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ცოტა რამ ჩვენს შესახებ
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო “ მისი დაფუძნებიდან 18 წლის განმავლობაში
საქართველოს სამოქალაქო სექტორის ერთ-ერთ ლიდერ ორგანიზაციად ჩამოყალიბდა. ჩვენ
„საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ გლობალური მოძრაობის წევრები ვართ 100-ზე მეტ
დამოუკიდებელ ეროვნულ ბიუროსთან და დაახლოებით, 30 ინდივიდუალურ წევრთან ერთად,
რომელთაც ბერლინის საერთაშორისო სამდივნო უწევს კოორდინაციას.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ცენტრალური ოფისი თბილისში მდებარეობს,
რეგიონული ოფისები კი ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში ფუნქციონირებს. 2018 წლის განმავლობაში
ორგანიზაციაში საშუალოდ 40 თანამშრომელი საქმიანობდა და გენდერული ბალანსი თითქმის
იდეალურად იყო დაცული.
ჩვენი ძირითადი მოტივაციაა მივაღწიოთ ისეთ გარემოს, სადაც გამჭვირვალობა და ღიაობა
საჯარო და კერძო სექტორების მთავარი ამოსავალი პრინციპები იქნება. ჩვენ გვამოძრავებს
ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ხელშეწყობის სურვილი და ამ პროცესის შეუქცევადობაში
გარკვეული წვლილიც შეგვაქვს.
კორუფციისგან თავისუფალი სახელმწიფო ინსტიტუტების განვითარება და გაძლიერება, კარგი
მმართველობის პრინციპების და გამჭვირვალობის სტანდარტების დანერგვა, სამართლიანი
საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობა, მართლმსაჯულების სისტემის დამოუკიდებლობა და გაჯანსაღება,
თავისუფალი და პლურალისტური მედიის მხარდაჭერა, მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა
და მათ წინაშე ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლების ანგარიშვალდებულება - ეს
იმ მიმართულებების არასრული ჩამონათვალია, რომლებზეც ჩვენი ორგანიზაცია წლების
განმავლობაში აქტიურად მუშაობს.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ უმთავრესი მისია მაინც ანტიკორუფციული
პოლიტიკის ხელშეწყობა და კორუფციისაგან თავისუფალი გარემოს სადარაჯოზე ყოფნაა.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა“ კორუფციას ფართოდ განმარტავს, როგორც მინიჭებული
ძალაუფლების პირადი სარგებლის მიზნით ბოროტად გამოყენებას.
ჩვენი ორგანიზაცია ხელმძღვანელობს მიუკერძოებლობის, ობიექტურობის და სამართლიანობის
მაღალი სტანდარტებით - საზოგადოებას საიმედო და ფაქტებზე დაფუძნებულ ანალიზს
ვთავაზობთ სიღრმისეული კვლევების სახით, რაც ბიძგს აძლევს დებატებს პოლიტიკის სხვადასხვა
მიმართულებებზე და ჩვენი აზრით, სწორ კალაპოტში აყენებს პროცესებს. მარტივ და გასაგებ ენაზე
მიგვაქვს საზოგადოებამდე ჩვენი სათქმელი, იქნება ეს ანგარიშის, განცხადების თუ ნებისმიერი სხვა
ფორმით. ვცდილობთ, დავეხმაროთ ყველა იმ ინდივიდუალურ პირს თუ კომპანიას, რომლებიც
სამართლის მიღწევას ცდილობენ ან უსაფუძვლოდ იჩაგრებიან.
ჩვენი საქმიანობა წლებმა გამოსცადა და გვაქცია ანგარიშგასაწევ ორგანიზაციად, რომლის
სიტყვაც ფასობს! ამ იმიჯს, რომელსაც ყველა ჩვენი პარტნიორი შეფასებებით აღიარებს,
სათუთად ვუფრთხილდებით და ვაპირებთ მომავალში კიდევ უფრო განვამტკიცოთ იმ საქმიანობის
გაგრძელებით, რომელიც ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას შეუწყობს ხელს...

4

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო

გამოწვევებით სავსე 2018

5

აღმასრულებელი დირექტორის, ეკა გიგაურის მიმართვა
შექმნას უკავშირდება. მუშაობის სპეციფიკა
კი ასეთია: ჩვენი ორგანიზებით, ადგილებზე
აქტიური მოქალაქეები იმ პრობლემების ნუსხას

აგროვებენ, რომელთა გადაჭრაც ყველაზე
პრიორიოტეტულია მოსახლეობისთვის, ამ
პრობლემების

ჩამონათვალს

თვითმმართველობებს,
გადაწყვეტას

და

ვუგზავნით

ვთხოვთ

ბოლომდე

მათ

მივყვებით

პროცესს. ჩვენმა მუშაობამ შედეგიც გამოიღო -

ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა ბევრი
საკითხი გაითვალისწინეს.
რაც

გადის,

წლები

“საერთაშორისო

გამჭვირვალობა-საქართველო”
ეფექტური

ხდება

თავის

უფრო

მუშაობაში,

გვემატება გამოცდილება, ჩვენ სიტყვას კი

ძვირფასო მეგობრებო,
2018 წელი ჩვენი ორგანიზაციისთვის, მისი

ყოველწლიურად მეტი ფასი ედება.

არსებობის 18 წლის მანძილზე, ერთ-ერთი

ამაზე ბევრი რამ მეტყველებს, მათ შორის

თუმცა თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენთან

ანგარიშების მუდმივი დასაყრდენი ვართ და

ყველაზე რთული და გამოწვევებით სავსე იყო,
მომუშავე

ერთგული,

პროფესიონალი

და დაუღალავი გუნდის დამსახურებით
ღირსეულად გავუმკლავდით ამ გამოწვევებს
და კიდევ უფრო გავძლიერდით.

როგორც ყოველთვის, წელსაც ვამაყობ იმ

მიღწევებით, რომელიც გვქონდა. ვიმუშავეთ
ადგილობრივი

თვითმმართველობების

გამჭვირვალობის საკითხებზე, აღმოვაჩინეთ
რამდენიმე ათეული თანამდებობის პირის
ინტერესთა

კონფლიქტი,

დავადგინეთ

გაუმჭვირვალედ ჩატარებული ტენდერები,
დავაკვირდით არჩევნებს და წინასაარჩევნო
გარემოს,

ვაგრძელებდით

ბრძოლას

სასამართლოს დამოუკიდებლობის საკითხებზე
და ა.შ.
2018

წელს

გამოვარჩევდი

ჩვენი

ორგანიზაციის იმ ახალ წამოწყებას, რაც
რეგიონებში

6

სამოქალაქო

საბჭოების

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო

ისიც, რომ საერთაშორისო ავტორიტეტული
ისიც, რომ ჩვენს ნათქვამზე ჩვენი შეფასების
ადრესატები

მტკივნეულადაც.

რეაგირებენ,

უმეტესად

წლევანდელი წელი გამოირჩეოდა ჩვენს
კრიტიკულ

განცხადებებზე

მთავრობის

წარმომადგენლების მხრიდან “მტკივნეულად

რეაგირებით”. “საერთაშორისო გამჭვირვალობასაქართველო”

და

პირადად

მე

წლის

განმავლობაში მრავალი დაუფარავი შეტევებისა
და ხელისუფლების მხრიდან ცილისმწამებლური
კამპანიების ადრესატები გავხდით.

აქვე უნდა ითქვას, რომ დაფინანსებული ყალბი
ფეისბუქ გვერდებით გაშავების მცდელობა 2018

წლის ნოუჰაუ იყო - “ტროლების ქარხანა” და ე.წ.
ბოტები ზუსტად ჩვენს წინააღმდეგ კამპანიებში
გამოიწვრთნენ, როცა ათას სიბინძურეს და
ცილისწამებას ავრცელებდნენ…

ეს ანტაგონისტური გარემო დომინირებდა
2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზეც,

რომელსაც ჩვენ მთელი ქვეყნის მასშტაბით

ვაკვირდებოდით ძალიან მოტივირებული მისიის
მეშვეობით. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ

ასეთი აგრესიული კამპანია, ბოლო წლებში

ჩატარებულ არცერთ არჩევნებზე არ ყოფილა.

ერთ-ერთი ძირითადი სამიზნე ამ 2-ტურიან
კამპანიაში სწორედ წამყვანი სადამკვირვებლო
ორგანიზაციები გავხდით ალბათ იმ მიზნით,
რომ დარღვევებზე საკმარისად ხმამაღლა არ
გვესაუბრა, რაც ნამდვილად მიუღწეველი დარჩა.
ამ

აგრესიული

კამპანიის

ჩვენ სწორედ მეორე

მიუხედავად,

ტურის წინ შევქმენით

რეფორმების დოკუმენტი, რომელიც მთავრობას

შევთავაზეთ და იმ სფეროებში ვურჩიეთ
კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, სადაც

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ცვლილებების
გატარება. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობის
მხრიდან რეაგირება არ ყოფილა, ჩვენ კვლავაც
ვაგრძელებთ მოწოდებებს რეფორმებისკენ

და მზად ვართ ჩვენი ექსპერტიზა ამ

მიმართულებებით მოვახმაროთ ქვეყანას.
დარწმუნებული ვარ, მოსახლეობა ხვდება, რომ

ჩვენ მხოლოდ ქვეყნის და ჩვენი საზოგადოების
დახმარების სურვილი გვამოძრავებს. ამას

ჩვენც ვგრძნობთ. ალბათ ყველა თავდასხმა

გავიწყდება მაშინ, როცა უამრავი ადამიანის
გამამხნევებელ შეტყობინებას იღებ და იმ

მადლიერ ადამიანებს ხვდები, რომელთაც
დარღვეული უფლებების აღდგენაში დაეხმარე
ენერგიული თანამშრომლების მონდომებით.
ყველაზე

სასარგებლო

ალბათ,

რასაც

ჩვენი ორგანიზაცია წლების განმავლობაში
აკეთებს, სწორედ დაჩაგრული ადამიანების
გვერდით დგომაა. 2018 წელს 1500-ზე მეტ

მოქალაქეს გავუწიეთ უფასო იურიდიული
დახმარება,

ბოლომდე

სამსახურებიდან

უკანონოდ

ვიბრძოლეთ
გაშვებული

ადამიანების აღდგენისთვის, ჩამორთმეული
მიწების დაბრუნებისთვის, მათთვის ჯამში
მილიონ 400 ათას ლარზე მეტი კომპენსაციის
გაცემისთვის.
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მოქალაქეებთან ურთიერთობა ჩვენი პრიორიტეტია და აქტიურად მივმართავთ კამპანიების

ფარგლებშიც. 2018 წლის პირველ ნახევარში, როცა ჩვენ კოალიციას “გამჭვირვალე და
დამოუკიდებელი მართლმსაჯულებისთვის” ვთავმჯდომარეობდით, წამოვიწყეთ კამპანია

#მინდავენდოსასამართლოს, რომლის ფარგლებშიც სისტემაში რეალური რეფორმების

საჭიროებაზე ცნობიერების ამაღლებასთან ერთად, პარტნიორებთან თანამშრომლობით 5
კონკრეტული ინიციატივა წარვუდგინეთ პარლამენტს მისაღებად.

კიდევ ერთი კამპანია, რომელსაც საგანგებოდ აღვნიშნავდი, #ძალაევროპაშია, რომელშიც
აქტიურად ჩავრთეთ ცნობილი ხელოვანები, მწერლები, ჟურნალისტები და მათთან ერთად

მოვიარეთ საქართველოს არაერთი რეგიონი, რათა რუსული რბილი ძალის გააქტიურების
ფონზე, პირადად მოგვეყოლა მოქალაქეებისთვის იმ სიკეთეების და დახმარების შესახებ,
რომელსაც ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესში სრულიად უანგაროდ იღებს ჩვენი ქვეყანა.
ვისაც პირადად ვერ შევხვდით, ჩვენი ახალი სატელევიზიო თუ რადიო პროექტების
მეშვეობით მივაწვდინეთ ხმა.

მედია ჩვენი მთავარი გამტარი და მოკავშირე იყო 2018 წელსაც, რისთვისაც მათი
მადლობელი ვარ. ასევე აქტიურად ვიყენებდით სოციალურ ქსელებს, სადაც კლასიკურ

ანგარიშებთან ერთად, ვიდეო ბლოგებისა და ინფოგრაფიკების მეშვეობით მარტივად
ვხსნიდით მთავარ მიგნებებს. ჩვენ კიდევ უფრო მეტად შევეცდებით კონტენტის გამარტივებას.

მომავალში ჩვენი ორგანიზაცია გააგრძელებს მუშაობას მოსახლეობასთან და მათ
დახმარებას პრობლემების მოგვარების მიზნით. ვხსნით ორ ახალ წარმომადგენლობას

რეგიონებში და გვეყოლება ასევე თანამშრომლები ადგილობრივი არასამთავრობო
ორგანიზაციების ოფისებში. აქტიურად გავაგრძელებთ მუშაობას სასამართლოს
დამოუკიდებლობის თემებზე და ელიტურ კორუფციასთან ბრძოლის საკითხებზე, მათ შორის
ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნის ადვოკატირებას. 2019 არ არის საარჩევნო წელი

და ვფიქრობთ, რომ იგი უნდა გამოვიყენოთ საარჩევნო სისტემის და კანონმდებლობის
შეცვლისთვის. მოკლედ, ძალიან ბევრი საქმე გვექნება…
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ბუნებრივია, ამ მიმართვაში ვერ ჩავატევდი ყველაფერ იმას,
რისი გადმოცემაც მსურდა. თუმცა ერთი მინდა აღვნიშნო - ჩვენი

ორგანიზაცია ასეთი წარმატებული შეიძლება ვერც ყოფილიყო,
მასში განსაკუთრებული პროფესიონალები რომ არ მუშაობდნენ -

გულანთებული ადამიანების გუნდი, ვინც ჩვენი ქვეყნის წარმატებაზე
ფიქრობს მუდმივად!

გამოწვევებით სავსე 2018
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აქტიურობა საგარეო ასპარეზზე
საერთაშორისო ორგანიზაციების მისიებთან
კომუნიკაციის, ისე საგარეო ვიზიტების
ორგანიზების მხრივაც.

გიორგი ონიანი

აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
2018 წელი საკმაოდ დაძაბული და ბევრი
სხვადასხვა აქტივობით დახუნძლული აღმოჩნდა
ჩვენი ორგანიზაციისთვის.
როგორც ცნობილია ჩვენი საქმიანობის დიდ
ნაწილს წარმოადგენს სხვადასხვა საკითხის
ლობირება მმართველი გუნდის წინაშე და ამ
საქმეში ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების
მობილიზება. ჩვენმა წარსულმა გამოცდილებამ
აჩვენა, რომ ხშირად საერთაშორისო
თანამეგობრობის და ჩვენი პარტნიორი
სახელმწიფოების წარმომადგენელთა აქტივობა
და რჩევებია სწორედ ის გადამწყვეტი არგუმენტი,
რომელიც არწმუნებს მთავრობას გაატაროს
გარკვეული რეფორმები, რომელიც სამოქალაქო
საზოგადოების აზრით, ხალხის და სახელმწიფოს
ინტერესს საუკეთესოდ ემსახურება.
2018 წელს, იმ გაზრდილი გამოწვევების
საპასუხოდ, რომელიც ქვეყნის დემოკრატიული
განვითარების წინაშე იდგა, ჩვენ საკმაოდ
აქტიურები
ვიყავით
საერთაშორისო
პარტნიორებთან კონტაქტების მიმართულებით,
როგორც ქვეყნის შიგნით ელჩებთან და
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ჩვენი საერთაშორისო ვიზიტების ერთერთ მთავარ მიზანს, ასევე, ქვეყნის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან დაახლოების
ხელშეწყობა და რუსეთისგან მომავალ
საფრთხეებთან გასამკლავებლად ქვეყნის
გაძლიერება წარმოადგენდა. ამ კუთხით
ასევე ვცდილობდით ჩვენს პარტნიორ
ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობას,
რადგან კოალიციური აქტივობა ყოველთვის
უფრო შედეგიანია, ვიდრე მხოლოდ ერთი
ორგანიზაციის ძალისხმევა. ასეთი ერთიანობის
დემონტრირების მაგალითია ქართული
სამოქალაქო საზოგადოების 49 ორგანიზაციის
ღია წერილი, რომელიც საქართველოს
ინტეგრაციის მხარდაჭერის თხოვნით ნატოს
სამიტის წინ გაეგზავნა ჩრდილოატლანტიკურ
საბჭოს.
2018 წელს ჩვენ გვქონდა ვიზიტები აშშსა და გერმანიაში, სადაც სამეცნიერო
წრეების და ოფიციალური სტრუქტურების
წარმომადგენლებთან გვქონდა შეხვედრები.
ასე, აშშ-ში ვიზიტისას, გარდა კონგრესის,
სენატის, სახელმწიფო დეპარტამენტის,
USAID-ის და კვლევითი ორგანიზაციების
წარმომადგენლებთან შეხვედრებისა, ჩვენ
მონაწილეობა მივიღეთ ატლანტიკური საბჭოს
მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში სადაც,
ეკა გიგაური მოდერირებდა მაღალი დონის
პანელს მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში
დემოკრატიის
პროგრესის,
არსებული
გამოწვევების და შესაძლებლობების შესახებ.
ასევე მივიღეთ მონაწილეობა რამდენიმე
შეხვედრაში ატლანტიკურ საბჭოში, გერმანიის
მარშალის ფონდსა და ჰერითიჯ ფაუნდეიშენში,
რომლებსაც აშშ-ში ჩვენს რეგიონზე მომუშავე
წამყვანი მკვლევარები ესწრებოდნენ.
მივიღეთ მონაწილეობა არაერთ საერთაშორისო

ფორუმში, რომელთაგან განსაკუთრებული
იყო
კოპენჰაგენში
საერთაშორისო
ანტიკორუფციულ კონფერენცია. პირადად
ჩემთვის ის დასამახსოვრებელი გახდა იმის
გამო, რომ საერთაშორისო ფორუმზე პირველად
გავხდით ღია თავდასხმის ობიექტი იუსტიციის
მინისტრ თეა წულუკიანის მხრიდან, როცა ის
არსებულ პრობლემებთან დაკავშრებით ჩემმა
შეკითხვამ გააღიაზიანა და შეეცადა აუდიტორია
შეცდომაში შეეყვანა ჩვენს ორგანიზაციაზე
და კერძოდ ეკა გიგაურზე ცრუ ინფორმაციის
გავრცელებით. ხაზგასმით აღსანიშნავია,
რომ ეს გამოსვლა მისთვის სრულიად
კონტრპროდუქტიული აღმოჩნდა, რადგან არა

მხოლოდ აუდიტორიისთვის გახდა ცხადი,
რომ ეს ყველაფერი ბანალური თავდასხმა იყო
სამოქალაქო სექტორზე და მის დისკრედიტაციას
ისახავდა მიზნად, არამედ ამან დაუდო
საფუძველი „ღია მმართველობა პარტნიორობის“
ფორმატის იმ პროცესებს, რომელიც დასრულდა
იმის საერთაშორისო დონეზე აღიარებით,
რომ ქალბატონი წულუკიანი ვერ შეესაბამება
პარტნიორობის სტანდარტებსა და პრინციპებს
და შესაბამისად, მისი უწყების პატრონაჟიდან ღია
მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს
ეროვნული სამდივნო პრემიერ-მინისტრის
აპარატში გადავიდა.
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საპრეზიდენტო არჩევნები, საჯარო ფინანსები
ამომრჩევლის ნახევარზე მეტის მხარდაჭერა,
რის გამოც, 28 ნოემბერს, საპრეზიდენტო
არჩევნების ისტორიაში პირველად, დაინიშნა
არჩევნების მეორე ტური. ჩვენი ორგანიზაცია
დააკვირდა, როგორც პირველი, ისე მეორე
ტურის მიმდინარეობას, ასევე, რამდენიმე
თვის განმავლობაში მონიტორინგს ვუწევდით
წინასაარჩევნო და არჩევნების შემდეგ
პერიოდს. სადამკვირვებლო მისიაში 400-მდე
მოტივირებული ახალგაზრდა დამკვირვებელი
გვყავდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ორივე
ტურში გამოვაქვეყნეთ შუალედური და საბოლოო
შეფასებები.

