახლეობის
თვალით დანახული ასპექტები, რაც
მუსლიმი ქართველებისადმი
დამოკიდებულებას უკავშირდება. ამ ჭრილში საყურადღებოა თბილისსა
და, განსაკუთრებით, სამეგრელოში გამოვლენილი შეუწყნარებელი, ხშირ
შემთხვევაში კი ღიად ისლამოფობიური განწობა, მათ შორის მუსლიმ
ქართველებთან მიმართებით. მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს
„ქართველობის“ ერთიანი ხედვა, მის ერთ-ერთ საკვანძო „ფილტრს“
საკვლევი რეგიონების მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის
სწორედ სარწმუნოება წარმოადგენს. შესაბამისად, მუსლიმი ქართველები,
ერთი მხრივ, ქართული კულტურის ნაწილად მოიაზრებიან, თუმცა
რელიგიური განსხვავებულობა მათ ამ „ფაზლის“ ორგანულ ნაწილად
ქცევის საშუალებას არ აძლევს.
კვლევამ, ასევე აჩვენა, რომ მიუხედავად რეგიონში რელიგიური
ტოლერანტობის შედარებით მაღალი ხარისხისა და ყოფით დონეზე
ჰარმონიული რელიგიათაშორისი ურთიერთობისა, სახეზეა გარკვეული
ლატენტური დისკომფორტი მუსლიმ და ქრისტიან თემებს შორის,
რომელსაც პოლიტიკური დისკურსის რადიკალიზაციისა და რელიგიური
მიმართულებით დესტრუქციული ბიძგის პირობებში გამწვავების მცირე,
მაგრამ მაინც გარკვეული პერსპექტივა აქვს.
გარდა ამისა, მუსლიმ ქართველებში შეიმჩნევა პროზელიტიზმის პოლიტიკის
არსებობის განცდაც, რის გამოც ისინი თავს უფრო მეტად სახელმწიფო
უსაფრთხოების, ვიდრე ინტეგრაციული პოლიტიკისა თუ პროცესების
ნაწილად აღიქვამენ. საგულისხმოა, რომ მუსლიმი ქართველების მიმართ
„ფრთხილ“ დამოკიდებულებას კიდევ უფრო ამძაფრებს მოსახლეობის
ქრისტიანულ ნაწილში არსებული ეჭვი რელიგიური სასწავლებლების
(მედრესეების) საქმიანობასთან მიმართებით, რომლებსაც ისინი თურქეთის
პოლიტიკურ ინსტრუმენტად მოიაზრებენ.
ამ კონტექსტში განსაკუთრებით საინტერესოა აჭარაში მომძლავრებული
ანტითურქული განწყობაც, რაც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ძალზე
სენსიტიურ, კერძოდ, სოციალურ-ეკონომიკურ, რელიგიურ და სხვა
მნიშვნელოვან საკითხებს აერთიანებს. ორივე თემის წარმომადგენლები
(მართლმადიდებლებიც და ისლამის მიმდევრებიც) სკეპტიკურად
უყურებენ თურქეთის საქართველოსადმი დამოკიდებულებას. მეტიც,
თურქებისადმი უფრო ნაკლებად კეთილგანწყობილია აჭარის მუსლიმი
მოსახლეობა. ფოკუს-ჯგუფებში ამას დიდწილად უკავშირებენ რეგიონში
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თურქების მომრავლებასა და მათი კომპაქტური დასახლებების გაჩენას,
მათ აქტიურ ეკონომიკურ საქმიანობას და კერძო სექტორში (თურქულ
კომპანიებში) დასაქმებული ადგილობრივი მოსახლეობის მიმართ თურქი
ინვესტორების დისკრიმინაციულ დამოკიდებულებას. კვლევის შედეგად
გამოიკვეთა რეგიონში არსებული განცდაც, რომ ამ ყველაფერს შეიძლება
ზურგს უმაგრებდეს თურქეთის სახელწიფო პოლიტიკა. ეს, თავის მხრივ,
ეფუძნება აღქმას, რომ თურქეთს „იმპერიალისტური“ ზრახვა ამოძრავებს
და შეიძლება მომავალში ტერიტორიული პრეტენზიაც გაუჩნდეს.
საგულისხმოა, რომ მსგავსი განცდა ნაკლებია ან საერთოდ არ გამოვლენილა
სხვა ეროვნების, მათ შორის რუს ინვესტორებთან მიმართებით.
საყურადღებოა, რომ აჭარაში აქტუალურია ნეიტივისტური განწყობაც,
რაც გამოკვეთილად არამხოლოდ ეთნოცენტრისტული, არამედ, ასევე
ეთნორელიგიური ხასიათისაა. კერძოდ, ეს განწყობა ვლინდება უცხოელების,
განსაკუთრებით თურქების მიერ, საქართველოში ხანგრძლივი დროით
ჩამოსვლის, მათ მიერ ქონების შეძენისა და მოქალაქეობის მიღებასთან
დაკავშირებული საკითხებისადმი დამოკიდებულებისას.
