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 ვინ ვართ ჩვენ 
„ ს ა ე რ თ ა შ ო რ ი ს ო  გ ა მ ჭ ვ ი რ ვ ა ლ ო ბ ა 

-  საქართველო “ 19 წელია ჩვენს ქვეყანაში  
ფუნქციონირებს და ამ ხნის განმავლობაში 
აქტიური პოზიციონირებით სამოქალაქო 
სექტორის ერთ-ერთ ლიდერ ორგანიზაციად 
ჩამოყალიბდა.  

ჩვენ „საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ 

გლობალური მოძრაობის წევრები ვართ 100-

ზე მეტ დამოუკიდებელ ეროვნულ ბიუროსთან 

ერთად, რომელთაც ბერლინის საერთაშორისო 

სამდივნო უწევს კოორდინაციას. 

2019 წელს ჩვენი აღმასრულებელი დირექტორი, 
ეკა გიგაური “საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ 

დირექტორთა საბჭოს წევრად აირჩიეს, რაც 
უპირველეს ყოვლისა, საქართველოს ბიუროს 
ეფექტური საქმიანობისა და წარმატების 
საერთაშორისო აღიარებაა.

2019 წელი „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 

-   საქართველოსთვის“  გეოგრაფიული 
გაფართოების წელი იყო. თბილისში მდებარე 
ცენტრალურ ოფისთან, ასევე ქუთაისის, ბათუმისა 
და ზუგდიდის ოფისებთან ერთად ახალმა 
რეგიონულმა წარმომადგენლობებმა დაიწყეს 
ფუნქციონირება  - ახალციხესა და თელავში. 
ამასთან ერთად, ჩვენმა წარმომადგენლებმა 
დაიწყეს მუშაობა გორში, ოზურგეთსა და 
გარდაბანში.  

წლის განმავლობაში დასაქმებული 
თანამშრომლების რაოდენობა 49-მდე გაიზარდა. 
გენდერული ბალანსი კი, როგორც ყოველთვის, 
თითქმის იდეალურად იყო დაცული.  

რა არის ჩვენი მისია 
„საერთაშორისო  გამჭვირვალობა -
საქართველოს“  უმთავრესი  მისია 
ანტიკორუფციული პოლიტიკის ხელშეწყობაა. 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა“ კორუფციას 

ფართოდ განმარტავს და მასში ასევე მოიაზრებს 

მინიჭებული ძალაუფლების პირადი 

სარგებლის მიზნით ბოროტად გამოყენებას. 

კორუფციისგან თავისუფალი გარემოსა 
დ ა  ს ა ხ ე ლ მ წ ი ფ ო  ი ნ ს ტ ი ტ უ ტ ე ბ შ ი 
კარგი მმართველობის პრინციპების 

პოპულარიზებასთან ერთად, ჩვენი საქმიანობის 
ძირითადი მიმართულებები ასევე მოიცავს: 
სამართლიანი საარჩევნო გარემოსთვის,  

მართლმსაჯულების სისტემის გაჯანსაღებისთვის, 
საკანონმდებლო პროცესის ზედამხედველობაზე, 
თავისუფალი და პლურალისტური მედიის 
ხელშეწყობისთვის მუშაობას, მოქალაქეთა 
ჩართულობის წახალისებას და მათ წინაშე 
ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების 
ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფას. 
ვცდილობთ, დავეხმაროთ ყველა იმ მოქალაქეს 
თუ კომპანიას, რომლებიც სამართლის მიღწევას 
ცდილობენ ან უსაფუძვლოდ იჩაგრებიან.

ჩვენ გვამოძრავებს მიზანი მივაღწიოთ ისეთ 

გარემოს, სადაც გამჭვირვალობა და ღიაობა 

საჯარო და კერძო სექტორების მთავარი 

ამოსავალი პრინციპებია. პარტნიორებთან 
ერთად ძალღონეს არ ვიშურებთ იმისთვის, რომ 
ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება და 
დასავლური კურსი შეუქცევადი გახდეს.  

მიუკერძოებლობა, ობიექტურობა და 
სამართლიანობა -  ჩვენი ორგანიზაცია თავის 
საქმიანობაში ამ პრინციპებს ეყრდნობა. 
საზოგადოებას სანდო და ფაქტებზე დაფუძნებულ 
ანალიზს ვთავაზობთ სიღრმისეული კვლევების, 

განცხადებების და ბლოგების სახით, რაც ხშირად 
ბიძგს აძლევს დებატებს პოლიტიკის სხვადასხვა 
მიმართულებებზე. ვცდილობთ საზოგადოებამდე 
სათქმელი მარტივად და გასაგებად მივიტანოთ 
მედიის, სოციალური ქსელებისა და თანამედროვე 
ვიზუალური ტექნოლოგიების გამოყენებით.  

ჩვენი საქმიანობა წლებმა გამოსცადა და 
ანგარიშგასაწევ ორგანიზაციად გვაქცია. ამას 
ის ნდობაც ადასტურებს, რასაც საერთაშორისო 
ორგანიზაციები თუ პარტნიორები ჩვენს მიმართ 

გამოხატავენ. ამ იმიჯს ჩვენი საქმიანობით კიდევ 
უფრო განვამტკიცებთ მომავალში!  
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აღმასრულებელი დირექტორის, ეკა გიგაურის მიმართვა
ძვირფასო მეგობრებო,

მოხარული ვარ, კიდევ ერთხელ 

მოგმართოთ „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა-საქართველოს“ 

ძალიან ენერგიული და მოტივირებული 

გუნდის სახელით.   2019 წელი 

ტრადიციულად ძალიან დატვირთული 

და აქტიურობით გამორჩეული იყო 

ბევრი მიზეზის გამო… 

ამ წელს რეგიონებში გააქტიურებისა 

და ადგილებზე მოსახლეობასთან 

კიდევ უფრო დაახლოების წელს 

დავარქმევდი. ხშირად ამბობენ, რომ 

დიდი ორგანიზაციები რეგიონებში არ 

მუშაობენ და თითქოს მათ ადგილზე 

არსებული პრობლემების წამოწევა 

უჭირთ. ჩვენ წლებია ვმუშაობთ ამ 

მიმართულებით და წელსაც გვაქვს 

განსაკუთრებული წინსვლა. აქამდე 

თბილისთან ერთად თუ ბათუმში, 

ქუთაისსა და ზუგდიდში ვიყავით 

წარმოდგენილები, 2019 წელს   
ორი ახალი ოფისი გავხსენით 

ახალციხესა და თელავში, ასევე 

წარმომადგენლები ავიყვანეთ გორში, 

გარდაბანსა და ოზურგეთში. ეს არის 

ჩვენი მხრიდან მცდელობა, რომ რაც შეიძლება მეტი რეგიონის მაცხოვრებლებს შევთავაზოთ 

დახმარება და ახლოდან გავაკონტროლოთ ადგილობრივი ხელისუფლება. რეგიონებში ახალი 

წარმომადგენლობების შექმნამ შედეგი გამოიღო ადგილებზე კორუფციის ფაქტების გამოვლენის 

კუთხითაც, რადგან გასულ წელს  მაღალჩინოსნების საეჭვო გამდიდრებისა და ინტერესთა 

კონფლიქტის განსაკუთრებით ბევრი შემთხვევა დავადგინეთ. 

ოფისების გახსნის პარალელურად გავაფართოვეთ ჩვენი სამოქალაქო საბჭოების ქსელიც - ეს ჩვენს 

მიერ დაორგანიზებული აქტიური მოქალაქეების ერთობაა, რომლებმაც ყველაზე კარგად იციან 

რა პრობლემები აწუხებთ გარშემო მცხოვრებ ადამიანებს, ჩვენ მათ ამ საკითხების ადგილობრივი 

ხელისუფლების ყურამდე მიტანასა და პროაქტიულად მოგვარებაში ვეხმარებით. 2019 წელს 

ჩვენი ძალისხმევის შედეგად მილიონობით ლარის ღირებულების 53 ინფრასტრუქტურული 

პრობლემა გადაიჭრა - ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი იდეა კარგად მუშაობს და სამოქალაქო 

აქტივიზმს კონკრეტული შედეგები მოაქვს.

ჩვენ გავაგრძელეთ სახელმწიფოს მიერ დაჩაგრულების უსასყიდლო დახმარება. ჩვენმა იურისტებმა 

2019 წელს ქვეყნის მასშტაბით 2 159 ადამიანს გაუწიეს უფასო იურიდიული კონსულტაცია, 62 

სასამართლო საქმის მოგების შედეგად კი ჩვენი მოქალაქეები 1 657 475 ლარის ფულად 
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კომპენსაციას მიიღებენ და 74.6 

ათასი კვ.მ. მიწა დაუბრუნდებათ 

საკუთრებაში.

2019 წლის  მოვლენათაგან 

აღსანიშნავი ე.წ. გავრილობის ღამეა. 
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველო” მონაწილეობდა 

საპროტესტო აქციებში. ჩვენთვის 

ისევე, როგორც   აქციის სხვა 

მონაწილეებისთვის, ეს  პროტესტი 

რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკის 

დ ა  რ უ ს უ ლ ი  გ ა ვ ლ ე ნ ე ბ ი ს 

წინააღმდეგ იყო მიმართული.   ამ 

აქციებმა ქვეყანაში სამოქალაქო 

აქტივიზმის სრულიად ახალი, 

თვითორგანიზებული მოძრაობა 

გააჩინა, სადაც გადამწყვეტი სიტყვა 

ახალგაზრდებს ეთქმით! 

მთავრობამ კანონის ნორმების 

დარღვევით არაპროპორციული 

ძალა გამოიყენა რუსული ოკუპაციის 

წინააღმდეგ ორგანიზებული მიტინგის 

მონაწილეების წინააღმდეგ და 

ამის გადასაფარად საზოგადოებას 

პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე 

გადასვლას შეპირდა. თუმცა, 

საბოლოოდ, ეს დაპირებაც არ 

შესრულდა - ხელისუფლებამ 

ჩააგდო მის მიერვე მომზადებული 

საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელიც 

2020 წლის არჩევნების სრულად 

პროპორციული წესით ჩატარებით 

ამ ქვეყანაში ერთმმართველობის 

დასრულების პერსპექტივას ქმნიდა. 
ვთვლი, რომ ეს საბედისწერო 

შეცდომა  იყო ,  რომლის 

გამოსწორებისთვის ბრძოლაში ცდა 

არ დაგვიკლია...

სიტყვის გატეხვამ გაგვაბრაზა 

არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ ჩვენი 

დასავლელი პარტნიორები. კრიტიკამ, 

რომელიც ქვეყანას ამის გამო თავს 

დაატყდა, შეარყია საქართველოს 

რეპუტაცია და უნდობლობა გააჩინა, 

რაც ძალიან ცუდია.
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კრიტიკას ვერ აცდა უზენაესი სასამართლოს 

დაკომპლექტების ერთწლიანი პროცესი, 

რომელიც საბოლოოდ ფარსი აღმოჩნდა და 

ჩვენი აქტიური წინააღმდეგობის მიუხედავად,  
ხელისუფლების მართული კლანისთვის 

სასურველი კანდიდატების უვადოდ არჩევით 

და სასამართლოს საბოლოო მიტაცებით 

დასრულდა. ამ სურათის გამოსწორებას 

ძალიან დიდი ძალისხმევა დასჭირდება 

სამომავლოდ.

2019 ძალიან რთული წელი იყო მედია 

გარემოს კუთხითაც, რასაც ჩვენი ორგანიზაცია 

წლებია აკვირდება. თუმცა, მე მაინც 

საგანგებოდ აღვნიშნავდი იმას, რომ „რუსთავი 

2“-ის მფლობელის შეცვლით ამ ქვეყანაში 

კრიტიკული მედიის გაჩუმების მიზანი 

ვერ იქნა მიღწეული! ეს, უპირველესად, 

დაუმორჩილებელი  ჟურნალისტების 

დამსახურებაა, რომელთაც ზუსტად იციან რა 

დიდი მნიშვნელობა აქვს დემოკრატიისთვის 

მთავრობისგან თავისუფალი სარედაქციო 

პოლიტიკის გატარებას, რაც კრიტიკული 

ტელევიზიების მფლობელებს სამართლებრივი 

დევნის ფასადაც კი უჯდებათ ჩვენს ქვეყანაში.

არ შემიძლია არ აღვნიშნო „ფეისბუქის“ 

გადაწყვეტილება ე.წ. ტროლების და ბოტების 

ინდუსტრიის წინააღმდეგ, რომლითაც 

ფაქტობრივად  დადასტურდა  ჩვენი 

განცხადებები, რომ ოპონენტებზე ვირტუალური 

თავდასხმების უკან ხელისუფლება იდგა. 
ეს ყალბი გვერდები იმასთან ერთად, 

რომ პერმანენტულად ესხმოდნენ თავს 

ოპონენტებს, მათ შორის ჩვენს ორგანიზაციას 

და თანამშრომლებს, ასევე, აქტიურად 

აღვივებდნენ ანტიდასავლურ ნარატივებსაც.

ჩვენი განვითარების დასავლური ვექტორი 

მუდმივ გაძლიერებას რომ საჭიროებს, ამაში 

ის შეხვედრებიც გვარწმუნებს, რომელსაც 

მოსახლეობასთან ჩვენი კამპანიის „ძალა 

ევროპაშია“-ს ფარგლებში უკვე სამი წელია 

ვმართავთ. 2019 წელს კამპანიაში კიდევ უფრო მეტი არტისტი და საზოგადოებისთვის საყვარელი 

ადამიანი შემოვიერთეთ, არაერთი სატელევიზიო პროექტი წამოვიწყეთ, რათა მარტივად ავუხსნათ 

ადამიანებს  ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის უპირატესობები.

2020 წელი ჩვენი საიუბილეო წელია - 20 წლის ვხდებით, თუმცა საზეიმოდ ალბათ ნაკლებად 

გვეცლება რთული საარჩევნო წლის განმავლობაში, როცა ისედაც პოლარიზებული გარემო, 
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კამპანიის გამო, დიდი ალბათობით, კიდევ უფრო დაძაბულ ფორმებს შეიძენს. ჩვენ ამ მარათონს 

აქტიურად დავაკვირდებით და მოსალოდნელი ზეწოლების მიუხედავად, როგორც ყოველთვის, 

ობიექტურად შევაფასებთ პროცესებს.

2019 წელს  “საერთაშორისო გამჭვირვალობის” საერთაშორისო ბორდის წევრად ამირჩიეს 

ძალიან კონკურენტულ პირობებში და დღეს საშუალება მაქვს უკვე გლობალურ დონეზე აქტიურად  
ჩავერთო “საერთაშორისო გამჭვირვალობის” საქმიანობაში. ეს ყოველივე ჩემთვის ძალიან დიდი 

პატივია და პირველ რიგში, “საერთაშორისო გამჭვირვალობა- საქართველოს” გუნდის მიღწევაა,  
რომელიც მუდმივად გვერდში მიდგას. სწორედ მათი დამსახურებაა, რომ ჩვენი ორგანიზაცია 

ყოველწლიურად პროგრესირებს და სულ უფრო მეტ წარმატებას აღწევს, მათ შორის საერთაშორისო 

აღიარების კუთხითაც! 
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გიორგი ონიანი 

აღმასრულებელი დირექტორის 
მოადგილე

2019 წელი ალბათ ერთ-ერთი დრამატული 
აღმოჩნდა როგორც ჩვენი ორგანიზაციისთვის, 
ისევე მთელი ქვეყნისთვის. ბოლო პერიოდში 
ისედაც პოლარიზებული პოლიტიკური გარემო 
ივნისის მოვლენების შემდეგ საერთო სახალხო 
პრობლემად იქცა. ამ მზარდმა დაძაბულობამ 
დიდწილად განსაზღვრა ჩვენი აქტივობების 
მნიშვნელოვანი ნაწილი.

ამ პირობებში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი 
გახდა საქართველოში მიმდინარე 
მოვლენებთან დაკავშირებით ჩვენს ამერიკელ 
და ევროპელ პარტნიორებთან კომუნიკაცია 
და აზრთა გაცვლა-გამოცვლა. ჩვენ არაერთ 
მაღალი დონის უცხოელ სტუმართან გავმართეთ 
შეხვედრა, როგორც საქართველოში, ასევე 
ჩვენი ვიზიტებისას ვაშინგტონსა და ბრიუსელში. 

მნიშვნელოვანია, რომ “საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა-საქართველო” კვლავ 

რჩება მნიშნვნელოვან პარტნიორად და 
სანდო ინფორმაციის წყაროდ სხვადასხვა 
ქვეყნის მთავრობებისა და საერთაშორისო 
ორგანიზაციებისთვის. ხაზგასმით უნდა 
აღინიშნოს, რომ როგორც წინა წლებში, 2019-
შიც, ჩვენი საერთაშორისო ვიზიტების ერთ-ერთ 
მთავარ მიზანს, ქვეყნის ევრო-ატლანტიკური 
დაახლოების ხელშეწყობა და რუსეთისგან 
მომავალი საფრთხეების წინაშე ქვეყნის 
გაძლიერება წარმოადგენდა.

ამ აქტივობებში ჩვენ კვლავ ვცდილობდით 
ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობას, რადგან კოალიციურად 

მოქმედებას ვანიჭებთ უპირატესობას. 