ლევან ნატროშვილი
პროგრამების მენეჯერი

2018 წელი ძალიან დატვირთული გამოდგა. მე
და ჩემი გუნდი რამდენიმე თვის განმავლობაში
ვაკვირდებოდით საპრეზიდენტო არჩევნების
კამპანიის მიმდინარეობას. ასევე, გავაანალიზეთ
საჯარო ფინანსების არსებული ცალკეული
პრობლემური საკითხები, შევისწავლეთ
სამშენებლო სექტორი და გამოვაქვეყნეთ
საინტერესო კვლევა ქართული სასკოლო
განათლების შესახებ.
2018 წელი საპრეზიდენტო არჩევნების წელი
იყო. 28 ოქტომბერს პირველი ტური გაიმართა,
რომელშიც ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მოიპოვა
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საარჩევნო პროცესების მონიტორინგისას,
როგორც წესი, ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას
ვაქცევთ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებისა

და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების
საკითხებს. 2018 წელს ამ საქმიანობის შედეგები

4 ანგარიშსა და ათეულობით განცხადებაში
შევაჯამეთ, რაშიც დიდი წვილი შეიტანეს ჩვენმა
იურისტ/ანალიტიკოსებმა გიგი ჩიხლაძემ და
თამთა კახიძემ.
ეს არჩევნები განსაკუთრებით მძიმე იყო ჩვენთვის,
რადგან რამდენიმე თვის განმავლობაში
ხელისუფლების

მაღალი

თანამდებობის

პირები სიტყვიერად გვესხმოდნენ თავს. ერთ-

ერთმა მათგანმა “ფაშისტებსაც” კი შეგვადარა.

2012 წლიდან ყველა არჩევნებს ვაკვირდებოდი,
მაგრამ

ხელისუფლების

მხრიდან

ასეთი

აგრესია არასოდეს გვიგვრძნია. გარდა ამისა,
ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ წინააღმდეგ მედია
ორგანიზაციებისა და სოციალური ქსელის

მეშვეობით კარგად დაფინანსებული ბინძური

საინფორმაციო კამპანია მიმდინარეობდა,
რომლის მთავარი მიზანი ჩვენი დისკრედიტირება

და წყობიდან გამოყვანა იყო. მიუხედავად ამისა,
ვფიქრობ, შევძელით ასეთ მძლავრ ზეწოლასთან

გამკვლავება და შევასრულეთ ის აქტივობები,
რომლებიც გეგმაში გვქონდა.

ჩვენმა
საარჩევნო
მონიტორინგმა
ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების
ბევრი უარყოფითი ტენდენცია გამოავლინა.
განსაკუთრებით აღსანიშნავი იყო არჩევნების
პირველი ტურის შემდგომი პერიოდი, რა
დროსაც ამ რესურსების გამოყენების მასშტაბები
მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რასაც შესაძლოა
არსებითი გავლენა მოეხდინა არჩევნების
შედეგებზე.
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პირველი ტურის შემდეგ თითქმის ყოველდღე ვისმენდით „ქართული ოცნების”
ლიდერების დაპირებებს ახალი მრავალმილიონიანი სოციალური ხასიათის
პროექტების შესახებ. ეს ტენდენცია, თავისი არსით, ინტენსივობითა და სამიზნე
აუდიტორიით ცხადად ატარებდა საარჩევნო მოტივირებული საბიუჯეტო ხარჯვის
ხასიათს. გარდა ამისა, პირველი ტურის შემდეგ მმართველი პარტიის „ქართული
ოცნების” თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის საქველმოქმედო ფონდმა „ქართუმ”
600 000 ათასი მოქალაქისთვის საკრედიტო ორგანიზაციებში დაგროვებული
ვალების ჩამოწერის პროგრამის შესახებ განაცხადა. ეს შემთხვევა ჩვენ ამომრჩევლის
უპრეცენდენტო მოსყიდვად მივიჩნიეთ.
განსაკუთრებული იყო შემთხვევა, როდესაც ჩვენ, ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან
ერთად, საარჩევნო მიზნით პირადობის მოწმობების სავარაუდო გაყალბების შესახებ
მოწოდებული ინფორმაცია გავასაჯაროეთ. პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო
და გამოკითხვის დროს ცდილობდა ჩვენზე ზეწოლა მოეხდინა, რათა გაგვეთქვა,
ინფორმაციის წყარო. ჩვენთვის წყაროს ვინაობის არგათქმა პრინციპული საკითხი იყო,
ვინაიდან ამ პრეცენდენტს თუ დავუშვებდით, სამომავლოდ სავარაუდო დანაშაულის
შესახებ ინფორმაციას აღარავინ მოგვაწვდიდა.
ჩვენი კრიტიკული დასკვნები გაზიარებულ იქნა ისეთი ავტორიტეტული საერთაშორისო
სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ როგორიცაა ეუთო-ოდირი, ევროპის საბჭო
და აშშ-ის ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი. ვიმედოვნებ, რომ ეს ანგარიშები
აიძულებს ხელისუფლებას, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ნაკლები
პრობლემები შექმნას საარჩევნო პროცესებში.

14

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო

ამასთანავე, 2018 წელს ჩვენ რეგულარულად
ვაქვეყნებდით კვლევებს საჯარო ფინანსების
კუთხით არსებული მდგომარეობის შესახებ,
რომელთა ავტორი ჩვენი უფროსი ეკონომისტი
ბესო ნამჩავაძე იყო. განსაკუთრებით აღსანიშნავი
იყო ანგარიში სასკოლო განათლების შესახებ,
რომელმაც გამოავლინა, რომ ბოლო 7 წლის
განმავლობაში საქართველოში სასკოლო
განათლების დაფინანსება თითქმის გაორმაგდა.
მიუხედავად ამისა, განათლების ხარისხი ისევ
კრიტიკულად დაბალ დონეზე რჩება, რასაც
საერთაშორისო კვლევები და ოფიციალური
სტატისტიკაც ადასტურებს. ასეთმა კვლევებმა
ხელი უნდა შეუწყოს განათლების პოლიტიკის

გაუმჯობესებას, რასაც, სამწუხაროდ, ჯერჯერობით ვერ ვხედავთ.
წლის ბოლოს გამოვაქვეყნეთ ანგარიში
სამშენებლო სექტორის შესახებ, რომელიც
ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი
და სწრაფად მზარდი დარგია. სამშენებლო
ბიზნესის მთავარი გამოწვევა ის არის, რომ
მშენებლობების 80% თბილისში და ბათუმში
კონცენტრირდება, ასევე, პრობლემურია
სამშენებლო ნებართვების გაცემის პრაქტიკა. ამ
პრობლემების მოსაგვარებლად ბოლო წლებში
გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა უფრო
მეტია საჭირო.
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ჩვენი დამკვირვებლები საარჩევნო მისიის შესახებ
Khatuna Gavtadze
October 29, 2018

დიდი სიყვარულით დამაბარეს მოკითხვა Eka Gigauri -თან და მადლობა მთელ
ორგანიზაციასო, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის (12 ოლქი) სოფელ კოლაგის #28 საარჩევნო
უბნის კომისიის ხელმძღვანელმა. ჩვენ ნეიტრალურები ვართო
ვფიქრობ გულწრფელი იყო მათი სიტყვები
ზოგადად ძალიან კარგად გვხვდებოდნენ
ორგანიზაციის სახელს რომ იგებდნენ,ფაქტიურად ყველა.
Tamuna Inaneishvili
October 30, 2018

ძალიან დიდი მადლობა, ყველაზე საუკეთესო, თბილ და ყურადღებიან მობილური ჯგუფის
ხელმძღვანელს Lela Motsonelidze მადლობა იმ დაუღალავი შრომისთვის რაც იმ დღეს
გაწიე
#საერთაშორისოგამჭირვალობასაქართველო მადლობა რომ მომეცა შანსი თქვენი გუნდის
წევრი ვყოფილიყავი, უკვე მეორედ
საუკეთესო გუნდი ხართ
Tsotne Tkemaladze is
October 29, 2018

feeling grateful with Beka Virsaladze in Kutaisi

ნამდვილად მეამაყება, რომ წარმოვადგენდი "საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს!"
კიი! ეგრეა:
უბანზე ისე მიყურებდნენ და მითანხმებდნენ ლამის ყველაფერს როგორც "მთავარ
დამკვირვებელს"... მიუხედავად იმისა რომ მრავლად აკვირდებოდნენ, ჩვენ მაინც
განსაკუთრებული წარმომადგენლობითობა, აქტიურობა გვქონდა და უფრო მეტი რიდი
კომისიის წევრთაგანაც... მთელი დღის მანძილზე ყველა ქმედებასა თუ ნაბიჯს გამორჩევით
მითანხმებდა და მეკითხებოდა კომისიის თავმჯდომარე, მდივანი და წევრებიც...
Bella Gasoiani

October 29, 2018

როგორც კი გაიგეს საერთაშორისო გამჭირვალობიდან ვარ, ძალიან მოწიწებით
მეპყრობოდნენ კომისიის წევრები და ყველაზე მატად ითვალისწინებდნენ ჩემს აზრს ან
შენიშვნებს
თვალებს კი აბრიალებდნენ, მაგრამ არ ჰქონდათ სხვა გზა. იმას ვიტყვი
მხოლოდ,რომ ძალიან ბევრი ხარვეზი იყო კომისიის წევრების მხრიდან, რაც მათი ასაკით
იყო გამწვეული. და აქვე, დიდი მადლობა ,რომ ასეთი ყურადღებიანები ხართ,
განსაკუთრებით მადლობა Tika Beshkenadze-ს ,რომელიც ელემენტალურ რაღაცეებშიც კი
მთავაზობდა დახმარებას, რითიც ძალიან გამოვირჩეოდი სხვა დამკვირვებლებისგან.
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Ann Khorkheli

October 29, 2018

ძალიან დიდი მადლობა მთელს ორგანიზაციას, რომ ჩვენ ზურგს გვიმაგრებს თქვენი
ობიექტურობა და სიძლიერე, ამიტომ ვართ უფრო დარწმუნებული ჩვენს თავში და იმაში,
რასაც ვაკეთებთ!
Temur Ovchiev ძალიან დიდი მადლობა (ალბათ, მთელი შენი გუნდის სახელით)!
ასევე დიდი მადლობა Tamta Kakhidze -ს
თაკო თაკო (Tako Berishvili)
October 29, 2018

დიდი მადლობა ნინო ზედელაშვილს, ადამიანი რომელიც ბოლომდე ჩემს გვერდით იყო
ზრუნავდა, მამხნევებდა და ბილომდე ჩემთან იყო. ზოგადად დიდი მადლობა
საერთაშორისო გამჭვირვალობას, მის გუნდს, თითოეულ წევრს ვინც ამ ჯგუფში ვართ და
რათქმა უნდა ქალბატონ ეკას დიდი მადლობა, რომ ასეთი სამართლიანი და გამჭვირვალე
არის მისი გუნდი, მე მიხარია, რომ რაღაც დოზით ვიყავი ამ გუნდის წევრი
#ძალაევროპაშია
ანიი დოლიძე

October 29, 2018

უკვე მეორედ ვიყავი ამ ორგანიზაციიდან დამკვირვებელი..მართალია შარშან ბევრად უფრო
მოწესრიგებულ უბანზე ვიყავი , მაგრამ არაუშავს..გუშინ 50-ე უბანზე ის იყო პრობლემა რომ
კომისიის მხოლოდ 2წევრი იყო ახალგაზრდა, უმეტესობა ნორმალურად ვერ ხედავდა
ყველას რითიც შეგვეძლო ვეხმარებოდით.. ძალიან მნიშვნელოვან დარღვევებს ადგილი არ
ჰქონია, ხალხი კი ნამდვილად საუკეთესო იყო..
თავიდან ყველა წარმომადგენელს,
დამკვირვებელს ფრთხილად ვაკვირდებოდი, და ძაან ცუდათ მიყურებდნენ მერე, თითქოს მათ
დასასჯელად ვიყავი მისული მერე ყველას მოვეწონეე და დიდ ყურადღებასაც გამოხატავდნენ..
Tako Mamukashvili
November 29, 2018

კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო TIG-ს, რადგან მომცა საშუალება
ვყოფილიყავი თქვენი ნაწილი, უკვე მესამედ
განსაკუთრებული მადლობა ქალბატონ Eka Gigauri ს, ვინაიდან ორგანიზაციის ასეთი იმიჯი
უსიტყვოდ ქმნიდა ნდობას ჩვენს მიმართ !
ასევე, დიდი მადლობა Paata Lokhishvili ს, ადამიანს, რომელიც მთელი დღის
განმავლობაში იყო ჩვენს სამსახურში, ზრუნავდა და იჩენდა ყურადღებას!
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კორუფციის კვამლი
ახერხებენ ასეთი შემთხვევების სათანადოდ
გამოძიებას.
ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე, გასულ
წელს, ჩვენი ორგანიზაციის ანტიკორუფციული
კვლევების გუნდის მთავარი ამოცანა იყო მაღალი
თანამდებობის პირებს შორის კორუფციის
რისკებისა

და

კორუფციის

კონკრეტული

შემთხვევების გამოვლენა და მათ შესახებ
ინფორმაციის საზოგადოებისთვის მიწოდება,
ასევე ცალკეული შემთხვევების კვლევის გზით
მიღებული ინფორმაციის განზოგადება სისტემური
პრობლემების გამოვლენისა და მათი გადაჭრის
გზების დასახვის მიზნით.

ერეკლე ურუშაძე

ანტიკორუფციული გუნდის ლიდერი
კორუფცია ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან
გამოწვევად

რჩება,

განსაკუთრებით

იმ

შემთხვევებში, როდესაც საქმე კორუფციაში
მაღალი თანამდებობის პირების ან მმართველ
პარტიასთან დაკავშირებული გავლენიანი
ადამიანების შესაძლო მონაწილეობას ეხება.
სამწუხაროდ,

ქართული

სახელმწიფოს

სამართალდამცველი ინსტიტუტები კვლავ ვერ
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კორუფციის რისკებთან დაკავშირებულ
საკითხებს შორის, რომლებსაც გასულ წელს ჩვენი
გუნდის კვლევები დაეთმო, იყო თანამდებობის
პირების მიერ საჩუქრად მიღებული მსხვილი
თანხები, ასევე თანამდებობის პირების ქონება
და მათი კავშირები ბიზნესთან. მედიისა
და საზოგადოების ყურადღების ცენტრში
მოექცა ჩვენი კვლევა თამბაქოს ბაზარზე
სავარაუდოდ არსებული კორუფციის
შესახებ, ასევე ჩვენს მიერ მოძიებული და
გამოქვეყნებული ინფორმაცია ყოფილი
მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის
ქონებისა და იმ პირების შესახებ, რომლებმაც
ბოლო წლებში მმართველი პარტიის ლიდერის
კერძო კომპანიებიდან საჯარო სექტორის
მაღალ თანამდებობებზე გადაინაცვლეს. ყველა
ეს კვლევა ჩვენი გუნდის ანალიტიკოსების ლაშა
სენაშვილის და გიგა ჩოჩნიძის შრომის შედეგია.
ჩვენი განსაკუთრებული ყურადღების საგანია საქართველოს მიერ სხვადასხვა საერთაშორისო
ფორმატში ნაკისრი ანტიკორუფციული ვალდებულებების შესრულება. მუდმივად ვაკვირდებით ამ
პროცესს და ჩვენი დაკვირვების შედეგებს საქართველოს მთავრობის საერთაშორისო პარტნიორებს
ვაცნობთ. 2018 წელს (ისევე, როგორც გასულ წლებში) ამ მხრივ მჭიდრო კონტაქტი გვქონდა
ევროკომისიის წარმომადგენლებთან და ევროპის პარლამენტის წევრებთან, ასევე ეკონომიკური
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ანტიკორუფციული ქსელის
სამდივნოსთან.
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გვქონდა წარმატებები ადვოკატირების კუთხითაც. ჩვენს მიერ საჯაროდ გამოხატული უარყოფითი
დამოკიდებულების შემდეგ საქართველოს პარლამენტის ერთ-ერთმა წევრმა უკან გაიწვია
კანონპროექტი, რომელიც მნიშვნელოვნად შეასუსტებდა თანამდებობის პირთა ქონებასა და
ბიზნესთან მათი კავშირების მონიტორინგის სისტემას.
აღსანიშნავია, რომ ევროპის პარლამენტის მიერ 2018 წლის მიწურულს მიღებული რეზოლუცია
საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების შესრულების შესახებ დიდწილად ემთხვევა ჩვენი
ორგანიზაციის მოსაზრებებს კორუფციასთან ბრძოლის სფეროში არსებული პრობლემებისა
და მათი გადაჭრის გზების შესახებ, რაც გვიმყარებს რწმენას, რომ გასულ წელს ჩვენი გუნდის
საქმიანობის ფოკუსი და აქცენტები სწორად შევარჩიეთ. რეზოლუციაში საუბარია სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურიდან ანტიკორუფციული სააგენტოს გამოყოფის აუცილებლობაზე, რასაც
ჩვენი ორგანიზაცია წლებია უჭერს მხარს.
გასული წლის ივლისში პირველად გაიმართა ჩვენი ორგანიზაციის ანტიკორუფციული საზახფულო
სკოლა, რომლის ფარგლებშიც საჯარო სამსახურში, არასამთავრობო სექტორში, მედიასა და ბიზნესში
დასაქმებულ ახალგაზრდა პროფესიონალებს საშუალება ქონდათ გაცნობოდნენ კორუფციის
კვლევისა და კორუფციასთან ბრძოლის სფეროში არსებულ თანამედროვე კონცეფციებსა და
მიდგომებს.
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განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ჩამოთვლილ საქმეებში ჩვენი უფროსი ანალიტიკოსის, გიორგი
ნასრაშვილის წვლილი, რომელმაც 2018 წლის მიწურულს დატოვა ჩვენი ორგანიზაცია. გიორგი
2014 წლიდან იყო ჩვენი ანტიკორუფციული გუნდის წევრი და წამყვან როლს ასრულებდა ამ
წლებში განხორციელებულ ყველა მნიშვნელოვან პროექტში.
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მართლმსაჯულების გამოწვევები
შედეგად გაღრმავდა დამოუკიდებლობის
კუთხით არსებული პრობლემები და სისტემაში
კორუფციული გარიგებების არსებობასთან
დაკავშირებით კონკრეტული კითხვებიც გაჩნდა.
2018 წლის პირველ ნახევარში ჩვენი
ორგანიზაცია
„დამოუკიდებელი
და
გამჭვირვალე
მართლმსაჯულებისთვის“
კოალიციის თავმჯდომარე იყო და პარტნიორ
ორგანიზაციებთან ერთად აქტიურად ცდილობდა
სისტემის გაჯანსაღებისთვის აუცილებელი
ცვლილებების ადვოკატირებას.

