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დემოკრატიზაცია, როგორც დემოკრატიის განვითარების 

ალტერნატივა 

მარინა მუსხელიშვილი 

საზოგადოების განვითარებას შეიძლება სხვადასხვა ფორმა და მიზანი 
ჰქონდეს. ზოგჯერ მას შეიძლება ერთი გაცხადებული მიზანი გააჩნდეს და 
საზოგადოებას ისინი მართავდნენ, ვინც ამ მიზნისკენ მიმავალი გზა უკეთესად 
იციან. სხვა შემთხვევაში, ერთი გაცხადებული მიზანი შეიძლება არც იყოს. ასეთ 
დროს განვითარება ინდივიდუალური პროექტების ჯამია, ხოლო პოლიტიკური 
მმართველობა ამ პროექტების წარმომადგენლობის საფუძველზე 
ფორმირდება. პირველ შემთხვევაში განვითარება „ჩაკეტილია“: საზოგადოებას 
აქვს განვითარების ერთი დომინანტური იდეოლოგია, რომლის ლეგიტიმაცია 
მხოლოდ უალტერნატივო შეიძლება იყოს (თუ რა მიზეზით წარმოიშვა ასეთი 
უალტერნატივობა, ამას არა აქვს მნიშვნელობა, ეს არ არის მაინცდამაინც 
ისტორიციზმი, რომლის შესახებაც წერს კარლ პოპერი).1 ასეთ შემთხვევაში 
მმართველები არიან მცოდნენი, ექსპერტები, წინასწარმეტყველები, რომლებიც 
უფრო უკეთ ერკვევიან განვითარების მიზნებში, ვიდრე თავისი 
თანამოქალაქეების მისწრაფებებში. მეორე შემთხვევაში საერთო განვითარება 
არის ღია და არასწორხაზოვანი, ის ხან ერთ მხარეს იხრება, ხან მეორე მხარეს, 
იმის მიხედვით, თუ როგორი ინდივიდუალური მიზანსწრაფვები და ინტერესები 
ახდენენ მასზე გადამწყვეტ გავლენას (შესაძლოა, საკმაოდ ხანგრძლივს). 
ძალაუფლება პოლიტიკოსთა ხელშია, მოსახლეობის გარკვეული (შესაძლოა, 
ძალიან დიდი) ნაწილის მიმართ მათ წარმომადგენლობითი ფუნქცია აქვს. 
განვითარების მიმართულებას, საზოგადოების სრული სოლიდარობის 
მიღწევის შემთხვევაშიც კი, ნაწილობრივი ლეგიტიმურობა ახასიათებს და ის 
შეიძლება გადაისინჯოს. პირველ შემთხვევაში საზოგადოების ცალკეული წევრი 
განვითარების მიმართულების განსაზღვრაში არავითარ როლს არ თამაშობს. 
უკეთეს შემთხვევაში, მას შეუძლია აზრი გამოთქვას მის მეთოდზე ან მიღწევის 
ხარისხზე. მეორე შემთხვევაში მას ძალუძს ზემოქმედება მოახდინოს როგორც 
ერთზე, ასევე მეორეზე. პირველ შემთხვევაში იდეოლოგია საზოგადოებას 
წარმართავს მისი ხელმძღვანელობის ხელით, მეორე შემთხვევაში 
საზოგადოება მრავალრიცხოვან იდეოლოგიებს თავად წარმოქმნის და 
პოლიტიკასაც თვითონვე კარნახობს ხელისუფლებას.  

უეჭველია, რომ განვითარების პირველი გზა ტოტალიტარულ რეჟიმებს 
მოგვაგონებს, ხოლო მეორე - ლიბერალურ დემოკრატიებს. მაგრამ ყველაფერი 
ასე მარტივი არ არის. მოცემული სტატიის მიზანია აჩვენოს, რომ განვითარების 
პირველი გზა შეიძლება საკმაოდ წარმატებით განხორციელდეს ფორმალურად 
არატოტალიტარულ რეჟიმებშიც, რომლებსაც პრეტენზია აქვთ დემოკრატიის 
სტატუსზე. მეტიც, „დემოკრატიზაცია“ - როგორც დემოკრატიების განვითარების 
მეთოდი და განვითარების საშუალება - თანამედროვე სამყაროში 
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მნიშვნელოვანწილად შეესატყვისება განვითარების სწორედ პირველ და არა 
მეორე პროექტს.  