გვქონდა ვიზიტები ვაშინგტონსა და ბრიუსელში, 

სადაც სამეცნიერო-ანალიტიკური წრეების და 
პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლებთან 
გვქონდა დისკუსიები. აშშ-ში ვიზიტისას, 
გავმართეთ შეხვედრები წარმომადგენელტა 
პალატის, სენატის, სახელმწიფო 
დეპარტამენტის, USAID-ის და კვლევითი 
ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. 
შევხვდით საქართველოთი დაინტერესებული 
წამყვანი ბეჭდური და  სატელევიზიო მედიის 
წარმომადგენლებს. წელს პირველად, ჩვენთან 
ერთად შეხვედრებში მონაწილეობა მიიღო 
კავკასიის მედია-სკოლის დეკანმა, და ამავე 
დროს ტვ პირველის ერთ-ერთმა გამორჩეულმა 
ტელეწამყვანმა ნინო ჟიჟილაშვილმა. ასევე 
მივიღეთ მონაწილეობა რამდენიმე დახურული 
ფორმატის  შეხვედრაში გერმანიის მარშალის 
ფონდის, ატლანტიკური საბჭოს, ევროპის 
პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის, ჰერითიჯ 
ფაუნდეიშენისა და დემოკრატიის ეროვნული 
ენდაუმენთის წარმომადგენლებთან ერთად.  

გამორჩეული იყო 2019 წლის ბოლოს 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ საერთო 
წლიურ შეხვედრაში მონაწილეობა, სადაც 
ჩვენი დირექტორი ეკა გიგაური, მოძრაობის 
საერთაშორისო ბორდის წევრად აირჩიეს. 
ეს ეკას და მთელი ჩვენი ორგანიზაციის 
საქმიანობის მნიშვნელოვანი აღიარებაა უკვე 
საერთაშორისო მასშტაბში.

საერთაშორისო პარტნიორებთან აქტიურობა
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ერეკლე ურუშაძე

ანტიკორუფციული გუნდის ლიდერი

კორუფციის კვლევა და ქვეყნის 
ანტიკორუფციული პოლიტიკის გაძლიერების 
ხელშეწყობა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
- საქართველოს“ მისიის უმთავრესი ელემენტია, 
რაც განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას 

აკისრებს ორგანიზაციის ანტიკორუფციული 
პროგრამის გუნდს. 2019 წლის განმავლობაში 
ჩვენი ამოცანა იყო, რომ ფაქტების 
შეგროვებისა და ანალიზის საშუალებით, 
ერთი მხრივ, გაგვეზარდა მოქალაქეების 
ინფორმირებულობის ხარისხი კორუფციის 
შესახებ, ხოლო, მეორე მხრივ, შეგვეთავაზებინა 
ხელისუფლებისთვის არსებული პრობლემების 
გადაჭრის გზები.

2019 წელს ჩვენი გუნდის მთავარი ამოცანა 
ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის 
შეფასების დოკუმენტის მომზადება იყო, 
რომელიც „საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ 
სამდივნოს მიერ შემუშავებული 
მეთოდოლოგიის საფუძველზე მსოფლიოს 
სხვადასხვა ქვეყანაში  2000-იანი წლების 
დასაწყისიდან ქვეყნდება და ქვეყნის ძირითადი 
ინსტიტუტების საქმიანობის ფუნდამენტურ 
ანალიზს მოიცავს. საქართველოში მსგავსი 
შეფასების დოკუმენტები 2011 და 2015 
წელს გამოქვეყნდა. რიგით მესამე შეფასება 
2019 წელს დასრულდა, ხოლო კვლევის 
დოკუმენტი შესაბამის ინსტიტუტებსა და 
უწყებებს გაეგზავნათ კომენტარებისთვის. 
კვლევის შედეგების პრეზენტაციას 2020 წლის 
დასაწყისში ვგეგმავთ. აღსანიშნავია ჩვენი 

გუნდის ანალიტიკოსების, ვერონიკა ჭკადუას, 

ლაშა სენაშვილის და გიგა ჩოჩნიძის წვლილი 
დოკუმენტის მომზადებაში. 

ანტიკორუფციული აქტიურობა 
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გასული წლის განმავლობაში ჩვენი 
განსაკუთრებული ყურადღების საგანი 
იყო ბიზნესთან თანამდებობის პირების 
კავშირების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება 
და გამოქვეყნება, რადგანაც მიგვაჩნია, 
რომ მსგავსი კავშირების მაქსიმალური 
გამჭვირვალობა კორუფციის პრევენციის 
აუცილებელი პირობაა. 2019 წელს 
გამოვაქვეყნეთ კვლევები, რომლებიც კერძო 
სექტორთან საქართველოს მთავრობის 
წევრებისა და თბილისის საკრებულოს 
წევრების კავშირებს (მათ შორის 
არადეკლალირებულ კავშირებს) ეხებოდა. 
კვლევის შედეგად, მინისტრებისა და მინისტრის 
მოადგილეების თითქმის ნახევარს – 64-დან 
29-ს – კომერციული ინტერესი გამოუვლინდა, 
ხოლო დედაქალაქის საკრებულოს 
შემთხვევაში, 50 წევრიდან 26-ს სამეწარმეო 
საქმიანობასთან კავშირები აღმოაჩნდა.  ამ 
კვლევების მომზადებაში განსაკუთრებული 
წვლილი მიუძღვით სანდრო ქევხიშვილსა და 

გიორგი ლოლაძეს, რომლებიც ჩვენს გუნდს 
2019 წელს შემოუერთდნენ.

წლის ბოლოს, ანტიკორუფციული კვირეულის 
ფარგლებში გამოვაქვეყნეთ წიგნი „ვის 
ეკუთვნის საქართველო“, რომელიც 
ჩვენი მკვლევარების დახმარებით „რადიო 
თავისუფლების“ ჟურნალისტმა ნიკო ნერგაძემ 

დაწერა. წიგნი მიმოიხილავს იმ საფრთხეებს, 
რომლებსაც საქართველოში ბიზნესისა და 
პოლიტიკის გადაკვეთა და სახელმწიფო 
ინსტიტუტებზე არაფორმალური გავლენა 
წარმოშობს, და ამდენად განკუთვნილია 
მათთვის, ვისაც საქართველოში კორუფციის 
მხრივ არსებული გამოწვევები აინტერესებს.

ჩვენი გუნდი კვლავაც აქტიურად აკვირდება 
საქართველოს მიერ სხვადასხვა საერთაშორისო 
ფორმატში აღებული ანტიკორუფციული 
ვალდებულებების შესრულებას. 2019 წელს 
შევაფასეთ საქართველოს მიერ ევრო-
კავშირთან ასოცირების დღის წესრიგის 
ანტიკორუფციული ნაწილისა და ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა და განვითარების 
ორგანიზაციის (OECD) ანტიკორუფციული 
ქსელის რეკომენდაციების შესრულება და 
საზოგადოებას შევთავაზეთ ჩვენი კვლევის 
მიგნებები ამ საკითხთან დაკავშირებით. 
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ვინაიდან საქართველოს არაერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ვალებულება და 
რეკომენდაცია შეუსრულებელი რჩება, მთავრობას მოვუწოდეთ, რომ მეტი პასუხისმგებლობით 
მოეკიდოს ამ საკითხს და დააჩქაროს ანტიკორუფციული რეფორმები.

ჩვენი საქმიანობის კიდევ ერთი მიმართულება კორუფციისა და ანტიკორუფციული პოლიტიკის 
თემაზე ცოდნის გავრცელებაა. გასული წლის სექტემბერში მეორედ გაიმართა ჩვენი 
ანტიკორუფციული სკოლა, რომლის ფარგლებშიც საჯარო სამსახურში, არასამთავრობო 
სექტორში, მედიასა და ბიზნესში დასაქმებულ ახალგაზრდა პროფესიონალებს საშუალება 
ქონდათ გაცნობოდნენ ანტიკორუფციულ პოლიტიკას და საჯარო ადმინისტრაციის ზოგიერთ 
სხვა სფეროში  არსებულ თანამედროვე კონცეფციებს. ამასთან, გასულ წელს ასევე ჩავატარეთ 
ანტიკორუფციული ტრენინგები კერძო სექტორისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს თანამშრომლებისთვის.
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ლევან ნატროშვილი

პროგრამების მენეჯერი

2019 წელიც დატვირთული აღმოჩნდა. 
მიუხედავად იმისა რომ საერთო ეროვნული 

არჩევნები არ ჩატარებულა, საარჩევნო 

კანონმდებლობის რეფორმირების კუთხით 

ძალიან აქტიური პროცესები ვითარდებოდა, 

რაშიც ბოლომდე ჩართული ვიყავით მე და ჩემი 

გუნდი - გიგი ჩიხლაძე და თამთა კახიძე. 

ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი 2020 წლის 

საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო 

სისტემის არშემდგარი ცვლილება იყო. 
მრავალი წელია, პოლიტიკური პარტიები და 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები 

ითხოვენ საარჩევნო სისტემის გაჯანსაღებას, 

ვინაიდან არსებული სისტემა უსამართლოა და 

არაგონივრულ უპირატესობას ანიჭებს პირველ 

ადგილზე გასულ პარტიას. 

ივნისის ბოლოს რუსეთის დუმის დეპუტატის 

სერგეი გავრილოვის მიერ საქართველოს 

პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლის 

დაკავების გამო წამოწყებული საპროტესტო 

აქციების ფონზე მმართველი პარტიის - 

„ქართული ოცნების” თავმჯდომარემ ბიძინა 

ივანიშვილმა საჯაროდ დადო პირობა, 

რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები 

სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემით 

ჩატარდებოდა. ამ მიზნით საპარლამენტო 

უმრავლესობის დეპუტატებმა საკონსტიტუციო 

ცვლილებები წარადგინდეს, რასაც თითქმის 

ყველა პოლიტიკური პარტია და სამოქალაქო 

ჯგუფი მიესალმა. წარმატებით ჩატარდა 

საერთო სახალხო განხილვები და ყველას 

იმედი გვქონდა, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ამ 

სააეტაპო ცვლილებას პარლამენტი წლის 

ბოლომდე მიიღებდა. თუმცა, როგორც 

აღმოჩნდა, მმართველ პარტიას ბოლომდე 

არ ეყო გამბედაობა და წინასწარ დადგმული 

სცენარით ეს პროექტი ჩააგდო, რასაც მწვავე 

პროტესტი მოჰყვა.  

საარჩევნო საკითხები, საჯარო ფინანსები
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გარდა საკონსტიტუციო ცვლილებებისა, მე და 

გიგი ჩიხლაძე აქტიურად ვმონაწილეობდით 

პარლამენტის თავმჯდომარესთან შექმნილ 

სამუშაო ჯგუფში, რომელიც სხვა მნიშვნელოვანი 

საარჩევნო საკითხების რეფორმირებას 

ისახავდა მიზნად. პარტნიორ ორგანიზაციებთან 

ერთად, ჩვენ არაერთი რეკომენდაცია 

წარვადგინეთ და იმედი გვქონდა, მმართველი 

პარტია გაითვალისწინებდა მათ. თუმცა, 

პროპორციული საარჩევნო სისტემის 

ჩაგდებამ, ეს პროცესიც გააჩერა და გადადო 

განუსაზღვრელი ვადით.  

ამასთანავე, 2019 წელს ჩვენ რეგულარულად 

ვაქვეყნებდით კვლევებს საჯარო ფინანსების 

შესახებ, რომელთა ავტორი ჩვენი უფროსი 

ეკონომისტი ბესო ნამჩავაძე იყო. შევაფასეთ 

სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების 

ანგარიში და 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი. 
ცალკე აღნიშვნის ღირსია ავტორიტეტული 

საერთაშორისო კვლევა „ღია ბიუჯეტის 

ინდექსი” (OBS), რომლითაც საერთაშორისო 

ორგანიზაცია „საერთაშორისო საბიუჯეტო 

პარტნიორობა” (IBP) სახელმწიფოების 

ცენტრალურ ბიუჯეტებს აფასებს და რეიტინგს 

ადგენს. არაერთი წელია „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - საქართველო” ამ 

ორგანიზაციასთან თანამშრომლობს და 

ბიუჯეტირების პროცესში საქართველოს 

სხვადასხვა საჯარო ინსტიტუტის საქმიანობას 

აფასებს. ამ კვლევის შედეგები 2020 წლის 

აპრილში გამოქვეყნდება. 

საჯარო ფინანსების ერთ-ერთი მიმართულება 

სახელმწიფო შესყიდვებია, რომლის 

მონიტორინგსაც, ასევე, რეგულარულად 

ვახდენდით. 2019 წელს ისევ პრობლემური 

იყო სადღესასწაულო ღონისძიებების 

ჩასატარებლად საჭირო შესყიდვების 

უტენდეროდ, პირდაპირი მოლაპარაკების 

გზით განხორციელება. მიუხედავად იმისა, 

რომ ყველამ წინასწარ ვიცით, თუ როდის 

არის დამოუკიდებლობის დღე, შობა-ახალი 

წელი და ა.შ. საჯარო უწყებები შესყიდვებს 

წინასწარ მაინც ვერ ან არ გეგმავენ, რითაც 

მნიშვნელოვნად იზრდება კორუფციის რისკი. 

გასულ წელს განსაკუთრებით აღსანიშნავი 

იყო ანგარიში საავტომობილო საწვავის 

შესახებ, რომლის ავტორიც ბესო იყო. 
კვლევის ფარგლებში ჩვენ ლაბორატორიულად 

შევამოწმეთ საწვავის ყველა მსხვილი საცალო 

დისტრიბუტორის ბენზინი და დიზელი. 
საზოგადოებისა და ჩვენი მოლოდინის 

საპირისპიროდ, თითქმის ყველა სინჯი 

შეესაბამებოდა იმ ხარისხობრივ ნორმებს, 

რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით 

არის დადგენილი.

გარდა ამისა, ისევ აქტუალური იყო ანაკლიის 

ღრმაწყლოვანი პორტის საკითხი, რომლის 

მშენებლობასაც ბოლო წლებში ხელისუფლების 

მხრიდან არაერთი წინააღმდეგობა შეექმნა. 
ამ პორტის მნიშვნელობის აღსანიშნავად 

რამდენიმე განცხადება/შეფასება 

გამოვაქვეყნეთ. სამწუხაროდ, წლის ბოლოს 

ანაკლიის კონსორციუმს საქართველოს 

მთავრობამ ხელშეკრულება შეუწყვიტა და 

ჯერ-ჯერობით გაურკვეველია ამ პროექტის 

მომავალი.  
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გია გვილავა

პროგრამის მენეჯერი

მართლმსაჯულების სისტემა ჩვენი ქვეყნის 
მთავარ გამოწვევად რჩება. 2019 წელი 
განსაკუთრებით დაძაბული გამოდგა. 
გარკვეული პოზიტიური მიღწევები დაჩრდილა 
უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტების 
პროცესმა და უმძიმესმა საბოლოო 
შედეგმა, რაც პარლამენტის მიერ  უზენაესი 
სასამართლოსთვის დიდწილად შეუსაბამო 
კანდიდატების არჩევაში გამოიხატა.   

მთელი წლის მანძილზე მიმდინარეობდა 
უზენაესი საამართლოს მოსამართლეთა 
შერჩევის პროცესი, რომელიც 12 დეკემბერს 
დასრულდა და საბოლოოდ პარლამენტმა 
14 მოსამართლე აირჩია. ჩვენი ორგანიზაცია 
აქტიურად აკვირდებოდა მიმდინარე 
პროცესებს. პარტნიორ ორგანიზაციებთან 
ერთად მონაწილეობა მივიღეთ უზენაესი 
სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის 
წესებთან დაკავშირებული რეკომენდაციების 
შემუშავებაში, რომელიც მოსამართლეთა 
შერჩევის წესებს მნიშვნელოვნად 
გააუმჯობესებდა, გავავრცელეთ რამდენიმე 
განცხადება და მოწოდება. 

მართლმსაჯულების გამოწვევები
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ამასთან მაქსიმალურად ვცდილობდით საზოგადოების ინფორმირებას და ხელისუფლების 
დარწმუნებას, რომ უზენაეს სასამართლოში ნეიტრალური და ღირსეული კანდიდატები 
დაენიშნა. პარტნიორებთან ერთად გავმართეთ არაერთი შეხვედრა დიპლომატიურ კორპუსთან,  
არასამთავრობო ორგანიზაცების მოსაზრებები წარვუდგინეთ და შემდგომში შეხვედრა 
გავმართეთ ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან, რომელიც საკანონმდებლო ცვლილებების 
შესახებ რეკომენდაციებზე მუშაობდა. საბოლოო ჯამში, ჩვენი შეხედულებების აბსოლუტური 
უმრავლესობა ვენეციის კომისიის მიერ მომზადებულ დასკვნაში აისახა.

