რა აწუხებს ხალხს
სამეგრელოში?

ფოკუს ჯგუფის დისკუსიების შედეგები
ოქტომბერი 2020

სიღარიბე და უმუშევრობა
განათლების მიუხედავად,

საზღვარგარეთ წასულები

ადგილები არ არის,

დარჩენილებს მუშაობის

რეგიონში სამუშაო

დასაქმება მხოლოდ

სამუშაო ადგილები

არჩენენ ოჯახებს და აქ

ახალგაზრდებისთვის უფროა,

მოტივაცია არ აქვთ;

ადამიანებისთვის;

თბილისში ან საზღვარგარეთ

ვიდრე შედარებით ასაკიანი

არის შესაძლებელი;

პანდემიისას სახელმწიფო
დახმარება ძალიან

მნიშვნელოვანი იყო.

“ჩვენთან ბაზრობებზე
ქალბატონები დგანან. როცა მათ

„გაჩერებული

საქონელი ან მოაქვთ, ან მიაქვთ,

ფაბრიკა-ქარხნები უნდა

იშვიათია, რომ მათ ქმრები

ამუშავდეს. მხოლოდ თხილის

ეხმარებიან ბარგის გადატანაში.
სამწუხაროდ, მამაკაცებს
,,უტყდებათ“, რომ ბარი და თოხი
44 წლის მამაკაცი,
დასაქმებული,
ზუგდიდის რაიონი.

ქარხანა მუშაობს, ისიც
სეზონურად და ძალიან დაბალი
ანაზღაურებით.“-

დაიკავონ, მაგრამ არ ,,უტყდებათ“,

54 წლის მამაკაცი,
უმუშევარი, უმაღლესი
განათლებით.

თავიანთ ცოლებს ვიღაცის
მოსავლელად რომ გზავნიან. მყავს
ხელოსანი, რომელიც სულ
მეუბნება, რომ მას აქვს მუდმივად

„ახალგაზრდები სადაც იღებენ
განათლებას , იქ რჩებიან

”პადსობნიკის“ პრობლემა,

სამუშაოდ ან მიდიან სხვა

ბეტონი რომ მოუზილოს.“-

ქვეყნებში: თურქეთში,
პოლონეთში - და იქ მუშაობენ
ფიზიკურად. თუ ჩამოვლენ

„დევნილები ძლივს შოულობენ

სოფელში, დარჩებიან

პურის ფულს. მათი შემოსავალი

უმუშევრები და ეს დიდ
პრობლემას წარმოადგენს.

45 ლარია, ცხოვრობენ

სოფელში რომ დარჩეს, უნდა

ჩაკეტილ ბინებში. მათთვის

48 წლის ქალი,
დასაქმებული,
უმაღლესი
განათლებით.

26 წლის მამაკაცი,
უმუშევარი, ზუგდიდის
რაიონი.

მიწის ფართები არ არის,

იყოს ფერმერი და ჰქონდეს

მეცხოველეობა არ არის,

საკმარისი მიწის ფართი.“

ბიზნესი არ არის. თუ ოჯახში
პენსიონერია და მას 200 ლარი
შემოსავალი პ აქვს, ეს არის

ბედნიერება. იმ საწყალ პენსიონერს ართმევენ
ფულს, რომ ოჯახმა პურის ფქვილი იყიდოს. ეს არის

„ადრე, განმუხურის საქონლის
80% გადადიოდა
ადმინისტრაციული საზღვრის
ტერიტორიაზე და

ტრაგედია. მოხუცს არ აქვს წამლის ყიდვის

ვსარგებლობდით იქაური

საშუალება. ის იტანს ტკივილს იმიტომ, რომ ოჯახს

საძოვრებით, ახლა კი ეს

პური აჭამოს.“

შეუძლებელია ოკუპაციის

33 წლის მამაკაცი,
საშუალო
განათლებით,
დაოჯახებული.

გამო.“

სოფლის მეურნეობის განვითარების და ნაყოფიერების
სისტემური პრობლემები
მექანიზაციის დაბალი დონე

მიწაზე საკუთრების

ნიადაგის დაცვა და აღდგენა

აზარალებს მოსახლეობასაც

არარსებობა აბრკოლებს

სისტემური ღონისძიებებით

და შრომის ნაყოფიერებასაც.

