
დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს

მიგრაციის საკითხებზე საინფორმაციო ბიულეტენი # 6
პროექტ ENIGMMA-ს საინფორმაციო ბიულეტენის სპეციალური გამოშვება

ძვირფასო მკითხველო!

პროექტი ENIGMMA-ს გუნდი მოხარულია 
წარმოგიდგინოთ მიგრაციის საინფორმაციო 
ბიულეტენის სპეციალური გამოცემა, 
რომელიც მოიცავს  ENIGMMA-ს მიერ, 

2015 წლის 28 ივნისიდან 5 ივლისამდე, ყვარელში,  ორგანიზებულ  
საზაფხულო სკოლის შესახებ ინფორმაციას. საინფორმაციო ბიულეტენი 
მოიცავს ინფორმაციას საზაფხულო სკოლის აგებულების, კონცეფციის, 
ლექტორებისა და საზაფხულო სკოლის შინაარსის შესახებ. მასში 
ასევე მოცემულია ლექტორებისა და სტუდენტების ინტერვიუები 
და დახასიათება, საზაფხულო სკოლის შედეგები და ბევრი კარგი 
სურათი. 

გთხოვთ, თქვენი შეხედულებები და კომენტარები, მათ შორის 
შემოთავაზება ბიოლეტენის გაუმჯობესების მიზნით, გამოგვიგზავნეთ 
წინამდებარე საინფორმაციო ბიულეტენის ბოლოს მითითებულ 
ელექტრონულ ფოსტაზე.

პროექტ ENIGMMA-ს გუნდი მადლობას გიხდით დაინტერესებისთვის. 
ვიმედოვნებთ, რომ მოგეწონებათ წინამდებარე გამოცემა.    

თქვენი ICMPD ENIGMMA პროექტის გუნდი 

გამოცემაში იხილავთ

რას შეეხებოდა ICMPD ENIGMMA-ს საზაფხულო სკოლა?  • 
ვინ იყვნენ მენტორები საზაფხულო სკოლაში? • 
რატომ უნდა ავირჩიოთ  ICMPD-ის საზაფხულო სკოლა • 
მომავალში?
თავსატეხის რომელი ნაწილები ავსებს საზაფხულო სკოლის • 
პროგრამას? 
შემდგომი ნაბიჯები• 
საკონტაქტო ინფორმაცია• 

რას შეეხებოდა ICMPD ENIGMMA-ს საზაფხულო სკოლა? 

„საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა მიგრაციის შესახებ“ ყვარელში, 
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის, „ENIGMMA“-ს 
ფარგლებში ჩატარდა, რომელიც ხორციელდება მიგრაციის 
პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის  (ICMPD) მიერ. 
საზაფხულო სკოლის ორგანიზება მოხდა საქართველოს მიგრაციის 
საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოსთან, ევროკავშირის წევრი 
სახელმწიფოებისა და საქართველოს აკადემიური წრის ექსპერტებთან, 
ოქსფორდის უნივერსიტეტის მიგრაციის დეპარტამენტის და 
ლუდვიგ ბოლცმანის ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტთან (BIM) 
თანამშრომლობით და მაასტრიხის, ოქსფორდის, სორბონის, ვენის 
და თბილისის უნივერსიტეტის წარმომადგენლების მონაწილეობით. 
საზაფხულო სკოლას უძღვებოდა ENIGMMA-ს აკადემიური წრის 
წარმომადგენელი ექსპერტები ევროკავშირიდან და საქართველოდან. 
საერთო ჯამში, საზაფხულო სკოლას დაესწრო ჟურნალისტიკის, 
სამართლის, ეკონომიკის, დემოგრაფიულ საკითხთა და სოციალურ 
და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტების 29 სტუდენტი 
საქართველოდან და ქართველი სტუდენტები საზღვარგარეთიდან: 
ისინი გაეცნენ ერთმანეთს და ევროკავშირის და საქართველოს 
სხვადასხვა საინტერესო ლექტორებს, მონაწილეობა მიიღეს საზაფხულო 
სკოლის ინოვაციურ აქტივობებსა და სოციალურ ღონისძიებებში.

საზაფხულო სკოლის პროგრამის მონაწილეებმა გაიარეს კვლევაზე 
ორიენტირებული, მულტიდისციპლინური და ინოვაციური 
აკადემიური კურსი  მიგრაციის საკითხების შესახებ, მონაწილეობა 
მიიღეს სამუშაო ჯგუფებში და პროექტებში საქართველოში 
მიგრაციის სფეროში არსებული სიტუაციისა და პოლიტიკის შესახებ. 
ლექციებს ძირითად თემებზე (ადამიანის უფლებები, სოციალური და 
პოლიტიკური მეცნიერებები, ეკონომიკა და მას მედია) თან ახლდა 
კვლევითი კომპონენტი, დისკუსიები და მცირე პროექტებზე მუშაობა 
სამუშაო ჯგუფებში.

გაგრძელება 3-ე გვერდზე

ვინ იყვნენ მენტორები საზაფხულო სკოლაში?

ENIGMMA-ს საზაფხულო სკოლა   მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების 
საერთაშორისო ცენტრის გუნდის მიერ იყო ორგანიზებული. 
ლექტორები, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ სტუდენტებს, 
კითხულობდნენ ლექციებს და  უძღვებოდნენ ღონისძიებებს,  ევროპისა 
თუ საქართველოს ცნობილ კვლევით ინსტიტუტებს წარმოადგენდნენ. 
საზაფხულო სკოლის ორგანიზატორებმა განსაკუთრებული 
ყურადღება გაამახვილეს სწავლების სპეციფიკურ მეთოდოლოგიაზე: 
სადაც, როგორც ევროკავშირის, ასევე საქართველოს აკადემიური წრის 
წარმომადგენლების მიერ წარდგენილი და განხილული იყო მიგრაციის 
მეცნიერების სხვადასხვა ასპექტები და ამგვარად უზრუნველყვეს 
სტუდენტებისთვის ზოგადი და კონკრეტული, საქართველოსთან 
დაკავშირებული ცოდნისა და გამოცდილების მიწოდება.

საზაფხულო სკოლის განმავლობაში კავშირი მიგრაციისა და 
ეკონომიკას შორის წარმოდგენილი იყო დოქ. გიაჯიო სპეციალის, 
პარიზის 1 პანთეონ-სორბონის უნივერსიტეტი და დოქ. ალექსი 
გუგუშვილის, ოქსფორდის უნივერსიტეტის წმ. ანტონის კოლეჯი, მიერ. 
გლობალიზაციამ, ადამიანთა გადაადგილებამ და ზოგადად მიგრაციამ 
მნიშვნელოვნად შეცვალა ეკონომიკური მეცნიერება ბოლო წლებში. 
„მიგრაციული დინების ბოლო დინამიკა აყალიბებს კვლევის კითხვებს, 
რომლებსაც ეკონომისტები  თავიანთ ნაშრომებში სვამენ“,  აღნიშნავს 
დოქ. ბიაჯიო სპეციალე. „ამის მნიშვნელოვანი მაგალითი, აკადემიურ 
კვლევებში ყურადღების ფულადი გზავნილების ანალიზიდან არა-
მონეტარულ გზავნილების კვლევაზე გადატანაა. მაგალითად, 
დანიშნულების ქვეყნიდან წარმომავლობის ქვეყანაში ცოდნის და 
კულტურული ნორმების გადატანა. ეკონომისტები ასევე მიუთითებენ 
მიგრაციის გენდერული ასპექტის შესახებ მზარდი ინტერესის და 
სამხრეთიდან-სამხრეთში მიგრაციის ანალიზზე (მაგ.: გადინება 
ნაკლებად განვითარებული რეგიონებიდან ასეთივე რეგიონებში)“. 
თუმცა, ეკონომისტები ასევე აქტიურად უნდა იძლეოდნენ რჩევას 
პოლიტიკის ჩამოყალიბების კუთხით, როდესაც საქმე ეხება მიგრაციის 
სახელმწიფო პოლიტიკას. როგორც დოქ. ალექსი გუგუშვილი აღნიშნავს 

გაგრძელება 3-ე გვერდზე



დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს

მიგრაციის საკითხებზე საინფორმაციო ბიულეტენი #6, 2015 წლის აგვისტო
გვერდი  2

რატომ უნდა ავირჩიოთ ICMPD-ის საზაფხულო სკოლა 
მომავალში? 