2019 წელს არსებული უმძიმესი გამოწვევების გამო ჩვენი ორგანიზაცია, პარტნიორებთან 
ერთად, ძირითადად ადვოკატირების კამპანიის წარმოების პროცესში იყო. ჩვენი ორგანიზებით 
და ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობით მოვაწყვეთ დისკუსია „როგორ გადავარჩინოთ 
სასამართლო სისტემა”. გავმართეთ არაერთი საპროტესტო ღონისძიება, მათ შორის 21 
იანვარს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა იუსტიციის უმაღლეს 
საბჭოსთან აქციაზე კლანის წევრი მოსამართლეების გადადგომა მოვითხოვეთ; 27 იანვარს 
კიდევ ერთი აქცია მოვაწყვეთ, რომლის მიზანს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების 
შერჩევის გაუმჯობესებული წესების მისაღებად ხელისუფლებაზე ზემოქმედება  წარმოადგენდა, 
ბოლო შთამბეჭდავი აქცია კი 12 დეკემბერს პარლამენტთან გავმართეთ, სადაც კიდევ ერთხელ 
მოვუწოდებდით დეპუტატებს უვადოდ არ დაენიშნათ კლანის წევრი მოსამართლეები. 
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სამწუხაროდ, საბოლოოდ პარლამენტმა არ გაითვალისწინა საზოგადოებრივი ჯგუფებისა 
და საერთაშორისო პარტნიორების რეკომენდაციები და უზენაეს სასამართლოში წინასწარ 
შეთანხმებული კანდიდატები აირჩია, რაც სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის კუთხით 
უკან გადადგმულ ნაბიჯად შეგვიძლია შევაფასოთ. მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო ჯგუფების 
აქტიურობამ ხელი შეუწყო სასამართლოში არსებული პრობლემების სრულყოფილად წარმოჩენასა 
და საზოგადოების ინფორმირებას. ჩვენ ორგანიზაცია გააგრძელებს სასამართლოსთან 
დაკავშირებული პროცესების მონიტორინგს და აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს სისტემის 
გაჯანსაღების მიზნით განსახორციელებელ აქტივობებში. 

გასული წლის მანძილზე ჩვენმა ორგანიზაციამ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად, 
გამოაქვეყნა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქიანობის მონიტორინგის ანგარიში, რომელშიც ყველა 
ის სისტემური ხარვეზი იქნა გამოვლენილი, რაც სასამართლოში მოქმედ კლანს შესაძლებლობას 
აძლევს არასათანადო გავლენა მოახდინოს როგორც ცალკეულ მოსამართლეებზე, ისე, ზოგადად, 
მართლმსაჯულების პროცესზე. 

გასულ წელს, მონიტორინგის განხორციელების პროცესში, ჩვენმა ორგანიზაციამ აღმოაჩინა 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ერთ-ერთი წევრის კანონის მოთხოვნების დარღვევით არჩევის ფაქტი, 
რაზეც პარლამენტს რეაგირებისთვის არაერთხელ მივმართეთ. სამწუხაროდ, პარლამენტმა არც 
ამ შემთხვევაში გამოავლინა სწორი გადაწყვეტილების მიღების პოლიტიკური ნება. 
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2019 წელს განსაკუთრებით მძიმე იყო 20-21 ივნისის, ე.წ. “გავრილოვის ღამის” მოვლენები, 
პოლიციის მიერ დემონსტრანტების მიმართ აშკარად არაპროპორციული ძალის გამოყენება, 
რაც კონკრეტული ადამიანების ჯანმრთელობის უმძიმესი დაზიანებით დასრულდა. შედეგად 
წარმოქმნილი საპროტესტო მოძრაობის მიმართ არაერთხელ მომხდარა ძალის გადამეტება. 
ჩვენი ორგანიზაცია სამართლებრივ დახმარებას უწევდა დაზარალებულ ადამიანებს, ძალადობის 
მსხვერპლთა ინტერესებს სასამართლოში იცავდა.

2019 წელს პარლამენტმა მიიღო სასამართლო რეფორმის „მეოთხე ტალღად” წოდებული 
კანონი, სადაც ჩვენს მიერ შეთავაზებული რეკომენდაციების ნაწილიც აისახა. თუმცა ცალკეული 
საკანონმდებლო რეგულაციების გაუმჯობესების მიუხედავად, კანონი იმდენად დაგვიანებით იქნა 
მიღებული, რომ მას პრაქტიკულად დადებითი შედეგი სისტემის დამოუკიდებლობაზე ვეღარ 
ექნება.

ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობაში განსაკუთრებული წვლილი ჩვენმა იურისტებმა თამთა კახიძემ 
და ოლიკო შერმადინმა შეიტანეს, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ მართლმსაჯულების 
მიმართულებით ჩვენი ორგანიზაციის ყველა აქტივობაში.
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მოგებული საქმეები - მოქალაქეების უანგარო 
სამსახურში 

თეონა ზაქარაშვილი

სამართლებრივი კონსულტაციის ცენტრის 
კოორდინატორი, იურისტი

2019 წელი ერთ - ერთი გამორჩეული იყო „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” 
იურისტებისათვის.   წლის განმავლობაში დაახლოებით  2200  ადამიანს გავუწიეთ უფასო 
იურიდიული კონსულტაცია, ადგილზე შევხვდით სხვადასხვა სოფლისა და თემის მაცხოვრებლებს. 

ჩვენი საქმიანობის ძირითადი სფეროების, მიწის რეგისტრაციის პრობლემატიკისა და საჯარო 
სამსახურიდან უკანონოდ განთავისუფლებულთა უფლებების დაცვის გარდა, დამატებით 
გამოიკვეთა ახალი საკითხები, რომლებზეც ჩვენმა იურისტებმა იმუშავეს. პირველ რიგში, 
აღვნიშნავდი საპროტესტო აქციების დროს ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების 
სასამართლო პროცესებზე დაცვას. ასევე ცალკეული ჟურნალისტების შრომით დავებს, მათ 
შორის განთავისუფლების დისკრიმინაციული საფუძვლის დადგენისათვის სახალხო დაცველის 
მეშვეობით ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმის გამოყენებას. 

თითოეული წარმატებით დასრულებული საქმის უკან ჩვენი 8 იურისტის დაუღალავი შრომა და 
ათეულობით სასამართლო პროცესია. მიხარია, რომ გვაქვს შანსი უანგაროდ დავეხმაროთ მათ, 
ვისაც ადვოკატის დაქირავება და თავიანთი უფლებების დაცვა არ შეუძლიათ. ყოველი ახალი 
მოგებული საქმე მეტ სტიმულს და ენერგიას გვმატებს.

212019 წლის საქმიანობის ანგარიში



ვიქტორ კვიტატიანი

იურისტი

 Ê თამარ ბერიას საქმე

2019 წელს ჩემი საქმეებიდან გამოვყოფ მოსარჩელე თამარ ბერიას საქმეს, რომელიც შინაგან 
საქმეთა სამინისტროდან უკანონოდ გაანთავისუფლეს. სამი წლის განმავლობაში სამივე 
ინსტანციაში ორი სასამართლო დავის შედეგად, თამარმა  სრულად მიაღწია სასურველ შედეგს - 
მას აღადგენენ შესაბამის თანამდებობაზე.

თამარ ბერიას დავა სასამართლოში 2017 წლის მაისიდან მიმდინარეობდა. სამივე ინსტანციის 
სასამართლომ მისი უკანონოდ გათავისუფლება დაადგინა  და  სამინისტროს საკითხის თავიდან 
შესწავლა დაავალა. სამინისტრომ მართალია გათავისუფლების ბრძანება გააბათილა, თუმცა 
აღდგენის ნაცვლად, ახალი ბრძანებით ხელახლა დაითხოვა სამსახურიდან.  

ჩვენ, რა თქმა უნდა, მეორედ გავასაჩივრეთ სამინისტროს გადაწყვეტილება  და მივაღწიეთ იმას, 
რომ ამჯერად, სასამართლომ პირდაპირ დაავალა უწყებას თამარის თანამდებობაზე აღდგენა, 
კომპენსაციის სახით კი, დაახლოებით,  37 000 ლარის გადახდა. 

ანა ბერძენიშვილი 

იურისტი

 Ê იუსუფ წულუკიძის საქმე 

ყველაზე მნიშვნელოვანი სასამართლო პროცესი, რასაც  2019 წელს მოგებულ საქმეებს შორის 
გამოვარჩევდი,  იუსუფ წულუკიძის დავაა. 80 წლის მარტოხელა იუსუფ წულუკიძე წლებია 
ხელვაჩაურში, სოფელ მაჭახლისპირში ძველ ნასახლარში ცხოვრობს. ეს ტერიტორია მის 
წინაპრებს ეკუთვნოდა, თუმცა  სრულყოფილი დოკუმენტაციის უქონლობის გამო  ვერ ახერხებდა 
მიწის ნაკვეთის და შენობის საკუთრებაში რეგისტრაციას, მიუხედავად იმისა, რომ 20 წლის 
განმავლობაში ამისთვის მცდელობას არ იშურებდა.

საბოლოოდ, ჩვენი დახმარებით მან ორივე ინსტანციის სასამართლო მოიგო, შედეგად კი  
ხელვაჩაურის აღიარების კომისიას მისი საქმის ხელახლა განხილვა და ახალი გადაწყვეტილების 
მიღება მოუწევს.

22 საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო



ნინო სიორიძე

იურისტი

 Ê სულხან დუმბაძის საქმე 

გასული წლის წარმატებული საქმეებიდან  სულხან დუმბაძის ოჯახის მიწის საქმეს გამოვყოფდი. 
მათ 1995 წლიდან დაბა ჩაქვში თვითნებურად ჰქონდათ  დაკავებული ნაკვეთი, სადაც დღემდე 
განთავსებულია ხის შენობა, რომელსაც ოჯახი დამხმარე ნაგებობად იყენებს. სულხანმა  
საკუთრების უფლების მისაღებად მიწის აღიარების კომისიას 2016 წელს მიმართა, თუმცა უარი 
მიიღო იმ მოტივით, რომ მიწაზე განთავსებული ნაგებობა  ხის კონსტრუქცია იყო. 

ჩვენ ეს გადაწყვეტილება სასამართლოში გავასაჩივრეთ და საკუთრების აღიარების 
მარეგულირებელი ნორმების განმარტების შედეგად შევძელით სასამართლოს  დარწმუნება, რომ 
კანონის მიზნებისთვის შენობად შესაძლებელია ჩაითვალოს  როგორც ქვის, ასევე ხის ნაგებობაც. 

ეს მოგებული  საქმე განსაკუთრებულად საინტერესოა ნორმის განმარტების მიზნებისთვის და 
სასამართლო პრაქტიკის ფორმირებისთვის.

ზვიად ცირეკიძე 

იურისტი 

 Ê ლელა გორგოძის საქმე 

ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ლელა გორგოძის საქმეზე მუშაობა. ლელა 2018 წლიდან 
ზესტაფონის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილებაში მუშაობდა.  საჯარო 
სამსახურის შესახებ ახალი კანონის შესაბამისად მისი, როგორც საჯარო მოხელის ყოველწლიური 
შეფასება მოხდა - უშუალო უფროსმა მისი საქმიანობა უარყოფითად  შეაფასა. 

ლელა ამ შეფასებას არ დაეთანხმა და მოგვმართა დახმარების თხოვნით, რათა ობიექტური 
შეფასება მიეღო. საქმე პრაქტიკის თვალსაზრისით  მნიშვნელოვანი იყო, რადგან   მსგავსი 
კატეგორიის დავის წარმოების პრეცენდენტი არ არსებობდა. 

სასამართლოში წამოწყებული დავა  წარმატებით დავასრულეთ. მოსამართლემ გაიაზიარა 
ჩვენი მოსაზრება, მერიის მხრიდან ლელას უარყოფითი შეფასება უკანონოდ მიიჩნია და 
გააუქმა მისი უფლებების შემლახავი ეს გადაწყვეტილება. უნდა აღინიშნოს, რომ ზედიზედ ორი 
წლის განმავლობაში თანამშრომლის უარყოფითი შეფასება შესაძლოა მისი გათავისუფლების 
საფუძველი გახდეს.  

232019 წლის საქმიანობის ანგარიში



ლელა მოწონელიძე

იურისტი

 Ê ნიაზ ქვარაიას საქმე 

2019 წელს ნიაზ ქვარაიას საქმეს გამოვყოფდი.  ნიაზს 1997 წელს ანაკლიაში მიწის ნაკვეთი 
გადაეცა, 2006 წელს კი საჯარო რეესტრში კანონის სრული დაცვით დაირეგისტრირა. 2015 წელს, 
როდესაც მან მიწის ნაკვეთის საზღვრების და ფართობის დაზუსტება გადაწყვიტა და საჯარო 
რეესტრს მიმართა, აღმოაჩინა, რომ მისი ნაკვეთი სახელმწიფოს საკუთრებაში იყო გადასული.

ნიაზ ქვარაიამ დახმარებისთვის ჩვენს ორგანიზაციას მომართა, ჩვენ კი საქმეს მსვლელობა 
ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში მივეცით. სასამართლომ,  ჩვენი მოთხოვნა დააკმაყოფილა 
და სადავო მიწის ნაკვეთზე სახელმწიფოს საკუთრების უფლების რეგისტრაცია გააუქმა. 
მოწინააღმდეგე მხარეს სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციებშიც მოვუგეთ და  საბოლოოდ, 
4 წლიანი დავის შემდგომ   ნიაზ ქვარაიასათვის  მისი კუთვნილი მიწის ნაკვეთის  დაბრუნება 
შევძელით. 

ქეთი როგავა

იურისტი

 Ê მაია პესკოვსკის საქმე 

ჩემთვის 2019 წელს მიმდინარე საქმეებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი  მაია პესკოვსკის 
წარმატებით დასრულებული დავა იყო. 

მაია  „საქართველოს რკინიგზაში”, გენერალური დირექტორის მოადგილის თანაშემწის 
თანამდებობაზე 2012 წლიდან მუშაობდა. 2017 წელს ის სამსახურიდან  დისციპლინური 
დარღვევის მოტივით გაუშვეს. 

ჩვენ მაიას უფლებების დასაცავად სასამართლოს მივმართეთ. „საქართველოს რკინიგზამ”  
პროცესზე მოწმედ მაიას ყოფილი  ხელმძღვანელი მოიყვანა, თუმცა უწყების დირექტორის 
მოადგილემ  ვერ დაამტკიცა  რაში გამოიხატებოდა მაია პესკოვსკის მიერ სამსახურებრივი 
მოვალეობების არასათანადო შესრულება. საბოლოოდ, სასამართლომ ჩვენი არგუმენტები 
გაიზიარა და დაადგინა, რომ მაია სამსახურიდან უსაფუძვლოდ დაითხოვეს, რისთვისაც ის 
რკინიგზისგან ფულად კომპენსაციას მიიღებს.  
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მაგდა ჯიმშელეიშვილი

იურისტი

 Ê ვახტანგ ბარნაბიშვილის საქმე

ამ წლის განმავლობაში ყველაზე საინტერესო და პრეცედენტული  ვახტანგ ბარნაბიშვილის 
საქმე იყო, სადაც პირველად ვიდავეთ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონით დადგენილ საჯარო 
მოხელეთა ე.წ. მობილობის ახალ წესზე. 

ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ ვახტანგ ბარნაბიშვილი საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან 
რეორგანიზაციის საფუძველზე გამოუშვეს, რის მერეც ამ საქვეუწყებო დაწესებულებამ თავის 
კურატორ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მობილობის წესის 
გამოყენებით  მისი ყოფილი თანამშრომლის დასაქმების თხოვნით მიმართა, რაზეც სამინისტრომ 
უარი თქვა.  ჩვენ სწორედ უარის ბრძანება გავასაჩივრეთ სასამართლოში, რათა კანონიერად 
გათავისუფლებული მოხელის მიმართ  ე.წ. მობილობის წესის დარღვევა სამართლებრივად 
შეფასებულიყო. სასამართლომ გაიზიარა ჩვენი არგუმენტაცია და დაადგინა, რომ სამინისტროს 
ბარნაბიშვილი უფლებრივად იდენტურ შტატზე უნდა გადაენიშნა, მითუფრო, რომ შესაბამისი 
ვაკანსია გააჩნდა. 

სასამართლომ დააკმაყოფილა ჩვენი სარჩელი, სამინისტროს ვახტანგ ბარნაბიშვილის 
დაუყოვნებლივ დასაქმება და ასევე, დაახლოებით, 43 000 ლარის განაცდური ხელფასის 
ანაზღაურება დაავალა. 

მოქალაქეები ჩვენს შესახებ 

ლელა გორგოძე

მინდა გამოვხატო ჩემი  პატივისცემა და მადლობა გადავუხადო „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა საქართველოს“  წარმომადგენლობას. განსაკუთრებით 
დიდ მადლობას ვუხდი ბატონ ზვიად ცირეკიძეს  გულისხმიერებისთვის,  
საქმის ერთგულად და პროფესიონალურად შესრულებისთვის.  მან უდიდესი 

დახმარება გამიწია, როგორც ერთ - ერთ რიგით საჯარო მოხელეს და დამეხმარა საკუთარი 
უფლებების დაცვაში.  
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თამარ ბერია

სრულიად უკანონოდ და დაუსაბუთებლად დამითხოვეს შსს-ის ორგანოებიდან. 
ჩემთვის იმ მომენტში დრო გაჩერდა, დავრჩი მარტო საკუთარ თავთან, 
ვცდილობდი მეპოვა გზა ცხოვრების გასაგრძელებლად და ეს გზა ვიპოვნე, 
როცა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა -საქართველოს“ ზუგდიდის ოფისს 

მივმართე სამართლებრივი დახმარებისათვის. სწორედ მათი უანგარო თანადგომით 
სამართლიანობის დადგომამდე დამრჩა სულ რაღაც ერთი ნაბიჯი.