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გამოსაყოფია შიდა და საგარეო პოლიტიკურ „გემოვნებასთან“
დაკავშირებული საკითხებიც. პირველთან მიმართებით უნდა ითქვას,
რომ მიუხედავად ზოგადად ანტისტებლიშმენტური განწყობისა, საკვლევ
რეგიონებს შორის აჭარა გამოირჩევა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ
ნდობის ყველაზე მაღალი ხარისხით (ამავდროულად, დიდია ნდობა
არასახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართაც). აღსანიშნავია, რომ ლოიალური
დამოკიდებულება ცენტრალური სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ,
ისევე როგორც პატერნალისტური განწყობა, უფრო მეტად გამოკვეთილია
მოსახლეობის მუსლიმურ ნაწილში. რაც შეეხება მმართველობის ფორმას,
აჭარაში ამ მხრივ სხვა რეგიონების მსგავსი პატერნი გამოიკვეთა, რის
მიხედვითაც დემოკრატიული მმართველობა ყველაზე სასურველი,
ხოლო ავტორიტარიზმისადმი მიდრეკილება ერთობ სუსტი აღმოჩნდა.
ამავდროულად, ეს რეგიონი სეკულარიზმის ხარისხითაც გამორჩეულია, ეს
უფრო მეტად გამოკვეთილია მუსლიმ ქართველებში, მათ შორის როგორც
ეკლესიის, ისე მუსლიმთა სამმართველოსთან მიმართებით.
რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს, მიუხედავად
საქართველოს ევრო-ატლანტიკური მისწრაფებების მიმართ აშკარად
გამოხატული მხარდაჭერისა, დანარჩენ რეგიონებთან შედარებით, აჭარის
მოსახლეობა ყველაზე კეთილგანწყობილი აღმოჩნდა რუსეთისა და, ასევე,
ევრაზიურ ეკონომიკურ კავშირში გაწევრიანების მიმართ (თუმცა მისი
მხარდაჭერა უფრო მცირეა, ვიდრე ევროკავშირის მიმართ მხარდაჭერა).
ამავდროულად, პრორუსული სენტიმენტი უფრო ძლიერია ქრისტიანებში,
რომლებიც ამერიკასთან შედარებით რუსეთს ანიჭებენ უპირატესობას,

როგორც საქართველოს მთავარ მეგობარს (თუმცა, ასევე მთავარ მტრადაც
ასახელებენ მას). გარდა ამისა, რეგიონში გადაჭარბებულად აფასებენ
რუსეთის სამხედრო სიძლიერესაც, რომელიც ფაქტობრივად ამერიკის
შეფასებას უტოლდება. აქვე უნდა ითქვას, რომ ქართული პროდუქციის
რუსეთის ბაზარზე ექსპორტისადმი დამოკიდებულება ორივე ჯგუფში
- ქრისტიანებშიც და მუსლიმებშიც ერთგვაროვანი აღმოჩნდა - აჭარის
მოსახლეობა ამ ბაზარს უფრო რეალურად მიიჩნევს, ვიდრე ევროკავშირისას,
რაც რეგიონს სამეგრელოსა და თბილისისაგან განასხვავებს.
ცალკე აღნიშვნას საჭიროებს ორი ურთიერთგამომრიცხავი გაერთიანების
- ევროკავშირისა და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის მიმართ
ერთოდრული მხარდაჭერა, რაც ისევ და ისევ მნიშნველოვანად გამოარჩევს
აჭარას სამ რეგიონს შორის. მსგავს გაორებულ დამოკიდებულებას
არაერთგვაროვანი ახსნა მოეძებნა რეგიონში ჩატარებულ ფოკუსჯგუფებში და ამ მხრივ კვლავ გამოვლინდა განსხვავება ქრისტიან და
მუსლიმ ქართველებს შორის. პრორუსულ განწყობას რეგიონის როგორც
ქრისტიანულ, ისე მუსლიმ მოსახლეობაში კვებავს რუსული პროპაგანდა
და ასევე რუსეთთან დღემდე შენარჩუნებული ეკონომიკური თუ პირადი
კავშირი. ქრისტიანებთან შედარებით მუსლიმი მოსახლეობის მხრიდან
ევროკავშირის და დასავლური ინსტიტუტების მიმართ უფრო მეტი
მხარდაჭერა კი შეიძლება განპირობებული იყოს სახელმწიფო პოლიტიკის
მიმართ ლოიალობის ხაზგასმის სურვილით და ასევე რაციონალურად,
რადგან ადამიანის უფლებების, მათ შორის რელიგიური უფლებების დაცვა
დასავლურ სივრცეში ინტერგრაციით უფრო მიღწევადია.
საერთო ჯამში, კვლევამ აჩვენა, რომ მიუხედავად სამ მიზნობრივ რეგიონს
შორის არსებული ბევრი მსგავსებისა, კონსერვატიულ, ანტილიბერალურ,
პოპულისტურ, ანტიისტებლიშმენტურ და ანტიიმიგრაციულ განწყობას
აჭარაში რამდენადმე განსხვავებული ელფერი აქვს, რაც დიდწილად
რეგიონის დემოგრაფიული მონაცემებით, გეოგრაფიითა და ისტორიული
მემკვიდრეობით არის განპირობებული.
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