სოფლის მეურნეობის

უნდა მოხდეს;

განვითარებას და
ნაყოფიერებას;

„დასავლეთ საქართველოში

„მხოლოდ ნაკელით ჰუმუსის

თითქოს მხსნელად გამოჩნდა

აღდგენა და ნიადაგის

თხილი. სამწუხაროდ, როგორც

გამდიდრება საკმარისი არ

კი თხილი მონოკულტურა

არის. ამას ემატება კლიმატის

გახდა, დაავადებები გახშირდა..

ცვლილება და გლობალური

ამას უცოდინარობამ შეუწყო

დათბობა. წელს, მაგალითად,

ხელი. ეს კულტურა ცუდად იყო
შესწავლილი. შეცდომაა, როცა

52 წლის ფერმერი
მამაკაცი.

57 წლის კაცი,
უმაღლესი
განათლებით,
წალენჯიხა.

მოსავლის 15% მხოლოდ ერთმა
მცხუნვარე დღემ გაანადგურა.

ამაში არ ჩავდეთ ინვესტიცია.“

სხვა ღონისძიებებია შესამუშავებელი,

სამეცნიერო-კვლევით ბაზას ანგრევ და მეცნიერებს

როგორებიცაა: ნიადაგის გამდიდრება, საირიგაციო

ქუჩაში გაყრი, რაც ბენდუქიძემ გააკეთა, ეს ერთი, და,

სისტემის მოწყობა, ქარსაფარი ზოლის გაშენება,

მეორე, დიდი დისბალანსია ბაზრის მოთხოვნებსა და

სეტყვისა და მზისაგან დამცავი სისტემების

სამუშაო ძალის მიწოდებას შორის. ამდენი

დაყენება.“

ეკონომისტი და იურისტი რა საჭიროა მაშინ, როცა

„ვერ იპოვი ფერმერს, რომელსაც

აგრონომი, მცენარეთა დაცვის სპეციალისტები არ

მიწა თავის საკუთრებაში ან თუნდაც

არიან. შედეგად მივიღეთ ის, რომ სამი წლის

სახელმწიფოსგან ჰქონდეს იჯარით

განმავლობაში ჩვენთან ჩავარდა თხილის მოსავალი,

აღებული. მუნიციპალურ

როცა ყოველ წელს 300 და 400 მილიონ დოლარამდე

საკუთრებაშიც არ არის ეს მიწები.

შემოსავალს იძლეოდა. ჩვენ ჩამოვრჩით და სხვა

სახელმწიფო ყოველ არჩევნებზე ამ

ქვეყნები წინ წავიდნენ. აზერბაიჯანმა გაგვასწრო
ჩაისა და თხილის წარმოებაში, უკრაინცა უზარმაზარი
ნაბიჯებით წინ მიდის. ჩვენ კი ცოდნა და
კვალიფიკაცია მოვკალით. პრაქტიკა უნდა იყოს
შერწყმული სამეცნიერო კვლევებთან, განათლება
უნდა იყოს ამ კუთხით. სამწუხაროდ,

მიწებს ამზადებს თითქოსდა
გასაყიდად. ფაქტობრივად, რაც
ქვეყანა დამოუკიდებელია, ეს
პრობლემა გადაიქცა პოლიტიკურ
საკითხად. ყოველი არჩევნების წინ

არის საუბარი მიწის გადაცემაზე. ფერმერები

„ყოველ წელს, როცა სიმინდის
მოსავლის აღებაში ვეხმარები
ჩემს მეუღლეს, ვამბობ, რომ არც
სიმინდი მინდა და არც ღომი, ისე
გვწყვეტს წელში ორივეს
ფიზიკური შრომა, გვაბერებს და
გვანადგურებს. ჩვენს შვილებს,

55 წლის ქალი,
ზუგდიდის რაიონი.

55 წლის
მამაკაცი,
უმაღლესი
განათლებით,
ზუგდიდის
რაიონი.