გია გვილავა

პროგრამის მენეჯერი
2018 წელს მართლმსაჯულების სისტემა ბევრი
გამოწვევის წინაშე დადგა. განსაკუთრებული
პრობლემა სასამართლო დამოუკიდებლობის
კუთხით გამოიკვეთა. აშკარა გახდა,
რომ სასამართლო ეტაპობრივად მოექცა
მოსამართლეთა ვიწრო გავლენიანი ჯგუფის
ინტერესების ქვეშ, რომელსაც ჩვენ კლანს
ვუწოდებთ. პრაქტიკულად ყველა საკვანძო
თანამდებობა სწორედ ამ ჯგუფმა დაიკავა.
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მაგალთად, 2018 წლის განმავლობაში
პარტნიორებთან ერთად ჩვენ დეტალურად
შევისწავლეთ სასამართლო სისტემაში არსებული
სხვადასხვა პრობლემური ტენდენციები და
მათი აღმოფხვრის მიზნით 5 საკანონმდებლო
ინიციატივა
მოვამზადეთ,
რომლებიც
პარლამენტს შემდეგი თანმიმდევრობით
წარვუდგინეთ მარტი-ივნისის მონაკვეთში:
1. დისციპლინური სისტემის რეფორმაზე
2. სასამართლოების ადმინისტრირების
გაუმჯობესებაზე
3. იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმაზე
4. იუსტიის უმაღლესი საბჭოს რეგულირებაზე
5. მოსამართლეების შერჩევა/დანიშვნის
თაობაზე.

ამავე წელს, კოალიციის ეგიდით დავიწყეთ
საზოგადოების ინფორმირების კამპანია
„მინდა ვენდო სასამართლოს“, რომლის
მთავარ მიზანს სისტემაში არსებული ყველაზე
მნიშვნელოვანი გამოწვევების და ტენდენციების
საზოგადოებისთვის მარტივი ენით ახსნა
წარმოადგენდა. კამპანიის ფარგლებში,
ვიდეოკლიპებისა
და
საინფორმაციო
ვიზუალურ მასალებთან ერთად, შეხვედრებს
ვაწყობდით ჟურნალისტებთან, ბიზნეს და
ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლებთან,
საზოგადოების
აქტიურ
წევრებთან,
დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან.
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ამავე წლის 5 ივლისს, ჩვენმა ორგანიზაციამ
საქართველოში პირველად გამოაქვეყნა
სასამართლოში კორუფციის რისკების კვლევა,
სადაც განხილულია სისტემაში 2012 წლამდე
და მას შემდეგ მომხდარი მნიშვნელოვანი
ცვლილებები, არსებული საკანონმდებლო
და პრაქტიკის ხარვეზები, შესწავლილია
საყურადღებო საქმეები და მოცემულია
კონკრეტული რეკომენდაციები. ბოლო პერიოდში
სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციაში და ადვოკატთა
წრეებში გახშირდა საუბარი სასამართლოში
არსებული კორუფციის შესახებ. მიუხედავად

ამისა, საჯაროდ კორუფციის რისკების შესახებ
საუბარი პრაქტიკულად არ მიმდინარეობდა.
კვლევის განხორციელების მოტივაციაც სწორედ
საჯარო სივრცეში შესაბამისი დისკუსიის არ
არსებობამ მოგვცა. ამ წარმატებული პროდუქტის
შექმნაში უდიდესი წვლილი შეიტანეს ჩვენმა
იურისტებმა თამთა კახიძემ და ოლიკო
შერმადინმა, რომლებიც ამ კონკრეტული კვლევის
ავტორობის გარდა, აქტიურ მონაწილეობას
იღებდნენ მართლმსაჯულების სფეროში ჩვენი
ორგანიზაციის ყველა სხვა აქტივობაში.
2018 წელს სასამართლო სისტემაში ხარვეზიანი
წესებით დაახლოებით 70 მოსამართლე
უვადოდ დაინიშნა. საბჭოს ყველა სხდომას
ჩვენი იურისტები აკვირდებოდნენ. ყველა
პრობლემა, რომელიც მოსამართლეების
დანიშვნას უკავშირდება იდენტიფიცირებული
გვაქვს, საჯაროდ არაერთი განცხადება გაკეთდა
და ერთი ანგარიშიც მომზადდა.
წლის მიწურულს, 24 დეკემბერს იუსტიციის
უმაღლესმა საბჭომ დაჩქარებული წესით,
საზოგადოების წინასწარი ინფორმირების გარეშე,
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის
10 კანდიდატისგან შემდგარი სია წარუდგინა
პარლამენტს. ეს იყო სასამართლოში არსებული
კლანის მიერ უზენაეს სასამართლოზე
სრული კონტროლის მოპოვების მცდელობა.
წარდგენილ სიაში თითქმის ყველა კანდიდატი
გავლენიანი ჯგუფის წევრი ან მხარდამჭერი იყო.
პარტნიორებთან ერთად, ჩვენი ორგანიზაციის
იურისტები მუდმივ რეჟიმში მუშაობდნენ
იმისთვის, რომ გავლენიანი ჯგუფის უზენაესი
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სასამართლოს ხელში ჩაგდების მცდელობა არ მომხდარიყო. საბოლოოდ, საზოგადოებრივი
ჯგუფების პროტესტის, მმართველი პარტიის შიგნით წარმოქმნილი დაპირისპირების, ასევე
საერთაშორისო საზოგადოების კრიტიკული დამოკიდებულების შედეგად პარლამენტში წარდგენილი
სიის განხილვაზე უარი ითქვა.
მომავალ წელს მართლმსაჯულების სისტემა კვლავ ჩვენი ორგანიზაციის განსაკუთრებული
პრიორიტეტი იქნება. მთავარ მიზანს სისტემაში არსებული პრივილეგირებული ჯგუფების შესუსტების
ხარჯზე სისტემის შიდა დამოუკიდებლობის ზრდა და მისი ზოგადი გაჯანსაღება წარმოადგენს. ამ
მიმართულებით პარტნიორ, ორგანიზაციებთან ერთად, ვაპირებთ გავაგრძელოთ ცვლილებებზე
მუშაობა და პარალელურად, მიმდინარე მოვლენების შესახებ საზოგადოების მაქსიმალური
ინფორმირება.
სასამართლო სისტემის გარდა, ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურობდა მართლმსაჯულების სფეროს სხვა
მიმართულებებზეც. განსაკუთრებული ყურადღება პროკურატურასაც დავუთმეთ. პარტნიორებთან
ერთად, ჩვენი ორგანიზაცია ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც, ხორავას ქუჩაზე მომხდარი ტრაგედიის
არასათანადო გამოძიებით გამოწვეული საზოგადოებრივი პროტესტის ფონზე, იმჟამინდელი
მთავარი პროკურორის გადადგომა მოითხოვა. პროკურორმა თანამდებობა დატოვა.

2018 წელს ჩვენ აქტიურად ვიყავით ჩართული შავი ზღვის უნივერსიტეტის ირგვლივ
განვითარებულ მოვლენებში და იურიდიულ დახმარებას ვუწევდით უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ჩვენი სამართლებრივი კონსულტაციის ცენტრის
კოორდინატორის თეო ზაქარაშვილის აქტიურობა, რომელმაც დოკუმენტურად გამოიკვლია
უნივერსიტეტის წინააღმდეგ განხორციელებული ნაბიჯები, რამაც ნათლად გამოკვეთა, რომ
ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს შორის წინასწარ შეთანხმებულ და კოორდინირებულ ქმედებებს
ჰქონდა ადგილი. საბოლოოდ, ადვოკატირების შედეგად, შავი ზღვის უნივერსიტეტს სტუდენტების
მიღების ჩამორთმეული უფლება დაუბრუნდა.
ამასთანავე, სამართლებრივი დახმარების ცენტრის იურისტებმა ორი საკონსტიტუციო სარჩელიც
მოამზადეს. ორივე საქმე საჯარო უწყებებში დასაქმებული ადამიანისთვის შრომითი გარანტიების
ზრდასა და მათი უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. ამ კუთხით
აღსანიშნავია ჩვენი სამართლებრივი დახმარების ცენტრის კოორდინატორისა და იურისტების
მაგდა ჯიმშელეიშვილისა და ქეთი როგავას წვლილი.
2018 წლის მანძილზე ჩვენმა სამართლებრივი დახმარების ცენტრებმა თბილისში, ბათუმში,
ქუთაისში და ზუგდიდში 1500-ზე მეტ ადამიანს გაუწიეს უფასო იურიდიული კონსულტაცია და
130-მდე სასამართლო დავა მოიგეს.
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მოგებული საქმეები - ჩვენ უანგაროდ
ვეხმარებით მოქალაქეებს

თეონა ზაქარაშვილი

სამართლებრივი კონსულტაციის ცენტრის კოორდინატორი,
იურისტი

ჩვენი ორგანიზაციის იურისტებისათვის უფასო იურიდიული დახმარების გაწევა ერთ - ერთი ყველაზე
მნიშვნელოვანი და შედეგიანი მიმართულებაა. მთელი წლის განმავლობაში ათასობით მოქალაქეს
ვხვდებით და ვუწევთ კონსულტაციას მათი დარღვეული უფლებების აღსადგენად, ხშირად მათთან
ერთად მივდივართ სასამართლოში და ვასაჩივრებთ უკანონო გადაწყვეტილებებს. ჩვენი წარმატების
საზომი მოგებული საქმე და უზომოდ გახარებული მოქალაქეა, გახარებული იმ ფაქტით, რომ მისი
უფლება დაცულია, სამსახურში უკან დაბრუნდება ან კიდევ მამა - პაპისეულ მიწას დაიბრუნებს,
სახელმწიფოსგან კი სათანადო კომპენსაციას მიიღებს. ყოველი მოგებული საქმე ჩვენთვის დიდი
სტიმული და მოტივაციაა, მოქალაქისთვის კი უკეთესობისკენ შეცვლილი ცხოვრება.
ხშირად სასამართლო განხილვების დროს გვიწევს დავის გადაწყვეტის ახალი გზების ძიება,
რომელსაც იზიარებს ხოლმე სასამართლო და ცვლის უკვე არსებულ პრაქტიკას. ზოგ შემთხვევაში
საკონსტიტუციო სასამართლოს, ან ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსაც მივმართავთ,
იმ მოქალაქეთა უფლებების დასაცავად, რომლებიც დახმარებისათვის ჩვენ მოგვმართავენ.
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ნინო სიორიძე
იურისტი

გელა მალაყმაძის საქმე
ჩემთვის ერთ - ერთი მნიშვნელოვანი საქმე იყო გელა მალაყმაძის სარჩელზე მუშაობა. მან 2018
წელს მოგვმართა და გვთხოვა დავხმარებოდით სამსახურში აღდგენასა და მიუღებელი ხელფასის
ანაზღაურებაში.
გელა მალაყმაძე 2005 წლიდან მუშაობდა ხელვაჩაურის მინიციპალიტეტის გამგეობაში, იურიდიული
სამსახურის მთავარი სპეციალისტის და შემდგომში ამავე სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე.
2014 წელს აჭარის პროკურატურამ დაიწყო მისი სისხლის სამართლებრივი დევნა სამსახურეობრივი
გულგრილობის მოტივით. 2017 წლის 15 დეკემბერს გელა მალაყმაძე გამართლდა მის მიმართ
წარდგენილ ყველა ბრალდებაში.
მიუხედავად ამისა, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიამ გელა მალაყმაძეს აღდგენასა და
მიუღებელი ხელფასის ანაზღაურებაზე უარი უთხრა.
ამის გამო დავიწყეთ სასამართლო დავა ხელვაჩურის მერიის წინააღმდეგ. დავა წარმატებით
დასრულდა - ეს საქმე პრეცედენტული და მნიშვნელოვანია სასამართლოს პრაქტიკის დადგენის
კუთხით, რადგან მოპასუხედ განისაზღვრა არა საქართველოს პროკურატურა (მარეაბილიტირებელი
სარჩელი), არამედ ხელვაჩაურის მერია, რომელსაც ჯამურად მოსარჩელის სასარგებლოდ 40 000
ლარის ანაზღაურება დაეკისრა.

ანა ბერძენიშვილი
იურისტი

იოსებ კუციასა და რუსუდან ჭიჭინაძის საქმე
2018 წელს, სხვა საქმეებთან ერთად, ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე იყო მოქალაქეების იოსებ
კუციასა და რუსუდან ჭიჭინაძის დავა ბათუმის მერიის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიასთან,
რომელიც 8 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. ის მოქალაქეთა სასარგებლოდ გადაწყდა, თუმცა
გადაწყვეტილების აღსრულებას კიდევ დამატებით 3 წელი დასჭირდა.
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მოცემულ საქმეში მთავარ სადაო საკითხს წარმოადგენდა ბათუმის საკუთრების აღიარების კომისიის
გადაწყვეტილება, რომელმაც თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთის საკუთრების უფლების
აღიარებაზე და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებაზე მოქალაქეებს უარი იმ მოტივით
უთხრა, რომ სახელმწიფოს მიერ გასხვისებული მიწის ნაკვეთი გადაცემული იყო ბათუმის მერიის
საკუთრებაში. სასამართლომ გადაწყვეტილების გამოტანისას განმარტა, რომ ბათუმის მერიის
საკუთრება, იგივე სახელმწიფო საკუთრებაა, კომისიას მოქალაქეების მიმართ ახალი აქტის
გამოცემა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება დაავალა.

ქეთი როგავა
იურისტი

გურანდა ჯაბუას საქმე
გურანდა ჯაბუას საქმე სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოებში 5 წელია მიმდინარეობს. ჩვენ
მოქალაქესთან ერთად დავამტკიცეთ, რომ საკონკურსო - საატესტაციო კომისიამ გურანდა უკანონოდ
დაბლოკა და არღვევს მის უფლებებს.
პირველ ჯერზე, სამივე ინსტანციის გავლის შემდგ, საკონკურსო-საატესტაციო კომისიამ გურანდას
თანამდებობაზე დანიშვნაზე ისევ დაუსაბუთებელი უარი უთხრა. ხელახლა გასაჩივრების შემდგომ,
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ უპრეცენდენტო გადაწყვეტილება მიიღო, უკანონოდ ცნო
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიების გადაწყვეტილებები და კომისიას გურანდას ვაკანტურ
თანამდებობაზე წარდგენა პირდაპირ დაავალა, რაც უპრეცედენტო შემთხვევაა მსგავსი შინაარსის
დავაში.
სასამართლომ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა და ფაქტობრივად, შეცვალა მანამდე არსებული
პრაქტიკა საჯარო სამსახურში მოხელეთა კონკურსებთან დაკავშირებით.
თბილისი სააპელაციო სასამართლომ სრულად გაიზიარა ჩვენი არგუმენტაცია და დაადგინა,
რომ ადმინისტრაციული ორგანომ საჯარო მოხელის შესარჩევად მინიჭებულ ულფებამოსილება
ბოროტად გამოიყენა, როგორც კონკურსის მიმდინარეობის, ისე საბოლოო გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში. სააპელაციო პალატამ ისიც აღნიშნა, რომ კონსტიტუციით გარანტირებული
შრომის უფლების ხელყოფა სასამართლო კონტროლის შედეგად უნდა აღმოფხვრილიყო.
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მაგდა ჯიმშელეიშვილი
იურისტი

ნელი ჩაჩაურის, თინათინ დონდუასა და გრიგოლ აბულაძის საქმეები
ჩემს მრავალრიცხოვან სააქმეებს შორის გამოვყოფდი ნელი ჩაჩაურის, თინათინ დონდუასა და
გრიგოლ აბულაძის საქმეებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების, სასაზღვრო
პოლიციის წინააღმდეგ. სამივე საქმეში ჩვენ მოთხოვნას წარმოადგენდა გათავისუფლების
ბრძანებების არარად აღიარება, ვინაიდან მიგვაჩნდა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი არ იყო
უფლებამოსილი სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით
გადაწყვეტილება მიეღო.
სასამართლომ გაიზიარა ჩვენი არგუმენტაცია და მიუთითა, რომ სასაზღვრო პოლიცია არის შსს
საქვეუწყებო დაწესებულება და შინაგან საქმეთა მინისტრი, როგორც ზემდგომი ადმინისტრაციული
ორგანოს ხელმძღვანელი, საკადრო გადაწყვეტილების მიღებაზე არაუფლებამოსილი პირი იყო.
შესაბამისად, სასამართლომ მის მიერ გამოცემული გათავისუფლების ბრძანებები გააბათილა და
სამივე თანამშრომლის სამსახურში დაუყოვნებლივ აღდგენასთან ერთად,განაცდური ხელფასის
ანაზღაურებაც დააავალა, რამაც ჯამში, დაახლოებით, 65 000 ლარი შეადგინა.

ლელა მოწონელიძე
იურისტი

იამზე მარაქველიძის საქმე
იამზე მარაქველიძე 2013 წლიდან უვადოდ იყო დანიშნული ზესტაფონის მერიაში მდივნის პოზიციაზე.
საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონის მიღების შემდეგ, მას ვადიანი ხელშეკრულება დაუდეს
და 2017 წლის 31 დეკემბერს, ახალი წლის დამდეგს სწორედ ხელშეკრულების ვადის გასვლის
მოტივით გაანთავისუფლეს.
იამზე დახმარებისთვის ჩვენ მოგვმართა. მისი სამსახურში ადღგენისა და განაცდური ხელფასის
ანაზღაურების მოთხოვნით სარჩელი შევიტანეთ ზესტაფონის მერიის წინააღმდეგ. ზესტაფონის
რაიონულმა სასამართლომ ბათილად ცნო იამზეს გათავისუფლების გადაწყვეტილება და ის
სამსახურში აღადგინა, შესაბამისი განაცდურის ანაზღაურებით. ეს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომაც.
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მიუხედავად იმისა, რომ ზესტაფონის მერია ჯიუტად უარს აცხადებდა გადაწყვეტილებების
აღსრულებაზე, იამზე მარაქველიძე, ჩვენი არაერთი მიმართვისა და საჯარო განცხადების შედეგად,
მაინც დაუბრუნდა სამსახურს.