წინამდებარე სტატიაში ჩვენ არ შევეცდებით დემოკრატიზაციის მიზნებისა და 
იდეალების გაუფასურებას (ისინი, როგორც ჩანს, თავისი არსებით მოცემული 
კონტექსტისთვის უმნიშვნელოა). სტატია ამ მიზნების მიღწევის მეთოდებზეა 
მიმართული. მარშალ მაკლუენი წერდა, რომ „კომუნიკაციის საშუალება არის 
უწყება“ (the message), და „უწყების შინაარსი ხორცის ნაჭერია, რომელსაც ჩვენი 
გონების მცველ ძაღლს უგდებენ, რათა მისი სიფხიზლე მოადუნონ“.2 

კომუნიკაციის პროცესის სტრუქტურა, რომელიც დემოკრატიზაციის 
დომინანტურ ერთგანზომილებიან იდეოლოგიას წარმოშობს, სწორედ ისაა, 
რასაც აქ განვიხილავთ. ჩვენ განვასხვავებთ დემოკრატიზაციას, როგორც 
უწყების შინაარსსა და დემოკრატიზაციას, როგორც პოლიტიკური კომუნიკაციის 
მეთოდს (საშუალებას).  

1. სუბსტანციური და პროცედურული დემოკრატიები  

უკანასკნელი 1520 წელი ჩვენ დემოკრატიზაციის პროცესში ვიმყოფებით. თუ რა 
არის დემოკრატია, ამაზე ყოველ ინდივიდს საკუთარი პასუხი აქვს. პოლიტიკური 
კომუნიკაციის პროცესში მისი მონაწილენი განსაზღვრავენ იმ მრავალგვარ 
მნიშვნელობასა და შინაარსს, რომლებიც მათ ახასიათებს და მოცემულ 
ცნებასთანაა ასოცირებული, ხოლო შემდეგ მათ საფუძველზე აშენებენ თავიანთ 
პოლიტიკურ ურთიერთობებს. და თუკი დემოკრატიას, როგორც ორსახა იანუსს, 
აქვს ისეთი თვისებები, რომლებიც სხვადასხვა ინდივიდისთვის 
სხვადასხვაგვარად მომხიბლავია, მაშინ თითოეულს ამ სახეთაგან ეყოლება 
თავისი თაყვანისმცემელი, რომელიც მთელთან მის ასოცირებას შეეცდება.  

მთელის განსაზღვრისათვის თანასწორ კონკურენციას მაშინ აქვს ადგილი, 
როდესაც „დემოკრატია“ საზოგადოების შიგნით არსებული ბაზრის იდეებისა და 
ცნებების პროდუქტი და კონცეპტია. მაგრამ იმის გამო, რომ ჩვენთვის 
დემოკრატია არის მიბაძვის გარეგანი ობიექტი, აქ მისი აზრობრივი დატვირთვა 
წარმოიქმნება არა იმდენად საზოგადოების შინაგანი კომუნიკაციიდან, არამედ 
ის მნიშვნელოვანწილად გარედან შემოდის დიდი დამახინჯებით. ეს 
უკანასკნელი გარემოება კი აიხსნება მსგავსი კომუნიკაციის ასიმეტრიულობით. 
გარეშე შინაარსი გარკვეულ პრიორიტეტს იძენს შინაგან მნიშვნელობასთან 
შედარებით, იმის გამო, რომ ჩვენ მასზე დიდი გავლენა არა გვაქვს (კომუნიკაცია 
ცალმხრივია). ამგვარი დამახინჯება შეიძლება დავინახოთ მრავალ კონცეპტზე 
დაყრდნობით, რომლებიც დემოკრატიას უკავშირდება, მაგრამ აქ ჩვენ 
ვისარგებლებთ და ქვემოთ განვსაზღვრავთ მათ „იანუს-დემოკრატიის“ 
მხოლოდ ორი სახით: მისი პროცედურული და სუბსტანციური გაგებით.  