ამის შემხედვარეთ, გული
უცრუვდებათ და ქალაქში გარბიან.
მცირეგაბარიტიანი ტექნიკა რომ
გვქონდეს, ბევრად
გავიიოლებდით საქმეს, წელშიც
არ გავწყდებოდით და
ახალგაზრდების გადინებასაც

იძულებულნი არიან, სახელმწიფო მიწებზე
პარტიზანულად იმოქმედონ და პ აძოვონ პირუტყვი.
თავის მხრივ, არც გადასახადს იხდის არავინ. ანუ
გამოდის, რომ სახელმწიფო არც თვითონ
სარგებლობს ამ მიწით და არც ფერმერს
ასარგებლებს. სახელმწიფომ უნდა გადაახდევინოს
ფერმერს მიწის ფული, თვითონაც ისარგებლოს და
ფერმერიც ასარგებლოს. ფერმერი იქ ან საქონლის
სადგომს აიშენებს, ან რძის ქარხანას. დღეს
სამეგრელოში ალპური და სუბალპური ზონის
საძოვრებზე შესაძლებელია მაღალი ხარისხის
ყველის წარმოება. თბილისში კაბინეტში მყოფმა
კაცმა რა იცის, ვის როგორ და რანაირად სჭირდება
ეს მიწა.“-

შევაკავებდით.“

ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა და ხარისხი
რეგიონში ჯანდაცვის

საყოველთაო დაზღვევამ

ხარისხი ძალიან დაბალია.

სამედიცინო მომსახურება
უფრო ხელმისაწვდომი
გახადა;

„ექიმი სამი თვის განმავლობაში

„ჯანდაცვის განვითარების მხრივ
დიდი ნახტომი გაკეთდა. წინა

რეგულარულად მიწერდა ერთსა და

ხელისუფლების დროს არ იყო

იმავე სახეობის ძვირად ღირებულ

უფასო ოპერაციები და რამდენი

ანტიბიოტიკებს ისე, რომ ანალიზი

ადამიანი იღუპებოდა ამის გამო.

არც მოუთხოვია. თბილისში
ექიმებთან ვიზიტის შემდეგ

ახლა კი სრულად ფინანსდება

46 წლის
დასაქმებული
ქალი, უმაღლესი
განათლებით.

გავარკვიე, რომ არასწორად

ოპერაციები.“-

49 წლის ქალი,
ზუგდიდი.

მიღებული მედიკამენტებით
ორგანიზმიც გავინადგურე და ჯიბეც
დავიცარიელე.“

განათლების სისტემის გაუმართავობა
განათლების მოტივაცია
დაბალია, დასაქმების
მიზნით ქალების

პროფესიული განათლების

მეტი მხარდაჭერაა საჭირო.

საზღვარგარეთ წასვლამ
ძალიან მძიმე გავლენა
მოახდინა;

37 წლის ქალი,
დასაქმებული,
უმაღლესი
განათლებით.

„მშობლებს არ სცალიათ

„სახელმწიფომ უნდა მისცეს

შვილებისთვის, ფაქტობრივად,

სტიმული და უნდა განსაზღვროს,

ოჯახში არ არის დედა. სკოლაში

უახლოეს 10 წელიწადში რა

მოჰყავთ ბავშვები იმისათვის,

სპეციალობები სჭირდება მას.

რომ უსაფრთხოდ იყვნენ,

აგრარული ქვეყანა ვართ და

მანქანა არ დაეჯახოთ. როცა

აგრონომს სანთლით დავეძებთ,

ბავშვს წიგნი, რვეული, კალამი

უნდა დაუფინანსო სწავლა,

არ აქვს, თან მშობელი ამას ვერ

გაუშვა საზღვარგარეთ,

ხედავს, რადგან არ სცალია ამისთვის და ის მხოლოდ
ფულს აგზავნის, შვილისთვის მშობელი ხდება
მხოლოდ ბანკომატი. ბავშვი კი წიგნის ნაცვლად
ყიდულობს მობილურს. ბავშვს მოტივაცია არ აქვს,
რომ ისწავლოს. ის ამბობს, რომ დედაჩემი

სტიპენდია უნდა მისცე. ძლიერ

39 წლის მამაკაცი,
დასაქმებული,
უმაღლესი
განათლებით.

