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კავკასიის აღწერა 

პროექტი თანადაფინანსებულია პოლონურ-ამერიკული თავისუფლების ფონდის 
მიერ, RITA – რეგიონი გარდამავალ   პერიოდში პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც 
ახორციელებს ფონდი განათლება დემოკრატიისათვის.
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აღწერა სიტუაციის

თქვენ ხართ პატარა, მთიანი ქვეყნის - კავკასიის მკვიდრნი. 
ქვეყანას 5 მილიონი მოქალაქე ჰყავს და ძალიან ძველი 
ისტორია აქვს. ამასთან, იგი მხოლოდ 30 წლის განმავლობაში 
სარგებლობდა სრული დამოუკიდებლობით, რომელიც აღდგა 
სსრკ დაშლის შემდეგ

რუსეთი დღემდე რჩება კავკასიის უდიდეს მეზობლად - 
ორივე ქვეყანას რთული და რთული ურთიერთობა აქვს. 
რუსეთი კავკასიის უდიდეს ეკონომიკურ პარტნიორად რჩება 
(არსებობს ეკონომიკის ისეთი სექტორები, რომლებშიც 
კავკასია მასზე თითქმის მთლიანად არის დამოკიდებული), 
სამუშაო ადგილი კავკასიის მრავალი მოქალაქისთვის და ამავე 
დროს ქვეყნის დამოუკიდებლობის საფრთხე. რუსულ ჯარს 
ოკუპირებული აქვთ კავკასიის კუთვნილი ტერიტორიები და 
მისი ხელისუფლება არ მალავს, რომ ისინი კავკასიას თავიანთი 
გავლენის ზონად თვლიან და სიამოვნებით გამოიყენებენ 
იმპერიის აღდგენას, აგრეთვე კავკასიასთან ომის ფასად.

კავკასიის მცხოვრებთა უმრავლესობისთვის ევროკავშირი 
ახლა ბუნებრივი მოკავშირე და საცნობარო პუნქტია, მაგრამ 
ევროკავშირი არ იშურებს თავის მხარდაჭერას და აფასებს 
რუსეთთან კარგ ურთიერთობებს. ამის მიუხედავად, ბოლო 
წლებში კავკასიის ბევრმა მოქალაქემ დატოვა ევროპაში 
სამუშაოდ.

კავკასიის ეკონომიკა არ არის საუკეთესო მდგომარეობაში 
- მრავალი მსხვილი სამრეწველო საწარმო ჩამოინგრა და 
ახლები არ აშენდა. ტურიზმი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი 
ფილიალია 10 წლის განმავლობაში - ქვეყანა იზიდავს 
მილიონობით ტურისტს მთელი მსოფლიოდან და ბევრი 
ადამიანი იღებს ამით შოულობს ფულს, ეს ნამდვილად არის 
სექტორი, რომელსაც ჯერ კიდევ აქვს განვითარების დიდი 
პოტენციალი. ამიტომ, გლობალური პანდემიის დრო, რამაც 
ყველას აიძულა სახლში დარჩენილიყო, ძალიან ნეგატიურად 
აისახება კავკასიის მთელი ეკონომიკის მდგომარეობაზე. 
ბევრმა მაცხოვრებელმა დაკარგა შემოსავლის წყარო. ბევრი 
თვლის, რომ მართალია, ქვეყანამ კარგად გაართვა თავი 
ეპიდემიას, მაგრამ ის ზომები რომელიც მიიღეს ძალიან 
მკაცრი იყო და საჭიროა რაც შეიძლება სწრაფად გაიხსნას 
ქვეყანა და ჩამოვიდნენ უცხოელი ტურისტები. მეორეს მხრივ, 
გარემოსდამცველები კმაყოფილი არიან ნაკლები ტურისტებით, 
განსაკუთრებით ისინი, ვინც კავკასიის ტყეებში სანადიროდ 
ჩამოდიოდნენ და ამის საშუალება აღარ აქვთ.
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ქვეყნისთვის ყველაზე დიდი გამოწვევაა ენერგეტიკული 
დამოუკიდებლობის მოპოვება - ისე, რომ ამ მხრივ თავი 
გაათავისუფლოს მისი დიდი მეზობლისგან.

ქვეყნის შემოსავლის მეორე ძალზე მნიშვნელოვანი წყაროა 
მინერალური წყლის ექსპორტი - მისი წყაროები მთელ 
მსოფლიოში განთქმულია გამორჩეული სამკურნალო 
და გემოვნური თვისებებით - ტრანსპორტირებასთან 
დაკავშირებული სირთულეები, მნიშვნელოვნად ზღუდავს მისი 
ექსპორტის შესაძლებლობას და ზრდის ფასს.

მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის უმეტესობა ევროპასთან 
ინტეგრაციის მომხრეა, ამავდროულად, საზოგადოებაში 
დომინირებს ტრადიციული ღირებულებებისადმი მიჯაჭვულობა, 
როგორიცაა ოჯახი და რელიგია. ეკლესია ძლიერ გავლენას 
ახდენს პოლიტიკაზე და პოლიტიკოსებზე, რამდენიმე წლის 
განმავლობაში იგი თავის მთავარ მტერს ირჩევს ევროპასა 
და ღირებულებებს, როგორიცაა ადამიანის უფლებები და 
სოციალური მრავალფეროვნება - მზარდი მოსახლეობა იწყებს 
ამ მოთხოვნების მხარდაჭერას. ევროკავშირში გაწევრიანების 
კონკრეტული ხედვის არარსებობა დამატებით აძლიერებს ამ 
ჯგუფს. ამავდროულად, დიდ ქალაქებში არის ხალხის დიდი 
ჯგუფი, რომლებიც ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის ძლიერ 
გამიჯვნას და სასულიერო პირების გავლენის შეზღუდვას 
ელიან.

კავკასიისთვის დიდი გამოწვევაა ახალგაზრდა და 
განათლებული ადამიანების გადინება - ისინი ეძებენ გზას 
საზღვარგარეთ - ევროპასა და რუსეთში, ადგილობრივი 
ახალგაზრდებისთვის მიმზიდველი სამუშაო ადგილების 
არარსებობის გამო. იქ დარჩენილი ახალგაზრდები სულ უფრო 
ნაკლებად ისურვებენ მრავალშვილიანი, მრავალშვილიანი 
ოჯახების ყოლას - ასე უფრო და უფრო ნაკლები ბავშვი 
იბადება და ხანდაზმული ადამიანების რიცხვი იზრდება. 
ზოგიერთი პოლიტიკოსი საპენსიო ასაკის გაზრდას იწყებს 
პენსიების გადახდის მზარდი სირთულეების გამო - თუმცა, ეს 
მოსახლეობის უმრავლესობის სასარგებლოდ არ ხვდება.

ეს ხანდაზმული მოქალაქეები უფრო ხშირად მიდიან 
არჩევნებზე, ახალგაზრდებში აქტივობა ძალიან დაბალია 
სწორედ ამიტომ მათთვის ხმის მიცემის წახალისება ძალიან 
მნიშვნელოვანია. იქნება თუ არა პოლიტიკური ძალა შემდეგ 
არჩევნებში, რომელიც საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის 
მიმზიდველ მოთხოვნებს წარადგენს და მოქალაქეებს 
დაარწმუნებს არჩევნებზე დიდი რაოდენობით წავიდნენ? ეს 
მხოლოდ შენზეა დამოკიდებული!
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