პროცედურული მიდგომა დემოკრატიზაციის რეალიზაციას ეძიებს არა 
პოლიტიკური განვითარების მიზნით, არამედ მის მეთოდებში აქცენტს აკეთებს 
პოლიტიკურ თანასწორობაზე ისეთი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების 
პროცესში, რომლებიც წინასწარ არ არის განსაზღვრული. „...კანონისა და 
დემოკრატიის წმინდა პროცედურული თეორია...ნიშნავს იმას, რომ 
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/პოლიტიკური/ პროცესის შედეგების შეფასება ხდება მხოლოდ იმ 
პროცედურიდან გამომდინარე, რომლიდანაც ისინი წარმოიქმნა“.3 
სუბსტანციური (არსობრივი) მიდგომა აფასებს არა მარტო პროცედურას, 
არამედ შედეგსაც. ის ეყრდნობა დემოკრატიის არსის, როგორც 
ინსტიტუციონალური პოლიტიკური რეჟიმის მკაფიო განსაზღვრებას, რომელიც 
დემოკრატიის მშენებლობისა და პოლიტიკური განვითარების მიზანსა და 
ამოცანას წარმოადგენს. „...მხოლოდ არსობრივი პრინციპების მეშვეობით, 
რომლებიც პროცესისაგან დამოუკიდებლად შეიძლება იყოს განსაზღვრული, 
შესაძლებელია, საჭიროების შემთხვევაში, ვამტკიცოთ, რომ „ის, რაც 
უმრავლესობამ თუნდაც სრულყოფილი პროცესის პირობებში დაადგინა, 
არასწორია“.4  

ამგვარი აზრთა სხვადასხვაობა, თუნდაც ნაკლებად თეორეტიზებული ფორმით, 
არსებით როლს თამაშობს საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ამგვარად, 
შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ორი განსხვავებული პასუხი შემდეგ კითხვაზე: 
შეიძლება თუ არა მივიჩნიოთ, რომ დემოკრატიამ გაიმარჯვა, თუ არჩევნები 
სამართლიანად ჩატარდა, მაგრამ უმრავლესობამ ხმა მისცა შევარდნაძის 
პარტიას? უფრო თეორეტიზებული ფორმით აზრთა ამგვარი სხვადასხვაობა 
აქტუალურია დემოკრატიის დასავლურ თეორიებში. პირველი მიდგომა 
პრევალირებს განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში არსებული სისტემების 
თანამედროვე კრიტიკაში, ხოლო მეორე - პრაქტიკული დემოკრატიზაციის 
შესწავლის დროს6 ახალ დემოკრატიებსა და არადემოკრატიებში. ამგვარი 
ფილოსოფიური განსხვავება აისახება იმ მეთოდოლოგიებში, რომლებიც 
ერთსა და მეორე შემთხვევაშიც გამოიყენება. პირველი მიდგომა სარგებლობს 
უფრო მეტად ინსტიტუციონალური მეთოდებით, კომპარატივისტიკით და 
გვთავაზობს ინსტიტუციონალურ სტრატეგიებს. მეორე მიდგომა იყენებს 
პოლიტიკისა და სამართლის თეორიას, დისკურსიულ მეთოდებს და გვთავაზობს 
უფრო მეტად კონცეფციებს, ვიდრე ინსტიტუტებს. მეორე მიდგომა ემყარება 
ცოდნას, პირველი - გაგებას.  

დემოკრატიზაციისადმი სუბსტანციური მიდგომა ამტკიცებს, რომ 
დემოკრატიული პოლიტიკური ინსტიტუტების შექმნა არის კიდევაც 
დემოკრატიის მშენებლობა:  

In a substantive vieu of constitutional democracy, the question of a given 
regime's democratic character depends only on what its fundamental or 
constitutive laws prescribe and not at all on how they came to prescribe it... On 
the procedural view, in contrast, the regime is not democratic, no matter the 
democratic nicety of its fundamentallegal prescriptive content, unless the 
country's people at all time retain appropriate joint control over the content too.2  

კონსტიტუციური დემოკრატიის სუბსტანციური ხედვის თანახმად, ამა თუ იმ 
რეჟიმის დემოკრატიული ხასიათი დამოკიდებულია მხოლოდ იმაზე, თუ რას 
აწესებენ მისი ფუძემდებლური თუ მაკონსტიტუირებელი კანონები, ხოლო ის, თუ 
რა გზით მივდივართ ამ წესებამდე, საერთოდ უგულებელყოფილია... 
პროცედურული თვალთახედვის თანახმად კი, პირიქით - რეჟიმი არ ითვლება 
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დემოკრატიულად, თუ ქვეყნის მოსახლეობა მუდმივად არ ახორციელებს 
სათანადო შეთანხმებულ კონტროლს ფუძემდებლურ კანონთა პრესკრიპციულ 
შინაარსზე - იმის მიუხედავად, თუ თვითონ ეს შინაარსი რამდენად 
დემოკრატიულად გამოიყურება.  