მიუხედავად იმისა, რომ  საზაფხულო სკოლაში ჩამოსვლამდე, ადამიანი 
შეიძლება მოელოდეს მაღალი დონის ლექტორებს და საუკეთესო 
ორგანიზებას ან  წინასწარ იცის, რომ პროგრამა საინტერესო და 
რელევანტურია, მან შეიძლება იფიქროს: ღირს კი ეს პროგრამა იმად,  
რომ ჩემი  საზაფხულო არდადეგების ნაწილი იქ გავატარო? ასეთ 
შემთხვევაში, უმჯობესი იქნება ყოფილ მონაწილეებს და სტუდენტებს 
ვკითხოთ, თუ რატომ უნდა მიიღოს ადამიანმა მონაწილეობა ICMPD-ის 
მიერ ორგანიზებულ საზაფხულო სკოლაში:

ხათუნა ბუსკივაძეს (კვლევითი 
ნაშრომი „რეინტეგრაციის 
სირთულეები და ადამიანის 
უფლებები საქართველოში“) 
პოზიტიური გამოცდილება 
აკავშირებს საზაფხულო სკოლასთან. 
მან აღნიშნა: „სკოლამ გადააჭარბა 
ჩემს მოლოდინებს, ეს  არა მხოლოდ 

ინტელექტუალური, არამედ ასევე სოციალური განვითარების 
საშუალება იყო. ლექციები ინფორმაციული იყო, ექსპერტებმა მოგვცეს 
საერთო ცოდნა მიგრაციის შესახებ. განსაკუთრებით  მომეწონა სამუშაო 
შეხვედრები, რომლის დროსაც მიგრაცია სხვადასხვა კუთხით დავინახე 
და ვიპოვე კავშირები მიგრაციასა და განვითარებას, ადამიანის 
უფლებებსა და მედიას შორის. გარდა გაწერილი დღის წესრიგისა, 
ორგანიზებული იყო ბევრი სახალისო აქტივობა და შესანიშნავი 
საღამოები. გავიცანით საოცარი ადამიანები. მე ყველა ჩემს მეგობარს 
ვურჩევ მომავალ წელს მონაწილეობა მიიღონ საზაფხულო სკოლაში, 
რადგანაც ისინი არა მხოლოდ გამოცდილებას და მიგრაციის საკითხების 
ირგვლივ ცოდნას შეიძენენ, არამედ ასევე ექნებათ არაჩვეულებრივი 
შესაძლებლობა  სხვადასხვა გამოცდილების და შეხედულებების მქონე 
ახალ ადამიანებს შეხვდნენ.“

ნოდარ ჭიაბერაშვილმა (კვლევითი 
ნაშრომი „საქართველოს 
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 
მცხოვრები ადამიანების 
ევროკავშირის შიგნით თავისუფალი 
გადაადგილების პერსპექტივა“) 
აღნიშნა ICMPD ENIGMMA-ს გუნდთან: 
„მე შევისწავლე მრავალი კვლევითი 

მეთოდი. მე ასევე შევიძინე ცოდნა ეკონომიკაში, რომელიც დამეხმარება 
დავწერო სხვა კვლევითი  ნამუშევრები მომავალში. საზაფხულო 
სკოლამ მიგრაციის კვლევების ყველაზე რელევანტური სფეროების 
შესახებ მომაწოდა ინფორმაცია, როგორიცაა ეკონომიკა, სამართალი 
და სოციალური მეცნიერებები. ჩემთვის, როგორც საერთაშორისო 
სამართლით დაინტერესებული სტუდენტისთვის, ეს უნიკალური 
შესაძლებლობა იყო.“

„საზაფხულო სკოლა 
მრავალფეროვანი იყო. მიუხედავად 
ამისა ლექტორები ძალიან 
ორიენტირებულები იყვნენ და 
დეტალური ინფორმაცია მოგვაწოდენ“ 
აღნიშნა თინათინ ნადარეიშვილმა 
(კვლევითი ნაშრომი „მიგრაციის 
ფემინიზაცია საქართველოში: 
მიზეზები და შედეგები“). „ბევრ ტრენინგსა და პროფესიულ კურსზე ვარ 
უწინ ნამყოფი, მაგრამ დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ამ საზაფხულო 
სკოლამ ჩემს მოლოდინს გადააჭარბა ყველა კუთხით. ექსპერტები 
ძალიან გამოცდილი პროფესიონალები იყვნენ. მე მთელი გულისყურით 
ვეკიდებოდი საკითხს, რომლის ირგვლივაც მსურდა კვლევის ჩატარება. 
მაგრამ ჩემი ჰიპოთეზის სირთულის გამო, თითქმის უარი ვთქვი 
იდეაზე. ინტენსიური შეხვედრები მქონდა ჩემს ხელმძღვანელთან და 
ბევრს ვმუშაობდი გადამეჭრა საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია 
მონაცემების ხელმისაწვდომობასთან. თუმცა, პოზიტიურად 
გაკვირვებული და წახალისებული დავრჩი მას შემდეგ, რაც ჩემი თემა 

სტუდენტებს და ექსპერტებს წარვუდგინე. 
ექსპერტებმა პროფესიონალური და სიღრმისეული 
კომენტარები გააკეთეს ჩემი თემის ირგვლივ. 
მათმა ღიაობამ და მზაობამ დამხმარებოდნენ 
კიდევ უფრო გააორმაგა ჩემი მოტივაცია შევქმნა 
ღირებული კვლევითი ნაშრომი.“ 

ტატიანა 
სიჭინავას 
თქმით (კვლევით ნაშრომი 
„ეკონომიკური და ეკოლოგიური 
პირობები, როგორც შიდა მიგრაციის 
მიზეზები“) „ENIGMMA -ს საზაფხულო 
სკოლა არაჩვეულებრივი იყო. 
მომეწონა დღის წესრიგი, რომელიც 

საუკეთესო იყო, რადგანაც გვქონდა საკმარისი დრო თითქმის 
ყველა აქტივობისთვის: ლექციები, პროექტები, კონსულტაციები 
ხელმძღვანელებთან, სხვადასხვა საინტერესო სამუშაო შეხვედრები, 
სასაცილო თამაშები და საღამოს ღონისძიებები სასტუმროს გარეთ. ჩემზე 
შთაბეჭდილება მოახდინა ICMPD-ის თანამშრომლებმა და საზაფხულო 
სკოლის ექსპერტებმა, რომელთა ლექციები და პრეზენტაციები 
შესანიშნავი და საინტერესო იყო. უნდა აღვნიშნო, რომ საზაფხულო 
სკოლამ მნიშვნელოვანი გამოცდილება შემძინა აკადემიური კვლევის 
ჩატარების კუთხით. ახლა უფრო დაინტერესებული ვარ მიგრაციის 
პროცესებით და მინდა სწავლა ამ სფეროში გავაგრძელო“.

მარიამ თოკმაზიშვილი (კვლევით 
ნაშრომი „ქართველი მიგრანტების 
პროფილი ფინეთში, როგორც 
დაბრუნების ხელშეწყობის 
მექანიზმი“) აღნიშნავს საზაფხულო 
სკოლის შესახებ: „საზაფხულო სკოლა 
არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა 
იყო გამოგვეცადა ახალი სიტუაციები, 
ეფექტური კომუნიკაცია დაგვემყარებინა ხალხთან, ჩამოგვეყალიბებინა 
კავშირები და შეგვემუშავებინა ახალი იდეები. საზაფხულო სკოლა ორი 
მნიშვნელოვანი ასპექტის გამო გახდა უნიკალური: უპირველეს ყოვლისა, 
მკაცრად დღის წესრიგის დაცვა და წვრილმან დეტალებზე ყურადღების 
გამახვილება. ამგვარად, მონაწილეები მობილიზებული და ჩართული 
იყვნენ ყველა საქმიანობაში. ორგანიზატორების გუნდი კარგი მაგალითი 
იყო, „როლური მოდელები“ ერთმანეთის დროის პატივისცემისთვის და 
ყველაფრის პასუხისმგებლობის გრძნობით შესრულებისთვის. მეორე 
რიგში, ექსპერტები აძლიერებდნენ მონაწილეების მოტივაციას და 
ხელს უწყობდნენ კრიტიკულ აზროვნებას, აზროვნებდნენ ღრმად და 
სხვადასხვა კუთხით. გარდა ამისა, მულტიდისციპლინური მიდგომა 
და მონაწილეების მრავალფეროვანი გამოცდილება მნიშვნელოვანი 
ელემენტები იყო საზაფხულო სკოლის წარმატებისთვის.“ 