ზვიად ცირეკიძე
იურისტი

ბაქარ კობახიძის საქმე
მოქალაქე ბაქარ კობახიძე ზესტაფონის სოფელ ქვედა საქარაში მდებარე 3380 კვ.მ. სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს წლების განმავლობაში ფლობდა. ეს მონაკვეთი ავტობანის
მშენებლობის არეალში მოექცა, თუმცა მიწის მეპატრონე საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან
მოლაპარაკებებში საექსპროპრიაციო ქონების ფასზე ვერ შეთანხმდა. ხაზგასასმელი ფაქტია ისიც,
რომ საგზაო დეპარტამენტის დაკვეთით ქონების შეფასებას ერთდროულად 75 სხვადასხვა მიწის
ნაკვეთის მიმართ განხორციელდა და არა ინდივიდუალურად,რის გამოც ზესტაფონის რაიონული
სასამართლოს 2017 წლის 1 თებერვლის გადაწყვეტილებით კობახიძეს იძულების წესით ჩამოერთვა
მისი კუთვნილი მიწა და სანაცვლოდ, მხოლოდ 11 830 ლარის კომპენსაცია მიიღო.
ბატონმა ბაქარმა დახმარებისთვის მოგვმართა, ჩვენ კი მისი საქმე სასამართლოში წავიღეთ.
მოწინააღმეგე მხარემ ვერ დაადასტურა კობახიძეს ჩამორთმეული ქონების სანაცვლოდ სამართლიანი
ანაზღაურება მისცა, პირიქით ნათელი გახდა, რომ მას ქონების რეალურ ღირებულებასთან
შედარებით 4-ჯერ ნაკლები კომპენსაცია გადაუხადა.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა ჩვენი სარჩელი და საავტომობილო გზების
დეპარტამენტს კობახიძის სასარგებლოდ დამატებით 33 064 ლარის გადახდა დააკისრა. ის
საბოლოო ჯამში მიწის საკომპენსაციოდ 44 894 ლარს მიიღებს.
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მოქალაქეები ჩვენს შესახებ

იამზე მარაქველიძე

მინდა მადლობა გადავუხადო ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” ქუთაისის
ოფისის იურისტს ლელა მოწონელიძეს, რომლის უდიდესი პროფესიონალური შემართებითაც
შესაძლებელი გახდა ზესტაფონის მერიაში ჩემი უკანონოდ დათხოვნიდან წლისა და 10 თვის
თავზე სამსახურში უკან დაბრუნება. ჩემმა უფლებადამცველმა ყველაფერი გააკეთა, იმისათვის,
რომ მე, დღეს სამსახურის გარეშე არ ვიმყოფები. თქვენ მე სამართალი მაპოვნინეთ!

რუსუდან ჭიჭინაძე

ბედნიერი ვარ, რადგან დღეს უკვე დაკანონებული მაქვს ჩემი დიდი ბაბუის კუთვნილი მიწა,
რომელიც ოჯახს საბჭოთა რეპრესიების დროს, 1933 წელს უკანონოდ ჩამოგვართვეს. ამაში
უდიდესი წვლილი მიუძღვის არასამთავრობო ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობასაქართველოს“ და მის შესანიშნავ იურისტებს ბათუმის ოფისიდან ანა ბერძენიშვილს და ნინო
სიორიძეს. მათთმა პროფესიონალიზმმა და შეუპოვრობამ დამანახა, რომ ჩვენს ქვეყანაში
შესაძლებელია სამართლის მიღწევა.

ეკატერინე ბაღაშვილი

მეგობრების რჩევით, მივმართე ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” ოფისს
თბილისში, სადაც ყურადღებით მომისმინეს, დამთანხმდნენ დაეცვათ ჩემი ინტერესები
სასამართლოში. შედეგად კი, განაცდურის სრული ანაზღაურებით აღმადგინეს სამსახურში,
მცხეთის მერიის შიდა აუდიტის უფროსის თანამდებობაზე, საიადანაც უკანონოდ 2017 წლის
ნოემბერში გამათავისუფლეს. ჩემი სიმართლის დამტკიცებას იურისტმა მაგდა ჯიმშელეიშვილმა
კვალიფიციური იურიდიული დახმარებით და ჩემი დარღვეული უფლებების აღდგენისათვის
გაწეული ხანგრძლივი შრომით მიაღწია.
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საპარლამენტო ჩართულობა
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ანგარიში
საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერებაზე.
კვლევა პარლამენტის ახალი რეგლამენტის
შემუშავებამდე წარვადგინეთ. მასში მოცემული
არაერთი რეკომენდაცია გაიზიარეს პარლამენტის
წევრებმა და ასახეს ახალ რეგლამენტში.

ლიკა საჯაია

საპარლამენტო გუნდის ლიდერი
2018 წელი განსაკუთრებით აქტუალური იყო
საკანონმდებლო პროცესში ჩართულობის და
ანალიტიკური საქმიანობის მიმართულებით.
წლის განმავლობაში 7 ანგარიში მოვამზადეთ.
მათგან გამოვყოფდი რამდენიმე მსხვილ
კვლევას, რომელთაც როგორც ადრესატების,
ისე საზოგადოების მხრიდან ფართო რეზონანსი
მოჰყვა.
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ასევე მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების
სექტორის რეფორმის ანალიზი. სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის შექმნის შემდეგ ეს იყო
პირველი კვლევა, სადაც შეფასდა სამსახურის
საქმიანობა და საერთაშორისო პრაქტიკის
საფუძველზე შემუშავდა რეკომენდაციები.
ანგარიშის წამყვანმა მკვლევარმა გიგი ჩიხლაძემ
დიდი შრომა გასწია კვლევის მომზადებაში,
რომლის პრეზენტაცია საერთაშორისო
კონფერენციაზე გაიმართა და ინტერესი
გამოიწვია, როგორც პარლამენტის წევრთა
და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის
ხელმძღვანელობის, ასევე საერთაშორისო
ექსპერტების მხრიდან.
პარლამენტის
მონიტორინგის
გუნდი
ყოველწლიურად აქვეყნებს პარლამენტის
საქმიანობის შეფასებას. 2018 წელს მე-9
მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის პირველი
წლის შეფასება გამოვაქვეყნეთ. “საერთაშორისო
გამჭვირვალობა-საქართველოს” მთავარი
იურისტი თამარ ტატანაშვილი ყოველწლიურად

ამუშავებს მოცულობით ინფორმაციას
პარლამენტის თითოეული წევრის, კომიტეტის,
ფრაქციის, საბჭოს საქმიანობის შესახებ,
რაც კვლევაში იყრის თავს პარლამენტის
საკანონდებლო საქმიანობის ანალიზთან
ერთად. ჩვენმა ორგანიზაციამ სხვადასხვა
ნომინაციებში გამარჯვებული დეპუტატები
მათი საქმიანობის შეფასების საფუძველზე
გამოავლინა და სიმბოლური პრიზებით
დააჯილდოვა. პარლამენტის საქმიანობის
ანალიზი ასევე შეიცავს ინფორმაციას
პარლამენტის წევრთა ბიზნეს ინტერესებისა
და მათ მიერ არადეკლარირებული ქონების
შესახებ. აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს
საჯარო სამსახურის ბიურომ ჩვენი წინა წლის
კვლევის საფუძველზე დაიწყო ფაქტების
შესწავლა და არასწორად შევსებული
დეკლარაციის გამო პარლამენტის 54 წევრი
დააჯარიმა.
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პარლამენტმა 2018 წელს მიიღო ეთიკის კოდექსი,
რომლის შემუშავებაშიც აქტიურად ვიყავით
ჩართულები. სამწუხაროდ, საკანონდებლო
ორგანომ სრულად არ გაიზიარა ჩვენი
რეკომენდაციები და ეთიკის კოდექსში არ ასახა
დეპუტატთა არაეთიკურ ქცევაზე რეაგირების
ეფექტური მექანიზმები. “საერთაშორისო
გამჭვირვალობა-საქართველო” დააკვირდება
ეთიკის კოდექსის პრაქტიკაში ამოქმედებას
და შესაბამის რეკომენდაციებს მომავალშიც
წარუდგენს პარლამენტს.
ანგარიშებთან ერთად პერიოდულად ვაფასებდით
მნიშვნელოვან
საკანონმდებლო
ინიციატივებსა და მოვლენებს, რომლებიც
პარლამენტის
საქმიანობასთან
იყო
დაკავშირებული.
ამ
მიმართულებით
განცხადების, ინიციატივის, ანალიზის სახით
20-ზე მეტი პუბლიკაცია გამოვაქვეყნეთ.
კანონდებლობის სრულყოფისათვის ჩვენს მიერ
გადადგმული ნაბიჯები ორ ნაწილად შეიძლება
დაიყოს: ერთი მიმართულება, როდესაც ხელი
შევუწყვეთ კანონდებლობის სრულყოფას და
მეორე, როცა წინ აღვუდექით მის გაუარესებას.
კანონდებლობის
გაუმჯობესებისაკენ
გადადგმული ნაბიჯებიდან განსაკუთრებით
აღსანიშნავია
ჩვენი
ჩართულობა
პარლამენტის
რეგლამენტის
მიღების
პროცესში. “საერთაშორისო გამჭვირვალობასაქართველოს”
ინიციატივებს
შორის
განსაკუთრებით გამოვყოფდით პარლამენტის
ახალ რეგლამენტში ასახულ ამ დებულებებს
- დროებითი საგამოძიებო კომისიის
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შექმნის პროცესის გამარტივება და მისი
უფლებამოსილების გაფართოება, ასევე
დებატების წახალისება, საპარლამენტო
კონტროლის პროცესში ოპოზიციის როლის
გაზრდა, განმარტებითი ბარათის სტანდარტის
დახვეწა.
ჩვენი და თანამოაზრე ორგანიზაციების
აქტიურობის შედეგად პარლამენტიდან
სამი საკანონდებლო პაკეტი გაიწვიეს უკან
ინიციატორებმა, რადგან მნიშვნელოვან
საფრთხეს ქმნიდა ადამიანის უფლებების
დაცვისათვის. ერთ-ერთი ინიციატივით
განზრახული იყო შემოქმედებითი ნაწარმოების
გავრცელების აკრძალვა, თუ ის შელახავდა
სხვა ადამიანის უფლებებს, მათ შორის
პორნოგრაფიის პროპაგანდის კუთხით.
მეორე ინიციატივა ეხებოდა რელიგიური
გრძნობების შეურაცხყოფის კრიმინალიზებას;
მესამე კი, საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ
ადმინისტრაციის თანამშრომელთა სამსახურიდან
კომპენსაციის გარეშე გათავისუფლების
მიზნით მათთვის საჯარო მოხელის სტატუსის
ჩამორთმევას განიზრახავდა.

საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ
საკითხთა კომიტეტის თხოვნით კომიტეტის
აპარატის
თანამშრომლებს
ტრენინგი
ჩავუტარეთ პარლამენტის საზედამხედველო
ფუნქციის განხორციელებაზე. მომავალშიც
ვგეგმავთ მსგავსი ტრენინგების ჩატარებას სხვა
კომიტეტებისა და ფრაქციებისთვის.
2018 წელს, ისევე როგორც ყოველწლიურად,
მონიტორინგს ვუწევდით ღია პარლამენტის
სამოქმედო გეგმის განხორციელებას და ასევე
აქტიურად ვმონაწილეობდით ახალი გეგმის
შემუშავების პროცესში. ჩვენი ორგანიზაციიდან
პარლამენტის
ღია
მმართველობის
მიმართულებით საქმიანობას წარმატებულად
წარმართავს უფროსი ანალიტიკოსი გიორგი
თოფურია.

2018 წელს პარლამენტში წარდგენილი
ინიციატივებზე
9
დისკუსია/მრგვალი
მაგიდა გავმართეთ, სადაც კანონპროექტის
ინიციატორებს საშუალებას ვაძლევდით
მოესმინათ ექსპერტთა და იმ მოქალაქეთა აზრი,
რომელთაც უშუალოდ ეხებოდათ მოსალოდნელი
ცვლილებები. განსაკუთრებით აღსანიშნავია
დისკუსიები შრომის უსაფრთხოებასთან,
საპენსიო რეფორმასთან და პარლამენტის
რეგლამენტთან დაკავშირებით.
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ღია მმართველობის
პარტნიორობა (OGP)
2018 წელს, საქართველოს „ღია მმართველობა
პარტნიორობის“ (OGP) თავმჯდომარე ქვეყანა
იყო, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ წარმომადგენელი გიორგი
ონიანი კი, ღია მმართველობის ეროვნული
ფორუმის თანათავმჯდომარე გახდა. 2018 წელს
ჩვენს ორგანიზაციას კვლავ აქტიური წვლილი
შეჰქონდა ღია მმართველობის პრინციპების
დანერგვაში და არაერთი წინადადება გვქონდა
წარდგენილი როგორც აღმასრულებელი, ისე
საკანონმდებლო ხელისუფლების სამოქმედო
გეგმებში შესატანად.
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სამწუხაროდ, საქართველოს მთავრობამ ვერ
შეძლო მაღალი მოლოდინების გამართლება
და სამოქალაქო სექტორმა საქართველოს
თავმჯდომარეობა უარყოფითად შეაფასა. ამის
კონკრეტული მიზეზი იყო იუსტიციის სამინისტროს,
როგორც ღია მმართველობა პარტნიორობის
მაკოორდინირებელი ორგანოს მესვეურთა
სრული შეუსაბამობა ისეთ ფუძემდებლურ
პრინციპებთან,
როგორიცაა
ღიაობა,
თანამშრომლობა სამოქალაქო სექტორთან
და თანაშექმნადობა (co-creation). კერძოდ,
მთავრობამ უარი თქვა გაეთვალისიწინებინა
სამოქმედო გეგმაში სამოქალაქო საზოგადოების
მიერ შეთავაზებული მთავარი ვალდებულება,
რომელიც დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული
ორგანოს შექმნის საჭიროების ანალიზს
უკავშირდებოდა. ამას დაემატა იუსტიციის
მინისტრის სიცრუეზე დაფუძნებული თავდასხმები არასამთავრობო ორგანიზაციების
და კერძოდ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა
საქართველოს“
ხელმძღვანელებზე,
რაც პირდაპირ ეწინააღმდეგება „ღია
მმართველობის“ პრინციპებს და არ შეესაბამება
„ღია
მმართველობა
პარტნიორობის“
მმართველი კომიტეტის წევრის მაღალ

სტანდარტს. ამ ყველაფრის შედეგად
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა
შეუძლებლად ჩათვალეს თანამშრომლობის
გაგრძელება იუსტიციის სამინისტროსთან,
ერთხმად დატოვეს ღია მმართველობის
ეროვნული ფორუმი და ამასთანავე მიმართეს
„ღია მმართველობის პარტნიორობას“ სწრაფი
რეაგირების მექნიზმის ამოქმედების თაობაზე,
რომელიც OGP-ის პრინციპების მნიშვნელოვანი
დარღვევის შემთხვევაში გამოიყენება. ამ
პროცესის შედეგად მივაღწიეთ იმას, რომ „ღია
მმართველობა პარტნიორობის“ სამდივნო
პრემიერ-მინისტრის
დაქვემდებარებაში
მოექცევა.
ჩვენი მიზანია, რომ საქართველომ არა მხოლოდ
სიმბოლურად შეინარჩუნოს ღია მმართველობის
კუთხით რეგიონული ლიდერის სტატუსი, არამედ
რეალური ცვლილებები გაატაროს სახელმწიფო
ინსტიტუტების განმტკიცებისთვის, უკეთესი
მმართველობის პრინციპების დასანერგად
და მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლის
ეფექტური მექანიზმების შექმნისთვის, რაც
საბოლოოდ ჩვენი მოქალაქეებისათვის უკეთესი
პირობების შექმნაში უნდა ითარგმნოს.
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სოლიდარობა მედიას
თუ ბლოგი გამოვაქვეყნეთ, აქტიურად
ვიცავდით ჟურნალისტების უფლებებს,
ვეწინააღმდეგებოდით სიტყვისა და გამოხატვის
თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობებს და
მხარს ვუჭერდით ძლიერი, დამოუკიდებელი და
ჯანსაღი მედია გარემოს შექმნას.
2018 წელს ჩვენი გუნდის წევრის, მარიამ
გოგიაშვილის
აქტიური
ძალისხმევით,
მოვამზადეთ მთელი რიგი რეზონანსული
კვლევები, რომლებიც სახელმწიფო ბიუჯეტის
ხარჯვის მიზნობრიობის საკითხებს ეხებოდა,
კერძოდ:
დავადგინეთ, რომ ადმინისტრაციული
ორგანოების პრესსამსახურებში 20132017 წლებში შეინიშნებოდა როგორც
თანამშრომელთა, ისე მათი ანაზღაურების
ზრდის ტენდენცია. მხოლოდ მთავრობის
ადმინისტრაციის
პრესსამსახურში
დასაქმებულთა ანაზღაურების თანხამ 12 მლნ
ლარზე მეტი შეადგინა ამ ხუთ წელიწადში,
რაც მთელი საქართველოს მასშტაბით 122
საჯარო უწყების მიერ გაწეული იგივე ხარჯის
დაახლოებით 20%-ია.

•

მამუკა ანდღულაძე
მედია გუნდის ლიდერი

2018
წელი
ქართული
მედიისათვის
სერიოზული გამოწვევებით გამოირჩეოდა.
შესაბამისად, “საერთაშორისო გამჭვირვალობასაქართველოს” მედიის გუნდმა წლის
განმავლობაში არაერთი საინტერესო კვლევა

პრესსამსახურის თანამშორმლების რაოდენობა (საშტატო/შტატგარეშე) და მათი
ანაზღაურება შემდეგი პროცენტულობით იზრდებოდა
პროცენტული ზრდა 2012 წელთან მიმართებით

2013
2014
2015
2016
2017

თანამშრომელთა რაოდენობა
თანამშრომელთა ხელფასი

423

2012

6 384 356
19%
20%
34%
40%
53%
69%
63%
94%
52%
45%

505
7 670 261
569
8 957 423
648
10 816 581
690
12 360 497
643

*2017 წლის მონაცემები დათვლილია 2017 წლის ოქტობრის ჩათვლით
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9 270 513
* თანხა მოცემულია ლარში

•

ხელისუფლების პიარ ღონისძიებებსა და რეკლამაზე გაწეული ხარჯების შესწავლისას,
დავადგინეთ, რომ 2013-2017 წლებში ჯამურმა ოდენობამ 98 მლნ ლარზე მეტი შეადგინა. ეს
იმ ფონზე, როცა ხელისუფლება თავადვე მიანიშნებს ამ ხარჯების არაეფექტურობაზე, როცა
არაერთგზის აღიარებს, რომ სუსტი პიარი აქვს.