ის შეიძლება დავახასიათოთ, როგორც „ნეოინსტიტუციონალიზმის 
იდეოლოგია“. ნეოლიბერალიზმი არის იდეოლოგია, რომელიც ამტკიცებს 
შემდეგს: “მოახდინეთ ეკონომიკის რეფორმა ლიბერალური, საბაზრო 
ინსტიტუტების საფუძველზე და თქვენ მიიღებთ აყვავებულ ეკონომიკას“. 
პოლიტიკური სისტემის მიმართ მისადაგებისას ნეოინსტიტუციონალიზმი, 
აგრეთვე, ამტკიცებს შემდეგს: „დააკანონეთ კონსტიტუციონალური 
ლიბერალური დემოკრატიის ფორმალური ინსტიტუტები და თქვენ მიიღებთ 
აყვავებულ დემოკრატიას“. არც ერთ და არც მეორე მიდგომას სრულიად არ 
აინტერესებს ის, თუ რის საფუძველზე და როგორ ახდენს მოცემული 
საზოგადოება ასეთი ინსტიტუტების ლეგიტიმაციას. მოცემული 
საზოგადოებისთვის ამ ინსტიტუტების მნიშვნელობა დემოკრატიზაციის 
ინტერესებისა და ნეოლიბერალური ეკონომიკური ტრანსფორმაციის 
საზღვრებს მიღმა ძევს.  

ჩვენი პირველი დებულების თანახმად, არადემოკრატიულ ან 
ნახევრადდემოკრატიულ ქვეყნებში, კერძოდ, საქართველოში, 
დემოკრატიზაციის პროცესში სუბსტანციური მიდგომის აბსოლუტური 
პრევალირება პოლიტიკური სისტემის განმსაზღვრელ ფაქტორს წარმოადგენს. 
ეს პოლიტიკური სისტემა ფორმალურად ჰგავს დასავლურ დემოკრატიებს, 
მაგრამ დასავლეთის ნიმუშებისგან განსხვავდება თავისი არსით, პრაქტიკითა 
და განვითარების პერსპექტივებით. ასეთ ქვეყნებს შეუძლიათ მიიღონ 
დემოკრატიული პოლიტიკური სისტემა და, ამავე დროს, არ ჰქონდეთ 
დემოკრატია პროცედურული გაგებით. სუბსტანციური მიდგომა, 
ცალმხრიობიდან გამომდინარე, იდეოლოგიას წარმოადგენს. ამიტომ მას 
შეუძლია წარმოშვას (და ის წარმოშობს კიდეც) კორუფციას, რომელიც ფარავს 
უფსკრულს ფორმალურ ინსტიტუტებსა და რეალურ ცხოვრებას შორის. ის 
წარმოქმნის პოლიტიკურ ინსტიტუტებს, რომლებიც ხშირად კორუმპირებულია 
იმ თვალსაზრისით, რომ თავისი რეალური შინაარსით, ფუნქციონირებითა და 
კონსოლიდაციით ისინი არსებითად განსხვავდებიან ჩაფიქრებული 
ნიმუშისაგან. პროცედურული მიდგომა ადასტურებს, რომ დემოკრატიული 
ინსტიტუტების ფუნქციონირება, მნიშვნელობა და მდგრადობა დამოკიდებულია 
მათი მიღების პროცედურასა და იმ მნიშვნელობებზე, რომლებიც მათ მიღების 
პროცესში მიენიჭა. ასეთი მიდგომის გაუთვალისწინებლად შეუძლებელია 
მივუახლოვდეთ რეალურად ფუნქციონირებად დემოკრატიას.  

2. დემოკრატიზაციის თეორიის გავლენა  

დემოკრატიის სუბსტანცია (არსება) ორგვარად შეიძლება განისაზღვროს იმის 
მიხედვით, დემოკრატიის იდეალზე, თუ ამ იდეალზე ორიენტირებული 
პოლიტიკური რეჟიმების კონკრეტულ ფორმებზე ვლაპარაკობთ. პირველ 
შემთხვევაში მსჯელობენ დემოკრატიის პრინციპებსა და ღირებულებებზე, 
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ისეთებზე, როგორიცაა პოლიტიკური თანასწორობა ან აზრის თავისუფალი 
გამოთქმა. მეორე შემთხვევაში ლაპარაკია კონკრეტულ საკანონმდებლო 
ნორმებზე, რომლებსაც უნდა იცავდეს პოლიტიკური რეჟიმი, იმისათვის, რომ 
შესაძლებელი იყოს მისი დემოკრატიად მიჩნევა.1  