გრიგოლ აბულაძე 

სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ მირჩიეს დახმარებისთვის 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოსთვის” მიმემართა. 
ორგანიზაციის პროფესიონალმა იურისტებმა ყურადღებით შეისწავლეს 
საქმე და სამართლებრივად დამარწმუნეს იმაში, რომ სრულიად უკანონოდ 

გამომიშვეს სამსახურიდან. 2 წელია გრძელდება სასამართლო, 2 ინსტანცია უკვე მოგებული 
გვაქვს და ველოდებით უზენაესის საბოლოო განაჩენს. ამ დროის განმავლობაში არაერთხელ 
დავწმუნდი, რომ „გამჭვირვალობის” იურისტები ნამდვილი პროფესიონალები არიან.
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მამუკა ანდღულაძე

მედია პროგრამის მენეჯერი

„2019 წელს მედიაგარემო საგრძნობლად 
გაუარესდა. ყველაზე დიდ გამოწვევად 
ჟურნალისტების უფლებების დარღვევა და 
კრიტიკულ მედიაზე ხელისუფლების ზეწოლა 
რჩება. უპრეცენდენტო მოვლენა კი „ფეისბუკის“ 
მიერ ხელისუფლებასთან დაკავშირებული 
ასობით გვერდის დაბლოკვა იყო“.

2019 წელი  ქართული მედიისთვის 
განსაკუთრებით დიდი გამოწვევა აღმოჩნდა. 
შესაბამისად, ჩვენი გუნდი მთელი წლის 
განმავლობაში აქტიურად მუშაობდა 
ჟურნალისტების უფლებების დაცვის 
კუთხით, თვალს ვადევნებდით გამოხატვის 
თავისუფლების ირგვლივ დისკუსიებსა თუ 
კანონპროექტებს და ადვოკატირების გზით 
ვცდილობდით დემოკრატიული ღირებულებების 
დაცვას. ჩვენ ასევე, ტრადიციულად 
ვაკვირდებოდით საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
და კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიის 
საქმიანობას. ჩვენი მთავარი მიზანი კრიტიკული 

და დამოუკიდებელი მედიის, ჟურნალისტების 
უფლებებისა და მედია პლურალიზმის 
მხარდაჭერაა. 

საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის 
საქართველოში არსებული მედიაგარემოს 
შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ასევე 
ჩვენი საქმიანობის მნიშვნელოვან ნაწილს 
წარმოადგენდა. პარტნიორ ორგანიზაციებთან 
ერთად, მედიის საკითხებზე მომუშავე 
საერთაშორისო ორგანიზაციებს ტელეკომპანია 
„რუსთავი 2“-ის მფლობელების შეცვლის 
კვალდაკვალ საგანგებოდ მივმართეთ 
თხოვნით, რომ ყურადღებით ედევნებინათ 
თვალი, რათა არხის კრიტიკულ სარედაქციო 
პოლიტიკას და ჟურნალისტების უფლებებს 
საფრთხე არ შექმნოდა. ჩვენი მოლოდინების 
ნაწილი გამართლდა, როცა  ახალმა 
მენეჯმენტმა წამყვანი ჟურნალისტების ჯგუფი 
სამსახურიდან დაითხოვა, ხოლო 60-ზე მეტმა 
ჟურნალისტმა პროტესტის ნიშნად არხი თავად 
დატოვა და  საბოლოოდ, უმეტესობამ ორ 
ახალგახსნილ ტელეკომპანიაში - „მთავარსა“ 
და „ფორმულაში“ განაგრძო მუშაობა. 

მედია გარემო
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მედიის გუნდმა 2019 წელს არაერთი რეზონანსული კვლევა გამოაქვეყნა. გუნდის ახალი წევრის, 
რუსა მაჩაიძის, აქტიური მონაწილეობით მოვამზადეთ კვლევა ხელისუფლების პიარსამსახურის 
მზარდი ხარჯების შესახებ. მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე, ამჯერად კვლევა უფრო 
მოცულობითი გავხადეთ და ინფორმაცია 216 საჯარო უწყებიდან გამოვითხოვეთ. აღმოჩნდა, 
რომ საჯარო უწყებების საზოგადოებასთან/მედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტებში 
დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა 2018 წელს, 2017 წელთან შედარებით, დაახლოებით, 4%-
ით, ხოლო ანაზღაურება 10%-ით იყო გაზრდილი.

რეზონანსული  გამოდგა ყოფილი გენერალური პროკურორის, ამჟამად  უზენაესი სასამართლოს 
სისხლის სამართლის პალატის თავმჯდომარის, შალვა თადუმაძის, იურიდიული განათლების 
დიპლომის შესახებ გამოქვეყნებული ბლოგები, რომლებიც უზენაეს სასამართლოს 
მოსამართლედ მის არჩევას უძღოდა წინ. კანონით, მოსამართლეს უნდა ჰქონდეს  არანაკლებ 
მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

28 საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო



ჩვენმა გუნდმა  მოპოვებული საჯარო ინფორმაციის, კანონმდებლობის შეფასების, საარქივო 
მასალების და სხვა დოკუმენტების ანალიზის საფუძველზე აღმოაჩინა, რომ თადუმაძის დიპლომში  
„ნოდარ დუმბაძის სახელობის თბილისის ჰუმანიტარულ ინსტიტუტში“ ჩაბარების თარიღად 
1993 წელია მითითებული, როდესაც თავად ინსტიტუტი 1994 წელს დაფუძნდა.  შეუსაბამობა 
გამოიკვეთა  სასწავლებლის დამთავრების  თარიღთან დაკავშირებითაც - დიპლომში 1998 
წელია აღნიშნული, შალვა თადუმაძეს ბიოგრაფიაში კი  1999 წელი აქვს მითითებული.

მოგვიანებით თადუმაძემ ამ საკითხზე განმარტებები გააკეთა, თუმცა, დამატებითი შესწავლის 
შემდეგ დავადგინეთ, რომ მაინც არ დასტურდებოდა თადუმაძის დიპლომის ნამდვილობა. 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მონიტორინგი ჩვენი ორგანიზაციის პრიორიტეტად რჩება. 2019 
წელს განსაკუთრებით აქტუალური საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და 
რადიოს ირგვლივ მიმდინარე პრობლემური მოვლენები იყო, რასაც სათავე   დირექტორის, 
ნათია კაპანაძის თანამდებობიდან იმპიჩმენტის წესით გაათავისუფლებამ დაუდო. შემდგომში 
განვითარებულმა პროცესებმა ბევრი კითხვა გააჩინა მოვლენების ხელისუფლების მიერ 
მართულობასთან დაკავშირებით. მთელი წლის განმავლობაში ჩართულები ვიყავით 
ადვოკატირების კუთხით, განცხადებებით ვრეაგირებდით მიმდინარე პროცესებზე  და ვმართავდით 
შეხვედრებს.

აღსანიშნავია, ასევე სამართლებრივი თანადგომა, რასაც ჩვენგან ყოველთვის გრძნობენ მედიის 
წარმომადგენლები. ჩვენი იურისტების დახმარებით 2019 წელს სასამართლოში სხვადასხვა 
ტელევიზიის ათამდე ჟურნალისტის  შრომითი უფლებების  დაცვა დავიწყეთ.
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ჩვენი გუნდის უფროსმა მკვლევარმა, 
სალომე ცეცხლაძემ წამყვანი როლი 
შეასრულა ტელეკომპანიების 
მფლობელობის შესახებ ანგარიშის 
მომზადებაში. პოლიტიზირებული და 
პოლარიზებული მედიაგარემოს ფონზე, 
მედიის მფლობელების გამჭვირვალობა 
მნიშვნელოვანია მათი შესაძლო ბიზნეს თუ 
პოლიტიკური ინტერესების დასადგენად. 
კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, 
რომ ქართული ტელევიზიები ვერ 
ჩამოყალიბდნენ ფინანსურად მდგრად და 
დამოუკიდებელ ბიზნესად და მფლობელის 
კუთვნილ სხვა ბიზნესში წარმოქმნილი 
პრობლემები პირდაპირ აისახება 
ტელევიზიის ფინანსურ სტაბილურობაზეც. 

2019 წელს არც სარეკლამო ბაზარზე 
მიმდინარე პროცესები დარჩენილა ჩვენი 
ყურადღების მიღმა. სარეკლამო ბაზრის 
ანალიზმა აჩვენა, რომ 2018 წელს ყველა 
ტელევიზიის სარეკლამო შემოსავალი 
0.2%-ით (0.2 მლნ ლარი) შემცირდა და 
75.3 მლნ ლარი გახდა. 

ტრადიციულად ვაკვირდებოდით კომუნი-
კაციების ეროვნულ კომისიასაც. 
აღსანიშნავია პარლამენტში წარდგენილი 
კანონპროექტი, რომლის თანახმად, სიძულ-
ვილის ენის გამოყენების დარეგულირება 
კომისიის პრეროგატივა ხდება. ამას, 
ჩვენი შეფასებით, შესაძლოა, გამოხატვის 
თავისუფლების არსებული მაღალი 
სტანდარტისა და ოპონენტების კრიტიკული 
აზრის შეზღუდვა მოჰყვეს. ადვოკატირებისა 
და მათ შორის, საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, 
მივაღწიეთ, რომ დღემდე ამ მიმართულებით 
კანონში ცვლილებები არ შესულა. 

მთელი წლის განმავლობაში 
სიძულვილის ენის რეგულირების თემის 
ირგვლივ არსებული სპეკულაციების 
აქტუალურობიდან გამომდინარე, 
„საერთაშორისო გამჭვირ-ვალობა-
საქართველომ“ ამ საკითხს საერთაშორისო 
კონფერენცია მიუძღვნა, სადაც 
მიმოხილული იყო როგორც ადგილობრივი, 
ისე საერთაშორისო გამოცდილება და ამ 
კუთხით არსებული გამოწვევები. 
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2019 წელს ტრადიციულად ღია მონაცემების შესახებ  ტრენინგები  ჩავუტარეთ ჟურნალისტებსა 
და ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებს თბილისსა და რეგიონებში, ჯამში 4 ტრენინგი. 
ტრენინგების მიზანი საგამოძიებო ჟურნალისტიკისა და კვლევითი უნარების გაძლიერება, ასევე, 
სტუდენტებისთვის ისეთი ცოდნის გაზიარებაა, რომელიც მათ დასაქმებაში დაეხმარება. ტრენინგის 
მონაწილეებს ვასწავლით სხვადასხვა მონაცემთა ბაზების გამოყენებას, მათ შორის, ბიზნეს და 
საკუთრების რეესტრს, სახელმწიფო შესყიდვებისა და  პარტიების შემოწირულებების მოძიებას. 
მედიის გუნდი  ჟურნალისტებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს, მთელი წლის განმავლობაში 
ვუწევდით კონსულტაციებს ღია მონაცემებთან დაკავშირებით. 
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ლიკა საჯაია

საპარლამენტო გუნდის ლიდერი

2019 წელს ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესები 
დინამიურად ვითარდებოდა, რამაც გავლენა 
იქონია პარლამენტის საქმიანობაზეც. 
პარლამენტის უმრავლესობა რამდენიმე 

წევრმა დატოვა და საკანონმდებლო ორგანოს 
მუშაობა აქციების ფონზე მიმდინარეობდა. 
პარლამენტის წევრებს შორის ხშირად 
ჰქონდა ადგილი სიტყვიერ და ფიზიკურ 
დაპირისპირებას.  მიმდინარე პროცესებმა 
პარლამენტის საქმიანობის გამჭვირვალობაზეც 
მოახდინა გავლენა და საქართველოს 
მოქალაქეებს პარლამენტის შენობაში შესვლა 
დაუსაბუთებლად არაერთხელ  შეეზღუდათ. 
საკანონმდებლო პროცესის ანალიზის 
პარალელურად, პარლამენტის მონიტორინგის 
გუნდი არაერთი განცხადებით გამოეხმაურა 
პარლამენტში მიმდინარე პროცესებს. 

2019 წელს გამოვაქვეყნეთ ანგარიში 
პარლამენტის წევრთა მიერ ეთიკის 
ნორმების დარღვევებისა და რეაგირების 
მექანიზმების შესახებ.  პარლამენტმა ეთიკის 
კოდექსი 2019 წლის 22 თებერვალს  მიიღო, 
თუმცა  ეთიკის საბჭოს დებულება ამ დრომდე არ 
არის  დამტკიცებული  და ეთიკის საბჭო ყველა 
წევრით  არ დაკომპლექტებულა. შესაბამისად, 
ის ვერ განიხილავს საჩივრებს და დეპუტატების 
მიერ ეთიკური ნორმების დარღვევებს, 
რამაც ბევრი მნიშვნელოვანი ინციდენტი 
სათანადო რეაგირების გარეშე დატოვა. ჩვენი 
ანალიტიკოსი გიორგი თოფურია აქტიურად 
იყო თავიდანვე ჩართული ეთიკის კოდექსის 
შემუშავების პროცესში რა დროსაც არაერთი 
რეკომენდაცია შევთავაზეთ პარლამენტს.  

საპარლამენტო მონიტორინგი 
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პარლამენტის მონიტორინგის გუნდი 
ყოველწლიურად აქვეყნებს პარლამენტის საქ-
მიანობის შეფასებას. გამონაკლისი არც 2019  
წელი ყოფილა, როცა ჩვენ საკანონმდებლო 
ორგანოს წინა წლის მუშაობის შედეგებს 
მოვუყარეთ ყოვლისმომცველ ანგარიშში 
თავი. “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველოს” მთავარმა  იურისტმა თამარ 
ტატანაშვილმა ამჯერადაც  გაანალიზა  
მოცულობითი ინფორმაცია პარლამენტის 
თითოეული წევრის, კომიტეტის, ფრაქციის, 
საბჭოების საქმიანობის, მიღებული კანონების 
ავკარგიანობისა და საპარლამენტო 
კონტროლის განხორციელების შესახებ.  
პარლამენტის საქმიანობის ანალიზმა 
ასევე მოიცვა  ინფორმაცია პარლამენტის 
წევრთა ბიზნეს ინტერესებისა და მათ მიერ 
არადეკლარირებული ქონების შესახებ.  

პარლამენტმა მიიღო ახალი რეგლამენტი, 
რითიც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა 
საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები, ასევე 
პირველად ოპოზიციის მოთხოვნის საფუძველზე 
პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო 
კომისია შეიქმნა, შემცირდა კანონპროექტების 
დაჩქარებული და გამარტივებული წესით 
განხილვის მაჩვენებლები. თუმცა, ანგარიშში 
პოზიტიურთან ერთად გამოიკვეთა 
გამოწვევებიც, მათ შორის  კვლავ პრობლემას 
წარმოადგენდა პარლამენტის წევრების მიერ 
სხდომების გაცდენის  საკითხი,  სიტყვით 
გამოსვლის უფლებით სარგებლობისას და 
კანონშემოქმედებით  პროცესში მათი პასიურობა, 
ეთიკის ნორმების დარღვევა, უსაფრთხოების 
სექტორის სუსტი საპარლამენტო კონტროლი.
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ჩვენმა გუნდმა  პარლამენტის გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის შესა-
ხებ კვლევა მოამზადა, სადაც დადებითად 
შევაფასეთ 2019 წელს საბჭოს საკანონმდებ-
ლო საქმიანობა ქალთა უფლებების 
გაძლიერების თვალსაზრისით. მათ შორის 
გამოვყოფდით ინიციატივას, რომლის 
საფუძველზეც სექსუალური შევიწროება 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად 
განისაზღვრა. საზოგადოებრივად და 
პოლიტიკურად აქტიური ქალების პირადი 
ცხოვრების კადრებით შანტაჟი, სოციალური 
ქსელებისა და ელექტრონული შეტყობინებების 
გზით სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის 
დაზიანების მუქარა ბოლო წლებში ქართული 
პოლიტიკისათვის თანმდევი პროცესი 
გახდა. გენდერული თანასწორობის საბჭო 
პრობლემის მასშტაბურობის მიუხედავად, 
მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევას გამოეხმაურა 
განცხადებით. ჩვენმა ორგანიზაციამ 
საზოგადოებრივად აქტიური ქალების შანტაჟისა 
და დაშინების მცდელობის თემას სპეციალური 
ბლოგი მიუძღვნა და სამართალდამცავ 
ორგანოებს ეფექტური რეაგირებისაკენ 
მოუწოდა. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია პარლამენტის 
მონიტორინგის გუნდის წევრების გიგი ჩიხლაძის, 
თამარ ტატანაშვილისა და გიორგი თოფურიას 

ჩართულობა კანონპროექტთა ანალიზის 
პროცესში. წლის განმავლობაში გამოვაქვეყნეთ 
9 პრობლემური კანონპროექტის ანალიზი, 

ხოლო რეკომენდაციები განხილვის პროცესში 
გასათვალისწინებლად პარლამენტს 
წარვუდგინეთ. ამ კანონპროექტებს შორის იყო: 
უსაფრთხოების საბჭოს შემადგენლობისა და 
ფუნქციების შესახებ, უცხოელთა მიერ სასოფლო-
სამეურნეო მიწის შეძენასთან დაკავშირებულ 
რეგულაციებზე, რეგულირების ზეგავლენის 
შეფასების (RIA) ინსტიტუციონალიზაციასთან 
და პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ 
მომზადებული  ცვლილებები. 