„საზაფხულო სკოლის თანამშრომლები გასაოცრად 
კვალიფიცირებულნი და მეგობრულები ივნენ. 
მათ უზრუნველყვეს, რომ პროგრამის აკადემიური 
ნაწილი ინფორმაციული ყოფილიყო“ - გაგვიზიარა 
თავისი მოსაზრება ოლეგ თორთლაძემ (კვლევითი 
ნაშრომი „ადამიანით ვაჭრობის, როგორც 
იძულებითი მიგრაციის ფორმის დაძლევის 
სირთულეები - ადამიანის უფლებების საკითხებზე 
ყურადღების გამახვილებით“). „პროგრამამ 
საშუალება მისცა სტუდენტებს აქტიურად 
ჩართულიყვნენ ლექციების და საინტერესო 
ღონისძიებების განმავლობაში. მოწვეული 
ექსპერტები ძალზედ კვალიფიციური მეცნიერები იყვნენ. საზაფხულო 
სკოლის განმავლობაში მე პირადად ვისწავლე სხვადასხვა კვლევითი 
მეთოდები. ეს კვლევის ინსტრუმენტები დამეხმარება ჩამოვაყალიბო 
კვლევითი ნაშრომი სტრუქტუირებულად და გასაგებად. ამასთანავე, 
შევძლებ სათანადოდ განვიხილო ის კითხვები, რომლებსაც პასუხი 
უნდა გავცე ჩემი ნაშრომით.“ 

თამარა წერეთელმა (კვლევითი ნაშრომი „სამოქალქო საზოგადოების 
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ორგანიზაციების გაძლიერებული 
როლი საქართველოს მიგრაციის 
მართვის სტრატეგიის და 
სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბებასა 
და განხორციელებაში“) აღნიშნა: 
„მიგრაციის კვლევის შესახებ 
საზაფხულო სკოლა ეხმიანება ICMPD-
ის იდეას თავი მოუყაროს მიგრაციის 

თავსატეხის სხვადასხვა, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან 
ნაწილებს სრული და ნათელი სურათის მისაღებად. მან ეს მოახერხა 
სხვადასხვა სფეროების წარმომადგენლების შეკრებით, რომლებიც 
ბენეფიციარები არიან ან შეიძლება წვლილი შეიტანონ მიგრაციის 
წარმატებულ მართვაში. სხვადასხვა გამოცდილების და წინაპირობის 
ხალხის შეკრებით, სტუდენტების, სამოქალაქო ორგანიზაციების, 
საჯარო დაწესებულებების, დიასპორას წარმომადგენლების, დიასპორის 
ორგანიზაციების და დანიშნულების ქვეყნების წარმომადგენლების 
ჩათვლით. საზაფხულო სკოლა მიგრაციის წარმატებული მართვის 
იდეას განსხვავებული კუთხით მიუდგა, მიგრაციის წარმატებული 
მართვის იდეის გაგების, ძირითადი სირთულეების/პრობლემების 
იდენტიფიცირების და წარმატებული დაგეგმვის გზების ძიების და 
მნიშვნელოვანი ზომების განხორციელების მეშვეობით.“

ვინ იყვნენ მენტორები საზაფხულო სკოლაში?

დასაწყისი იხილეთ პირველ გვერდზე

საზაფხულო სკოლის განმავლობაში, ევროკავშირის და საქართველოს 
აკადემიური წრის გამოცდილმა ექსპერტებმა მონაწილეებს გააცნეს 
საერთაშორისო სამართლის და ადამიანის უფლებების განვითარება 
მიგრაციის ფენომენთან მიმართებაში, მედიასა და საზოგადოებაში 
არსებული მიგრანტების აღქმა, მიგრაციის ეკონომიკა, დემოგრაფიისა 
და სოციალური მეცნიერებების როლი მიგრაციის სწავლებაში, ისევე 
როგორც მიგრაციასა და განვითარებას შორის არსებული კავშირები. 
სტუდენტები ასევე გაეცნენ საქართველოში მიგრაციის მართვის 
სფეროში არსებულ სიახლეებს. საზაფხულო სკოლის მონაწილეებს  
შესაძლებლობა ჰქონდათ წარედგინათ და განეხილათ კვლევითი 
ნაშრომები, რომლებიც მოამზადეს საზაფხულო სკოლის დაწყებამდე;  
აღნიშნული კვლევითი პროექტები ინტეგრირებული იყო დისკუსიებისა 
და ღონისძიებების მეშვეობით და შემუშავდა ახალი იდეები მომავალი 
პროექტების შესახებ.

ENIGMMA-ს 2015 წლის საზაფხულო სკოლის ბიულეტენი გამოიცემა 2015 
წლის ოქტომბერში და ყველაზე წარმატებული სტუდენტები თავიანთ 
ნაშრომებს ამ პუბლიკაციაში გამოაქვეყნებენ. ბევრი მათგანისთვის 
ეს იქნება პირველი, კვლევაზე დაფუძნებული გამოცემა და პროექტი 
ENIGMMA-ს გუნდი ამაყობს, რომ წვლილი შეიტანა სტუდენტების ამ 
აქტივობაში.

საბოლოო ჯამში, ENIGMMA-ს 2015 წლის საზაფხულო სკოლამ 
მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მონაწილეების აკადემიური, 
კვლევითი და პრეზენტაციის უნარების ჩამოყალიბებაში და 
ევროკავშირისა და საქართველოს აკადემიური წრეებისა და 
საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლებს 
შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობაში.

„საქართველოში მიგრაციას მნიშვნელოვანი ეკონომიკური შედეგები 
მოაქვს ქვეყნისთვის, მაგრამ მხოლოდ რამოდენიმე ხარისხიანი კვლევა 
თუ აჩვენებს ზუსტ მექანიზმებს და ამ გავლენის მასშტაბს ეკონომიკის 
კონკრეტულ კომპონენტებზე. თუკი და როდესაც ასეთი მტკიცებულება 
იქნება ხელმისაწვდომი ახალი მონაცემების და კვლევის მეთოდების 
მეშვეობით, პოლიტიკის შემქმნელებმა შეიძლება შეცვალონ თავიანთი 
წარმოდგენა მიგრაციის შესახებ“.

ვინ იყვნენ მენტორები საზაფხულო სკოლაში?

დასაწყისი იხილეთ პირველ გვერდზე

დოქ. ალექსი გუგუშვილი – მეცნიერ 
თანამშრომელი ოქსფორდის წმ. 
ანტონის კოლეჯში და მსოფლიო ბანკის 
საჯარო სექტორის მართვის ჯგუფის 
კონსულტანტი. 

ალექსიმ წაიკითხა ლექცია მიგრაციასთან 
დაკავშირებით საქართველოს ეკონომიკის 
შესახებ საქართველოს ფარგლებში და მის 
გარეთ. მან აღნიშნა, რომ საქართველოში 
მიღებული ფულადი გზავნილები 
ძირითადად იხარჯება პირველადი 

მოხმარების საგნებზე და არა დანაზოგებზე. გარდა ამისა, ალექსიმ 
წარმოადგინა მისი კვლევა ფულადი გზავნილების გამომგზავნებსა 
და მიმღებების შესახებ საქართველოში. გზავნილების გამომგზავნები, 
ჩვეულებრივ, მიეკუთვნებიან მცირე ზომის მიგრანტთა ჯგუფებს, 
გამოირჩევიან ტრანსნაციონალური ხასიათით და შინ შვილები 
ჰყავთ დატოვებული. გზავნილების მიმღებნი არიან ქალები და 
ქალაქის მაცხოვრებლები 18-დან 24 წლამდე, უნივერსიტეტის 
კურს დამთავრებულები, უმუშევრები ან სტუდენტები და იღებენ 
საშუალოდ 251-დან 800 დოლარამდე. ბოლოს, ალექსიმ აღნიშნა, 
რომ გრძელვადიანი ემიგრაციის ტენდენცია, რომელიც შეიმჩნევა 
საქართველოში, გამოხატავს  ზოგად არასტაბილურობას ქვეყანაში და 
შეიძლება გავლენა იქონიოს საჯარო პოლიტიკაზე. 

დოქ. ბიაჯიო სპეციალე – ასოცირებული 
პროფესორი (maître de conférences) პარიზის 1 
პანთეონ-სორბონის უნივერსიტეტში.