წინა პარაგრაფში ჩვენ ცოტა „ჩირქი მოვცხეთ“ დემოკრატიის სუბსტანციურ 
გაგებას, როცა დემოკრატიზაციის პროცესში მის აბსოლუტურ პრევალირებას 
პროცედურულ კომპონენტზე ვუწოდეთ „ძირითადი პრობლემა“. სინამდვილეში 
პრობლემა მარტო ის კი არ არის, რომ პროცედურას მცირე ყურადღება ეთმობა, 
არამედ ისიც, რომ დემოკრატიზაცია ემყარება დემოკრატიის ისეთ სუბსტანციურ 
გაგებას, რომელიც დემოკრატიის იდეალებითა და ღირებულებებით კი არ 
ოპერირებს, არამედ დასავლური დემოკრატიების კონკრეტული 
საკანონმდებლო ნორმებით (ფორმალური ინსტიტუტებით).  

დემოკრატიზაციის თეორიას საფუძვლად უდევს დემოკრატიის 
„შუმპეტერისეული“ განსაზღვრება, რაც ნიშნავს, რომ ეს არის პოლიტიკური 
რეჟიმი ინსტიტუტების მეტნაკლებად განსაზღვრული ჩამონათვალით, 
როგორიც არის თავისუფალი, თანასწორი არჩევნები, პოლიტიკური და 
სამოქალაქო უფლებები და თავისუფლების ნაირსახეობები, შესაძლოა, 
აგრეთვე, კანონის წარმმართველობა. ინსტიტუტების ზუსტი ჩამონათვალი 
შეიძლება განსხვავდებოდეს ავტორიდან ავტორამდე, ის შეიძლება კამათსა და 
უთანხმოებას იწვევდეს, მაგრამ პრინციპი ერთი რჩება. ამგვარად, 
დემოკრატიის მშენებლობა „დემოკრატიზაციის“ ფორმით მდგომარეობს 
უფლებათა და თავისუფლების ნაირსახეობათა გარკვეული ჩამონათვალის 
ინსტიტუციონალიზაციაში, სამართლებრივი წესრიგის დამყარებასა და, რა 
თქმა უნდა, პირველ რიგში, თანამდებობათა არჩევითობის სისტემაში.  

ამგვარი გაგება „დემოკრატიზაციას“ არსებითად აქცევს მხოლოდ და მხოლოდ 
„ელიტისტურ“ პროცესად. ეს, პირველ რიგში, იმიტომ ხდება, რომ შეზღუდულია 
საზოგადოების გავლენა პოლიტიკურ დისკურსზე. ინსტიტუტების განხილვაში 
მონაწილეობის მიღება (ინტერესებისა და ფასეულობებისგან განსხვავებით) 
არის სპეციალისტების, პოლიტიკოსებისა და პროფესიონალების ხვედრი. 
დემოკრატიზაციის ამგვარი დისკურსი თავიდან არ არის მასობრივი: მასებს მას 
ში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ როგორც მობილიზაციის, 
მანიპულაციისა და კენჭისყრის მონაწილეებს.  

დემოკრატიის შუმპეტერული მოდელი ელიტისტურად მიიჩნევა იქაც, სადაც ის 
წარმოიქმნა - ლიბერალური დასავლეთის დემოკრატიებში. მაგრამ 
დასავლეთის შუმპეტერისეული დემოკრატიის „ელიტიზმი“ და შუმპეტერისეული 
ინსტიტუციების კონსოლიდაციაზე დაფუძნებული დემოკრატიზაციის 
„ელიტიზმი“ ელიტიზმის ორი სხვადასხვა შემთხვევაა. ამის მიზეზი ის არის, რომ 
პირველ და მეორე შემთხვევაში „ელიტების“ როლს სხვადასხვა აქტიორი 
ასრულებს. დასავლეთის ნორმატიული გაგებით, დემოკრატია პოლიტიკური 
პროცესია, რომელშიც ექსპერტებსა და სპეციალისტებს მნიშვნელოვანი, 
მაგრამ შეზღუდული როლი ეკისრებათ. საზოგადოება თავად განსაზღვრავს 
საკუთარი განვითარების მიმართულებას, როცა ის უპასუხებს კითხვას „საით?“ 
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და ამ მიმართულებას ირჩევს პოლიტიკური ლიდერების პოლიტიკური 
მმართველობის ნების დემოკრატიული ლეგიტიმაციით. ექსპერტები (ე. ი. 
მცოდნე ადამიანები) პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე გავლენას იმის ხარჯზე 
მოიპოვებენ, რომ უპასუხებენ კითხვას „როგორ?“, ანუ რა გზით, როგორი 
მეთოდებით შეიძლება დასახული მიზნის მიღწევა. ექსპერტების როლი მიზნის 
განსაზღვრაში მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი, სხვაგვარად დემოკრატია 
მერიტოკრატიად გადაიქცევა, რაც თანამედროვე დასავლური დემოკრატიების 
ერთერთი დაავადებაც არის და პროცედურული დემოკრატიის დამცველების 
კრიტიკის საგანს წარმოადგენს.  