34 საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო



2019 წელს პარლამენტში წარდგენილ 
ინიციატივებზე 8 დისკუსია/მრგვალი მაგიდა 
გავმართეთ, რომელშიც ექსპერტები, 
მოქალაქეები, არასამთავრობო ორგანი-
ზაციების და სახელმწიფო სტრუქტურების 
წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია დისკუსიები 
ბავშვის უფლებათა კოდექსის შესახებ, მედია 
კანონმდებლობაში არსებულ გამოწვევებზე, 
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 
საკანონმდებლო რეგულაციებზე. 

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართ-
ველოს წვლილი შეაქვს არა მხოლოდ 
კანონპროექტთა შინაარსის, არამედ 
საკანონდებლო პროცესის გაუმჯობესების 
საქმეშიც. ჩვენმა ორგანიზაციამ, უცხოელ 
ექსპერტთან და UNDP-სთან ერთად,  აქტიური 
მონაწილეობა მიიღო განმარტებითი ბარათის 
შედგენის სახელმძღვანელოს შექმნაში, 
რაც ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმით 
2019 წელს შესასრულებელი ვალდებულება 
იყო. განმარტებითი ბარათის შევსებისა 
და რეგულირების ზეგავლენის შეფასების 
(RIA) დანერგვის საკითხებზე პარლამენტის 
წარმომადგენლებისთვის  დისკუსიებიც 
გავმართეთ.

ჩვენი ორგანიზაცია ზრუნავს პარლამენტის 
ინსტიტუციური განვითარებისათვის. პარ-
ლამენტის აპარატის და მაჟორიტარი 
დეპუტატების  ბიუროების თანამშრომლებს 
ჩავუტარეთ ტრენინგები  კორუფციის 
კვლევისა და პრევენციის თანამედროვე 
მიდგომების, ცენტრალური და ადგილობრივი 
ხელისუფლების ფუნქციებისა და უფლება-
მოვალეობების, საჯარო სამსახურის შესახებ 
კანონმდებლობის და პერსონალურ მონაცემთა 
დაცვის საკითხებზე,  პარლამენტის ღიაობისა 
და გამჭვირვალობის სტანდარტების 
შესახებ. ტრენინგების თემები პარლამენტის 
აპარატთთან კონსულტაციით და მათი 
საჭიროებების გათვალისწინებით შეირჩა. 
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ზვიად ქორიძე 

რეგიონალური ოფისების მენეჯერი 

2019 წელი „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
- საქართველოსთვის” ახალი პრობლემების 
გამოვლენისა და ახალი რეგიონული 
ოფისების გახსნის წელი იყო. ორგანიზაციის 
უფასო იურიდიული დახმარების მიღება, 

ადგილობრივი ინფრასტრუქტურული და 
საჯარო მმართველობასთან დაკავშირებული 
პრობლემების ადვოკატირება მოქალაქეებს 
ზუგდიდის, ბათუმისა და ქუთაისის შემდეგ, 
2019 წლიდან უკვე ახალციხესა და თელავში 
გახსნილ ოფისებში შეუძლიათ, გარდა ამისა 
ჩვენმა წარმომადგენლებმა დაიწყეს მუშაობა 
გორში, ოზურგეთსა და გარდაბანში. 

2019 წელს იმატა ადგილობრივ 
თვითმმართველობებში სავარაუდო უკანონო 
გარიგებებმა. სულ უფრო ხშირია ისეთი 
შემთხვევები, როდესაც ამა თუ იმ თანამდებო-
ბის პირთან დაკავშირებული კომპანია 
მუნიციპალურ შესყიდვებში დომინანტურ 
პოზიციაშია. გამოვყოფდით გორში ჩვენი 
წარმომადგენლის, ბაჩანა ხუციშვილის 

კვლევას გორის მაჟორიტარ დეპუტატ 
იოსებ მაკრახიძესთან დაკავშირებით 

- დეპუტატობის პერიოდში სახელმწიფო 
შესყიდვებიდან მისი ოჯახის კომპანიების 
შემოსავლები 1.7-ჯერ გაიზარდა და სამი 
წლის განმავლობაში თითქმის 92 მლნ ლარს 
მიაღწია. ასევე აღსანიშნავია ახალციხის 
მერის, ზაზა მელიქიძის შემთხვევა. როგორც 
ახალციხის ოფისის ხელმძღვანელმა, თამუნა 

უჩიძემ გამოიკვლია, ბიზნესიდან ადგილობრივ 
თვითმმართველობაში მისულმა მელიქიძემ 
მერობის პირობებში საკუთარი კომპანიების 
შემოსავალი მუნიციპალიტეტის ხარჯზე 
პრაქტიკულად გააოთხმაგა. 

რეგიონებში გაფართოების წელი 
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ცხადია, არ ვიფარგლებით მხოლოდ იმ 
რეგიონებით, სადაც ჩვენი ოფისები და 
წარმომადგენლობებია გახსნილი: 2019 
წელს ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტის 
მაღალი თანამდებობის პირების ქონებრივი 
დეკლარაციები შევისწავლეთ - 300-მეტი პირის 
ქონებრივმა და სამეწარმეო მონაცემებმა 
ადგილობრივი და ცენტრალური მედიის და, 
შესაბამისად, ფართო აუდიტორიის ყურადღება 
მიიპყრო. აღმოჩენილ დარღვევებზე 
რეაგირებისთვის, სხვა კვლევების მსგავსად, ამ 
შემთხვევაშიც მივმართეთ შესაბამის უწყებას.  

ჩვენ არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ 
მონიტორინგით და ვცდილობთ საჯარო 
მოხელეებს დავეხმაროთ საჭირო ცოდნის 
ამაღლებაში. ამ მიზნით 2019 წელს იმერეთში, 
აჭარასა და სამეგრელოში თანამდებობის 
პირებს ქონებრივი დეკლარაციების შევსების 
წესზე 14 ტრენინგი ჩავუტარეთ, რაც ასევე კარგი 
შესაძლებლობა იყო ჩვენი რეკომენდაციების 
უშუალო ადრესატებამდე მისატანად. 

საქართველოს თვითმმართველობის სისტემაში 
არსებული პრობლემების გამოსავლენად 
და მოსაგვარებლად ორგანიზაციამ გასულ 
წელს რამდენიმე მნიშვნელოვანი კვლევა და 
ანგარიში გამოაქვეყნა: ზუგდიდის ოფისის 
ხელმძღვანელის, არჩილ თოდუას ინიციატივით 
შევისწავლეთ ყველა დაცული ტერიტორიის 
შემოსავლები, საიდანაც, როგორც აღმოჩნდა, 
ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს არაფერი 
ერგებათ - ამ პრაქტიკის შეცვლისკენ რამდენიმე 
ევროპული ქვეყნის მაგალითზე მოვუწოდეთ 
ხელისუფლებას და იმედი გვაქვს, რომ ეს 
ძალისხმევა შედეგს გამოიღებს; 2019 წელსვე 
დავადგინეთ, რომ 63-დან 22 მუნიციპალიტეტს 
უფლებამოსილების შესასრულებლად 
საკმარისი შენობებიც კი არ გააჩნიათ - 
მაგალითად, წალკის თვითმმართველობა 
სახელმწიფოს ბალანსზე არსებულ შენობაში 
საქმიანობს.  

ჩვენ ვცდილობთ გავაძლიეროთ 
მუნიციპალიტეტები და დეცენტრალიზაციას 
შევუწყოთ ხელი, თუმცა ამავდროულად 
ინტენსიურად ვმუშაობთ ადგილობრივ დონეზე 
საჯარო მმართველობის ხარისხის ამაღლებასა 
და პრობლემების იდენტიფიცირებაზე - 2019 
წელს შევაჯამეთ, თუ რამდენს ხარჯავენ 
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ქუთაისში, ზუგდიდსა და ბათუმში მუნიციპალური იურიდიული პირების - ა(ა)იპებისა და 
შპს-ების შენახვაზე.  დავინტერესდით იმითაც, თუ რატომ ვერ განხორციელდა სხვადასხვა 
დროს დაანონსებული მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები და გამოვავლინეთ, რომ 
პრობლემები არსებობს როგორც მენეჯმენტის, ისე საჯარო ფინანსების ხარჯვის გამჭვირვალობის 
თვალსაზრისით. არც დადებითი ცვლილებების აღნიშვნა გვავიწყდება: მაგალითად, დავადგინეთ, 
რომ აჭარის მუნიციპალიტეტებში მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების გამოყენების პრაქტიკა 
საგრძნობლად გაუმჯობესდა ისევე, როგორც იმერეთის მუნიციპალიტეტების ოფიციალური 
ვებ-გვერდების მუშაობა და ა.შ. ამ მხრივ გამორჩეულია ქუთაისის, ბათუმის და ზუგდიდის 
ოფისების ხელმძღვანელების ლელა მოწონელიძის, მალხაზ ჭკადუასა და არჩილ თოდუას მიერ 
მომზადებული კვლევები. 

რეგიონებში აქტიურად ვცდილობთ ევროპული და ევროატლანტიკური კურსისადმი 
კეთილგანწყობის გაძლიერებას და საბჭოთა წარსულის სწორი გააზრების ხელშეწყობას საჯარო 
ლექციებისა თუ გამოფენების გზით, რომლებიც კამპანია „ძალა ევროპაშიას” ფარგლებში 
ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში მოვაწყვეთ. განსაკუთრებით საამაყოა იმის აღნიშვნა, რომ ჩვენი 
თანმიმდევრული ადვოკატირების შედეგად, ზუგდიდში ქუჩების საბჭოთა დასახელებები პირველ 
რესპუბლიკასთან დაკავშირებული ფიგურების სახელებით შეიცვალა. 

რეგიონული მედიის მხარდაჭერის გარეშე, ვერც ჩვენი სათქმელი მივიდოდა ადრესატამდე 
და ვერც იმდენ მოქალაქეს დავეხმარებოდით, რამდენსაც გავწვდით გასულ წელს ჩვენი 
რესურსებიდან გამომდინარე. განსაკუთრებით, აღსანიშნავია აჩიკო თოდუას გადაცემა “ჩვენი 
თვითმმართველობა” ზუგდიდის რადიო “ათინათში” და ლელა მოწონელიძის გადაცემა 
“გამჭვირვალე პოლიტიკა” ქუთაისის რადიო “ძველი ქალაქის” ეთერში, სადაც ადგილობრივი 
პრობლემების ადრესატებამდე მიტანას ვდილობთ.
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 მალხაზ ჭკადუა

სამოქალაქო საბჭოების 
კოორდინატორი

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველოს” სამოქალაქო საბჭოები 
ენთუზიასტი და საკუთარ თემზე მზრუნველი 
ადამიანების გაერთიანებაა, რომელიც უკვე 
6 რეგიონის 16  მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 
63 მოქალაქეს აერთიანებს, მთავარი 
მიზანი ადგილობრივი ინფრასტრუქტურული 
პრობლემების მოგვარებაა, რისთვისაც 
ადვოკატირების აქტიურ კამპანიას ვიყენებთ. 
მოქალაქეთა დახმარებით მათივე პრობლემების 
მოგვარება - მოკლედ ამგვარად შეიძლება 
ჩვენი საბჭოების მისია ჩამოვაყალიბოთ. 

ორი წლის წინ, როცა ვიწყებდით ამ 
მიმართულებით მუშაობას, ხულოს, შუახევის, 
ქედის, ზუგდიდის, წყალტუბოს, ტყიბულის 
და სხვა მუნიციპალიტეტების სოფლები 
ფეხდაფეხ შემოვიარეთ და ვიპოვეთ ისეთი 
ადამიანები, რომლებიც პროექტში უანგაროდ 
ჩაერთვებოდნენ: თავიდანვე ნათელი 
იყო როგორც ორგანიზაციის სურვილი, 
ადგილობრივების დახმარებით მოგვა-
რებულიყო პრობლემები, ისე შეხვედრების 
მონაწილეთა ძალისხმევა, გააქტიურებულიყვ-
ნენ და მუნიციპალიტეტებისთვის მეტი 
მოეთხოვათ. 

ადგილობრივმა მოქალაქეებმა ყველაზე 
კარგად იციან, სოფელს რა სჭირდება: 
გარეგანათების ქსელის მოწესრიგება, საბავშვო 
ბაღის რეაბილიტაცია, გზის საფარის დაგება, 
წყლის სისტემის აღდგენა თუ სხვა რამ. საბჭოში 
შერჩეულმა პირებმა ორგანიზაციის მიერ 
ჩატარებული ტრენინგების შემდეგ გამოკითხეს 
თანასოფლელები, თანაქალაქელები და 
პრიორიტეტების მიხედვით დალაგებული 
პრობლემების ჩამონათვალი მოგვაწოდეს, 
ჩვენ კი ადვოკატირების მიზნით ადგილობრივ 
თვითმმართველობებს გადავუგზავნეთ. 

შედეგად, 2019 წელს სხვადასხვა 
მუნიციპალიტეტმა ჩვენი სამოქალაქო 
საბჭოების ადვოკატირების შედეგად 
მილიონობით ლარის ღირებულების 
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტი 
განახორციელა.

ეს არასრული ჩამონათვალია განხორ-
ციელებული პროექტებისა, სულ კი ჯამში 53 
ინფრასტრუქტურული საჭიროება მოგვარდა. 
დეტალური ინფორმაცია საბჭოების საქმიანობის 
შესახებ საზოგადოებას ჩვენი ორგანიზაციის 
ვებ-გვერდის მეშვეობით გავაცანით. 

ხალხისთვის ხალხთან ერთად -„საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველოს” სამოქალაქო 
საბჭოები 
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კარგმა სასტარტო მდგომარეობამ გვიბიძგა, 
რომ საბჭოების საქმიანობის არეალი ჩვენი 
ორგანიზაციის რეგიონული ოფისებისა და 
წარმომადგენლობის გაზრდის პარალელურად 
გაგვეფართოებინა - ახალციხისა და თელავის 
ოფისების კოორდინატორების, თამუნა უჩიძისა 

და გიორგი ბიძინაშვილის, ასევე გორში 
ჩვენი წარმომადგენლის, ბაჩო ხუციშვილის 

დახმარებით ხმა მივაწვდინეთ იმ ადამიანებს, 
ვისაც ადარდებთ სოფლების, დაბების, 
დასახლებების ყოველდღიურობა, არსებული 
კომუნალური პრობლემები. შეიძლება 
თამამად ითქვას, რომ სამოქალაქო საბჭოებს 
ზემოჩამოთვლილი ახალი რეგიონებიდან 
კარგი თანამოაზრეები შეემატნენ, 
შედეგად, წინა  წელთან შედარებით, 
2019 წლის ბოლოს სამოქალაქო 
საბჭოების მიერ იდენტიფიცირებული 
და ადვოკატირებისთვის წარდგენილი 
პრობლემების რაოდენობა თითქმის 
გასამმაგდა. იმედი გვაქვს, რომ 2020 წელს 
მათი უმრავლესობა გადაიჭრება ადგილობ-
რივი თვითმმართველობების მუშაობის 
შედეგად. 

ცხადია, 2020 წელი კიდევ უფრო აქტიური 
იქნება ახალი ადამიანების, სამოქალაქო 
აქტივისტების მოძიებისა და საბჭოებში 
მათი ჩართვის თვალსაზრისით - ამ მიზნით 
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უკვე დავგეგმეთ ყოველთვიური გასვლები 
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სოფლებში და 
ამასთან, სულ მცირე, ორ რეგიონში ქვემო 
ქართლსა და გურიაში ჩამოვაყალიბებთ 
სამოქალაქო საბჭოებს. 

ერთგვარ ტრადიციად იქცა ჩვენი საბჭოების 
შეკრება - სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრებ წევრებს 
შესანიშნავი საშუალება აქვთ, რამდენიმე დღის 
განმავლობაში უკეთ გაიცნონ ერთმანეთი, 
დაგეგმონ მომდევნო ღონისძიებები, გაიგონ 
სხვა რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეების 
საჭიროებების შესახებ. 2019 წელს ასეთ 
შეკრებას ბორჯომში ვუმასპინძლეთ. 