მიგრაციის ეკონომიკის შესახებ სალექციო 
კურსში, ბიაჯიომ მიმოიხილა მიგრაციის 
თანამედროვე მიმართულებები და 
განვითარებები და აღნიშნა, თუ როგორ  
გაორმაგდა მიგრაცია 1985 წლიდან 
მოყოლებული. 2010 წლის გაეროს 
მონაცემების მიხედვით ყველა მიგრანტის 
60% ცხოვრობსგანვითარებულ რეგიონებში 

და 40% კი ნაკლებად განვითარებულ რეგიონებში. მიგრაციის 
შედეგად შეგუების ხარჯები ზოგიერთ ქვეყანაში შეიძლება უფრო 
დაბალი იყოს გარკვეული მიგრანტებისთვის, მაგალითად ისეთი 
მიზეზის გამო, როგორიცაა ნაკლები ენობრივი ბარიერი. უფრო 
განათლებულ ინდივიდებს შედარებით იოლად შეუძლიათ მიიღონ  
ინფორმაცია დანიშნულების ქვეყნის შესახებ, რაც ასევე შესაძლოა 
დაკავშირებული იყოს ნაკლებ დანახარჯებთან. ახალგაზრდები უფრო 
მეტად მიემართებიან მიგრაციაში, რადგანაც სტატისტიკურად თუ 
ვიმსჯელებთ, მათ, დანიშნულების ქვეყანაში  ხანგრძლივი დროის 
გატარება შეუძლიათ. ბიაჯიოს მიერ დასახელდა ფულადი გზავნილების 
გამოგზავნის მრავალი მიზეზი, როგორიცაა ემიგრაციისთვის აღებული 
ვალის გადახდა ან განათლების ხარჯი, წარმოშობის ქვეყანაში 
ინვესტიციის დაფინანსება, საინვესტიციო აქტივების მონიტორინგის 
თუ ადმინისტრირების ხარჯები (მაგ.: ბიზნესი და მიწა). ემიგრაციის 
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დანაკარგი არის ნაკლებად განვითარებული 
ქვეყნების მიერ  მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ინდივიდების დაკარგვა. 
პრობლემად ასევე რჩება ადამიანებით ვაჭრობის საკითხი, საბუთების 
გარეშე მყოფი მიგრანტები, მიგრანტების უფლებები და სხვა.

ადამიანის უფლებების დღე საზაფხულო სკოლაში დაიწყო კატრინა 
ჰოისლერის ლექციით, იგი წარმოადგენს ვენაში მდებარე ადამიანის 
უფლებათა ლუდვიგ ბოლცმანის ინსტიტუტს. საზაფხულო 
სკოლის ყველა მონაწილე შეთანხმდა, რომ მიგრაციის სახელმწიფო 
პოლიტიკა  ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებულ მიდგომას უნდა 
ეფუძნებოდეს. თუმცა, კატრინა ჰოისლერმა ასევე აღნიშნა, რომ ერთ-
ერთი ძირითადი გამოწვევაა „ადამიანის უფლებების პერსპექტივის 
ინტეგრირება მიგრაციის პოლიტიკასა და სამართლებრივ ჩარჩოში და ამ 
ვალდებულებების პრაქტიკაში დანერგვის უზრუნველყოფა. ეს მოიცავს 
სახელმწიფოს ვალდებულებას არა მხოლოდ პატივი სცეს მიგრანტთა 
უფლებებს, არამედ ასევე დაიცვას ისინი ძალადობისგან სხვათა მხრიდან, 
შექმნას საჭირო ინფრასტრუქტურა და ჩამოაყალიბოს პოლიტიკა“. ეს 



დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს

მიგრაციის საკითხებზე საინფორმაციო ბიულეტენი #6, 2015 წლის აგვისტო
გვერდი  4

ასევე აღნიშნა დოქ. ქეთევან ხუციშვილმა, თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტიდან.
მან მიუძღვნა თავისი ლექცია საქართველოში ბოლო 20 წლის 
განმავლობაში მიგრაციის კანონმდებლობის ისტორიულ მიმოხილვას 
და საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოების წინაშე არსებულ ბოლო 
დროინდელ გამოწვევებს სახელმწიფოს მიერ ადამიანის უფლებების 
კუთხით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კუთხით.

კატრინა ჰოისლერი –ადამიანის უფლებების 
ლუდვიგ ბოლცმანის უნივერსიტეტის 
სამართლის მკვლევარი, ვენა.

კატრინამ ისაუბრა ადამიანის 
უფლებებზე ორიენტირებულ 
მიდგომების განვითარებაზე 
ეროვნულ კანონმდებლობაში და 
საერთაშორისო ხელშეკრულებების 
ისტორიული პერსპექტივის შესახებ: 
ადრეული კონცეფციიდან ამჟამინდელ 
მდგომარეობამდე. მან ასევე ახსნა იმ 

ადამიანთა სხვადასხვა სტატუსების კონკრეტული განმარტებები, 
რომლებიც გადაადგილდებიან. კატრინამ ასევე წარმოადგინა სხვადასხვა 
საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და მისი ინსტიტუტების მანდატები, 
რომლებსაც დამცავი ფუნქციები აკისრიათ ადამიანის უფლებების 
სფეროში, მიგრანტებზე განსაკუთრებული აქცენტით. კატრინამ 
ასევე განიხილა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პრეცენდენტული 
სამართალი. „(მზარდი) მიგრაციის შესახებ გაცხარებული საჯარო 
დისკურსის დროს, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას, 
რომ ადამიანის უფლებებსა და მიგრანტებთან მიმართებაში ყველაზე 
ძლიერი კავშირი არსებობს იმ კუთხით, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ 
ადამიანებზე“ - აღნიშნა კატრინამ. „როგორიც არ უნდა იყოს მათი 
გადაადგილების მოტივაცია და ხშირად ადამიანების გადაადგილების 
მიზეზი ადამიანის უფლებების სერიოზული დარღვევები გახლავთ 
- ადამიანის უფლებათა სამართალი გვახსენებს, რომ უპირველეს 
ყოვლისა, „ყველა“ ადამიანს გააჩნია თანდაყოლილი უფლებები. 
შესაბამისად, მნიშვნელოვანია მიგრაციასა და ადამიანის უფლებებს 
შორის კავშირი „არ შევამციროთ“ წმინდა იურიდიულ საკითხებამდე, 
არამედ ასევე სერიოზულად აღვიქვათ პოლიტიკური განზომილება, 
მათ შორის, პოლიტიკური დისკურსი მიგრანტების შესახებ და მათივე 
მონაწილეობის უფლება.“

დოქ. ქეთევან ხუციშვილი – თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო საჯარო სამართლის 
ინსტიტუტის პროფესორი.

ლექციაზე ქეთევანმა ყურადღება 
გაამახვილა მიგრაციასა და ადამიანის 
უფლებებს შორის არსებულ კავშირზე  
საქართველოს სახელმწიფოს 
პერსპექტივიდან და საქართველოში 
მიგრაციის მარეგულირებელ 
სამართლებრივ ჩარჩოზე. მან ასევე 

მიმოიხილა თუ როგორ მოახდინა გავლენა საქართველოსა და 
ევროკავშირის შორის სავიზო რეჟიმის შესახებ მიმდინარე დიალოგმა და 
განსაკუთრებით სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმამ 
ადამიანის უფლებების მართვასა და განვითარებაზე საქართველოში, 
მათ შორის ახლად მიღებულ ანტი-დისკრიმინაციულ კანონსა და 
ადამინის უფლებების სტრატეგიაზე საქართველოში. ქეთევანმა 
აღნიშნა, რომ საქართველოში სამართლებრივი სისტემის სწრაფი 
განვითარების გამო, ხშირად საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 
ორგანოები იძულებულნი არიან „ისწავლონ მოქმედების მეშვეობით“ 
და ყურადღება გაამახვილა თუ რა ზომების მიღება არის შესაძლებელი 
ამის თავიდან ასარიდებლად და შეცდომებზე სწავლისთვის, მათ 
შორის მიგრაციის საკითხების შესწავლის და კვლევის მნიშვნელობაზე 
სხვადასხვა პერსპექტივიდან გამომდინარე.

ყველა თანხმდება, რომ მიგრაცია და განვითარება ურთიერთ 
დამოკიდებული პროცესებია. შესაბამისად, ENIGMMA-ს საზაფხულო 
სკოლაში ერთი დღე მიეძღვნა ამ კავშირის ახსნას სოციალური 
მეცნიერებების პერსპექტივიდან. დოქ. მელისა სიგელმა, მაასტრიხის 
მართველობის სამაგისტრო სკოლა, მოუწოდა მონაწილეებს 
განიხილონ განვითარება „ჰოლისტიკური მიდგომით, რადგანაც 
განვითარება შეიძლება მოიცავდეს უფრო მეტს ვიდრე ფულს. 
ადამიანის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ჯანდაცვისადმი, 
განათლებისადმი, ინფრასტრუქტურისა და სერვისებისადმი 
ხელმისაწვდომობა. მაგალითად შესაძლებელია ფინანსური რესურსების 
ზრდა და ამავდროულად განათლების შემცირება“. მისმა კოლეგამ 
საზაფხულო სკოლაში - დოქ. თინათინ ზურაბიშვილმა, კავკასიის 
კვლევის რესურს ცენტრიდან, დაადასტურა ზემოთ ხსენებული 
შესაბამისი კვლევითი  მონაცემების მოყვანით, რომელიც გამოხატავს 
მიგრაციის მნიშვნელობას საზოგადოებისთვის და ეკონომიკისა და 
პოლიტიკის განვითარებისთვის. თინათინი მიიჩნევს, რომ „აკადემიური 
და გამოყენებითი კვლევა ხელს შეუწყობს მიგრაციის პოლიტიკის 
განვითარებას საქართველოში. კვლევით მოპოვებული იქნება 
მონაცემები მიგრაციის სხვადასხვა ასპექტების შესახებ საქართველოში 
(თუკი კვლევა ფოკუსირებულია მიგრაციის საკითხებზე), ან 
საზოგადოებრივი დამოკიდებულებების და მოსახლეობის 
ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ (თუკი კვლევის პროექტები 
შეეხება უფრო ფართო საკითხებს). აშკარაა, რომ პოლიტიკა ვერ იქნება 
შედეგიანი, თუკი იგი არ იქნება მტკიცებულებაზე დაფუძნებული“.