დემოკრატიზაცია, ამ პროცესის სუბსტანციური გაგებით, ექსპერტებს (ცოდნის 
ნაირსახეობებს) პოლიტიკურ როლს არგუნებს და მათ ცენტრალურ 
მნიშვნელობას ანიჭებს პასუხის გაცემისას შეკითხვაზე „საით?“. მათი გავლენით 
დემოკრატიული ინსტიტუტების შუმპეტერისეული ჩამონათვალი იძენს 
დემოკრატიის არსის, და არა დემოკრატიის მექანიზმის, მნიშვნელობას. 
ამგვარად, იზღუდება ის პოტენციურად ღია სივრცე, რომელიც ერის მომავალი 
განვითარების განსაზღვრისათვის გამიზნულ პოლიტიკური ბრძოლის შესაძლო 
ვარიანტულ ველს გააჩნდა. განვითარების მიზნები ლეგიტიმაციას იძენს 
ცოდნის და არა პოლიტიკური გადაწყვეტილების საფუძველზე. საზოგადოება 
დაიყვანება სტატისტის როლამდე, რომელიც მას ობიექტურად წინასწარ 
განსაზღვრულ განვითარებაში ენიჭება, ნაცვლად იმისა, რომ თავისი მომავლის 
შემოქმედის როლი შეასრულოს. ასეთი სახით პოლიტიკური განვითარების 
პროცესი დახურული ხდება ამ პროცესის პოპერისეული გაგებით და მას 
უტოპიური სოციალური ინჟინერიის ელემენტები ერთვის. პოსტსაბჭოთა 
სივრცისათვის, რომელმაც მრავალი ათწლეული გაატარა პოლიტიკური 
ლეგიტიმაციისა და მმართველობის სწორედ ასეთი საშუალების პირობებში, 
მოცემულ მიდგომაში ახალი არაფერი არ არის, გარდა იმისა, რომ 
განვითარების მიზანი შეიცვალა: კომუნიზმის ნაცვლად გვაქვს დემოკრატია, 
ხოლო მარქსიზმ-ლენინიზმის სპეციალისტების ნაცვლად გვყავს 
დემოკრატიზაციის სპეციალისტები.  

ამგვარად, ჩვენი მეორე დებულების თანახმად, დემოკრატიის არსის 
(სუბსტანციის) დამცირების შედეგად (ემპირიულად ჩამოთვლადი) ფორმალური 
ინსტიტუტების ჩამონათვალამდე საზოგადოება გადადის 
ექსპერტიტექნოკრატების ხელში, რომლებსაც არ გააჩნიათ რეპრეზენტატიური 
ხასიათი და არ შეუძლიათ პროცედურული დემოკრატიის განხორციელება 
თუნდაც ელიტარულ-რეპრეზენტაციურ დონეზე.  

3. წინასწარმეტყველება, რომელიც საკუთარ თავს ქმნის  

როგორც უკვე ითქვა, დემოკრატიზაცია, დემოკრატიის შენებისაგან 
განსხვავებით, ორიენტირებულია გარეგან განზომილებად ნიმუშებზე. ამიტომ 
ის დახურული ტელეოლოგიური პროექტის იდეოლოგიურ სახეს იღებს. ამ 
პროცესში ჩართულია მთელი საზოგადოება, რომელიც განფენილია დროში, 
თუმცა - სასრულში. რაც უფრო მეტი ექსპერტული „ცოდნა“ და მაღალი ხარისხის 
ტექნოკრატიული გადაწყვეტილება იქნება გამოყენებული დასახული მიზნის 
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მისაღწევად, მით უფრო სწრაფად იქნება ის მიღწეული. „წინასწარმეტყველება“, 
რომელიც მოცემულია თავად პროცესის სახელწოდებაში - „დემოკრატიზაცია“, 
დემოკრატიის მიღწევა „საკუთარი თავის შემოქმედი ხდება.  