მოხარულები ვართ, რომ ადგილობრივ 
თვითმმართველობებში დამატებითი 
ძალისხმევის გარეშე დაინახეს საბჭოებთან 
მჭიდრო ურთიერთობის აუცილებლობა: 
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 
ორგანოებისთვის ეს ეფექტიანი გზა 
აღმოჩნდა ადგილობრივი მოსახლეობის 
პრობლემების უკეთ გასაგებად და ბიუჯეტში 
გასათვალისწინებლად. იმედი გვაქვს, რომ 
მსგავსი დამოკიდებულება შემდგომშიც 
გაგრძელდება, რადგან ჩვენი სამოქალაქო 
საბჭოების ერთადერთი მიზანი მუნიციპალური 
რესურსებით ხალხის დახმარებით ხალხის 
პრობლემების მოგვარებაა. 
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#ძალაევროპაშია 
2019 წელს კამპანიის მასშტაბურობის გაზრდა და დასავლეთთან ინტეგრაციის იდეის გარშემო 
მეტი მოკავშირის გაჩენა დავისახეთ მიზნად. ამ წლის საუკეთესო შედეგადაც სწორედ  
მხარდამჭერების მაქსიმალურ ჩართულობას,  კამპანიაში მათი როლის სწორად წარმოჩენას და 
სამიზნე აუდიტორიასთან მათი კონტაქტის პროდუქტიულობას ვთვლით.

ამ წელს უფრო მეტნი გავხდით და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების ჩართულობამ 
კამპანიას მეტი მრავალფეროვნება შესძინა. საყვარელი არტისტების თანხლებით რეგიონებში 
მოსახლეობასთან შეხვედრები  უფრო დასამახსოვრებელი და სახალისო ხდება. მათთან 
უშუალო საუბრები, სოფლად მცხოვრებ ადამიანებს საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვის  
საშუალებას აძლევს.

გაზაფხულსა და ზაფხულში 6 რეგიონის მოვლა შევძელით. ვეწვიეთ გურიის, იმერეთის, კახეთის, 
სამეგრელოს, აჭარისა და შიდა ქართლის სოფლებსა და ქალაქებს. შეხვედრები იმართებოდა 
როგორც ფორმალურ გარემოში - ახალგაზრდებთან უნივერსიტეტებში, მასწავლებლებთან 
სკოლებში, ასევე, არაფორმალურად,  საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში - სოფლის 
სკვერებში, ბაზრებში, მოსახლეობის ეზოებში,  რათა საუბრები უფრო ცოცხალი და ორგანული 
ყოფილიყო. 
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ამ წელს  საზოგადოებასთან ერთ-ერთი საკომუნიკაციო ფორმა გამოფენებიც გახდა. ბათუმში, 
ქუთაისში, ზუგდიდსა და ფოთში საარქივო მასალების გამოფენები მოვაწყვეთ, თემატურად, 
იმის გათვალისწინებით, თუ რა ბმა და ისტორია გააჩნია თითოეულ კუთხეს  ევროპასთან. 

სოციალური მედია წელსაც დატვირთული იყო. ჩვენმა გამომწერებმა რეგიონებში სტუმრობების 
ღონისძიებებთან ერთად, ბევრი უჩვეულო და სპონტანური ამბავიც შეიტყვეს. ამ მხრივ ყველაზე 
გამორჩეული კამპანიის აქტივობების დაგეგმვის გასვლითი შეხვედრა აღმოჩნდა კახეთში, 
რომელიც მსახიობ, ანა ჩირაძის და პოპულარულ პროექტ “მასტერ შეფის” წამყვან, კონსტანტინე 
თედელურის სპონტანური ქორწილით დასრულდა. “ყველაზე ევროპული” ხელისმოწერის 
კადრები პირველად #ძალაევროპაშიას გვერდის მომწონებლებმა ნახეს - ვიდეომ 500 000 ნახვა 
და 1000-ზე მეტი დადებითი კომენტარი დააგროვა. 
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სოციალური მედიისთვის მომზადდა 12 ვიდეო რგოლი, სადაც იდეის მხარდამჭერები: ნინო 
ანანიაშვილი, ნინო სუხიშვილი, დათო ტურაშვილი, ლაშა ბუღაძე, გელა ჩარკვიანი, ლაშა 
ბაქრაძე, პაატა შამუგია, ეკა ჩხეიძე, დათუნა ალადაშვილი საუბრობენ, თუ რატომ ირჩევენ 
ევროპას და რუსული ოკუპაციის და მომძლავრებული პროპაგანდის წინააღმდეგ გამოხატავენ 
პროტესტს. მათ შორის საკმაოდ პოპულარული აღმოჩნდა ჟურნალისტის და ჩვენი კამპანიის 
ერთგული მხარდამჭერის დათო ლიკლიკაძის ვიდეოები, რომელიც მოულოდნელად სტუმრობდა 
და ევროპის სიკეთეებზე ესაუბრებოდა ქუთაისელ მეწაღეს, დალაქს, სტომატოლოგს, ბაზარის 
მოვაჭრეებს, ავტობუსის მგზავრებს და სხვა კოლორიტებს. 
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კამპანიის სატელევიზიო მხარდაჭერა ამ წელსაც აქტიურად მიმდინარეობდა.  განხორციელებული 
პროექტები, რომლებიც ცენტრალურ და რეგიონულ ტელევიზიებში რუბრიკების სახით 
ჩაეშვა, მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს კონკრეტული სიკეთეების წარმოჩენას და ზოგადად, 
ევროინტეგრაციის თემის  საზოგადოებაში პოპულარიზებას. 

ტელეკომპანია “იმედის” დილის გადაცემის  სპეციალურ რუბრიკას სახელწოდებით „ძალა 
ევროპაშია“ კარგი გამოხმაურება მოჰყვა. ჩვენს მიერ შეთავაზებული იდეა  წამყვანებმა კარგად 
მოირგეს და კამპანიის ცნობად მხარდამჭერებთან ერთად ქუჩის გამოკითხვები საქართველოს 
სხვადასხვა ქალაქებში მოაწყვეს, შეკითხვით: „რუსეთი თუ ევროპა?!“

წინა წლის წარმატებული პროექტი აჭარის ტელევიზიის დილის გადაცემაში 2019 წელსაც 
განვაგრძეთ. ამჯერად, ყოველკვირეულმა რუბრიკამ “ძალა ევროპაშია” მაყურებელს, 
წარმატებულ სტუდენტებთან ერთად, ახალგაზრდა ბიზნესმენებიც გააცნო, რომლებმაც საკუთარი 
პროდუქციის ევროპაში რეალიზება შეძლეს.

უკვე მესამე წელია წარმატებულად და უწყვეტად მიმდინარეობს ქუთაისის რადიო “ძველ 
ქალაქში” გადაცემათა ციკლი „ვილიკლიკოთ ევროპაზე“ დათო ლიკლიკაძესთან ერთად, 
სადაც სასაუბროდ სხვადასხვა სფეროში ევროპასთან კავშირის მქონე სტუმრებს ეპატიჟება და 
მათ გამოცდილებას მსმენელებს უზიარებს. 

კამპანიის ფარგლებში წელსაც, უკვე ტრადიციად ქცეული 2008 წლის ომის თემატიკის კედელი 
მოვხატეთ, ამჯერად ლოკაცია სიმბოლურად გორში შევარჩიეთ და გაგოშას ემოციური სტენსილი 
ომის დროს ნატყვიარ კედელს მოვარგეთ. 
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ჩვენ აქტიურად ვგეგმავთ განსხვავებულ ნაბიჯებს თემის აქტუალობისთვის და საზოგადოების 
ცნობიერების ამაღლებისთვის, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია გავიგოთ საზოგადოების აზრი, თუ  
რას ფიქრობენ ისინი ჩვენი ქვეყნის ევროიტეგრაციის შესახებ. ამისათვის კი ერთ - ერთ მარტივ 
გზას, ქუჩის აქცია/გამოკითხვას მივმართეთ და თბილისსა და რეგიონებში გავავრცელეთ 3000-
მდე გაზეთი, რომელშიც მარტივ ენაზე იყო ახსნილი, თუ რატომ არის ჩვენი ქვეყნისთვის უმჯობესი 
ევროატლანტიკური კურსი, რა ზიანს გვაყენებს რუსეთი და როგორ შეგვიძლია თითოეულმა 
მოქალაქემ  წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის სწორ არჩევანში. 

წლის შემაჯამებელ ღონისძიებად კვლავ ვახშმის ფორმატი შევარჩიეთ, სადაც კამპანიის შედეგები 
ელჩებთან, არტისტებთან, ჟურნალისტებთან, მწერლებთან ერთად განვიხილეთ.
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პიარ პროექტები 
„არაჩვეულებრივი გამორჩენა”

2019 წელს კორუფციის სხვადასხვა ფორმებზე, არაფორმალურ მმართველობაზე, სასამართლო 
სისტემაში არსებულ გამოწვევებზე, საარჩევნო პრობლემებსა თუ დეზინფორმაციის თემებზე 
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ანიმაციური ფილმების სერიალით ვცადეთ, სადაც 
ყველა ის აქტუალური მიმართულება წარმოჩინდა სარკასტულ-იუმორისტულ სტილში, რაც ჩვენი 
ქვეყნისთვის გამოწვევას წარმოადგენს. მულტსერიალს სახელწოდებაც შესაბამისი შევურჩიეთ 
- “არაჩვეულებრივი გამორჩენა”, სადაც მთავარი გმირის, ზაურიკოს ირგვლივ ვითარდება 
მოვლენები. პირველ 12 სერიას სოციალურ ქსელში საკმაოდ კარგი გამოხმაურება მოჰყვა, რამაც 
უკვე მეორე სეზონის 20 დამატებითი სერიის მომზადება გადაგვაწყვეტინა. მეტი აუდიტორიის 
მოცვისთვის ვიზრუნეთ იმაზეც, რომ სერიალი ტელემაყურებლისთვისაც  ხელმისაწვდომი 
ყოფილიყო - ეს შესაძლებლობა ტელეკომპანია “პირველმა” მოგვცა. გამოხმაურებებით 
შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რომ პერსონაჟებმა მაყურებელი არსებულ რეალობაზე და კორუფციით 
გამოწვეულ ნეგატიურ გავლენებზე დააფიქრა.

კორუფციის შესახებ ფილმების კონკურსი

კორუფციის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით 3-წუთიანი ფილმების კონკურსი 
გამოვაცხადეთ რადიო “თავისუფლებასთან” თანამშრომლობით. მთავარი ინტერესის საგანი 
იყო კორუფციის სხვადასხვა ფორმების მარტივი გზით წარმოჩენა და იმ ზიანის დემონსტრირება, 
რაც კორუფციას ქვეყნის განვითარებისთვის მოაქვს. ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანი იყო, ერთის 
მხრივ, იმ საზოგადოებრივი აღქმის გაანალიზება, რომელიც ამ თემასთან დაკავშირებით არსებობს, 
მეორეს მხრივ, კი ფილმზე მომუშავე გამოცდილი თუ დამწყები პროფესიონალების კრეატიული 
მიდგომების ინფორმაციის გასავრცელებლად გამოყენება. გამოცდილი რეჟისორებისა და 
პროფესიონალებისგან შემდგარმა ჟიურიმ 31 საკონკურსო ფილმიდან მეორე ტურისთვის 10 
ფილმი შეარჩია, გამარჯვება კი ფინალურ ეტაპზე სამმა ფილმმა მოიპოვა. ფულადი პრიზები 
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გამარჯვებული ფილმების - „კორუფციის ფასი“, „ვახშამი“, „კორუფციონერი“ - ავტორებს 
ანტიკორუფციული კვირეულის ფარგლებში 11 დეკემბერს გამართულ საზეიმო ღონისძიებაზე 
გადავეცით. სამიდან ორი გამარჯვებული ახალბედა რეჟისორი აღმოჩნდა რეგიონებიდან, 
მათთვის ჩვენი კონკურსი სამომავლო საქმიანობის გააქტიურების კარგ მოტივაციად იქცა.  
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კონკურსი „როგორ დავწეროთ საგამოძიებო ნაშრომი“

ანტიკორუფციული კვირეულის ფარგლებში 
კიდევ ერთი კონკურსის „როგორ დავწეროთ 
საგამოძიებო ნაშრომი“ გამარჯვებულები 
გამოვავლინეთ. კონკურსი ჩვენი ორგანიზაციის 
ინიციატივით კავკასიის უნივერსიტეტის მედია 
სკოლის სტუდენტებისთვის გამოცხადდა. ვიდრე 
საკონკურსო მასალის მომზადებას შეუდგებოდ-
ნენ, სტუდენტებს ლექცია/ტრეინინგები ჩვენი 
ორგანიზაციის ანალიტიკოსებმა ჩაუტარეს, რაც 
მათ ინფორმაციის მოძიებაში, გადამუშავებაში 
და საბოლოო პროდუქტისთვის საინტერესო 
ფორმის მიცემაში დაეხმარა. გამარჯვებულს 
წამახალისებელი ფულადი ჯილდო, მონაწილეებს 
კი სიმბოლური საჩუქრები გადაეცათ. 

“სამართალი ტაქსით დადის”

სასამართლოში არსებულ პრობლემურ თემებზე მოკლე სკეტჩების გზით, მარტივი და ცოტა 
სახალისო ენით ვცადეთ საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა. პროფესიონალი მსახიობების 
ჩართულობით, ვეცადეთ მაყურებელი იმ გამოწვევებზე დაგვეფიქრებინა, რაც მრავალი წელია 
სასამართლო სისტემაში არსებობს და შეიძლება თითოეულ მოქალაქეს დაბრკოლებად ექცეს 
სამართლის ძიების გზაზე. ვიდეოები ფართო საზოგადოებამდე მივიტანეთ, როგორც  ჩვენი 
სოციალური ქსელების, ისე ტელევიზიის მეშვეობით. ამ შემთხვევაშიც მადლობას ვუხდით 
ტელეკომპანია “პირველს” თანამშრომლობისთვის. 
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“ანტრაქტი”

სატელევიზიო პროექტი -  “ანტრაქტი” აჭარის ტელევიზიასთან თანამშრომლობით მოვამზადეთ. 
13 ეპიზოდიანი გადაცემათა ციკლის მიზანი იყო ცნობილი ქართული ლიტერატურული 
ნაწარმოებების დღევანდელობის ჭრილში გაანალიზება და იმ პარალელების ხაზგასმა, რაც 
დღესაც პრობლემურია და გამოწვევას წარმოადგენს ჩვენი საზოგადოებისთვის. იდეის ავტორები 
და გადაცემის წამყვანები დრამატურგი, ბასა ჯანიკაშვილი და თითების თეატრის ხელმძღვანელი, 
ბესო კუპრეიშვილი შეეცადნენ თეატრალური ელემენტების გამოყენებით იმპროვიზირებულ 
სცენაზე გამოესახათ მთავარი გზავნილები და პარალელურად, დისკუსიის ფორმატში  სტუმართან 
ერთად ემსჯელათ ისეთ პრობლემურ საკითხებზე, როგორიცაა სასამართლო, ქვეყნის საგარეო 
კურსი, კორუფცია, მმართველობის ხარვეზები და ა.შ.

სამოქალაქო აქტივიზმი 

2019 წელი განსაკუთრებით აქტიური აღმოჩნდა 
სამოქალაქო აქტივიზმში ჩვენი ჩართულობის 
კუთხით გამომდინარე იმ საპროტესტო 
მოძრაობიდან, რაც საზოგადოებაში ე.წ. 
“გავრილოვის ღამეს” განვითარებულმა 
ძალადობრივმა მოვლენებმა გამოიწვია. 
აქციების შედეგად მოპოვებული დაპირების 
ხელისუფლების მხრიდან შეუსრულებლობამ, 
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რაც  პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლაზე 
უარის თქმას უკავშირდებოდა, პროტესტის 
ახალი ტალღა განაპირობა. ამ მოვლენების 
კვალდაკვალ არაერთხელ გამოვხატეთ ჩვენი 
პროტესტი აქციებსა თუ პერფორმანსებში 
ჩართულობით. პროპორციული არჩევნების 
მოთხოვნით გამართულ მრავალრიცხოვან 
მიტინგზე სიცივეში მოსულ არაერთ მოქალაქეს 
კი ცხელი ყავით და ჩაით გავუმასპინძლდით. 

512019 წლის საქმიანობის ანგარიში



სტაჟირება ჩვენთან - პროფესიული განვითარების შანსი  
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ 2019 წელსაც წარმატებით განაგრძო 
სტაჟირების პროგრამა სტუდენტებისთვის -  წლის განმავლობაში 3-ჯერ გამოცხადებული 
კონკურსის შედეგად ჩვენთან 3-თვიანი საქმიანობის შესაძლებლობა ჯამში 46 ახალგაზრდას 
მიეცა. 

სტაჟირების მიმართ ინტერესი ყოველთვის ძალიან მაღალია და ამას ადასტურებს კონკურსში 
მონაწილეთა შარშანდელი მონაცემებიც, რაც 521 შეადგენდა.  

ჩვენ გუნდთან ერთად მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება კონკურსის შედეგად შერჩეულმა 
ახალგაზრდებმა შეიძინეს როგორც თბილისის, ისე რეგიონალურ (ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი, 

თელავი, ახალციხე) ოფისებსა და საქართველოს პარლამენტში, სადაც ჩვენი ორგანიზაცია 
ადგილზე საკუთარი ოფისით არის წარმოდგენილი. 

ჩვენთან სტაჟირება სტუდენტებს პროფესიული კარიერის დაწყებისთვის კარგ შანსს აძლევს. 
ამის დასტური ისიც არის, რომ შარშან კიდევ 2 სტაჟორი დასაქმდა ჩვენს ორგანიზაციაში. ამით 
2019 წელს 11-მდე გაიზარდა იმ თანამშრომელთა რაოდენობა, რომლებმაც ჩვენს გუნდში თავი 
სტაჟირების პროგრამიდან დაიმკვიდრეს.