პიარ მომსახურების და რეკლამის ხარჯები
28,348,155

28,416,595
26,338,659

12,171,355
10,595,557
4,781,071
2012
•

2013

2014

2015

2016

2017

ხელისუფლების მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების, კერძოდ კი, მიღებებზე,
ოფიციალურ სადილებზე, წვეულებებზე, საექსკურსიო და კულტურულ-სანახაობით ღონისძიებებზე
გაღებული თანხების კვლევამ დანახარჯების მკვეთრად მზარდი ტენდენცია გამოკვეთა. 20132017 წლებში წამომადგენლობითი ხარჯების ჯამურმა თანხამ 50 მილიონამდე ლარი შეადგინა.

წარმომადგენლობითი დანახარჯები წლების მიხედვით

12,118,751

12,194,414
11,427,975

9,384,404

8,374,950
2012

2013

7,805,855

2014

2015

2016

2017
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საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობის
მონიტორინგი ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი
პრიორიტეტი იყო. ჩვენ ვიკვლევდით, თუ
რამდენად ასრულებდა კანონმდებლობით
დადგენილ ფუნქციას, რამდენად ინსტიტუციურად
მდგრადი, გამჭვირვალე და საზოგადოების
წინაშე ანგარიშვალდებული იყო ის მაუწყებელი,
რომელსაც ჩვენ, მოქალაქეები 2018 წელს
52 მლნ ლარით ვაფინანსებდით ბიუჯეტში
შეტანილი გადასახადებით. განსაკუთრებული
ყურადღებით ვაკვირდებოდით და უშუალოდ
ვმონაწილეობდით საზოგადოებრივი მაუწყებლის
სამეურვეო საბჭოს წევრების შერჩევის პროცესში,
რომელშიც განსაკუთრებული აქტიურობისა და
კომპეტენტურად ჩართვის გამო საზოგადოების
ყურადღების ცენტრში მოექცა ჩვენი მედია
გუნდის მენეჯერი მამუკა ანდღულაძე.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის
ვასილ მაღლაფერიძისა და მისი გუნდის
ინიცირებით საქართველოს პარლამენტმა
მიიღო სადავო ცვლილება მაუწყებლობის
შესახებ კანონში, რომელმაც საზოგადოებრივ

40
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მაუწყებელს კომერციული სარეკლამო
დრო გაუორმაგა, სოციალური რეკლამის
ხანგრძლივობა კი ორჯერ შეუმცირა,
რითაც მისი მდგომარეობა ფაქტობრივად
კომერციული ტელევიზიებისას გაუთანაბრდა,
ამავე კანონით ინტელექტუალური პროდუქციის
შესყიდვების პროცედურები გამარტივდა.
ამ ინიციატივებს სამოქალაქო და მედია
სექტორის უმრავლესობის, პარლამენტარების
ნაწილის და პრეზიდენტის მწვავე კრიტიკა
შეხვდა. ჩვენი აქტიურობის შედეგად,
კანონპროექტიდან რამდენიმე პრობლემური
ცვლილება ამოიღეს, მაგალითად, უფრო
დეტალურად განიმარტა რა ნაწილში შეუძლია
ტელევიზიას საჯარო ინფორმაციის გაცემისა და
შესყიდვების მოთხოვნები თავიდან აიცილოს,
რომ გამჭვირვალობის სტანდარტი მინიმუმამდე
დაზიანდეს.
ჩვენი ლიდერობით, 40-მდე პარტნიორ
ორგანიზაციასთან და საზოგადოებრივად აქტიურ
მწერლებთან, პოეტებთან, მთარგმნელებთან,
მხატვრებთან და რეჟისორებთან ერთად

შევეცადეთ იმ პრობლემებზე მიგვეპყრო
ყურადღება, რაც საზოგადოებრივ მაუწყებელში
არსებობს და იქ არსებული კრიზისის
დასაძლევად 6-პუნქტიანი გეგმა შევთავაზეთ
ხელისუფლებას. რეფორმის ადვოკატირების
კამპანიის
ფარგლებში
გავმართეთ
არაერთი საჯარო შეხვედრა, დისკუსია და
პრესკონფერენცია,
რომელთა
შესახებ
ინფორმაციას საზოგადოებას ასევე ვაწვდიდით
ჩვენს მიერ სპეციალურად შექმნილი ფეისბუქ
ვებგვერდის - “საზოგადოებრივი საზოგადოებას”
მეშვეობითაც. კამპანიის ორგანიზებასა და
გაღვივებაში განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა
ჩვენი მედია გუნდის წევრის, სალომე ცეცხლაძის
აქტიურობამ.
მედია გუნდის 2018 წლის არაერთი აქტივობის
ფარგლებში, ასევე განსაკუთრებით გამოვყოფდით
ნაშრომს - “ქართული ნეონაციზმის ანატომია”,
რომელიც 17 მაისს, ტრასფობიასა და
ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღეს გამოვაქვეყნეთ.
საქართველოს სინამდვილეში ეს იყო
პირველი კვლევა, რომელშიც ნეონაცისტური
შეხედულებებით გამორჩეულ ყველა პირსა
და ჯგუფს მოვუყარეთ თავი, ერთმანეთთან
და რუსეთის ხელისუფლებასთან ზოგიერთი
მათგანის კავშირები, მათ შორის ფინანსური ბმა
დოკუმენტებით დავადასტურეთ და ოკუპანტი
სახელმწიფოს ჰიბრიდული ომის ინსტრუმენტად
მათ გამოყენებაზე გამოვთქვით დასაბუთებული
ეჭვები. კვლევას დიდი რეზონანსი მოყვა და ის
ადგილობრივი მედიის გარდა, საერთაშორისო
გამოცემებმაც ძალიან აქტიურად გააშუქეს.

პრიმაკოვის სახელობის ქართულ-რუსული საზოგადოებრივი ცენტრი
დიმიტრი ლორთქიფანიძე
გორჩაკოვის სახელობის
საჯარო დიპლომატიის
მხარდაჭერის ფონდი

რუსეთის საგარეო
საქმეთა სამინისტრო

თავმჯდომარე

საერთაშორისო
ურთიერთობების ინსტიტუტი

ნატალია წერეთელი

ბეჟან ხურციძე

წევრი

დირექტორი (გარდაცვლილია)

ნატალია ბურნილოვა

ნატალია წერეთელი

წევრი (რუსეთი)

წევრი

ანა ბოხუა

ანა ბოხუა

წევრი

წევრი

მარია ლიამცევა
წევრი (რუსეთი)
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ჩვენი
მონიტორინგის
ფარგლებში
საზოგადოების ყურადღება მივაქციეთ
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის
საქმიანობაზეც. ამ კუთხით გამოვყოფდით,
კომისიის თავმჯდომარის და წევრის დიპლომის
თანამდებობასთან შეუსაბამობის თემას, რაზეც
კომისიას განმარტებების გაკეთება მოუწია,
თუმცა კონტრარგუმენტების სიმწირის და
წარდგენილი ფაქტების ვერ გაბათილების გამო,
მათ კვლავაც ჩვენს ორგანიზაციაზე თავდასხმის
ნაცად ტაქტიკას მიმართეს. აუცილებელი
აღნიშვნის ღირსია ისიც, რომ კომისიის
პოზიციის კვალდაკვალ თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტმა დიპლომთან დაკავშირებით
ოფიციალურად წარდგენილი პოზიცია საეჭვოდ
შეცვალა. ცალკე აღსანიშნავია 267 ათასი
ლარის ღირებულების ტენდერი, რომელიც
მარეგულირებელმა ინტერნეტის ხარისხის
მონიტორინგის სისტემის შესაძენად გამოაცხადა
- მას შემდეგ, რაც ჩვენ მტკიცებულებებით
დავადასტურეთ, რომ ეს სახელმწიფო შესყიდვა
კონკრეტულ მომწოდებელზე იყო მორგებული,
კომისიას ტენდერის ჩაშლა მოუხდა.
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მედია გუნდმა 2018 წელს ათამდე
სოლიდარობის განცხადება გაავრცელა და
დაეხმარა საზოგადოებრივი მაუწყებლის,
“რუსთავი 2”-ის, “იბერიისა” და “ობიექტივის”
ჟურნალისტებს, რომელთა მიმართაც სხვადასხვა
დროს ხორციელდებოდა ფიზიკური ძალადობა,
ადგილი ჰქონდა ჟურნალისტურ საქმიანობაში
ხელის შეშლის ფაქტებს ან ირღვეოდა მათი
შრომითი უფლებები.
2018 წელს ჩვენ ასევე მოვამზადეთ
ყოველწლიური ანგარიში სარეკლამო
ბაზრის შესახებ, სადაც მიმოვიხილეთ 2017
წელს სარეკლამო ბაზარზე მაუწყებელთა
შემცირებული შემოსავლები, გარე და ონლაინ
რეკლამის სფეროში მიმდინარე ტენდენციები და
ის გამოწვევები, რომლის წინაშეც რეგიონალური
მედია კომპანიები დგანან. კვლევამ წარმოაჩინა
ქართულ ტელემედიაში არსებული პოლარიზაცია
- მმართველი პარტია რეკლამას ძირითადად
“იმედზე” ანთავსებდა, ხოლო ოპოზიციური
“ნაციონალური მოძრაობა” - “რუსთავი 2”-ზე.

2018 წელსაც, ტრადიციულად თბილისსა და
რეგიონებში მომუშავე ჟურნალისტებისთვის
ჩავატარეთ 5 ტრენინგი ღია მონაცემების
მიმართულებით,
რაც
საქართველოში
საგამოძიებო ჟურნალისტიკის გაძლიერებას
ისახავდა მიზნად. მოქმედ ჟურნალისტებთან
ერთად, მედია გუნდმა ახალ პრიორიტეტად
დავსახეთ და დამატებით 5 ტრენინგი ჩავუტარეთ
ჟურნალისტიკის სტუდენტებსა და აქტიურ
მოქალაქეებს. ხელისუფლების კონტროლთან,
კორუფციასა და საჯარო ფინანსების ხარჯვასთან
დაკავშირებული სიღრმისეული მასალების
მოსამზადებლად ჩვენ მათ ვასწავლით ისეთი ღია
ბაზების გამოყენებას, როგორებიცაა სახელმწიფო
შესყიდვების ვებგვერდი, უძრავი ქონებისა და
სამეწარმეო რეესტრი და ა.შ. ასევე, კონკრეტული
მაგალითების განხილვით ვეხმარებით სხვადასხვა
ბაზების ერთმანეთთან დაკავშირებასა და
პრობლემური საკითხების მარტივად მიგნებაში.
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რეკორდების წელი რეგიონებში
ზუგდიდსა და ქუთაისში რადიო “ათინათისა”

და „ძველი ქალაქის” ეთერში „საერთაშორისო

გამჭვირვალობა - საქართველოს” მულტიმედიური
პროექტები „ჩვენი თვითმმართველობა” და
„გამჭვირვალე პოლიტიკა”; კამპანია „ძალა

ევროპაშიას” ფარგლებში მოვიარეთ 15-ზე მეტი
მუნიციპალიტეტი და ვეცადეთ, წინააღმდეგობა
გაგვეწია რუსული პროპაგანდისთვის.
ქუთაისის

და

ზუგდიდის

რეგიონული

კოორდინატორების, ლელა მოწონელიძის და

არჩილ თოდუას, ჩვენი ყველას ყოველდღიური
შრომისა და რუტინის პარალელურად, მიზეზები
სიხარულისთვის სრულიად მოულოდნელად
გამოჩნდება

მალხაზ ჭკადუა

რეგიონული ოფისების მენეჯერი
2018 წელი რეგიონული ოფისებისთვის
რეკორდების წელი იყო - „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა - საქართველოში” 2015
წლიდან ვმუშაობ და დარწმუნებით შემიძლია
გითხრათ, რომ ამდენი კვლევა, ტრენინგი,
დისკუსია და შეხვედრა მოსახლეობასთან
არასდროს გვქონია.
მუნიციპალურ პრობლემებზე, თანამდებობის
პირების ბიზნესინტერესებსა და ინტერესთა
კონფლიქტებზე, კორუფციის სავარაუდო
ფაქტებზე, საჯარო უწყებების საქმიანობის
მონიტორინგზე 60-ზე მეტი ანგარიში, კვლევა
და სტატია მოვამზადეთ; 400-ზე მეტი საჯარო
მოხელე დაესწრო ჩვენი ორგანიზაციის
მიერ ჩატარებულ ტრენინგებს ქონებრივი
დეკლარაციების ჯეროვან შევსება-წარდგენაზე,
საჯარო სამსახურის კანონში შეტანილ
ცვლილებებზე; ათეულობით არასამთავრობო
ორგანიზაციის 200-მდე წარმომადგენელმა
გაიზიარა ჩვენი გამოცდილება ღია მონაცემების
გამოყენებაზე, არჩევნების დაკვირვებაზე,
დონორებთან ურთიერთობაზე, დავგეგმეთ 10მდე დისკუსია, 15 საჯარო ლექცია, 32-ჯერ გავიდა
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ხოლმე,

როცა

მაგალითად

მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან მიიღებ

წერილს, რომელიც გატყობინებს, რომ ჩვენს
მიერ

მომზადებულ

კვლევაში

აღნიშნულ

შენიშვნებს აუცილებლად გაითვალისწინებს,

მეტი დამაჯერებელობისთვის კი შესაბამისი
დადგენილების უკვე ძალაში შესულს ასლს

დაურთავს, როგორც ეს წყალტუბოს და
ბათუმის საკრებულოებმა გააკეთეს - გაზარდეს

ხელმისაწვდომობა საჯარო ინფორმაციაზე,
ვებგვერდები მეტად ინფორმაციული გახადეს.

არ ვიქნები გულწრფელი, თუ არ გეტყვით,
რომ ამაში ჩვენი ორგანიზაციის დამსახურება
დიდია. ამ მიმართულებით საუკეთესო პრაქტიკა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა
საბჭომ დაამკვიდრა - 29 სახის ინფორმაცია
გამოაქვეყნა საკუთარ ვებგვერდზე. წყალტუბო
უფრო შორს წავიდა და დადგენილებაც კი მიიღო
ჩვენი შენიშვნების გასათვალისწინებლად.
რეგიონულმა ოფისებმა 2018 წელს თავი იმითაც
დაგვამახსოვრეს, რომ ჩვენს კოორდინატორებს
სულ უფრო ხშირად იწვევდნენ კორუფციაზე,
საჯარო მმართველობის გამომწვევებზე,
ადამიანის უფლებებზე სასაუბროდ სხვადასხვა
მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ კლუბებში,
სკოლებში.
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პასუხისმგებლობას ეხება საქმე, როცა
საჯარო სამსახურში დასაქმებულები შიდა
ადმინისტრაციულ
ფაქტებზე
შესაძლო
დისკრიმინაციის ან უკანონო გარიგების შესახებ
საიდუმლოს გვანდობენ. 2018 წელი ამითაც
გამოირჩეოდა რეგიონული ოფისებისთვის საჯარო სამსახურიდან სულ უფრო მეტი პირი
გვენდობა, რაც ჩვენი კვლევებისა და შემდეგ
საჯარო ხმამაღალი განხილვების საგანი
ხდება, რაც ზოგ შემთხვევაში უპასუხისმგებლო
თანამდებობის პირების მხილებით და
თანამდებობიდან
გათავისუფლებით
სრულდება, როგორც ეს ზუგდიდის მერიის
ზედამხედველობისა და არქიტექტურის
სამსახურის უკვე ყოფილ უფროსთან ლაშა
ჯაიანთან დაკავშირებით მოხდა - მას შემდეგ,
რაც ჩვენმა რეგიონულმა ოფისმა ჯაიანთან
დაკავშირებული კომპანიის მიერ ათეულობით
ტენდერში გამარჯვებისა და ინტერესთა
კონფლიქტის შესახებ სტატია მოამზადა,
თანამდებობის პირი მალევე გათავისუფლდა
დაკავებული პოზიციიდან.
არც 2018 წელს ჩაუვლია მნიშვნელოვანი
სიახლეების გარეშე - ზუგდიდში პარკირების
წესისა და პრაქტიკის ცვლილებებს მივაღწიეთ,
ქუთაისშიც ამავე გზაზე ვართ, აჭარაში კი
მთავრობა უფრო მეტად ცდილობს ავტონომიური
ქონება მაღალი ინტერესის მქონე ადგილებში
კონკურენტულ გარემოში გაასხვისოს.
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აქტიურად ვმუშაობთ იმაზეც, რომ საბჭოთა
ტოპონიმიკა
შეიცვალოს.
ზუგდიდის
საკრებულოს მუნიციპალიტეტის ორი სოფლის
- ოქტომბერი და კიროვი; ასევე, ხუთი ქუჩის ოსტროვსი, ვ.კიკვიძის, კრასნოდარის, ვნუკოვის
და ლავრენტი ბერიას სახელობის ქუჩების
გადარქმევის წინადადებით მივმართეთ, რასაც
საკრებულოს შემხვედრი ნაბიჯები მოყვა.
თუმცა მისი მზაობის მიუხედავად, ერთადერთი
ქუჩა, რომლის სახელის შეცვლა ამ ეტაპზე არ
ხერხდება ლავრენტი ბერიას ქუჩაა, რომლის
მაცხოვრებელთა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ
უარი თქვა სახელის გადარქმევაზე, რაც
კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ქართულ
სახელმწიფოს მართებს მეტი ნაბიჯების
გადადგმა საბჭოთა, კომუნისტური წარსულის
სწორი გააზრებისათვის.
შედეგი
მოაქვს
თანმიმდევრულობას.
დარწმუნებული ვარ, რომ 2019 წელსაც
ასე გავაგრძელებთ და ორგანიზაცია სხვა
რეგიონებშიც სამოქალაქო აქტივიზმისა და
საჯარო პოლიტიკის ჯანსაღი კრიტიკის მაღალ
სტანდარტს დაამკვიდრებს, როგორც ამას ამ
დრომდე ვაკეთებთ იმერეთში, სამეგრელოსა
და აჭარაში. პრინციპში, ეს ყველაფერი ისევ
ჩვენზე - „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს” გუნდზეა დამოკიდებული და
ახალ გამოწვევებსაც წარმატებით გავართმევთ
თავს.
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ახალი წამოწყება სამოქალაქო საბჭოები
ადგილობრივ მოქალაქეებთან კავშირს
განსაკუთრებით გავუსვამ ხაზს, რადგან
ხშირად ოფისში ხანგრძლივად მუშაობისგან
განსხვავებით, სოფლებსა და დაბებში გამართული
შეხვედრების შემდეგ განსაკუთრებულად
გრძნობ და აცნობიერებ ხალხში არსებული
პრობლემების სიმძიმეს, იმ ადამიანებზე
ვსაუბრობ, რომელთაც მარტივი მუნიციპალური
ან სახელმწიფო სერვისის მისაღებად ხშირ
შემთხვევაში რამდენიმე კილომეტრის ფეხით,
უფრო მეტის კი მოუწესრიგებელი მუნიციპალური
ტრანსპორტით დაფარვა უწევთ.
გასული წელი ჩვენი რეკორდების წელი იყო,
თუმცა მხოლოდ მიღწევებს არ ვგულისხმობდი,
გამოწვევებიც რეკორდული გვქონდა ორგანიზაციის არსებობის მანძილზე პირველად
მოვინდომეთ და ჩამოვაყალიბეთ აქტიურ
მოქალაქეთა არაფორმალური გაერთიანებები
- სამოქალაქო საბჭოები სამეგრელოში, აჭარასა
და იმერეთში, მიზნად კი გარკვეული ხიდის
ფუნქციის შესრულება დავისახეთ მოსახლეობასა
და ადგილობრივ თვითმმართველობებს შორის
თავად ადგილობრივების ჩართულობით.
მოტივირებული, სოფელსა და დაბაში
პატივსაცემი, გამოცდილი ადამიანების
მოძებნა, რომლებიც წამოწყებაში უანგაროდ
ჩაერთვებოდნენ, საკმაოდ რთულ ამოცანად
გვესახებოდა, მაგრამ სოფლებში შეხვედრებმა,
ადგილობრივებთან გულწრფელმა საუბარმა
დამარწმუნა, რომ სწორ გზაზე დავდექით - ამ
ადამიანებმა ყველაზე უკეთ იციან, რა უჭირთ
ვაიოში, ცივაძეებში, ანაკლიაში, ბანოჯაში და
ა.შ.
ჩვენი განზრახვის შემდეგ ბევრმა სურვილი
გამოთქვა, მაცნის ფუნქცია შეესრულებინა
- მოიწვიეს სოფლის არაფორმალური
კრებები, გამოკითხეს თანასოფლელები და
პრობლემებისა და საჭიროებების ჩამონათვალი
გამოგვიგზავნეს, ჩვენ კი სამი რეგიონის 20-მდე
დასახლების 150-მდე პრობლემა სამ ნაწილად
ავკინძეთ და გავუგზავნეთ ადგილობრივ,
ავტონომიურ და ცენტრალურ ხელისუფლებას
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მოსაგვარებლად - მერწმუნეთ, იმაზე დიდ
სიხარულს, ვიდრე ადვოკატირების შედეგად
მიღწეული წარმატებაა, სხვა რამ იშვიათად
გვანიჭებს.