დოქ. მელისა სიგელი - მაასტრიხის 
მართველობის სამაგისტრო სკოლის და UNU-
MERIT-ის ასოცირებული პროფესორი და 
მიგრაციის მეცნიერებათა დეპარტამენტის 
უფროსი, სადაც იგი  მიგრაციის და 
განვითარების კვლევით ჯგუფს უძღვება. 

ლექციაზე მელისამ შეახსენა მონაწილეებს 
მიგრაციის სხვადასხვა ფორმების შესახებ. 
მან ხაზი გაუსვა თუ საიდან მოდიან 
და საით მიემართებიან ადამიანები. 
მიგრაცია ძირითადად ხორციელდება 

სამხრეთიდან სამხრეთში (36%), სამხრეთიდან ჩრდილოეთში (35%) 
და ჩრდილოეთიდან ჩრდილოეთში (23%). მელისა მოკლედ შეეხო 
მიგრაციის აღქმის ჩამოყალიბებას. 1973 წლამდე მიგრაცია აღიქმებოდა 
ოპტიმისტურად (ინდუსტრიალიზაციის, თანასწორობის, სტუმარი 
მუშაკების პროგრამების მამოძრავებელ ძალად). 1973-2000 წლების 
შუალედში, მიგრაცია უფრო პესიმისტურად აღიქმებოდა, აქცენტი 
უფრო კეთდებოდა გონების გადინებაზე, ფულად გზავნილებზე 
დამოკიდებულებაზე, ჰოლანდიურ დაავადებასა და სხვაზე. მელისამ 
მოიყვანა განვითარების და სიღარიბის განმარტებები, ასევე სიღარიბის 
და კეთილდღეობის მასშტაბები. ბოლოს, მელისამ ხაზი გაუსვა 
განვითარების მრავალგანზომილებიანი მიდგომის გამოყენების 
მნიშვნელობას და გაანალიზა კავშირები მიგრაციას, ათასწლეულის 
განვითარების მიზნებსა და მდგრადი განვითარების მიზნებს შორის, 
რომლებიც 2015 წლის სექტემბერში უნდა დამტკიცდეს. „კავშირები 
მიგრაციასა და განვითარებას შორის მრავალმხრივია“ დაასკვნა 
მელისამ. „უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია გავიგოთ, რომ 
კავშირი არაა ცალმხრივი, არამედ მიგრაციამ შეიძლება გამოიწვიოს 
განვითარება (განსაკუთრებით ადამიანთა განვითარება და სიღარიბის 
შემცირება), ხოლო განვითარება კი იწვევს მეტ მიგრაციას, რადგანაც 
ღარიბთა შორის ყველაზე ღარიბები  არ მიემართებიან მიგრაციაში და 
საზღვარგარეთ მყოფი მიგრანტების დიდი რაოდენობის მქონე ქვეყნები 
სულაც არ არიან ყველაზე ღარიბები, არამედ მათ უკვე აქვთ ფინანსური 
რესურსები, რათა გადაადგილდნენ და ასევე ადამიანური (კაპიტალი) 
რესურსები, რაც მოთხოვნადია საზღვარგარეთ“.

დოქ. თინათინ ზურაბიშვილი - CRRC საქართველოს კვლევითი 
დირექტორი

თინამ თავის ლექციაზე ყურადღება გაამახვილა სოციალური 
მეცნიერებების სხვადასხვა დისციპლინებზე და ისაუბრა CRRC-
ის კავკასიის ბარომეტრის მიგნებებზე, რომელიც ყოველწლიურად 
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საქართველოში, სომხეთსა და 
აზერბაიჯანში ტარდება. ბარომეტრით 
იზომება საზოგადოებრივი აზრის დინამიკა 
ძირითადი სოციალური საკითხების 
ირგვლივ სამ ქვეყანაში. მიუხედავად 
იმისა, რომ მიგრაცია მნიშვნელოვან როლს 
თამაშობს საქართველოს საზოგადოებში, 
ეკონომიკასა და პოლიტიკის 
განვითარებაში, კავკასიის ბარომეტრის 
რესპოდენტებმა საქართველოში 
მიგრაცია, ამჟამად, საქართველოსათვის 
მნიშვნელოვან საკითხად არ დაასახელეს. 

თინამ აღნიშნა, „ჩემი აზრით ეს იმიტომ მოხდა, რომ ხალხი არ 
მიიჩნევს მიგრაციას „პრობლემად“ ან საკითხად, არამედ მიგრაცია 
გახლავთ ერთ-ერთი და გარკვეულ პერიოდებში, ძირითადი თავის 
გართმევის სტრატეგია მოსახლეობისთვის, ის, რაც ბევრ ოჯახს 
დაეხმარა. შესაბამისად, მიგრაცია უფრო გადაწყვეტილებაა, ვიდრე 
პრობლემა. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ხალხი (მოსახლეობის 
მასა), როგორც წესი, არ ფიქრობს მაკრო-ეკონომიკური თვალსაზრისით, 
ასევე არ მიიჩნევენ გონების/სამუშაო ძალის/მოსახლეობის გადინებას 
პრობლემად, თუკი ეს ყველაფერი ძალიან არ „უახლოვდება“ მათ 
ყოველდღიურ ცხოვრებას, რაც საკითხის ახსნის კიდევ ერთი ნაწილია. 
შესაბამისად, მიღებული შედეგები რამდენიმე სხვადასხვა მიზეზით 
აიხსნება და რთული იქნება განისაზღვროს თუ რომელი მათგანია 
უფრო მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთი ყურადსაღები განმარტებაა, რომ 
არსებობს სხვა საკითხები, რომელთაც ხალხი უფრო პრობლემატურად 
მიიჩნევს და რომლებიც კიდევ უფრო „ახლოსაა“ მათ ყოველდღიურ 
პრობლემებთან.ესენია, უპირველეს ყოვლისა, სიღარიბესთან/
უმუშევრობასთან/ეკონომიკურ პრობლემებთან დაკავშირებული 
სხვადასხვა ასპექტები. ეს საკითხები გარკვეულწილად გადაფარავს 
სხვებს, მიგრაციის ჩართვით - მაგრამ ასევე ისეთ ძალზედ მნიშვნელოვან 
საკითხებს, როგორიცაა მაგალითად, განათლების და ჯანდაცვის 
ხარისხი.“

საზაფხულო სკოლის ბოლო დღეს განხილული იყო მიგრაციასა და 
მედიასთან დაკავშირებული საკითხები, ანუ თუ როგორ ხდება მიგრაციის 
და მიგრანტების გაშუქება მას მედიაში და რატომ არის მნიშვნელოვანი 
საზოგადოებისთვის ჰქონდეს მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მედია 
ანგარიშები. ეს საკითხი მონაწილეებს რობერტ მაკნილმა, მიგრაციის 
ობსერვატორია, COMPAS, ოქსფორდის უნივერსიტეტი, წარუდგინა. 
რობის თანახმად „მას მედია გადამწყვეტ როლს თამაშობს მიგრაციის 
შესახებ სახელმწიფო დისკურსის განსაზღვრაში, როგორც პირდაპირ 
(პოლიტიკის და რიტორიკის კრიტიკის თუ მხარდაჭერის მეშვეობით), 
ასევე ირიბად (დემოკრატიის ფარგლებში ხმის მიმცემი საზოგადოების 
დამოკიდებულებებზე გავლენის მოხდენის მეშვეობით). თუმცა ეს 
მხოლოდ ერთი მიმართულებით მოძრაობა არ არის. მედიაზე ასევე 
გავლენას ახდენს პოლიტიკის ეროვნული დისკურსი და პოლიტიკური 
რიტორიკა ამ საკითხის ირგვლივ. შესაბამისად, ეროვნულ დონეზე 
საუბრის წამოწყება ამ საკითხის ირგვლივ წარმოადგენს მედიის, 
პოლიტიკის შემქმნელების და საზოგადოებრივი აზრის კომბინირების 
შედეგს.“