საზოგადოებრივი მეცნიერებანი საზოგადოებაში პოლიტიკურ როლს იმიტომ 
თამაშობენ, რომ მომავლის ცოდნა, რომლის პროგნოზსაც ისინი ყოველ 
მოცემულ მომენტში იძლევიან, თავად ამ მომავალს ცვლის და პროცესის 
მონაწილეების რაციონალურ სტრატეგიებზე გავლენას ახდენს. 
„წინასწარმეტყველება, რომელიც თავის თავს ქმნის“ - ეს არის მოვლენები, 
რომლებიც არ მოხდებოდა, ნაწინასწარმეტყველები რომ არ ყოფილიყო. 
წინასწარმეტყველებას, რომელიც თავის თავს ქმნის, უკუეფექტიც შეიძლება 
ჰქონდეს: ნაწინასწარმეტყველები მოვლენები შეიძლება სწორედ იმიტომ არ 
მოხდეს, რომ ისინი იწინასწარმეტყველეს. ასეთი წინასწარმეტყველების 
ყველაზე ცნობილი მაგალითია მარქსისტული კლასობრივი ბრძოლა, 
რომელმაც მეოცე საუკუნის ისტორია შეცვალა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 
საზოგადოება, რომელმაც თავისი მომავლის შესახებ რაღაც იცის, უფრო 
სხვაგვარად ვითარდება, ვიდრე ის, რომლისთვისაც მომავალი უცნობია.  

დემოკრატიის გაგებისადმი სუბსტანციური მიდგომის სიძლიერე 
პროცედურულთან შედარებით განუყოფელია დემოკრატიზაციის, როგორც 
ისტორიულად განპირობებული პროცესის თავისებურებისგან, რომელიც 
თითქოს გარდაუვალია. ასეთი გაგების შემთხვევაში ის გამოხატულად იძენს 
პოპერისეულ ისტორიცისტულ ხასიათს (აქვე აღვნიშნავთ, რომ ეს ხდება 
პროცესის დროში განფენილობის ფონზე, ე. ი. დემოკრატიზაცია ასეთი გაგებით 
არის არა გარდაქმნების პაკეტი, რომლებიც იწყება და სრულდება ორსამ 
წელიწადში, არამედ დროში გაცილებით უფრო გაჭიმული პროცესი). ამ გაგებას, 
რომელიც პერიფერიულ ქვეყნებში დემოკრატიის მშენებლობის პრაქტიკულ 
პოლიტიკაში დომინირებს, განსაკუთრებით დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობა 
აქვს. ის რეკურსიულად განსაზღვრავს ბევრ მოვლენას, იწვევს ეფექტს 
„წინასწარმეტყველებისა, რომელიც საკუთარ თავს ქმნის“, ზოგჯერ 
შებრუნებული ნიშნით. პოლიტიკური ურთიერთქმედების პროცედურა დასახული 
მიზნის დიქტატს ექვემდებარება. პოლიტიკური პროცესის რაციონალურად 
მოქმედი მონაწილეები ამას წარმატების მიღწევის მიზნით ითვალისწინებენ. 
პრაქტიკოსი პოლიტიკოსები თავიანთ ქმედებებს ხშირად უსადაგებენ 
ნაკარნახებ იმედებს, ისინი თავისი ინტერესებისათვის ექსპლუატაციას უწევენ 
დემოკრატიზაციას, როგორც პოლიტიკურ პარადიგმას. ამავე დროს, თავად ეს 
იდეა თუ იდეოლოგია რეკურსიულად გავლენას ახდენს მსოფლიო 
განვითარებაზე. ეს ის ცოდნაა, რომელიც ახალ რეალობას ქმნის, ხოლო ახალი 
რეალობა სრულიად არ ემთხვევა იმას, რაც ნაწინასწარმეტყველები იყო.  