ერთნაირი წარმატებით ეთანამშრომლება და
ამავდროულად, აკრიტიკებს ადგილობრივ
ხელისუფლებას მოქალაქეთა ინტერესების
დასაცავად.

ასე მოხდა ზუგდიდში, სადაც ჩვენი სამოქალაქო
საბჭოს წევრების მიერ გამოვლენილი 44
პრობლემიდან 24-ის მოსაგვარებლად
ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა თანხა
2019 წლის ბიუჯეტშივე გაითვალისწინა - ჩვენი
სამოქალაქო საბჭოს ინიციატივით, წელს
ზუგდიდის რესპუბლიკურ საავადმყოფომდე
მისასვლელი ავარიული გზა შეკეთდება,
განახლდება ასფალტის საფარი თამარ
მეფის ქუჩაზეც, რომელიც ქალაქს რამდენიმე
უბანს აკავშირებს, კეთილმოეწყობა ბავშვთა
სათამაშო მოედანი ცოტნე დადიანის ქუჩაზე,
სოფელ ჯუმში აშენდება ახალი საბავშვო ბაღი,
სოფელ ნარაზენში კი ახალი ამბულატორია
და მოქალაქეები პირველად სამედიცინო
დახმარებას ადგილზევე მიიღებენ. პროექტების
ჩამონათვალი ვრცელია და რა თქმა უნდა,
თითოეული მათგანის განხორციელებას
მივადევნებთ თვალს.

არჩილი, იმავდროულად, ჟურნალისტობასაც
ითავსებს,
როცა
ყოველკვირეულად
რადიო “ათინათის” ეთერში ესაუბრება
სტუმრებს ‘საერთაშორისო გამჭვირვალობასაქართველოს” გადაცემაში - „ჩვენი
თვითმმართველობა”. ქუთაისში ანალოგიური
გადაცემის, „გამჭვირვალე პოლიტიკის”
წამყვანად რადიო “ძველ ქალაქში” ლელა
მოწონელიძე გვევლინება, სადაც ძირითადი
თემები სწორედ მოქალაქეთა პრობლემების
გადაჭრის გზებს ეთმობა.

უპირველესად, ჩვენი ზუგდიდის ოფისის
კოორდინატორის არჩილ თოდუას ფხიზელ
თვალს ვგულისხმობ - ადამიანის, რომელიც
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#ძალაევროპაშია 2018
კამპანია #ძალაევროპაშიას წინა წლების
აქტივობებით მიღებულმა შედეგებმა, მისი
გაგრძელების აუცილებლობა კიდევ უფრო
ცხადყო. 2018 წელსაც ჩვენი მთავარი მიზანი იყო
ევროინტეგრაციის დადებითი მხარეების შესახებ
სწორი ინფორმაციის თითოეულ მოქალაქემდე
მიტანა.
ამ წელს კამპანია ფართომასშტაბიანი
ღონისძიებით
განვაახლეთ,
სადაც
დიპლომატიურ კორპუსთან, ბიზნესისა და
მედიის წარმომადგენლებთან ერთად, იდეის
მხარდამჭერებად ჩავრთეთ საზოგადოებისათვის
ცნობილი ადამიანები, შემდგომი აქტივობები კი
რეგიონებში გასვლებით განვაგრძეთ.
„საერთაშორისო
გამჭვირვალობა
საქართველოს“
და
„კოალიცია
ევროატლანტიკური საქართველოსთვის“
წარმომადგენლებთან ერთად, რეგიონებში
მოსახლეობასთან შესახვედრად ქართველი
არტისტები შემოგვიერთდნენ. გაზაფხულსა და
ზაფხულში, მომღერალ გიორგი უშკიშვილთან,
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თეატრმცოდნე და ტელეწამყვან ნიკოლოზ
წულუკიძესთან, მსახიობ ლაურა რეხვიაშვილთან,
პიანისტ დათუნა ალადაშვილთან და „კაცების
შოუს“ წარმომადგენლებთან ერთად ვეწვიეთ
კახეთის, რაჭის და აჭარის რეგიონების 12
სოფელს.
საზოგადოებისათვის ცნობილი ადამიანების
ჩართულობამ კამპანიას განსხვავებული
ელფერი შესძინა. მსახიობები და მომღერლები
მოსახლეობასთან დისკუსიებს მართავდნენ
საკუთარი პროფესიული გამოცდილების
გაზიარებით. შეხვედრები იმართებოდა როგორც
ფორმალურ გარემოში- ახალგაზრდულ
ჯგუფებთან უნივერსიტეტებში, მასწავლებლებთან
სკოლებში,
ასევე,
არაფორმალურად
საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში სოფლის სკვერებში, ბაზრებში, ეზოებში, რათა
საუბრები უფრო ცოცხალი და ორგანული
ყოფილიყო.
კამპანიის ფარგლებში მომზადდა 10-ზე მეტი
ვიდეო რგოლი სოციალური მედიისთვის,

სადაც იდეის მხარდამჭერი არტისტები:
დუტა სხირტლაძე, ბაია დვალიშვილი, ქეთი
დევდარიანი, გიორგი სუხიტაშვილი, ნოდიკო
ტატიშვილი, ნინო კასრაძე, ვანო ჯავახიშვილი და
სხვები საუბრობენ, თუ რატომ ირჩევენ ევროპას
და რუსული ოკუპაციის და მომძლავრებული
პროპაგანდის წინააღმდეგ გამოხატავენ
პროტესტს.
თავდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობით,
გადავიღეთ ნატოსა და ევროკავშირის
მისიებში მომსახურე ქართველი ჯარისკაცები,
რომლებიც მათი ევროპული განათლებისა
და გამოცდილების შესახებ გვიზიარებდნენ
შთაბეჭდილებებს. დამზადდა კამპანიის არაერთი
საიმიჯო კლიპი, სადაც საზოგადოებისთვის
პატივსაცემი ადამიანები მარტივად ხსნიან
დასავლური კურსის უპირატესობებს.
3-9 მაისს ევროპის დღეები ყოველდღიური
ღონისძიებებით აღვნიშნეთ - თბილისსა და
რეგიონებში სულ 11 შეხვედრა, გამოფენა,
დისკუსია, კონცერტი და ქუჩის აქტივობა
გავმართეთ, რასაც მოქალაქეთა აქტიური
ჩართულობა და მედიის დიდი ინტერესი სდევდა
თან.

კამპანიის პარალელურად მთელი წლის
განმავლობაში, ევროინტეგრაციის შესახებ
საზოგადოებაში ცნობადობის ამაღლების მიზნით,
აქტიურად მიმდინარეობდა თანამშრომლობა
ცენტრალურ და რეგიონულ ტელევიზიებთან და
რადიოებთან:
•

“რუსთავი 2” -ის ერთ-ერთ ყველაზე
რეიტინგულ გადაცემა P.S -ში მომზადდა
სიუჟეტების ციკლი, სადაც ის უცხოელები
გავაცანით ქართულ საზოგადოებას,
რომლებიც უზომოდ არიან შეყვარებულები
საქართველოზე,
მის
კულტურაზე,
სტუმართმოყვარეობაზე, ადამიანებზე ან
რაიმე წვლილი შეუტანიათ საქართველოს
დასავლური ინტეგრაციის საქმეში

•

აჭარის ტელევიზიასთან თანამშრომლობით
ცალკე
რუბრიკა
მოვამზადეთ
იმ
ახალგაზრდების შესახებ, რომელთაც
დასავლური განათლება მიიღეს და თავიანთ
გამოცდილებას უზიარებდნენ თანატოლებს
იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გაეკვლიათ
გზა ევროპის უნივერსიტეტებისაკენ
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•

რადიო “უცნობის” პოპულარულ გადაცემაში
“ჭიჭიკო და ბიჭიკო” წამყვანები მსმენელებს
ევროინტეგრაციის დადებით მხარეებზე,
ევროპულ ღირებულებებზე რუსული
პროპაგანდის
მიერ
გავრცელებულ
ცრუ მითებსა და საბჭოთა ნოსტალგიის
უსაფუძვლობაზე ესაუბრებოდნენ

•

ქუთაისელებს ნამდვილად არ უჭირთ გასცენ
პასუხი კითხვას, თუ „რატომ ევროპა” ამ თემაზე რეგიონული რადიო „ძველი
ქალაქის” ეთერში დავიწყეთ გადაცემათა
ციკლი
„ვილიკლიკოთ
ევროპაზე“,
რომელსაც ჩვენი ორგანიზაციის მეგობარი
დათო ლიკლიკაძე უძღვება. გადაცემას
სტუმრობდნენ ადგილობრივები და ქუთაისის
სტუმრები, რომელთაც ევროპული ცხოვრების
სიკეთეები თავის თავზე გამოსცადეს.

კამპანიის ფარგლებში საგანგებო ღონისძიებით
გამოვეხმაურეთ რუსეთთან 2008 წლის ომის 10
წლისთავს - „აგვისტოს კედელი“ - ეროვნული
ბიბლიოთეკის ფასადი აგვისტოს ომის თემატიკის
სტენსილით მოვხატეთ.
საბჭოთა და რუსული ოკუპაცია ზუგდიდშიც
გავაპროტესტეთ - ცენტრალურ ბულვარში
მავთულხლართებზე იმ ადამიანთა ფოტოები
გამოვფინეთ, რომლებიც საბჭოთა რეპრესიებმა
და თანამედროვე რუსეთის ოკუპაციამ შეიწირა.
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წლის ბოლოს, საქართველოს ჟურნალისტური
ეთიკის ქარტიასთან ერთობლივი კონკურსის
ორგანიზებაში მივიღეთ მონაწილეობა
და სპეციალური პრიზით დავაჯილდოვეთ
ნომინაციაში “საქართველო და ევროპა”
გამარჯვებული კონკურსანტი ფილმისთვის
„მეგობრობა რუსულად“. ჩვენი მიზანი იყო
მედიაში რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ
ბრძოლისა და ევროინტგრაციის თემის გაშუქების
წახალისება.
კამპანიის აქტივობები ძალიან აქტიურად და
ოპერატიულად შუქდებოდა სოციალურ ქსელებში
- კამპანიის ფეისბუქ და ინსტაგრამ გვერდებზე,
სადაც წლის მანძილზე ასევე განვათავსეთ 15
ინფოგრაფიკა ევროკავშირთან საქართველოს
თანამშრომლობის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი
პროექტების შესახებ, 12 პოსტი ჩვენი კამპანიის
მხარდამჭერი არტისტების ციტატებით ევროპის
შესახებ, რომელმაც ფეისბუქ მომხმარებლის
საკმაოდ დიდი ჩართულობა გამოიწვია.
ჩვენს მიერ მომზადებულ ვიდეო- რგოლებს
სახელწოდებით “რატომ ევროპა” 40 000-მდე
მომხმარებლის ნახვა აქვს.
2018 აქტივობები დეკემბრის ბოლოს კამპანიის
მხარდამჭერ არტისტებთან, პუბლიცისტებთან
და ჟურნალისტებთან ერთად შევაჯამეთ
არაფორმალურ გარემოში. შეხვედრის
საპატიო სტუმრები იყვნენ ევროკავშირის
ელჩი საქართველოში კარლ ჰარცერი და
ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი
როს ვილსონი, რომელთაც კამპანიის შესახებ
უშუალოდ მისი მონაწილეებისგან შეიტყვეს და
სამომავლო მხარდაჭერა აღგვითქვეს.
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პროფესიული საწყისი - სტაჟირება ჩვენთან
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ არც 2018 წელს უღალატა უკვე დიდი ხნის
განმავლობაში დამკვიდრებულ ტრადიციას და წლის განმავლობაში სტაჟირების 3-თვიანი პროგრამა
სტუდენტებისთვის ჯამში 4-ჯერ გამოაცხადა. ჩვენ გუნდთან ერთად მუშაობის პრაქტიკული ცოდნა
და გამოცდილება ჯამში 46-მა მოტივირებულმა ახალგაზრდამ მიიღო როგორც სათაო ოფისში,
ისე რეგიონულ წარმომადგენლობებსა და საქართველოს პარლამენტში, სადაც ჩვენი ორგანიზაცია
ადგილზე საკუთარი ოფისით არის წარმოდგენილი.
ჩვენთან სტაჟირება სტუდენტებს პროფესიული კარიერის დაწყების კარგ სასტარტო შანსს აძლევს.
ამის დადასტურებად ისიც გამოდგება, რომ “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოში”
12 ყოფილი სტაჟიორია ამჟამად წარმატებით დასაქმებული.
თუმცა ყველაზე უკეთ ამ პროგრამის სიკეთეებზე თავად ის ახალგაზრდები მოგვითხრობენ,
რომელთაც 2018 წლის სხვადასხვა მონაკვეთები კონკრეტულ საქმეებში ჩართულობით ჩვენთან
ერთად გაატარეს:

ანი მესხი
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ გუნდს
2018 წლის მაისში შევუერთდი. მეოთხე კურსის საერთაშორისო
ურთიერთობების სტუდენტისათვის საუკეთესო პროფესიულ
გამოცდილებას წარმოადგენდა სტაჟირება, რომელიც
ამ ორგანიაციაში გავიარე. აქტიურად ვიყავი ჩართული
სხვადასხვა გუნდების პროექტებში. მუშაობის პროცესში
შევიტყვე ქვეყანაში მიმდინარე უამრავი საკითხის შესახებ,
რომელიც დაკავშირებული იყო კორუფციის რისკებთან,
მედიისა თუ სასამართლო საკითხებთან.
სტაჟირების დასრულების შემდგომ, მივიღე შეთავაზება
კიდევ სამი თვის მანძილზე გამეგრძელებინა
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოსთან”
თანამშრომლობა. საოფისე სტაჟირების შემდგომი ეტაპი
კიდევ უფრო საინტერესო აღმოჩნდა, რადგან ის მოიცავდა
სადამკვირვებლო მისიას. მისიის შედეგად, რომელშიც
აქტიურად ვიღებდი მონაწილეობას, გავიგე თუ რაოდენ დიდი
შრომაა საჭირო იმისათვის, რომ არჩევნები სამართლიანი
გზით ჩატარდეს. საუკეთესო რამ, რაც ორგანიზაციის
შესახებ შეიძლება ითქვას, არის მისი შეუცვლელი გუნდი,
რომელიც გუნდური მუშაობის უდიდეს სიამოვნებას განიჭებს და მუდამ გვერდში გიდგას.
სტაჟირებამ, რომელიც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოში“ გავიარე, ჩემთვის
უდიდესი როლი ითამაშა არა მარტო პროფესიული, არამედ, ცხოვრებისეული გამოცდილების
მიღებაში.
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გიორგი ლოლაძე
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოში“
სტაჟირება 2018 წლის სექტემბერში დავიწყე. ამ
ორგანიზაციის კვლევებს იქამდეც აქტიურად ვეცნობოდი,
თუმცა სტაჟირებაზე ყოფნის პერიოდში კარგად
გავიაზრე რა რთულია და რა მასშტაბის შრომას
მოითხოვს კორუფციასთან ბრძოლაში სხვადასხვაგვარ
მიგნებებამდე მისვლა. ამ პერიოდში ძალიან ბევრ ისეთ
ოფიციალურ დოკუმენტთან და საჯარო ინფორმაციასთან
მომიხდა შეხება, რომლითაც სხვა დროს ნამდვილად არ
დავინტერესდებოდი და ამან სრულიად სხვაგვარად დამანახა
ბიუროკრატიისა და საჯარო სექტორის მუშაობის სპეციფიკა.
ამავე ორგანიზაციის სახელით ვაკვირდებოდი საპრეზიდენტო
არჩევნების ორივე ტურს, რამაც სრულიად სხვა მხრივ
წარმომიჩინა საქართველოში არჩევნების ჩატარების
პრაქტიკა და ნამდვილად მნიშვნელოვანი გამოცდილება
შემძინა.
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გვანცა ნიკურაძე
ისეთ ორგანიზაციაში სტაჟირების გავლა, როგორიც არის
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა- საქართველო“, ძალიან
მნიშვნელოვანია, როგორც გამოცდილების დაგროვების,
ასევე ცოდნის გაღრმავების კუთხით ისეთი საკითხების
ირგვლივ, როგორიც არის კორუფცია, არჩევნების პროცესზე
დაკვირვება, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტის
საქმიანობის მონიტორინგი.
სამი თვის შემდეგ, სტაჟირების გაგრძელების შემოთავაზება
მივიღე, რამაც საშუალება მომცა კიდევ უფრო აქტიურად
ჩავრთულიყავი 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში.
ვფიქრობ, ეს გამოცდილება მნიშვნელოვანი საფეხური იქნება
ჩემი კარიერული განვითარების პროცესში. ამ პერიოდის
მანძილზე შევიძინე მრავალმხრივი ცოდნა და გამოცდილება.
ამასთან, ჩემთვის შეუფასებელია ის საქმიანი თუ
პერსონალური ურთიერთობები, რომელიც დავამყარე
ორგანიზაციის მაღალკვალიფიციურ გუნდთან.