რობ მაკნილი - ოქსფორდის უნივერსიტეტის 
COMPAS-თან არსებული მიგრაციის 
ობსერვატორიის მედიისა და კომუნიკაციის 
უფროსი

თავის ლექციაზე რობმა ისაუბრა მედიის, 
პოლიტიკის შექმნას, საზოგადოებასა 
და საზოგადოებრივ აზრს შორის 
არსებულ კავშირზე. მან აღნიშნა, რომ 
მედია, პოლიტიკა და საზოგადოებრივი 
შეხედულებები გავლენას ახდენს 
ერთმანეთზე და მათ შორის მედია ყველაზე 

იოლი ელემენტია გავლენის მოსახდენად. თუმცა, პოლიტიკის 
შემქმნელთა წარმოდგენები მიგრაციის და მიგრანტების შესახებ 
შეიძლება ასევე  ჩამოყალიბდეს მედიის მიერ: „პოლიტიკის შემქმნელები 
ადამიანები არიან, რომლებზედაც გავლენას იგივე ემოციური 

ბერკეტები ახდენენ, როგორც სხვა ადამიანებზე. შესაბამისად მედიის 
მიერ მიგრანტების პოზიტიურ თუ ნეგატიურ ჭრილში გაშუქება 
სავარაუდოდ იგივე ეფექტს ახდენს ამ პოლიტიკის შემქმნელების 
ხედვაზე. სულისშემძვრელ დოკუმენტურ ფილმს თუ შოკის მომგვრელ 
გამოხატულებას მნიშვნელოვანი პოლიტიკური შედეგები შეიძლება 
ჰქონდეს მომავალ წლებში“.

ლექციის დასასრულს რობმა  პროექტი, „მიგრაცია მედიაში“ წარმოადგინა, 
რომელიც COMPAS-ის მიერ განხორციელდა 2010-დან 2012 წლამდე 
მონაცემებით. პროექტი მიზნად ისახავდა განესაზღვრა თუ როგორ ენას 
იყენებს გაერთიანებული სამეფოს ეროვნული მედია იმიგრანტების, 
თავშესაფრის მაძიებლების, მიგრანტების და ლტოლვილების 
აღწერისას. ტექსტობრივი მონაცემების ანალიზი შესრულებული იყო 
20 გაზეთზე დაყრნობით და გამოყენებული სიტყვების თანხვედრა 
შემოწმდა. შედეგებმა აჩვენა, რომ სიტყვა „არაკანონიერი“ ხშირად 
იყო გამოყენებული სიტყვა „იმიგრანტებთან“ მიმართებაში და სიტყვა 
„წარუმატებლობა“ „თავშესაფრის მაძიებლებთან“ მიმართებაში, რაც 
აჩვენებდა, რომ იმიგრანტებთან დაკავშირებით არსებობდა გარკვეული 
ნეგატიური რიტორიკა. რობმა ასევე განმარტა, თუ რატომ არის 
მნიშვნელოვანი მიგრაციის შესახებ მედიის ენის მონიტორინგი, ანალიზი 
და გაგება: „ნეგატიური და განხეთქილების გამომწვევი რიტორიკის 
ზრდა შეიძლება იყოს მედია გაშუქების უზრუნველყოფის ეფექტური 
საშუალება პოლიტიკის შემქმნელებისთვის და იმიგრაციული ამბის 
სენსაციურად თუ მნიშვნელოვნად წარმოჩენისთვის, რაც გაზეთს 
გაყიდვადს ქმნის ან უზრუნველყოფს მაყურებლის ზრდას. ამან, თავის 
მხრივ, შეიძლება გამოიწვიოს საზოგადოებრივი აზრის გაუარესება 
და პოლიტიკის შემქნელებზე ზეწოლის ზრდა, რათა მათ მარტივი 
გადაწყვეტილებები მიიღონ“. რთული ამოცანაა ამ წრის გარღვევა, 
თუკი ასევე გავითვალისწინებთ მედია პროდუქტების კომერციულ 
ხასიათს. მედია ორგანიზაციები ცვლიან თავიანთ მიდგომას მათი 
ძირითადი აუდიტორიის შეხედულებების შესაბამისად და როგორც 
რობმა აღნიშნა - „მოსაზრებების, რომლებიც უპირველეს ყოვლისა, 
მედია ორგანიზაციების მიერ იქნა გავრცელებული“, შესაბამისად 
„მედია საშუალებებისთვის არახელსაყრელია ისეთი მასალების შექმნა, 
რომლებიც არ შეესაბამება მათი აუდიტორიის მოსაზრებებს“.

თავსატეხის რომელი ნაწილები ავსებს საზაფხულო 
სკოლის პროგრამას? 

ICMPD ENIGMMA-ის საზაფხულო სკოლამ მონაწილეებს ინოვაციური 
და მრავალფეროვანი პროგრამა შესთავაზა. ორგანიზატორების 
გადაწყვეტილებით მხოლოდ მაგიდასთან ჯდომა და ლექციების 
მოსმენა არ იქნებოდა სწავლის განსაკუთრებულად ეფექტური მეთოდი. 
შესაბამისად, თითოეული მონაწილე ჩაეწერა სხვადასხვა სამუშაო 
შეხვედრებზე, რომლებსაც მონაწილე ლექტორები უძღვებოდნენ 
შუადღის სესიების განმავლობაში: კვლევითი მეთოდების, ადამიანის 
უფლებების, მიგრაცია და განვითარების, მიგრაციის და მედიის 
შესახებ. მონაწილეების მიერ საზაფხულო სკოლისთვის მზადების 
პროცესში დაწყებული კვლევის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, 
ყველას ჰქონდა შესაძლებლობა შეხვედროდა და განეხილა მომავალი 
ნაშრომები პროფესორებთან, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ მათ 
ინდივიდუალურ ნამუშევრებს. საბოლოოდ, სწავლის სრული კურსის 
დასრულების მიზნით, მონაწილეებს შესთავაზენ გამოეცადათ „სწავლა 
შესრულებით“ ან გამოცდილებითი სწავლის მეთოდი. მათ უნდა 
დაესრულებინათ პატარა პროექტები საზაფხულო სკოლის თემებთან 
დაკავშირებით. ზოგიერთი ამ ღონისძიების შედეგები მოცემულია 
ქვემოთ.

პროექტი „როგორ მომზადდეს პიარ ინფორმაცია მიგრაციის 
საკითხებზე“, ხელმძღვანელი რობ მაკნილი

პროექტში „როგორ მომზადდეს 
პიარ ინფორმაცია მიგრაციის 
საკითხებზე“, რომელსაც რობ 
მაკნილი ხელმძღვანელობდა, 10 
სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა. 
პროექტი შექმნილი იყო იმ მიზნით, 
რომ სტუდენტებს ზოგადად გაეცნოთ 



დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს
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საჯარო ინფორმაციის ჩამოყალიბების სტრატეგია, რომლის მიზანიცაა 
დაეხმაროს ნებისმიერ ორგანიზაციას ეფექტური კომუნიკაცია 
მოახდინოს ამა თუ იმ განხორციელებული ღონისძიების შესახებ, არამედ 
ასევე მიაღწიოს თავის ორგანიზაციულ მიზნებს და გრძლევადიან 
პერსპექტივაშიც კი შეასრულოს თავისი მისია. ამის შემდეგ, სტუდენტებს 
აუხსნეს  სტრატეგიაზე დაყრდნობით როგორ მომზადდეს პრეს რელიზი, 
მესიჯი გამიზნული საზოგადოებისთვის. სტუდენტები მუშაობდნენ 
საზაფხულო სკოლის საჯარო ინფორმაციის სტრატეგიაზე და მათი 
სამუშაოს ერთ-ერთ შედეგზე, პრეს რელიზზე, რომელიც ქვევითაა 
წარმოდგენილი. წინამდებარე პრეს რელიზი, რომელიც საზაფხულო 
სკოლის მონაწილეების მიერ არის ჩამოყალიბებული, მოგვიანებით 
გამოყენებული იყო ICMPD ENIGMMA-ს გუნდის მიერ ქართული 
მედიის და საზოგადოებისთვის ღონისძიების შესახებ ინფორაციის 
მიწოდების მიზნით და დაიბეჭდა სახელმწიფო დაწესებულებების 
და სხვა ორგანიზაციების ოფიციალურ ვებგვერდებზე, ისევე როგორც 
რამოდენიმე ქართული მედია ორგანიზაციის მიერ.