ქვეყნებში ამას კერძო სექტორი აკეთებს, აკეთებს
მდიდარი ადამიანი. საქართველოში ამას მდიდარი
ნაკლებად გააკეთებს. ეს ქვეყანა წუმპიდან ვერ
ამოვა, თუ განათლების დონე არ ამაღლდა.“

განათლებულია, ნასწავლია, მაგრამ წავიდა
უცხოეთში და მოხუცს უვლის. რომ ვისწავლო, ვინ

„ასევე უნდა გავაძლიეროთ

დამასაქმებს, თუ დამასაქმებენ - რას მომცემენ

პროფილური მიმართულებით

ხელფასს?“

სწავლება, არ არის ამდენი
იურისტი საჭირო, სანთლით
50 წლის ქალი,
დასაქმებული,
უმაღლესი
განათლებით.

საძებარია დურგალი,
შემდუღებელი. ზუგდიდში ორად
ორი ხარატია, სულ მალე მათი
შემცვლელი არ იქნება არავინ.

არაფორმალური განთლების მიმართულებითაც
უნდა ვიმუშაოთ ჩვენს მენტალობაზე და ცნობიერება
ავუმაღლოთ ჩვენს შვილებს, რომ ადრინდელი დრო
აღარაა: თუ მოსწავლე ოროსანი იყო, აგდებდნენ
პროფესიულ სასწავლებელში.“

ინფრასტრუქტურის გაუმართავობა
დევნილთა კომპაქტური
ჩასახლებები ხშირად
საცხოვრებლად
შეუფერებელია.

„ინგირის თემში პროფტექნიკურის შენობაში ჩასახლებული დევნილები სავალალო
მდგომარეობაში არიან. თავის დროზეც აქ რემონტი ცუდად იყო გაკეთებული. რაც დრო გადის,
კიდევ უფრო უარესდება: ბათქაში ცვივა, გაფუჭდა კარ-ფანჯრები, ჭერი, სახურავს აწვიმს;
კანალიზაციაზე მრცხვენია, რომ ვთქვა, ფეკალური მასები სარდაფში ,,დაფრინავს“. ამას
ემატება ისიც, რომ არ გვაქვს სანიაღვრე არხები. გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, ძლიერი
50 წლის დევნილი,
დასაქმებული
ქალი.

წვიმების დროს, არის საშინელი მდგომარეობა. ნიაღვრები მიედინება ჩვენი შენობებისკენ,
უერთდება საკანალიზაციო წყალს სარდაფში და ფეკალური მასები გამოაქვს გარეთ. ...ასეთი
მძიმე მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ.“

კორუფცია
დევნილთა განსახლება
კომპაქტური
ჩასახლებებიდან, ქულების
მიუხედავად, გარიგებებით
უფრო ხდება.

„ჩვენს შენობას

„იყო შემთხვევები, როცა სიაში

საცხოვრებლად უვარგისის

სხვა ეწერა და სულ სხვა ოჯახები

სტატუსი და მესამე

იღებდნენ ბინებს.“

კატეგორია მიენიჭა. ეს კი
ნიშნავს იმას, რომ ქულებით
43 წლის უმუშევარი
, დევნილი ქალი,
უმაღლესი
განათლებით.

კი არ იქნება ოჯახების
გამოსახლება, არამედ
საცხოვრებლად უვარგისი

შენობის გამო. ახლა გვაქვს მერის შუამდგომლობა და
მხარდაჭერა და ასევე ვართ სოციალურად დაუცველი

37 წლის საშუალო
განათლების,
უმუშევარი,
დევნილი ქალი.

ოჯახები. თუმცა გარანტია, რომ ახალ ბინებში
შეგვასახლებენ, არ არის. ჩვენ ვაკმაყოფილებთ ამ
კრიტერიუმებს, მაგრამ მოთხოვნა დიდია და
განაწილების დროს სამართლიანობის იმედი
ნაკლებად გვაქვს.“

პუბლიკაციის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხადრაჭერის შედეგად, ამერიკის შეერთებული შტატების

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის
პროექტის მხარდაჭრით. პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ასახავდეს USAID, ამერიკის შეერთებული შტატების
მთავრობის ან/და EWMI-ის შეხედულებებს. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ ავტორი.