კარლო ეხვაია
ზუგდიდის უნივერსიტეტში საჯარო მმართველობის
პროფესიას ვეუფლები. სწავლის დაწყების დღიდანვე
მსურდა კარგი, პრაქტიკული გამოცდილების მიღება,
რომლის შესაძლებლობაც „საერთაშორისო გამჭირვალობასაქართველომ“ მომცა. სტაჟირება 2018 წლის იანვარში
დავიწყე და გულწრფელად შემიძლია ვთქვა, რომ
აპრილში ცოდნით დატვირთული წამოვედი. ყველაზე
მნიშვნელოვანი კი რაც ვისწავლე არის ის, რომ კარგი
სახელმწიფოს არსებობისთვის ძლიერი სამოქალაქო
კონტოლი და მოქალაქეთა აქტიური ჩართულობა
აუცილებელია.
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ლელა აბულაძე
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოში”
სტაჟირება 2018 წლის სექტემბერში დავიწყე. ორგანიზაციამ
დიდი როლი ითამაშა ჩემს პროფესიულ წინსვლაში,
რადგან დამეხმარა მიმეღო მნიშვნელოვანი პრაქტიკული
გამოცდილება.
ყოველდღიურად ვხვდებოდი უამრავ მოქალაქეს რომლებიც
მოდიოდნენ სხვადასხვა სამართლებრივი პრობლემით
და ორგანიზაციის იურისტები კვალიფიციურ დახმარებას
უწევდნენ მათ. ამ პროცესში უშუალოდ ვიყავი ჩართული,
რამაც მომცა შესაძლებლობა გამომეყენებინა მანამდე
მიღებული თეორიული ცოდნა. საფუძვლიანად გავეცანი
კანონებს, ვესწრებოდი ძალიან საინტერესო სასამართლო პროცესებსა და აღიარების კომისიის
სხდომებს.
მქონდა შესაძლებლობა “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” სახელით
დავკვირვებოდი საპრეზიდენტო არჩევნებს, რამაც დამანახა რამდენად დიდ როლს თამაშობს
ორგანიზაცია არჩევნების გამჭვირვალედ და შეფერხების გარეშე ჩატარებაში და მიხარია, რომ
ამ მნიშვნელოვან საქმეში მეც შევიტანე მცირედი წვლილი.
სტაჟირებას გავდიოდი ბათუმის ოფისში, სადაც შექმნილია საკმაოდ მეგობრული გარემო.
ჩემს ირგვლივ იყვნენ პროფესიონალი, ბრძოლისუნარიანი და მხიარული ადამიანები,
რომლებიც ენერგიას არ ზოგავენ შენი განვითარებისთვის.

მარიამ დარჩია
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” ოფისში
სტაჟირება პირველად 2018 წლის თებერვალში დავიწყე და
იქ 3 თვე გავატარე. ძირითადად, მედია და ანტიკორუფციულ
გუნდებთან ვმუშაობდი, თუმცა ასევე ვასრულებდი
ადმინიტრაციულ დავალებებსაც. ის ფაქტი, რომ ყოველდღე
ახალ-ახალ გამოწვევებთან გამკლავება მიხდებოდა, სამუშაო
პროცესს ბევრად უფრო საინტერესოს ხდიდა. სტაჟირება
დამეხმარა როგორც პროფესიული, ისე პიროვნული უნარების
განვითარებაში. მასწავლა პასუხისმგებლობის აღება იმ
სამუშაოზე, რომელსაც ვასრულებდი და გამიღრმავა ცოდნა
ჩემს ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების
შესახებ.
მოგვიანებით, 2018 წლის სექტემბერში სტაჟირების 3 თვით გაგრძელება შემომთავაზეს, რასაც
სიხარულით დავთანხმდი. ამ შემთხვევაში ჩემი სამუშაო ბევრად უფრო დაკონკრეტებული იყო
და გულისხმობდა არჩევნების სადამკვირვებლო მისიის ორგანიზებაში დახმარების გაწევას.
თანამშრომლების დამოკიდებულება სტაჟიორებისადმი იყო ის, რასაც ყველაზე მეტად ვაფასებდი
ოფისში. ისინი კოლეგებივით გექცევიან და ძალიან აფასებენ მათ მიერ მოცემული დავალების
შესასრულებლად შენ მიერ გაწეულ უმნიშვნელო სამუშაოსაც კი. “საერთაშორისო გამჭვირვალობასაქართველოს” სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობა საუკეთესო გადაწყვეტილება იყო,
რაც კი აქამდე მიმიღია.
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მარიამ გეგუჩაძე
მე ვარ მარიამ გეგუჩაძე, 21 წლის. ვსწავლობ პარიზის
ამერიკულ უნივერსიტეტში პოლიტიკისა და ფილოსოფიის
ფაკულტეტზე. ვსწავლობდი ნიუ-იორკში და ასევე ბოსტონში.
დღეს კი უკვე ზუსტად ვიცი, რომ აუცილებლად ვიქნები მათ
შორის, ვინც საქართველოს მომავალს უკეთესობისკენ
შეცვლის, ჩემი მთავარი თემა კი ყოველთვის იქნება ამ
ქვეყნის დეოკუპაცია - ამ ყველაფერში იმ ოთხმა თვემ
დამარწმუნა, რომელიც “საერთაშორისო გამჭვირვალობასაქართველოში” გავატარე. აკადემიური წელი ჯანმრთელობის
პრობლემების გამო ავიღე. მაშინ ჩემი ხედვა პროფესიულ
არჩევანთან დაკავშირებით ძალიან ბუნდოვანი იყო. თითქოს
ზუსტად ვიცოდი რაც მინდოდა, მაგრამ არ ვიცოდი ყველაზე
მთავარი. სწორედ ამ დროს მოვხვდი ამ სტაჟირებაზე, რამაც
სიცხადე შეიტანა ჩემს ხედვებში, ღირებულებებში და რაც
მთავარია, ჩემს მომავალში. სადაც არ უნდა მოვხვდე
მომავალში და რამდენი ხანიც არ უნდა გავიდეს ზუსტად
მეცოდინება, რომ მთავარი გარდატეხა ჩემს ცხოვრებაში
ამ ორგანიზაციას ეკუთვნის.
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მარიკა ჯიმშელეიშვილი
ჩემთვის, როგორც საქართველოს საზოგადოებრივ
მეცნიერებათა ინსტიტუტის (GIPA) საჯარო
მმართველობის
სამაგისტრო
პროგრამის
კურსდამთავრებულისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი
იყო მიღებული თეორიული ცოდნის შესაბამისი
პრაქტიკული
გამოცდილება
მიმეღო.
შესაბამისად, 2018 წლის მაისში ,,საერთაშორისო
გამჭვირვალობა - საქართველოს’’ ქუთაისის
ოფისში დავიწყე სტაჟირების პროგრამა, 2018
წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს კი ვაკვირდებოდი
ორგანიზაციის დამკვირვებლის სტატუსით.
არჩევნების პერიოდისა და სტაჟირების პროგრამის
განმავლობაში ნათლად დავინახე საქართველოს
საჯარო სექტორში არსებული პრობლემები და
ნაკლოვანებები, რომელთა აღმოფხვრაც ქვეყნის
მომავლისთვის უმნიშვნელოვანესია. მიმაჩნია,
რომ ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობასაქართველო’’ უდიდეს საქმეს აკეთებს ქვეყნის
განვითარებისათვის. მჯერა, რომ ორგანიზაციასთან
თანამშრომლობის შედეგად მიღებული ცოდნა
და გამოცდილება დამეხმარება ჩემს შემდგომ
საქმიანობაში.

საბა ელიზბარაშვილი
2018 წელს საშუალება მქონდა “საერთაშორისო
გამჭვირვალობა-საქართველოში” გამევლო საოფისე
და საპარლამენტო სტაჟირება. ვფიქრობ, როგორც
მომავალმა იურისტმა, მივიღე გამოცდილება,
რომლის შეძენასაც არც თუ ისე ბევრგან შევძლებდი.
სასიამოვნო და სასარგებლოა, როცა მუშაობა
გიწევს პროფესიონალებით დაკომპლექტებულ
გუნდთან, რომლის მთავარი მიზანიც სახელმწიფოში
არსებული მწვავე პრობლემების გამოვლენა და რაც
მთავარია, მათ მოგვარებაზე ზრუნვაა. 2018 წლის
განმავლობაში ორგანიზაცია ბევრი სასიამოვნო
თუ უსიამოვნო გამოწვევის წინაშე იდგა, თამამად
შემიძლია ვთქვა, რომ ასეთ პერიოდში ორგანიზაციაში
მუშაობა ორმაგად საინტერესო იყო. საერთო ჯამში,
განვლილ სტაჟირებას შევაფასებდი, როგორც
იდეალურ გამოცდილებას, რომელმაც მომცა
სასარგებლო ცოდნა, შემძინა ახალი უნარები
და, რაც მთავარია, დამაკავშირა ბევრ კარგ
ადამიანთან.
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თამთა კავლელაშვილი
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოში”
ჩემი პირველი გამოცდილება უკავშირდება
საპარლამენტო და ადგილობრივ არჩევნებს, რომლის
დროსაც მობილური ჯგუფის ფარგლებში ჩართული
ვიყავი სადამკვირვებლო პროცესებში. ამის შემდეგ
გადავწყვიტე მონაწილეობა მიმეღო კონკურსში,
რომელიც გამოცხადდა სტაჟირების პროგრამისთვის.
შესარჩევი ეტაპების წარმატებით გადალახვის შემდეგ,
2018 წლის იანვარში ჩავერთე საოფისე პროგრამაში,
ხოლო მისი დასრულების შემდეგ, მაისიდან განვაგრძე
მუშაობა საპარლამენტო სტაჟირების ფარგლებში.
აღნიშნული გამოცდილება ჩემს პირად და პროფესიულ
ცხოვრებაში ერთ-ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი
იყო. პრაქტიკული და დეტალებზე ორიენტირებული
კვლევის მეთოდები, რომლებიც სამუშაო ჯგუფების
მიერ იყო შემუშავებული, დამეხმარა პრობლემების
ახალი კუთხით დანახვასა და მათი გადაჭრის უკეთესი
გზების შემუშავებაში. დღეს შემიძლია დარწმუნებით
ვთქვა, რომ მიღებული ცოდნა და გამოცდილება
მნიშვნელოვანი მოტივატორი იყო ჩემს შემდგომ
პროფესიულ საქმიანობაში.
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თათია ვახტანგაძე
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოში“
სტაჟირებამ მომცა საშუალება, გავმხდარიყავი მეტად
პასუხისმგებლიანი და დეტალებზე ორიენტირებული
ადამიანი ნებისმიერ საქმეში. პროფესიონალ გუნდთან
ერთად ხელისუფლების პიარ ღონისძიებებისა და
წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ კველევაზე მუშაობა
დამეხმარა, გამეუმჯობესებინა ინფორმაციის მოპოვებისა და
დამუშავების უნარები, რაც დღესაც მნიშვნელოვან როლს
ასრულებს ჩემს პროფესიულ თუ აკადემიური წინსვლაში.
ქვეყანაში მიმდინარე აქტუალური მოვლენებისადმი
ორგანიზაციის გამოხმაურებისა და ამ საკითხებზე მუშაობის
შედეგად გაიზარდა ჩემი სამოქალაქო თვითშეგნება და
შესაბამისად, უკეთესად გავიაზრე ქვეყნის წინაშე მდგარი
პრობლემების გადაჭრაში ჩემი როლის მნიშვნელობა.
აღსანიშნავია, რომ სტაჟირების დასრულებიდან
რამდენიმე თვეში გაცვლითი პროგრამით სასწავლებლად
გავემგზავრე ნორვეგიაში, სადაც ორგანიზაციაში
მიღებული ცოდნა და გამოცდილება დამეხმარა მაღალი
აკადემიური მოსწრებით დამესრულებინა სემესტრი.
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პროექტებს გარეთ საქმიანობა
ჩვენ არ ვითვლით
ქრომოსომებს
დაუნის სინდრომის დღესთან დაკავშირებით
ჩვენი ორგანიზაცია შეუერთდა “უთვალავი
ჭრელი წინდის” კამპანიას და 21 მარტს აღნიშნა
დღე, როცა მთელი მსოფლიო ერთიანდება
დაუნის სინდრომის მქონე პირთა უფლებების
გარშემო. ჩვენ გვჯერა, რომ ამ ადამიანებს
შესაბამისი ხელშეწყობის პირობებში შეუძლიათ
მიაღწიონ წარმატებას და თავისი წვლილი
შეიტანონ საზოგადოების განვითარებაში #წინდამინდა
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შეხვედრები სტუდენტებთან
ჩვენი ორგანიზაცია ახლგაზრდა თაობაზეა
ორიენტირებული და ამას სტუდენტთა
სტაჟირების პროგრამასთან ერთად,
ისიც ადასტურებს, რომ რეგულარულ
შეხვედრებს ვაწყობთ სხვადასხვა სასწავლო
დაწესებულებებში, რათა მეტი ინტერაქცია
და იმ ინოვაციური იდეების აკუმულირება
მოვახდინოთ, რომლებიც ახალგაზრდებს
მრავლად გააჩნიათ.
საჯარო ლექციების ფორმატში, ჩვენი
აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური
შავი ზღვის უნივერსიტეტს სტუმრობდა,
სადაც ვრცლად ისაუბრა ჩვენი ორგანიზაციის
საქმიანობაზე, უმთავრესად კორუფციასა
და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ჭრილში.
სტუდენტები ასევე დაინტერესდნენ როგორც
საქართველოს სასამართლო სისტემის
მუშაობით, ასევე იმ მეთოდებით, რომელსაც
ჩვენი ორგანიზაცია კორუფციისა და
ნეპოტიზმის იდენტიფიცირებისთვის და მათ
წინააღმდეგ გამკლავებისთვის იყენებს.
საინტერესო შეხვედრა შედგა თელავის
უნივერსიტეტშიც, რომელსაც კამპანია
#ძალაევროპაშიას
ფარგლებში
ვსტუმრობდით. ეკა გიგაური თელაველ
სტუდენტებს ევროკავშირსა და ნატოში
ინტეგრაციის სიკეთეებზე კონკრეტული
მაგალითებით ესაუბრა და რუსულ
პროპაგანდასთან გამკლავების გზებზე
გააკეთა აქცენტი.
ამასთანავე, ჩვენთან ხშირად სტუმრობენ
უცხოელი ახალგაზრდებიც. 2018 წელს
ბრიტანელ, ჩეხ, ნორვეგიელ, გერმანელ
და ნიგერიელი სტუდენტების ჯგუფებს
ვუმასპინძლეთ,
რომლებსაც
ჩვენი
საქმიანობის, ასევე საქართველოში
კორუფციისა და ადამიანის უფლებების მხრივ
და სასამართლოში არსებული მდგომარეობის
შესახებ ვესაუბრეთ.
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ელჩები - ჩვენი
რეგულარული
სტუმრები
წინა წლების მსგავსად, 2018 წელსაც ჩვენმა
ორგანიზაციამ ელჩებთან რეგულარული
შეხვედრების ტრადიცია გააგრძელა და არაერთ
დიპლომატს უმასპინძლა თბილისის ოფისში.
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ამ შეხვედრების მიზანია სიღრმისეულად
გავაცნოთ პარტნიორებს ჩვენი ორგანიზაციის
საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები,
ასევე მათთან ერთად განვიხილოთ ქვეყანაში
მიმდინარე დემოკრატიული პროცესები თუ
არსებული გამოწვევები და სამომავლო
ურთიერთობები
თანამშრომლობის
ატმოსფეროში განვაგრძოთ.
ჩვენთვის ძალიან დიდი მხარდაჭერის ნიშანი
იყო სახელისუფლებო თავდასხმების ფონზე
ელჩების ჯგუფის სტუმრობა არჩევნების
დღეს ჩვენი სადამკვირვებლო მისიის შტაბში.
მადლიერი ვართ ჩვენი მეგობრების, რომელთა
მხარდაჭერასაც მუდმივად ვგრძნობთ, როგორც
ქვეყნის, ისე ჩვენი ორგანიზაციის მიმართ.
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ჩვენ მედიაში
მედია ჩვენი მთავარი მოკავშირე და ინფორმაციის საზოგადოებამდე მიტანის ყველაზე ეფექტური
საშუალება იყო 2018 წელსაც. ჩვენი ორგანიზაციის აქტიურობა კი ბუნებრივად განაპირობედა იმას,
რომ მედიის ინტერესი ჩვენს მიმართ მთელი წლის განმავლობაში არ განელებულა.
ორგანიზაციის სტრატეგიაა, რომ მედიასთან ურთიერთობაში ჩართული იყოს არა მხოლოდ
ხელმძღვანელობა, რამედ მისი ყველა თანამშრომელი. მოთხოვნა დიდია და ჩვენც ვცდილობთ,
რომ თემების მიხედვით მაქსიმალურად დივერსიფიცირებულად გავიშალოთ მედიაში.
2018 წელს კიდევ უფრო შთამბეჭდავად ვიყავით წარმოდგენილები როგორც სატელევიზიო და
ინტერნეტ სივრცეში, ისე ხშირად გვიწვევდნენ რადიოში და გვციტირებდნენ პრესის ფურცლებზე,
რაზეც სტატისტიკა თავად მეტყველებს.
კომპანია IPM-ის მონაცემებით, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის მედია მონიტორინგს ახორციელებს,
2018 წელს მედია აქტივობის მაჩვენებელმა წინა წლის რეკორდი მოხსნა და 6 244-ს მიაღწია,
გაშუქების ტონი კი უმეტესწილად ნეიტრალური იყო.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“ მედიაში
პერიოდი 01.01.2018 – 31.12.2018

2018 წელს მედია-აქტივობის

ჯამური მაჩვენებელია

6 244

ინტერნეტი 2949

რადიო

722

ტელევიზია 2244

პრესა

329

მედია დაფარვა 2018 წელს გაიზარდა
2018 წელს
2017 წელს
66

6 244
5 911
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სოციალური ქსელები
სოციალური ქსელების პოპულარობიდან გამომდინარე, ფეისბუქი ჩვენი ორგანიზაციისთვის
ინფორმაციის გასავრცელებელ ერთ-ერთ მთავარ წყაროდ იქცა. ამ სოციალურ ქსელში ორგანიზაციის
ორ ოფიციალურ გვერდს ვმართავთ - ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
ფეისბუქის საშუალებით ყოველდღიურად ვცდილობთ გამოვეხმაუროთ ქვეყანაში მიმდინარე
პროცესებს, “ჩვენს მეგობრებს” მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენი კვლევების მთავარი გზავნილების
შესახებ. ამისთვის, ასევე აქტიურად ვიყენებთ, ვიზუალურ მასალებს, იქნება ეს მოკლე ვიდეო
კლიპები, თუ მარტივად აღქმადი ინფოგრაფიკები. ასევე ვცდილობთ ფეისბუქზე მოვუყაროთ
თავი მედიაში ჩვენი მონაწილეობით გაშუქებულ მასალებსა და ყველა იმ პროდუქტს, რომელსაც
კონკრეტული სამიზნე ჯგუფებისთვის ვქმნით. ფეისბუქი ჩვენი საქმიანობის სარკეა!
ინფორმაციის გავრცელებასთან ერთად, ფეისბუქის შესაძლებლობებს საკმაოდ ნაყოფიერად
ვიყენებთ მოქალაქეებთან ინტერაქციისთვის და მათ დასახმარებლად. ყოველდღიურად იმ არაერთი
მოქალაქის შეტყობინებას ვიღებთ, რომელთაც უმოკლეს დროში ვპასუხობთ და კონკრეტული
კონსულტაციებით ვეხმარებით.