ამ პროგრამით მიღებულ სარგებელზე თავად მოგვითხრობენ ახალგაზრდები:

გიორგი ყარალაშვილი

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ გუნდთან 

პირველად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე დამკვირვებლის 

სტატუსით მქონდა შეხება და ამ დროიდან პირადი გამოცდილებით 

დავრწმუნდი მათ პროფესიონალიზმსა და ჩემი აზრით, მათ 

უმთავრეს ღირსებაში, მიუკერძოებლობასა და ღიაობაში.

2019 წელს კი სტაჟირების პროგრამის მეშვეობით უშუალოდ ჩავერთე 

მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში. ორგანიზაციის შიდა ტრენინგებმა 

და TI-ს გუნდთან ერთად მუშაობამ მომცა საინტერესო გამოცდილება 

- პრაქტიკული ცოდნა და ახალი უნარები. ანტიკორუფციული 

მონიტორინგის და სხვადასხვა სახის ანგარიშების მომზადებასთან 
ერთად, ასევე ვეხმარებოდი კამპანიის #ძალაევროპაშია გუნდს.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ საქმიანობა, დარწმუნებული ვარ, უდიდეს 

პოზიტიურ როლს ითამაშებს სამომავლოდ პროცესების განვითარებაში.
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ქეთევან ქარდავა 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ საპარლამენტო 
სტაჟირების პროგრამაში 2019 წლის იანვარში ჩავერთე და 6 თვის 

განმავლობაში საკანონმდებლო ორგანოს, მათ შორის, კომიტეტების 
საქმიანობის სპეციფიკას ადგილზე ვეცნობოდი, რაც ჩემთვის, როგორც 

საჯარო  მმართველობის ბაკალავრისთვის და მომავალი საჯარო 

მოხელისთვის მეტად ღირებული აღმოჩნდა. სტაჟირების მანძილზე, 

აქტიურად ვიღებდი მონაწილეობას ტრენინგებში, ჩართული ვიყავი  
სხვადასხვა ტიპის კვლევაში,  ვესწრებოდი  პარლამენტის პლენარულ 
და საკომიტეტო   სხდომებს. 

ამჟამად  USAID-ის პროექტის GGI-ის ანაზღაურებადი სტაჟიორი ვარ 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო შიდა კონტროლის 

დეპარტამენტში, სადაც ნამდვილად გამომადგა ის უნარები და ცოდნა, რაც საპარლამენტო 

სტაჟირების ფარგლებში დავაგროვე. ვფიქრობ, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-

საქართველო“ არის ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი, სადაც მოტივირებულ ახალგაზრდებს 
განვითარების შესაძლებლობა ეძლევათ. 

ლიკა ხუციბერიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების მესამე კურსელმა „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველოში“ სტაჟირება 2019 წლის სექტემბერში 
დავიწყე. 3 თვის განმავლობაში სხვადასხვა ტიპის საქმიანობის 
შესრულება მიწევდა - ვეცნობოდი და ვაანალიზებდი  დოკუმენტებსა 
და მონაცემებს ოფიციალური პირებისა და სხვადასხვა კომპანიების 
შესახებ, რომლის მიზანიც ინტერესთა კონფლიქტების, კორუფციული 
ფაქტებისა და პროცედურული დარღვევების გამოვლენა იყო. 

მინდა აღვნიშნო, რომ სამუშაო პროცესმა ჩამომიყალიბა ობიექტური 
ინფორმაციის სწორად და სწრაფად მოძიების უნარები, გავიგე ისეთი 
წყაროების არსებობის შესახებ, რომლებიც მანამდე არც კი მსმენოდა. 
ჩემი ცნობიერების არეალი ახლა გაცილებით უფრო ფართოა, რაც 

არა მხოლოდ პრაქტიკული მუშაობის, არამედ ორგანიზაციაში მომუშავე ადამიანებთან 
ურთიერთობის დამსახურებაცაა. საერთო ჯამში, აღნიშნული სტაჟირება, როგორც 
კარიერული, ისე პირადი ზრდისთვის შესანიშნავი გამოცდილება იყო. 
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ნანა შამათავა

გასულ წელს დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო პროგრამა და ამჟამად 
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში ვსწავლობ საკონსტიტუტიო 
სამართალს. უცხოეთში სწავლის გაგრძელებამდე,  სტაჟირების 
რამდენიმე პროგრამაში მივიღე მონაწილეობა, თუმცა მათგან  
ყველაზე დასამახსოვრებელი გამოცდილება „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა-საქართველოში“ გატარებული 3 თვეა. 

საინტერესო ადამიანების გარემოცვაში საკუთარი პროფესიული 
ინტერესების რეალიზება მოვახდინე, რამაც პოზიტიური როლი შეასრულა 
ჩემი როგორც პიროვნული, ისე კარიერული განვითარებისთვის. 
ვთვლი, რომ საქართველო ამჟამად უამრავი გამოწვევის წინაშე დგას 

და არასამთავრობო სექტორის აქტიურობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ პრობლემებთან 
გასამკლავებლად. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ვგეგმავ თავადაც აქტიურად ჩავერთო 
არასამთავრობო სექტორის საქმიანობაში.

ნატალი ჭუმბურიძე 

ყოველთვის აღფრთოვანებული ვიყავი იმით, თუ რამხელა შრომასა და 
ძალისხმევას დებს “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო” 

ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში. სწორედ ამიტომ 
გადავწყვიტე ამ ორგანიზაციაში სტაჟირება, რამაც მთელი ჩემი 
ცხოვრება შეცვალა და განმავითარა, როგორც პიროვნულად, ისე 
პროფესიულად. 

საოფისე სტაჟირების განმავლობაში ვიმუშავე დოკუმენტებზე, 
რომლებიც ეხებოდა მედიას, კორუფციასა და ეკონომიკას. აქ 
მიღებულმა გამოცდილებამ  ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები 
სრულიად განსხვავებული პრიზმიდან დამანახა, ასევე მასწავლა, 
თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს გუნდურ მუშაობასა და პროფესიულ 
ეთიკას წარმატების მიღწევაში. 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოში“ მიღებულმა ცოდნამ გამიხსნა გზა საუკეთესო 
ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციაში სამუშაოდ. უკვე 6 თვეა, რაც სტაჟირებას 
გავდივარ პროექტ ENPARD-ში. ვფიქრობ, რომ ჩემი წარმატების საწინდარი სწორედ 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოში“ მიღებული გამოცდილება და შეძენილი 

უნარ-ჩვევებია. 
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სალომე კუბლაშვილი

,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ ქუთაისის 
რეგიონულ ოფისში სამი თვის განმავლობაში მომეცა საშუალება, რომ 
აქტიურად ჩავრთულიყავი ორგანიზაციის საქმიანობაში. როგორც 
მომავალ იურისტს, მიზნად მქონდა უნივერსიტეტში მიღებული 
თეორიული ცოდნის შესაბამისი პრაქტიკული გამოცდილება მიმეღო. 

თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ სტაჟირების პერიოდში ამ მიზანს 
მივაღწიე - ბევრ ისეთ იურიდიულ საქმესთან მომიხდა შეხება და 
იურისტების დახმარებით ისეთი სამართლებრივი აქტების მომზადების 
საშუალება მომეცა, რომლებთანაც მანამდე შეხება არასდროს მქონია 
და ვფიქრობ,  სხვაგან ვერც შევძლებდი იმ დონეზე დავუფლებოდი 

საკუთრებასთან და შრომით დავებთან დაკავშირებულ პროცესუალურ საკითხებს, როგორც 
ეს ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ გუნდის დახმარებით მოვახერხე. 

განვლილ სტაჟირებას   როგორც პროფესიული, ისე პიროვნული განვითარების კუთხით ერთ-
ერთ საუკეთესო პერიოდად შევაფასებდი, რომლის განმავლობაშიც მიღებულ ცოდნას დღესაც 
აქტიურად ვიყენებ ჩემს საქმიანობაში.

სალომე მარგველაშვილი

მჯერა, რომ ახალგაზრდები ქვეყნის იმ ნაწილს წარმოადგენენ, 
რომელთაც რეალურად შეუძლიათ მდგომარეობის სასიკეთოდ 
შეცვლა. ქვეყანაში არსებული ინსტიტუტები ხელს უნდა უწყობდნენ 
ახალგაზრდების ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
და უნდა ითვალისწინებდნენ მათ იდეებს. ჩემთვის „საერთაშორიო 
გამჭვირვალობა-საქართველო“ იქცა იმ ორგანიზაციად, რომელმაც 
ამის საშუალება მომცა. 

სტაჟირების დროს  მომიწია მედია თავისუფლების შესახებ  ანგარიშის 
მომზადების პროცესში ჩართვა, რამაც ბევრად კარგად დამანახა 

ის პრობლემები, რომლებიც საქართველოში ამ მხრივ იკვეთება. მკაფიოდ და კონკრეტული 
მაგალითების შესწავლით გავაანალიზე ისიც, თუ რამდენად მძიმედ შეიძლება ვიწვნიოთ 
კორუფციის შედეგები. ეს მართლაც უნიკალური გამოცდილება იყო.  
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ნათია ნიკვაშვილი 

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა- საქართველოს” სათაო ოფისში 

სტაჟირების გავლის შესაძლებლობა 2019 წელს მომეცა, რა დროსაც  
ის პრაქტიკული ცოდნა და გამოცდილება შევიძინე, რაც პროფესიული 

წარმატებისთვის, ვფიქრობ, ფასდაუდებელია. 

მოხარული ვარ, რომ მქონდა შესაძლებლობა, უკეთ გავცნობოდი 

და მცირე წვლილი შემეტანა ისეთ აქტუალურ პროცესში, როგორიც 

მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმაა, ასევე, ნათლად დამენახა 

სისტემაში არსებული ხარვეზები და მათი გამოსწორების აუცილებლობა.  

სტაჟირების პროგრამა პიროვნული უნარების განვითარებაშიც 

დამეხმარა - ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ოფისის მეგობრულმა გარემომ, გუნდის 

თითოეული წევრის პროფესიონალიზმმა. ვფიქრობ, სტუდენტისთვის მნიშვნელოვანი 

მოტივატორია ასეთ გარემოში მოხვედრა. 

სტაჟირების დასრულების შემდეგ სწავლა ჰელსინკის უნივერსიტეტში განვაგრძე, სადაც სემესტრის 

წარმატებით დასრულება ორგანიზაციაში შეძენილმა უნარებმა გამიმარტივა. ამასთან, მიღებული 

გამოცდილება დამეხმარა კვლევითი ნაშრომის წერის პროცესში, რომლის წარსადგენადაც  

კანადის კარლტონის უნივერსიტეტში მიმიწვიეს. ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის სამ 

თვეს შევაფასებდი, როგორც ჩემი ცხოვრების ძალზე ნაყოფიერ და საინტერესო პერიოდს.

თიკა ტაბიძე 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოში“ ადმინისტრაცი-
ული და ანალიტიკური საქმიანობის შედეგად მომეცა შესაძლებლობა 
კვლევის მეთოდების, ინფორმაციის მოპოვებისა და დამუშავების 
შესახებ თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში გამეუმჯობესებინა. მედიის 
გუნდთან მუშაობამ უკეთესი წარმოდგენა შემიქმნა, თუ რამხელა შრომა 
დევს კვლევის მომზადებაში.

პროფესიული უნარების განვითარებასთან ერთად, „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა -  საქართველოს“ გუნდთან მუშაობამ მეტად 
დაკვირვებული და პასუხისმგებლიანი გამხადა,   ქვეყანაში მიმდინარე 
აქტუალურ საკითხებში ორგანიზაციის ჩართულობამ კი  ჩემში 
სამოქალაქო თვითშეგნება გაზარდა. 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოში“ გატარებული სამი თვე უდავოდ შეუცვლელი 
გამოცდილება იყო. სტაჟირების პროგრამის დასრულების შემდეგ სწავლა გერმანიაში 
განვაგრძე, სადაც ორგანიზაციაში მიღებული გამოცდილება და მისი რეპუტაცია  მომავალი 
ნაბიჯების წარმატებით განხორციელებაში დამეხმარა. 

56 საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო



ლიკა ცინცაძე

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ბათუმის 
ოფისში გავლილი სტაჟირების პროგრამა საუკეთესო გამოცდილება 
იყო თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოსაყენებლად. 3 თვის 
განმავლობაში  შევისწავლე სხვადასხვა საჯარო ბაზაზე მუშაობა, 

ვიმუშავე სხვადასხვა კვლევაზე - ყოველი ახალი პროექტი  ახალი 
გამოწვევა იყო, რადგან უნივერსიტეტში შესრულებული კვლევებისგან 
განსხვავებით, აქ შესრულებულ კვლევას პრაქტიკული დანიშნულება 
ჰქონდა და მნიშვნელოვან საქმეს ემსახურებოდა. 

მთავარი, რაც ამ სტაჟირების პროგრამამ მომცა, იყო ის, რომ 
დავუახლოვდი ადგილობრივ პოლიტიკას, შევისწავლე სხვადასხვა 

თანამდებობის პირის პოლიტიკური თუ ბიზნესინტერესები და გავეცანი ადგილობრივი 
ხელისუფლების  მუშაობის სპეციფიკას. საუკეთესო გამოცდილება კი ორგანიზაციის 
თანამშრომლებთან ურთიერთობა იყო, რადგან მუდმივად ვგრძნობდი მხარდაჭერას და 
მათთან მუშაობით ყოველდღიურად რაღაც ახალს ვიძენდი. 
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პროექტებს მიღმა აქტიურობა 

დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“ 2019 წელს, უკვე მესამედ ჩაერთო „უთვალავი 
ჭრელი წინდის“ კამპანიაში, როცა მთელი მსოფლიო დაუნის სინდრომის მქონე პირთა უფლებების 
დასაცავად ერთიანდება. ჩვენ გვჯერა, რომ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს თავიანთი 
წარმატებით საზოგადოების განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა შეუძლიათ.  

#ჩვენარვითვლითქრომოსომებს

“საქართველო თამბაქოს კვამლის გარეშე”
ჩვენი ორგანიზაცია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას საგანგებო ყურადღებას 
უთმობს და ცდილობს, რომ ყველა შესაძლო ფორმით ჩაერთოს შესაბამის კამპანიებში. 2019 
წელს გავხდით კეთილი ნების ელჩები და სიამოვნებით შევუერთდით კამპანიას „საქართველო 
თამბაქოს კვამლის გარეშე“.
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დედამიწის დღე
25 აპრილს დედამიწის დღე აღვნიშნეთ. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ“ 
კამპანიის #უთხარიარაპლასტმასს ფარგლებში არჩევანი ეკოლოგიურად სუფთა ქაღალდის 
ჭიქებზე გააკეთა, დედამიწის დღე კი მახათას მთაზე კვიპაროზის ხის დარგვით აღნიშნა. 

#ერთადვიზრუნოთგარემოზე
#მოვუაროთდედამიწას

დასუფთავების აქციები
მესტიის რაიონის სოფელ ხაიშში სტუმრობისას ჩვენი თანამშრომლების ყურადღება მდინარე 
ენგურის დაბინძურებულმა სანაპირომ მიიქცია. როგორც აღმოჩნდა, ქაოტური ნაგავსაყრელი 
ადგილობრივ მოსახლეობასაც აწუხებდა -  სოფელში რამდენიმე ურნა იყო განთავსებული, 
თუმცა იმის გამო, რომ დაგროვილი ნარჩენები არ გაქონდათ, ნაგავი პირდაპირ ხევში, მდინარე 
ენგურის ნაპირზე იყრებოდა. მას შემდეგ რაც ეს პრობლემა გავახმაურეთ და მესტიის მერიას მისი 
უსწრაფესად მოგვარება ვთხოვეთ, ნაგავსაყრელად ქცეული ენგურის სანაპირო დასუფთავდა, 
ნარჩენების გატანის ინფრასტრუქტურა კი მოწესრიგდა.

ადვოკატირებასთან ერთად, დასუფთავების აქციებს თავადაც ვაორგანიზებდით. მოხალისეებთან 
ერთად ანაკლიაში ზღვის სანაპირო ზოლი ბოთლებისა და სხვა სახის ნარჩენებისგან გავწმინდეთ, 
შუახევში ზამლეთის თემში კი თამარის ისტორიულ ხიდთან მისასვლელი გზა და მიმდებარე 
ტერიტორია დავასუფთავეთ. ვფიქრობთ, რომ ასეთი აქციები მაგალითის მიმცემია და ბევრს 
დააფიქრებს ზიანზე, რასაც დაბინძურებით გარემოს აყენებს.
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ელჩები - ჩვენი სასურველი სტუმრები
რეგულარული შეხვედრები საქართველოში აკრედიტებულ ელჩებთან და ქვეყანაში სტუმრად 
მყოფ დელეგაციებთან ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. ამ მხრივ 
გამონაკლისი არც 2019 წელი ყოფილა - წლის განმავლობაში არაერთ დიპლომატს ვუმასპინძლეთ 
თბილისის ოფისში. 

ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე მოსაზრებების გაცვლასთან ერთად, ამ შეხვედრების მთავარი 
მიზანია მეგობრებს უშუალოდ პირველწყაროდან მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენი ორგანიზაციის 
საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების, მიღწევებისა თუ არსებული გამოწვევების შესახებ, 
მოვისმინოთ მათი რჩევები და დავგეგმოთ სამომავლო თანამშრომლობა. 

2019 წელს ამ ფორმატში ბრიტანეთის, ლიეტუვის, შვეიცარიის, ავსტრიის, ლატვიის, ნორვეგიის 
ელჩებს შევხვდით, ასევე პატივი გვქონდა ჩვენს ოფისში გვემასპინძლა ევროპის საკითხებში 
გერმანიის სახელმწიფო მინისტრისთვის, ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილისა და 
ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის (ODIHR) დემოკრატიის 
დეპარტამენტის ხელმძღვანელისთვის. 

ჩვენ მუდმივად ვგრძნობთ უცხოელი პარტნიორების თანადგომას და მათ გულწრფელ სურვილს 
დაეხმარონ ჩვენ ქვეყანას დემოკრატიის განმტკიცებაში. 

60 საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო



შეხვედრები სტუდენტებთან
ორიენტირი ახალგაზრდებზე - ეს ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა, 
რომელსაც აქტიურად მივსდევთ და ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებების 
სტუდენტებთან შეხვედრების გზით მუდმივი ინტერაქცია გვქონდეს მათთან, გავუზიაროთ ჩვენი 
ცოდნა და გამოცდილება, მეტი ინტერესი გავუჩინოთ დემოკრატიული პროცესების და სამოქალაქო 
აქტივიზმის მიმართ. 

ხშირად თავად ახალგაზრდებისგან მოდის მათთვის საინტერესო თემებთან დაკავშირებით 
შეხვედრის სურვილი. ასე იყო თავისუფალ უნივერსიტეტში ჩვენი აღმასრულებელი დირექტორის, 
ეკა გიგაურის სტუმრობისას, სადაც სტუდენტების თხოვნით, მოხსენების თემად სასამართლო 
სისტემაში მიმდინარე მოვლენები შეირჩა. ეკა მათ დეტალურად მოუყვა,  თუ რა ტიპის ძალისხმევას 
მიმართავს წლების განმავლობაში “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო”, რათა 
ქვეყანას კლანური მმართველობისგან თავისუფალი და მაღალი საზოგადოებრივი ნდობის მქონე 
სასამართლო ჰყავდეს. 

წლის განმავლობაში ჩვენმა აღმასრულებელმა დირექტორმა არაერთი საჯარო ლექცია 
გამართა, მათ შორის საერთაშორისო ანტი-კორუფციული აკადემიის სტუდენტებთან (კორუფციის 
თემაზე), კავკასიის უნივერსიტეტში (სასამართლოში მიმდინარე მოვლენებზე), ბაქსვუდის 
საერთაშორისო სკოლის უფროსკლასელებთან (სამოქალაქო აქტივიზმის შესახებ), ბათუმის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში კამპანია #ძალაევროპაშიას ფარგლებში (პროდასავლური კურსის 
მნიშვნელობაზე). 

ერთ-ერთი ბოლო საჯარო გამოსვლა კი ანტიკორუფციული კვირეულის ფარგლებში ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან წიგნის სახლ “ლიგამუსში” გაიმართა, სადაც ეკამ 
ვრცლად მიმოიხილა კორუფციის რა ფორმები და მასთან ბრძოლის რა ხერხები არსებობს, ასევე 
რამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოების ინფორმირება და მონაწილეობა ამ პროცესში.

612019 წლის საქმიანობის ანგარიში



ჩვენ მედიაში
მედიის ინტერესი ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობის  მიმართ მთელი წლის განმავლობაში მაღალი 
იყო, რასაც ბუნებრივად განაპირობებდა ჩვენი აქტიური პოზიციონირება საზოგადოებისთვის 
მნიშვნელოვან საკითხებზე. 

2019 წელსაც ორგანიზაციის მედიასთან ურთიერთობის ტაქტიკა იყო, რომ  რესპოდენტების 
მაქსიმალური მრავალფეროვნებით წავრმოჩენილიყავით და ორგანიზაციის ხელმძღვანელო-
ბასთან ერთად მისი ყველა თანამშრომელი ჩართულიყო ჟურნალისტებთან კომუნიკაციაში. 
ინტერვიუებთან ერთად, მედია ხშირად მოგვმართავდა ამა თუ იმ თემაზე კოსულტაციის თხოვნით 
და ჩვენი ანალიტიკოსებისგან შესაბამის განმარტებებსაც იღებდა.   

2019 წლის სტატისტიკა მეტყველებს, რომ საკმაოდ შთამბეჭდავად ვიყავით წარმოდგენილები 
როგორც ინტერნეტ და სატელევიზიო სივრცეში, ისე რადიოსა და პრესაში. 

კომპანია IPM-ის მონაცემებით, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის მედია მონიტორინგს  ახორციელებს,  
2019 წელს  მედია აქტივობის ჯამურმა მაჩვენებელმა  4 431 შეადგინა, გაშუქების ტონი კი 
უმეტესწილად ნეიტრალური იყო. 
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სოციალური ქსელები 
სოციალური ქსელების პოპულარობა დღითი დღე იზრდება და საზოგადოებამდე ჩვენი საქმიანობის 
მისატანად ამ საშუალებებს ძალიან აქტიურად ვიყენებთ. 

“ფეისბუქი” ჩვენი ორგანიზაციისთვის ინფორმაციის გასავრცელებელ ერთ-ერთ მთავარ 
პლატფორმად რჩება, სადაც ორ ოფიციალურ გვერდს ვმართავთ ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

“ფეისბუქის” საშუალებით ყოველდღიურად ვცდილობთ გამოვეხმაუროთ ქვეყანაში მიმდინარე 
აქტუალურ მოვლენებს, ვაქვეყნებთ განცხადებებს, უახლეს კვლევებს, მოკლე ვიდეო რგოლებს 
და მარტივად აღქმად ინფოგრაფიკებს, ასევე  თავს ვუყრით ჩვენი გუნდის მედიაში გასულ 
ინტერვიუებს თუ კომენტარებს. 

ინფორმაციის გავრცელებასთან ერთად, “ფეისბუქი” ჩვენთვის მოქალაქეებთან ინტერაქციის 
კარგ საშუალებასაც წარმოადგენს - მათგან შემოსულ უამრავ თხოვნას ვპასუხობთ და პრობლემის 
გადაწყვეტის კონკრეტულ რჩევას ვაძლევთ.

632019 წლის საქმიანობის ანგარიში



“ფეისბუქზე” ცალკე გვერდს ვმართავთ კამპანიისთვის „ძალა ევროპაშია”, რომლის მიზანიც 
რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლა და ევრო-ატლანტიკური კურსის პოპულარიზებაა. 

2019 წელს აქტიურად განვაგრძეთ სოციალური ქსელის - “ტვიტერის” გამოყენება, რომელიც 
“ფეისბუქს” პოპულარობით არ ჩამოუვარდება და ჩვენი საქმიანობის საერთაშორისო 
საზოგადოებისათვის უკეთ გაცნობაში გვეხმარება. “ტვიტერის” ინგლისურენოვან გვერდზე 
გამომწერების საერთო რაოდენობამ 5 722-ს გადააჭარბა, რაც წინა წელთან შედარებით 430-ით 
მეტია, ხოლო ქართულენოვანი “ტვიტერის” გამომწერებმა 2 609 შეადგინა.

აღსანიშნავია ჩვენი აქტიურობა სოციალურ ქსელ - “ინსტაგრამში”, სადაც ხშირად ვანთავსებთ 
ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობის ამსახველ ფოტომასალას და ანგარიშების ვიზუალიზაციებს, 
რითაც ჩვენი აქტიურობის უკეთ წარმოჩენას ვცდილობთ.

ორგანიზაციაში არსებული ვაკანსიების გამოსაქვეყნებლად ვიყენებთ კიდევ ერთ სოციალურ 
ქსელს - “ლინკდინს”, რომელიც სპეციალურად სამსახურის მაძიებლებისთვის არის განკუთვნილი.

ჩვენი ვებგვერდები 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” ოფიციალური ვებ-გვერდი ორენოვანია 
- ქართული და ინგლისური, პლატფორმა სექციებად არის დაყოფილი და თავმოყრილია 
ყველა ძირითადი ინფორმაცია ჩვენი გუნდის, ორგანიზაციის საქმიანობის, მისი დაფინანსების 
წყაროების და ყოველდღიური აქტივობების შესახებ. 2019 წელს მთლიანობაში 11 ანგარიში, 
164 განცხადება, სტატია და პოლიტიკის დოკუმენტი გამოვაქვეყნეთ.

მთავარ გვერდზე ასევე განთავსებულია ჩვენი შვილობილი გვებგვერდები, რომლებიც 
მნიშვნელოვან და სასარგებლო საინფორმაციო ბაზას წამოადგენს შესაბამისი მიმართულებით 
დაინტერესებული ადამიანებისა თუ ორგანიზაციებისთვის. 

Transparency.ge
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ვებპორტალი დაგეხმარებათ დეტალურად იხილოთ პარტიების შემომწირველების ვინაობა, 
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. 

ჩვენი კიდევ ერთი ვებგვერდი შეიცავს 2010 წლიდან ხელმისაწვდომ მონაცემებს საქართველოში 
რეგისტრირებულ კომპანიებზე, მათ დირექტორებსა და მფლობელებზე. მომხმარებლებს 
საშუალება აქვთ თვალი მიადევნონ, თუ როგორ იცვლებოდა კომპანიების მმართველობა და 
მფლობელობა ბოლო წლების განმავლობაში, ასევე რა კავშირები იკვეთება 

სხვადასხვა კომპანიების მესაკუთრეებსა და დირექტორებს შორის.

Politicaldonations.ge

Companyinfo.ge
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სახელმწიფო შესყიდვების მონიტორინგისთვის ეს პლატფორმა უნიკალურ საშუალებას 
წარმოადგენს. მომხმარებელს შეუძლია დეტალური ინფორმაცია მოიძიოს ტენდერების, 
თითოეული დარეგისტრირებული მიმწოდებლის და შემსყიდველის შესახებ. ვებგვერდზე ცალკე 
კატეგორიად ჯგუფდება კორუფციული რისკის მატარებელი ტენდერები. ჩვენი ვებგვერდი 
მომხმარებელს საშუალებას აძლევს შეტყობინებები ელექტრონული ფოსტის მეშვეობითაც 
მიიღონ - მაგალითად, დაინტერესებული კომპანია ვებგვერდზე დარეგისტრირების შემდეგ 
მიიღებს შეტყობინებას, როცა მის მიერ გაწეული მომსახურების/ნაწარმოები პროდუქციის ახალი 
ტენდერი გამოცხადდება. 

ვებპორტალი მიწის რეგისტრაციის პროცესში მოქალაქეთა გზამკვლევს წარმოადგენს, რათა 
მათ   ზუსტად იცოდნენ საჯარო რეესტრში წარსადგენად რა დოკუმენტები უნდა ჰქონდეთ 
ხელთ და მარტივად მიადევნონ თვალი საკუთრების რეგისტრაციის ფაზებს. საქართველოს 
არაერთ მოქალაქეს გავუწიეთ დახმარება და კონსულტაცია მიწის რეგისტრაციის საკითხებზე, 
თუმცა პრობლემის მასშტაბურობიდან გამომდინარე ასევე გადავწყვიტეთ ახალი ვებპორტალის 
მეშვეობით ყველა იმ მოქალაქის დახმარება, ვისაც ინფორმაციის ნაკლებობის გამო მიწა დღემდე 
არ აქვს დარეგისტრირებული.

Tendermonitor.ge

Sakutreba.ge
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ეს პორტალი საკანონმდებლო საქმიანობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისა და მოქალაქეთა 
ჩართულობის წასახალისებლად შეიქმნა. ის საშუალებას აძლევს ნებისმიერ მსურველს 
მოიპოვოს ინფორმაცია პარლამენტის წევრთა საქმიანობის შესახებ. ვებგვერდის საშუალებით 
მომხმარებელს ასევე შეუძლია საჯარო პოლიტიკასთან დაკავშირებული კითხვების დასმა 
ნებისმიერი დეპუტატისთვის. ვებპორტალი ასევე საშუალებას აძლევს მომხმარებელს გამოიწე-
როს SMS სერვისი და ინტერესის სფეროს შესაბამისად მიიღოს ინფორმაცია აქტუალური 
საკითხების პარლამენტში განხილვის თაობაზე, ასევე, გაუგზავნოს იდეა პარლამენტს, სასურველი 
ცვლილების შესახებ.

Chemiparlamenti.ge
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საქართველო 2011 წლიდან „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ წევრია. ჩვენს მიერ 
შექმნილი ონლაინ პლატფორმა დაინტერესებულ პირებს საშუალებას აძლევს თვალი ადევნონ 
საქართველოს პარლამენტის მიერ ღია მმართველობის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების 
შესრულების პროგრესს. ვებგვერდზე ასევე თავმოყრილია ღია პარლამენტთან დაკავშირებული 
ყველა ძირითადი დოკუმენტი.

ვებპორტალი მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს გაეცნონ კოალიცია ევრო-ატლანტიკური 
საქართველოსთვის საქმიანობას და კამპანიებს. ვებგვერდზე თავმოყრილია კოალიციის 
განცხადებები და დეტალური ინფორმაცია კამპანია „ძალა ევროპაშია”-ს აქტივობების შესახებ. 
ვებგვერდის მიზანია ხელი შეუწყოს საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის ამაღლებას 
ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს მისწრაფების უპირატესობების შესახებ, რათა ქვეყნის 
დასავლური კურსი კიდევ უფრო მყარი და შეუქცევადი გახდეს.

OGP.ge

Europeforgeorgia.ge
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კორუფციის აღქმის ინდექსი 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ ბერლინის 

სამდივნოს მიერ გამოქვეყნებულ „კორუფციის 

აღქმის ინდექსის“ 2019 წლის კვლევაში 

საქართველოს 56 ქულა ჰქონდა და 44-ე 
ადგილი ეკავა 180 ქვეყანას შორის. 

რეიტინგში 100 ქულა კორუფციის აღქმის 

ყველაზე დაბალ, ხოლო 0 ქულა - ყველაზე 

მაღალ დონეს აღნიშნავს. 

2019 წელს საქართველოს შედეგი 2 ქულით 

გაუარესდა წინა წელთან შედარებით, რაც 
სტატისტიკურად უმნიშვნელო ცვლილებად 
მიიჩნევა. თუმცა, აღსანიშნავია, ბოლო წლების 
ინდექსებში საქართველოს ქულის პროგრესის 
ნაკლებობა, რაც ანტიკორუფციული 

რეფორმების სტაგნაციაზე მიუთითებს.

საქართველოს კვლავაც პირველი ადგილი 
ეკავა აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური 

აზიის  ქვეყნებს შორის - რეგიონში, სადაც 

„სახელმწიფოს მიტაცება და ძალაუფლების 

კონცენტრაცია კერძო სუბიექტების ხელში 

მნიშვნელოვან დაბრკოლებად“ რჩებოდა, 
2019 წლის შეფასებით. „საკვანძო 

ინსტიტუტებზე არაჯეროვანი გავლენა კვლავაც 

ძირითადი გამოწვევაა პოლიტიკური სისტემის 

კეთილსინდისიერებისთვის საქართველოში“, - 

ნათქვამი იყო კვლევაში. 

2019 წლის ინდექსში საქართველოს ქულა 

შემდეგ კვლევებს ემყარებოდა: ბერტელსმანის 

ფონდის ტრანსფორმაციის ინდექსი, 

მსოფლიო სამართლის პროექტის კანონის 

უზენაესობის ინდექსი, „გლობალ ინსაითის“ 

ქვეყნების რისკის რეიტინგი, „ფრიდომ ჰაუსის“ 

ტრანზიციული ქვეყნების კვლევა, პროექტი 

„დემოკრატიის ვარიაციები“.

კვლევა ახალი მეთოდოლოგიით 2012 წლიდან 

ტარდება, რაც სხვადასხვა წლების მონაცემის 
შედარების შესაძლებლობას იძლევა:

692019 წლის საქმიანობის ანგარიში



ვგეგმავთ 2020

70 საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო



712019 წლის საქმიანობის ანგარიში



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

ღია საზოგადოების ფონდი

Tetra Tech ARD
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ფინანსური მონაცემები

სხვა 

საარჩევნო
ხარჯები

მგზავრობის
ხარჯები

კომუნიკაციის
ხარჯები

აღჭურვილობა

ქირა,
კომუნალური
ხარჯები

იურიდიული
საკონტრაქტო
მომსახურება

პირდაპირი
პროგრამული
ხარჯები

თანამშრომლები

58%

დანახარჯები ლარში

19% 4% 6%8% 1% 1% 0% 3%
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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)

დონორებისგან მიღებული შემოსავლები ლარში

 34,221  24,681  2,239,381  847,013  980,971
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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
2019 4,126,265
სულ 29,064,075.38
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