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ENIGMMA 
ატრენინგებს მიგრაციის სპეციალისტების ახალ თაობას 
საქართველოში

2015 წლის ბოლოს, მსოფლიოს აკადემიური წრეების წამყვანი 
წარმომადგენლები შეიკრიბნენ ყვარელში, საქართველოში, მიგრაციის 
მართვის კუთხით მიგრაციის ახალგაზრდა ექსპერტების ახალი 
თაობის გასაწვრთნელად. ტრენინგის მიზანი იყო საქართველოს 
განვითარების  ხელშეწყობა, განსაკუთრებით კი, მიგრაციის მართვის 
და კვლევის კუთხით.

ექსპერტები ოქსფორდის უნივერსიტეტიდან, გაერთიანებული 
სამეფო, მაასტრიხის  მმართველობის სამაგისტრო სკოლიდან, 
ჰოლანდია, ლუდვიგ ბოლცმანის ადამიანის უფლებათა 
ინსტიტუტიდან, ავსტრია, ვენის უნივერსიტეტიდან, სორბონის 
უნივერსიტეტიდან, საფრანგეთი, თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტიდან, საერთაშორისო და ეროვნული არასამთავრობო 
ორგანიზაციები და საქართველოს სამთავრობო სტრუქტურების 
წარმომადგენლები შეიკრიბნენ სასტუმრო როიალ ბატონში, 
ყვარელში, საერთაშორისო მიგრაციასთან დაკავშირებულ სფეროებში 
30 ქართველი სტუდენტისთვის თეორიული და პრაქტიკული 
სამუშაო შეხვედრების ჩასატარებალად.

სტუდენტები მსოფლიოს სხვადასხვა მხარეებიდან ჩამოვიდნენ. 
საზაფხულო სკოლამ შეკრიბა ახალგაზრდები საქართველოს 
უნივერსიტეტებიდან, ქართველი სტუდენტები ავსტრიიდან, 
საბერძნეთიდან, ფინეთიდან, ნორვეგიიდან და ამერიკის 
შეერთებული შტატებიდან, ასევე ახალგაზრდა პროფესიონალები, 
რომლებიც კარიერას სახელმწიფო ინსტიტუტებში განაგრძობენ, 
არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო სექტორის 
წარმომადგენლები. სამუშაო შეხვედრები და ტრენინგები გაიმართა 
ადამიანის უფლებების შესახებ, მიგრაციასა და განვითარებას, მედიასა 
და მიგრაციას შორის არსებული კავშირების შესახებ, მიგრაციის 
ეკონომიკის, სოციალური მეცნიერებების და მიგრაციის კვლევითი 
მეთოდების შესახებ. კურსი ჩამოყალიბდა და განხორციელდა 
მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის 
(ICMPD) მიერ, რომელიც  ვენაში, ავსტრიაშია დაფუძნებული და 
ოფიციალური წარმომადგენლობა თბილისში, საქართველოში აქვს.

ვიოლეტა ვაგნერმა, საზაფხულო სკოლის ხელმძღვანელმა და 
ICMPD-ის პროექტის მენეჯერმა განაცხადა: „ეს არაჩვეულებრივი 
შესაძლებლობა იყო ქართველი სტუდენტებისა და 
პროფესიონალებისთვის,  მიეღოთ ცოდნა მიგრაციის საკითხებზე  
მსოფლიოს წამყვანი ექსპერტებისგან. რაც უფრო უკეთ შეძლებს 
საქართველო მართოს იმიგრაცია და ემიგრაცია, მით უკეთ 
ითანამშრომლებს სხვა ქვეყნებთან როგორც ევროკავშირის შიგნით, 
ასევე მის ფარგლებს გარეთაც, რაც ყველა ქართველისთვის მოიტანს 
სარგებელს“.

დოქ. მელისა სიგელმა, მაასტრიხის უნივერსიტეტის მმართველობის 

სამაგისტრო სკოლის მიგრაციის მეცნიერებათა დეპარტამენტის 
უფროსმა განაცხადა: „საქართველოს განვითარებისთვის და მისი 
ევროკავშირთან ურთიერთობისთვის მნიშვნელოვანია, რომ 
მიგრაციის საკითხები ეფექტურად წარიმართოს. საზაფხულო 
სკოლამ მნიშვნელოვანი რესურსი შექმნა საქართველოსთვის - 
მიგრაციის მომავალი ქართველი სპეციალისტების  მნიშვნელოვანი 
ჯგუფი, რაც დაეხმარება ხალხს წინ სვლაში“

საზაფხულო სკოლა ყვარელში მდებარე სასტუმრო როიალ ბატონში 
გაიმართა, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის 
„საქართველოს მიგრაციის მართვის გაძლიერება“ (ENIGMMA) 
ფარგლებში. ENIGMMA-ს მეორე საზაფხულო სკოლა კვლავ 
გაიმართება 2016 წლის ზაფხულში.

შეფასების კვლევის პროექტი, ხელმძღვანელი როლანდ ჰოზნერი

როლანდ ჰოზნერი, ICMPD-ის კვლევის ოფიცერი ჩართული იყო 
საზაფხულო სკოლის ორგანიზებასა და განხორციელებაში, რათა 
მონაწილეებისთვის მიეწოდებინა საბაზისო ცოდნა რაოდენობითი 
მეთოდების შესახებ. თუმცა, მონაწილეების უმეტესობა სტუდენტები 
იყვნენ, რომელთაც ძალიან მწირი გამოცდილება ჰქონდათ კვლევის 
ჩატარების, კითხვების ჩამოყალიბების და შედეგების შეფასების 
კუთხით. ამიტომ, სამუშაო შეხვედრებთან ერთად, ორგანიზატორებმა 
მონაწილეებს საშუალება მისცეს ჩაეტარებინათ თავიანთი პირველი  
კვლევა საზაფხულო სკოლის კონკრეტული პროექტის ფარგლებში.

როლანდ ჰოზნერი – ICMPD-ის კვლევის 
ოფიცერი

როლანდმა წაიკითხა ლექცია რაოდენობითი 
მეთოდების და მათი კონკრეტულ 
კვლევით თემებში გამოყენების შესახებ. მან 
განმარტა თუ რატომ და როგორ შეიძლება 
სტატისტიკის გამოყენება და აღნიშნა ის 
ზოგადი შეცდომები, რომლებიც შეიძლება 
დაშვებული იყოს სტატისტიკური 
მონაცემების შექმნის და ინტერპრეტაციის 
დროს. ამასთანავე, მან ისაუბრა თვისებრივი 

და რაოდენობითი კვლევითი მეთოდების მახასიათებლების და 
მონაცემთა ანალიზის შესახებ. იხსენებს რა ყვარელში გატარებულ 
კვირას, როლანდი აღნიშნავს: „საზაფხულო სკოლა ნამდვილი 
წარმატება იყო და მონაწილეები ძალზედ მოტივირებულნი იყვნენ. 
ასეთ პოზიტიურ ატმოსფეროში და ორგანიზებულ გარემოში სწავლება 
სიამოვნებაა.“

შეფასების კვლევის ჩამოყალიბება არაა მარტივი. პროექტის დიზაინის 
და კვლევის ლოჯისტიკის მართვის გარდა, მნიშნველოვანია დროის 
ფაქტორი და სიზუსტე. შეფასების კვლევით პროექტის ჯგუფმა 10 
სტუდენტს მისცა შესაძლებლობა მიეღოთ გამოცდილება მცირე 
მასშტაბის კვლევის აგების, ჩამოყალიბების და განხორციელების შესახებ, 
თუ როგორ ჩაატარონ საველე სამუშაოები, მოახდინონ კოდირება, 
მონაცემების შეტანა, ანალიზი და წარმოადგინონ აღწერილობითი 
შედეგები. პროექტის მცირე ვადის და კვირის მრავალფეროვანი 
დღის წესრიგის  და პირველი შედეგების ENIGMMA-ს საზაფხულო 
სკოლის ბოლო დღეს წარდგენის მიზნის გათვალისწინებით, ჯგუფმა 
გამოავლინა პასუხისმგებლობა და ენთუზიაზმი და წარმატებას მიაღწია. 
კონკრეტულად კი მათ დაევალათ ჩაეტარებინათ კვლევა საზაფხულო 
სკოლის შეფასების შესახებ.