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო” სოციალურ ქსელში

ქართულენოვანი ფეისბუქ გვერდი

2018 წელს 19 250 მოწონება
2017 წელს 15 713 მოწონება

3537

ინგლისურენოვანი ფეისბუქ გვერდი

2018 წელს 7 704 მოწონება
2017 წელს 6 641 მოწონება

1063
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ფეისბუქზე ცალკე გვერდი ფუნქციონირებს კამპანიისთვის “ძალა ევროპაშია”, სადაც რუსული

პროპაგანდის საწინააღმდეგოდ დასავლური კურსის უპირატესობას კონკრეტული მაგალითებით
და წარმატების ისტორიებით წარმოვაჩენთ.

აღსანიშნავია ჩვენი აქტიურობა სოციალურ ქსელ ტვიტერში. საერთაშორისო საზოგადოებისთვის
ორგანიზაციის საქმიანობის უკეთ გასაცნობად 2018 წელს ძალიან აქტიურად განვაგრძეთ ამ

პლატფორმის გამოყენება. შედეგად, ტვიტერის ინგლისურენოვან გვერდზე გამომწერების

საერთო რაოდენობამ 5 300-ს გადააჭარბა, რაც წინა წელთან შედარებით 1 400-ით მეტია, ხოლო
ქართულენოვანი ტვიტერის გამომწერებმა 2 170 შეადგინა.

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო” სოციალურ ქსელში

ქართულენოვანი ტვიტერი

2018 წელს 2 127 გამოწერა

442

2017 წელს 1 685 გამოწერა
ინგლისურენოვანი ტვიტერი

2018 წელს 5 292 გამოწერა
2017 წელს 3 892 გამოწერა

1400

2018 წელს განვაახლეთ სოციალური ქსელის, ინსტაგრამის გამოყენება, სადაც, ძირითადად,
ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობის ამსახველ ფოტომასალას ვანთავსებთ.

ორგანიზაციაში არსებული ვაკანსიების გამოსაქვეყნებლად ასევე ვიყენებთ კიდევ ერთ სოციალურ
ქსელს - ლინკდინს, რომელიც სპეციალურად სამსახურის მაძიებლებისთვის არის განკუთვნილი.
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მთავარი და შვილობილი ვებ-გვერდები
Transparency.ge
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს”
ოფიციალური ვებ-გვერდი ორენოვანია - ქართული
და ინგლისური, სადაც თავმოყრილია ყველა
ძირითადი ინფორმაცია ჩვენი გუნდის, ორგანიზაციის
საქმიანობის, მისი დაფინანსების და ყოველდღიური
აქტივობების შესახებ. 2018 წელს მთლიანობაში
25 ანგარიში, 219 განცხადება, სტატია და
პოლიტიკის დოკუმენტი განვათავსეთ. განახლდა
წინა წლებში გამოქვეყნებული დოკუმენტები, ასევე,
ინგლისურენოვან გვერდს დაემატა ადრეული წლების უთარგმნელი მასალის დიდი ნაწილი.

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ"
2018 წლის განმავლობაში სულ გამოაქვეყნა

219
25

განცხადება, სტატია,
პოლიტიკის დოკუმენტი

ანგარიში

მთავარ გვერდზე თავმოყრილია შვილობილი ვებ-გვერდები, რომელთაგანაც თითოეული თავისი
უნიკალურობით გამოირჩევა და ძალიან სასარგებლო ბაზას წარმოადგენს როგორც მედიისთვის,
ისე ნებისმიერი დაინტერესებული ადამიანისათვის. ამჟამად, სულ ასეთ 7 ვებ-გვერდს ვმართავთ.
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Sakutreba.ge
ეს ვებპორტალი “საერთაშორისო გამჭვირვალობასაქართველოს” 2018 წლის ახალი პროდუქტია,
რომელიც
მოქალაქეებისთვის
გზამკვლევს
წარმოადგენს მიწის რეგისტრაციის პროცესში.
ვებპორტალი მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს
ზუსტად იცოდნენ საჯარო რეესტრში წარსადგენად
რა დოკუმენტები უნდა ჰქონდეთ ხელთ და მარტივად
მიადევნონ თვალი საკუთრების რეგისტრაციის ფაზებს.
ვებ-გვერდის შექმნა ჩვენმა ორგანიზაციამ პრობლემის იდენტიფიცირების შემდეგ გადაწყვიტა საქართველოს არაერთ მოქალაქეს ვუწევთ დახმარებას და კონსულტაციას მიწის რეგისტრაციის
საკითხებზე, თუმცა პრობლემის მასშტაბურობიდან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ ახალი ვებპორტალის
მეშვეობითაც დავხმარებოდით ყველა იმ მოქალაქეს, ვისაც ინფორმაციის ნაკლებობის გამო, მიწა
დღემდე არ აქვს დარეგისტრირებული.
იმისთვის, რომ ასეთი პრობლემის მქონე თითოეული მოქალაქისთვის მიგვეწვდინა ხმა Sakutreba.
ge-ს შესახებ, მოვამზადეთ ვებ-გვერდის გამოყენების ვიდეო ინსტრუქცია, ასევე ვიდეო კლიპი,
რომელიც სოციალური რეკლამის სახით გავუშვით ტელევიზიებში.
Europeforgeorgia.ge
2018 წელს კიდევ ერთი ახალი ვებპორტალი Europeforgeorgia.ge შევქმენით, რომელიც მოქალაქეებს
საშუალებას აძლევს თვალი ადევნოს კოალიცია
ევრო-ატლანტიკური საქართველოსთვის მიერ
დაგეგმილ პროექტებს და კამპანიებს. ამ ვებგვერდზე თავმოყრილია კოალიციის განცხადებები და
დეტალური ინფორმაცია კამპანია “ძალა ევროპაშია”-ს
აქტივობების შესახებ. ვებ-გვერდის მიზანია ხელი
შეუწყოს საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის
ამაღლებას ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს მისწრაფების უპირატესობების შესახებ, რათა
დასავლური კურსი კიდევ უფრო მყარი და შეუქცევადი გახდეს.
Politicaldonations.ge
2018 წელს რეგულარულად ახლდებოდა ჩვენი ვებგვერდი პოლიტიკური პარტიების შემომწირველების
შესახებ. ამ პლატფორმაზე თავმოყრილია ინფორმაცია
2012 წლიდან პოლიტიკური პარტიების სასარგებლოდ
განხორციელებული შემოწირულებების თაობაზე.
მომხმარებელს შეუძლია დეტალურად იხილოს
პარტიების
შემომწირველების
ვინაობა,
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საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო

შემოწირულებების ოდენობა და თარიღი თუ როდის განხორციელდა თანხის ჩარიცხვა. ამასთანავე,
აქ შესაძლებელია მეტი ინფორმაციის მოძიება პოლიტიკური პარტიების შემომწირველების
ბიზნესინტერესებისა და მათი სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის შესახებ.
ამ პლატფორმის მეშვეობით ორგანიზაციამ არაერთი კვლევა აწარმოა, მათ შორის, დაწერა
სპეციალური ანგარიშები 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. მედია ძალიან ხშირად
და აქტიურად იყენებს ჩვენს ამ ვებ-გვერდს.
Tendermonitor.ge
2018 წელს განახლდა ჩვენი ვებ-გვერდი, რომელსაც
სახელმწიფო შესყიდვების მონიტორინგის ფუნქცია
გააჩნია. კერძოდ, შეიცვალა ინტერფეისი და
დაიხვეწა ზოგიერთი ინსტრუმენტი, რამაც ეს
პლატფორმა მომხმარებლისთვის უფრო ადვილად
გამოყენებადი და სრულყოფილი გახადა. ამ
ვებ-გვერდზე მომავალში უფრო მასშტაბური
ცვლილებებიც იგეგმება, რაც სრულიად ახალი
ფუნქციების დამატებას გულისხმობს. ეს ვებ-გვერდიც
აქტიურად იქნა გამოყენებული არაერთი კვლევისთვის.
პლატფორმა მომხმარებელს საშუალებას აძლევს შესყიდვების სისტემაში იხილონ დეტალური
ინფორმაცია თითოეული დარეგისტრირებული მიმწოდებლის და შემსყიდველის შესახებ, ასევე,
დარეგისტრირდნენ და მათთვის საინტერესო ინფორმაცია ელექტრონული ფოსტის საშუალებით
მიიღონ. მაგალითად, კომპანიას შეუძლია დარეგისტრირდეს და ელექტრონული ფოსტის
საშუალებით მიიღოს შეტყობინება როდესაც კი მათ მიერ გაწეული მომსახურების/ ნაწარმოები
პროდუქციის ახალი ტენდერი გამოცხადდება. ჟურნალისტს შეუძლია დარეგისტრირდეს და
შეტყობინება მიიღოს, როდესაც სააგენტო რომელსაც ის მონიტორინგს უწევს გამოაცხადებს
ახალ ტენდერს.
Companyinfo.ge
ჩვენი კიდევ ერთი ვებ-გვერდი შეიცავს მონაცემებს
საქართველოში რეგისტრირებულ კომპანიებზე, მათ
დირექტორებსა და მფლობელებზე. მონაცემები 2010

წლიდან არის ხელმისაწვდომი. მომხმარებლებს
საშუალება აქვთ, იხილონ თუ როგორ იცვლებოდა
ბოლო

წლების

განმავლობაში

კომპანიების

მმართველობა და მფლობელობა და როგორ

უკავშირდებიან ერთმანეთს სხვადასხვა კომპანიების
მესაკუთრეები და დირექტორები.

ვებ-გვერდის მიზანია, ხელი შეუწყოს კომპანიების მფლობელობის გამჭვირვალობის ზრდას.

ჩვენ გვჯერა, რომ მოსახლეობა ინფორმირებული უნდა იყოს ქვეყანაში არსებული გავლენიანი

ბიზნესკომპანიების, მათი კავშირებისა და კორპორატიული ქსელების, ასევე, თანამდებობის პირების
ბიზნეს ინტერესების შესახებ. ეს ვებგვერდიც აქტიურად იქნა გამოყენებული არაერთი კვლევის
მომზადებისას.
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Chemiparlamenti.ge
საქართველოში საკმაოდ დაბალია საკანონმდებლო
პროცესში

მოქალაქეთა

პარლამენტის

მონაწილეობა

საკანონმდებლო

და

საქმიანობის

შესახებ ცნობიერების დონე. ეს განპირობებულია

როგორც საზოგადოებრივი ნდობისა და ინტერესის

ნაკლებობით, ისე მოქალაქეთა ჩართულობის მარტივი
მექანიზმების არ არსებობით. www.chemiparlamenti.

ge არის პორტალი, რომელიც საშუალებას აძლევს

ნებისმიერ მსურველს დაუყოვნებლივ მოიპოვოს ინფორმაცია პარლამენტის წევრთა, პოლიტიკური

პარტიებისა და ფრაქციების საქმიანობის შესახებ. ვებ-გვერდის საშუალებით მომხმარებელს ასევე
შეუძლია საჯარო პოლიტიკასთან დაკავშირებული კითხვების დასმა პარლამენტის ნებისმიერი

წევრისთვის. ყველა ეს შეკითხვა და მათზე მიღებული პასუხი საჯაროა. ვებ-გვერდს ასევე გააჩნია
საპარლამენტო განხილვების შესახებ SMS შეტყობინებების გამოწერის უფასო ფუნქცია, რომელიც
საკმაოდ პოპულარულია, მას 1 500-ზე მეტი რეგისტრირებული გამომწერი ჰყავს.
OGP.ge
საქართველო

2011

წლიდან

არის

„ღია

მმართველობის პარტნიორობის“ წევრი. ამ დროის

განმავლობაში ქვეყანამ არაერთი საყურადღებო
რეფორმა განახორციელა ანგარიშვალდებულების,
გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის

მიმართულებით. ამ თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია
საქართველოს

მმართველობის

მისწრაფება,

პრინციპები

დანერგოს

ღია

პარლამენტის

ყოველდღიურ საქმიანობაში. ონლაინ პლატფორმა – www.ogp.ge საშუალებას აძლევს
დაინტერესებულ პირებს, თვალი ადევნონ საქართველოს პარლამენტის მიერ აღებული
ვალდებულებების შესრულების პროგრესს. ვებ-გვერდზე ასევე თავმოყრილია ღია პარლამენტთან
დაკავშირებული ყველა ძირითადი დოკუმენტი.
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კორუფციის აღქმის ინდექსი
„საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ სამდივნოს მიერ გამოქვეყნებულ „კორუფციის აღქმის
ინდექსის“ 2018 წლის კვლევაში, რომელიც 180 ქვეყანას მოიცავს, საქართველოს 58 ქულა ჰქონდა
და 41-44-ე ადგილებს იყოფდა ლატვიასთან, ესპანეთთან და სენტ-ვინსენტსა და გრენადინებთან.
რეიტინგში 100 ქულა კორუფციის აღქმის ყველაზე დაბალ, ხოლო 0 ქულა - ყველაზე მაღალ დონეს
აღნიშნავს. საქართველოს შედეგი 2 ქულით გაუმჯობესდა წინა წელთან შედარებით, თუმცა კვლევის
მეთოდოლოგიის თანახმად, 2-ქულიანი ცვლილება სტატისტიკურად უმნიშვნელოდ მიიჩნევა.
მთავარ გამოწვევებად „საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ ბერლინის ოფისმა სამართალდამცავ
უწყებებში ანგარიშვალდებულების ნაკლებობა, კორუფცია და სასამართლოს საქმიანობაში
პოლიტიკური ჩარევა, სახელმწიფოს მიტაცება და სამოქალაქო საზოგადოებაზე მთავრობის
ორგანიზებული თავდასხმები დაასახელა და მათი მოგვარებისკენ მოუწოდა, ასევე, დამოუკიდებელი
ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნის საჭიროებას გასუვა ხაზი და აღნიშნა, რომ სამომავლო
დაკვირვებას საჭიროებს ქვეყნის „დემოკრატიის სფეროში უკუსვლა“, რაც მაღალი დონის
კორუფციის საფრთხეს ზრდის.
2018 წლის ინდექსში საქართველოს ქულა საჯარო სექტორში კორუფციის დონის შესახებ ექსპერტების
მოსაზრებებს და შემდეგ კვლევებს დაეყრდნო: ბერტელსმანის ფონდის ტრანსფორმაციის ინდექსი,
მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მენეჯერთა აზრის კვლევა, მსოფლიო სამართლის პროექტის
კანონის უზენაესობის ინდექსი, „გლობალ ინსაითის“ ქვეყნების რისკის რეიტინგი, „ფრიდომ ჰაუსის“
ტრანზიციული ქვეყნების კვლევა, პროექტი „დემოკრატიის ვარიაციები“.
2012 წლიდან კვლევა ახალი მეთოდოლოგიით ტარდება, რომელიც სხვადასხვა წლის შედეგების
შედარების შესაძლებლობას იძლევა.

კორუფციის აღქმის ინდექსი წლების მიხედვით
ძალიან კორუმპირებული
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ვგეგმავთ 2019 წელს
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ჩვენ გვიყვარს ცხოველები
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ფინანსური გამჭვირვალობის ჯილდო

არასამთავრობო ორგანიზაცია Transparify-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით,
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ“ ფინანსური გამჭვირვალობის კუთხით
2018 წელს უმაღლესი შეფასება - ხუთვარსკვლავიანი ჯილდო მიიღო.
ანგარიშში 24 ქვეყნის 92 ანალიტიკური ინსტიტუტის ფინანსური გამჭვირვალობა იყო
შეფასებული. კერძოდ, Transparify აფასებს, თუ რამდენად ასაჯაროებენ არასამთავრობო
ორგანიზაციები თავიანთი ვებ-გვერდების მეშვეობით დაფინანსების წარმომავლობისა
და ოდენობების შესახებ ინფორმაციას.
ჩვენი ორგანიზაცია გამჭვირვალობის მაღალ სტანდარტებს წლებია მისდევს და ცდილობს
ამ კუთხით საუკეთესო მაგალითი აჩვენოს სხვებსაც.
ორგანიზაციის დაფინანსების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია
მის ვებ-გვერდზე, ასევე რეგულარულად ქვეყნდება მისი საქმიანობის შესახებ წლიური
ანგარიშები, რომელსაც თან ერთვის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის დასკვნაც.
გამჭვირვალობის ამგვარი სტანდარტი განაპირობებს იმას, რომ „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა-საქართველო“ 2014 წლიდან მოყოლებული ხუთვარსკვლავიანი
ჯილდოს სტაბილური მიმღებია.
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დონორების სია

შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida)
ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი/USAID
ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF)
Tetra Tech ARD
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ფინანსური მონაცემები

დანახარჯები ლარში

თანამშრომლები
პირდაპირი
პროგრამული
ხარჯები
იურიდიული
საკონტრაქტო
მომსახურება
ქირა,
კომუნალური
ხარჯები
აღჭურვილობა
კომუნიკაციის
ხარჯები
მგზავრობის
ხარჯები
საარჩევნო
ხარჯები
სხვა

53%
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5%

6%

1%

1%

5%

7%

8%

დონორებისგან მიღებული შემოსავლები ლარში

შვედეთის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida)
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID),
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI), და Tetra Tech ARD
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

დონაციები და სერვის კონტრაქტები

ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF)

1,086,183

1,118,569

1,464,796

102,127

3,538

გამოწვევებით სავსე 2018
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შემოსავლები წლების მიხედვით ლარში
წელი

ლარი

2000

115,248

2001

268,912

2002

34,745

2003

94,754

2004

269,708

2005

496,986

2006

696,646

2007

655,022

2008

683,793

2009

638,291

2010

557,973

2011

1,067,881

2012

2,088,474

2013

2,847,099

2014

1,862,643

2015

2,254,047

2016

2,476,755

2017

4,053,619

2018

3,775,214

სულ

24,937,810.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო

გამოწვევებით სავსე 2018
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საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო

გამოწვევებით სავსე 2018
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