შეთანხმებული დიზაინი ითვალისწინებდა ყოველდღიურ 
რაოდენობით კვლევებს სტუდენტებს შორის, რომლებიც პროგრამის 
უმეტეს ნაწილს მოიცავდა. სტანდარტიზებული კითხვარები 
მოიცავდა კითხვებს ექსპერტების მიერ ორგანიზებული ლექციების, 
სამუშაო შეხვედრების და სამუშაო ჯგუფების, პროექტების, 
სტუდენტების პრეზენტაციების, სოციალური ღონისძიებების, 
ზოგადად კმაყოფილების და საბაზისო დემოგრაფიის შესახებ. ღია 
ტიპის შეკითხვები შეეხებოდა პროგრამის მნიშვნელოვან ნაწილებს 



დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს
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და შემოთავაზებას გაუმჯობესების 
შესახებ. პარასკევს ჩატარებული 
საბოლოო კვლევა (სტუდენტებსა 
და ექსპერტებს შორის) დასრულდა 
პროექტის პროგრამის, ორგანიზაციის 
და შინაარსის საერთო შეფასებით.

პასუხების სკალა მაღალი იყო 
სამშაბათს (74%), ოთხშაბათს (89%) და პარასკევს (100%), ხოლო დაბალი 
იყო ხუთშაბათს (54%) მიმზიდველი საღამოს პროგრამის გამო. 

ზოგადად, პროგრამით და ასევე შერჩეული პრეზენტაციებით, ჯგუფებით 
და ღონისძიებების კმაყოფილება თანმიმდევრულად მაღალი იყო 
ყველა მონაწილეს შორის.  დილის  თემატური ლექციები მიგრაციის 
და განვითარების, ეკონომიკის, მედიის, ადამიანის უფლებების, 
სტატისტიკის და მიგრაციის მართვის შესახებ პროგრამის გამორჩეული 
ნაწილი იყო როგორც სტუდენტების, ასევე ექსპერტებისთვის, რაც 
ჩანდა ღია ტიპის კითხვებით და საშუალო მაჩვენებლით 4.0 და 4.9 (5 
ბალიან სკალაზე, სადაც 1 ნიშნავდა ძალიან ცუდს, ხოლო 5 - ძალიან 
კარგს).

სამუშაო ჯგუფები (საშუალო 4.7), სამუშაო შეხვედრები (4.7) და 
პროექტები (4.8) ასევე გამორჩეული იყო. ეს პოზიტიური რეიტინგი 
ნათელი იყო არა მხოლოდ კონკრეტული კითხვებისადმი თანხმობის 
მაღალი დონის გამოხატვით, არამედ ასევე პასუხის დაბალი ვარიაციით. 
საზაფხულო სკოლის პირველი ოთხი დღის საერთო შეფასება აჩვენებს 
თითქმის იდენტურ მაღალ რეიტინგს (საშუალო 4.7-დან 4.8-მდე) და 
შესაბამისად დაბალ ვარიაციებს (სტანდარტული დევიაცია 0.4-დან 0.6-
მდე).

პასუხების გადანაწილება ასევე გადახრილია მარცხნივ საზაფხულო 
სკოლის მონაწილეების მომავალ სწავლასთან და სამუშაოსთან 
რელევანტურობის, დასწრების სარგებლის და კმაყოფილების 
შეჯამების კუთხით. ხუთიდან ოთხმა სტუდენტმა პროგრამა ძალიან 
რელევანტურად შეაფასა და დიდი სარგებელი დაინახა მონაწილეობაში. 
კითხვები საერთო კმაყოფილების შესახებ გამოხატავს კიდევ უფრო 
ფართო კონსენსუს. მონაწილეთა 85%-მა გამოხატა დიდი კმაყოფილება, 
მაშინ როცა არც ერთი მონაწილე არ იყო უკმაყოფილო.

შეფასების საერთო კითხვებზე არ ჰქონია დიდი გავლენა სქესს, ასაკს 
და მიგრაციის გამოცდილებას. უმეტეს საკითხებზე მაღალი რეიტინგის 
და პასუხის დაბალი ვარიაციის მიუხედავად, აშკარა იყო პატერნები 

სტუდენტების მოლოდინებთან და მათ მიერ აღქმულ სარგებელთან 
დაკავშირებით - ამ ორმა ფაქტორმა აჩვენა ყველაზე მაღალი კორელაცია 
საერთო კმაყოფილებასთან მიმართებაში, სტუდენტებმა, რომელთა 
მოლოდინები გამართლდა და რომლებმაც განსაკუთრებული 
სარგებელი მიიღეს მონაწილეობით, ყველაზე პოზიტიური რეიტინგები 
წარმოადგინეს.

ამით მივდივართ დასკვნამდე, რომ საზაფხულო სკოლის წარმატების 
ფაქტორები მორგებული პროგრამა და პროფესიონალური 
განხორციელება იყო.

საბოლოოდ, საზაფხულო სკოლა ასევე ბევრ სახალისო აქტივობას 
მოიცავდა: არა მხოლოდ საღამოთი, არამედ სამუშაო სესიების 
განმავლობაშიც!

მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ თავად გაეკეთებინათ ხინკალი 
და ჩურჩხელა. შემდეგ, ორგანიზებული იყო ღვინის დეგუსტაცია 
კახეთის რეგიონიდან. ამასთანავე, ENIGMMA-ს გუნდმა მოამზადა 
მარტივი, სახალისო, საინტერესო და ასევე საკმაოდ რთული თამაშები 
და ყინულის გამლღობი აქტივობები. ერთ საღამოს,  სტუდენტებს უნდა 
გადაეწყვიტათ თამაში „ნივთებზე ნადირობა“, როდესაც მინიშნებები 
და კითხვები დამალული იყო მთელ სასტუმროში. ყველა მონაწილე, 
ექსპერტების ჩათვლით, კარგად გაერთო აქტივობით - და ეს შეფასების 
კითხვარმაც დაადასტურა!
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დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს

შემდგომი ნაბიჯები

მეორე „საერთაშორისო საზაფხულო 
სკოლა მიგრაციის კვლევის 
შესახებ“ გაიმართება 2016 წლის 
ზაფხულში. ENIGMMA-ს გუნდი 
გაითვალისწინებს მიღებულ ICMPD-
ის წინა საზაფხულო სკოლებიდან, 
კონკრეტულად კი 2015 წლის 
ENIGMMA-ს ღონისძიებიდან, 

რათა ორგანიზება გაუწიოს რაც შეიძლება კარგ საზაფხულო სკოლას 
სტუდენტებისა და ექსპერტების მოსაზრებების გათვალისწინებით. 
საზაფხულო სკოლის საუკეთესო კვლევითი ნაშრომები დაიბეჭდება 
ENIGMMA-ს საზაფხულო სკოლის ბიულეტენში, რომელიც 2015 წლის 
შემოდგომაზე გამოვა.

ENIGMMA-ს გუნდს სურვილი აქვს მადლობა გადაუხადოს 
საზაფხულო სკოლის ყველა სტუდენტს, ექსპერტს და 
დამხმარე პერსონალს არაჩვეულებრივი საზაფხულო სკოლის 
ორგანიზებისთვის, მათი ერთგულების, მოტივაციის, 
ცნობისმოყვარეობის და ყველა ღონისძიებაში ჩართვის გამო. ჩვენ 
ვიმედოვნებთ, რომ საზაფხულო სკოლამ დადებითი წვლილი 
შეიტანა სტუდენტების აკადემიურ და პროფესიოლ განვითარებაში. 

კონტაქტი

ქ-ნი ვიოლეტა ვაგნერი,  ICMPD-ის პროექტის მენეჯერი, 
violeta.wagner@icmpd.org

ბ-ნი ზურაბ ყორღანაშვილი, ICMPD-ის პროექტის ეროვნული 
მენეჯერი, zurab.korganashvili@icmpd.org 

www.enigmma.ge
www.icmpd.org

6 მარჯანიშვილის ქ. 1 სართული, 0102, თბილისი, საქართველო. 

გთხოვთ გამოაგზავნოთ თქვენი შეფასება და კომენტარები ნათია 
მეჩითიშვილთან ელექტრონულ მისამართზე 
natia.mechitishvili@icmpd.org ან enigmma@icmpd.org.  

დამატებითი ინფორმაცია პროექტის, მისი ღონისძიებებისა და 
მიღწევების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ პროექტის ვებ გვერდზე. 
დამატებით, პროექტის გუნდი რეგულარულად დადებს ინფორმაციას 
საქართველოში მიგრაციის სფეროში მიმდინარე მოვლენების შესახებ და 
ასევე მიმოიხილავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა შრომითი მიგრაცია, 
დიასპორის პოლიტიკა, სავიზო და საკონსულო საქმეთა პოლიტიკა, 
ადამიანის უფლებები, პერსონალურ  მონაცემთა დაცვა, და სხვა.

ეწვიეთ ჩვენს ვებ გვერდს: http://www.enigmma.ge/