ისევე, როგორც კომუნიზმის მარქსისტულმა თეორიამ შეცვალა მეოცე საუკუნის 
პოლიტიკის სახე თავისთავად, თავისი არტიკულირებული არსებობით, ასევე 
დემოკრატიზაციის, როგორც ისტორიის დასასრულის თეორიამ, შეცვალა 
პოსტსაბჭოთა სივრცის მრავალი ქვეყნის (და არამარტო მათი) ისტორია. 
თუმცა, იმ მომენტიდან, როდესაც წარმოიშვა დემოკრატიული ტრანზიტების 
თეორია, ხოლო ფუკუიამა გამოხატავდა მოარულ იდეას ისტორიის 
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დასასრულის შესახებ ლიბერალური დემოკრატიის სახით, კაცობრიობა უნდა 
მიმხვდარიყო, რომ ეს სწორედ ის არის, რაც არასოდეს იქნება; არ იქნება 
სწორედ იმიტომ, რომ მისი ფორმულირება უკვე მოხდა. სხვა სიტყვებით რომ 
ვთქვათ, ის საზოგადოებები, რომლებმაც საკუთარი თავის შესახებ იციან, რომ 
ისინი დემოკრატიზაციის პროცესში იმყოფებიან, სრულიად სხვა 
საზოგადოებებია, ვიდრე ისინი, რომლებმაც თავიანთი მომავალი კი არ იციან, 
არამედ უბრალოდ აშენებენ იმას, რაც სურთ, რომ ჰქონდეთ. ამიტომ ის, რასაც 
ისინი ქმნიან, შეიძლება არც იყოს ცუდი რამ, მაგრამ ეს ის აღარ იქნება, რასაც 
მათ უწინასწარმეტყველებდნენ.  

ამასთანავე, საქმე ის კი არაა, რომ პოტენციურმა დიქტატორებმა იციან, რისი 
უნდა ეშინოდეთ და ისინი თავიანთი დიქტატურების დაცვის მეთოდებს 
გამოიმუშავებენ. ამის ანალოგიურად, ლიბერალური დემოკრატიები 
გამოიმუშავებენ სოციალური პოლიტიკის მე თოდებს იმისათვის, რომ თავი 
დაიცვან ძალაუფლებაზე პროლეტარიატის იმ პრეტენზიებისგან, რომლებიც 
კომუნიზმის თეორიის შედეგად წარმოიშვა. საქმე ის არის, რომ პოტენციური 
დიქტატორები სრულ ოპორტუნიზმს ავლენენ და დემოკრატიისათვის პირველ 
მებრძოლებად იქცევიან. ისინი თავად დემოკრატიის სახეს ცვლიან სრულიად 
ახალი მიმართულებით. პოლიტიკურად თანასწორი პროცედურებისგან 
დღევანდელი განდგომა ყოველთვის შეიძლება აიხსნას მომავალში 
წარმატების მიღწევის აუცილებლობით.  

ერთ-ერთ ნაშრომში ჯორჯ სოროსი ამტკიცებდა, რომ იმ წინასწარმეტყველების 
პრინციპების გათვალისწინება, რომელიც თავის თავს ქმნის, მას კაპიტალის 
დაგროვებაში დაეხმარა და ხელი შეუწყო, კონკურენტებისათვის მომავლის 
წინასწარმეტყველების საქმეში მოეგო. სოროსმა იცოდა, რომ კონკურენტები 
ერკვევიან ბაზრის პროგნოზებში და ითვალისწინებდა, რომ ეს პროგნოზები 
არასდროს აღსრულდება. დაახლოებით იგივე დაემართა დემოკრატიას 
საქართველოში, ოღონდ შებრუნებული ეფექტებით. საქართველოში ე.წ. ღია 
საზოგადოების განვითარების ისტორია, რომელიც ვარდების რევოლუციით 
დამთავრდა, არის ისტორია იმის შესახებ, როგორ წამოეგო თავად სოროსი 
იმავე ანკესზე, რის შედეგადაც ღია საზოგადოების ნაცვლად მან ხელი ახალი 
დახურული პარადიგმის განვითარებას შეუწყო. მან ცუდად გაუგო თავის 
მასწავლებელს პოპერს და საბოლოო ჯამში ის გააკეთა, რისი წინააღმდეგიც 
იყო პოპერი: თავად გამოვიდა წინასწარმეტყველი-პოლიტიკოსის როლში. 
თავდაპირველად მან პროცედურული მიდგომის გამოყენება სცადა. ის 
იძულებული იყო, დაყრდნობოდა კომუნიკაციების იმ საშუალებებს, რომლებიც 
არასიმეტრიულია ამ მიდგომასთან მიმართებაში (ამის შესახებ იხ. ქვემოთ). 
ამის შედეგად მის მიერ გამოყენებული კომუნიკაციის საშუალებები 
(საერთაშორისო ფონდები და ენ-ჯი-ო) თავად იქცა შეტყობინებად - უწყებად; 
მათ პოლიტიკური ფუნქცია შეიძინეს.  

შეიძლება გამოითქვას საწინააღმდეგო აზრიც, რომლის თანახმად 
დემოკრატია წარმოადგენს უალტერნატივო პრიორიტეტს განვითარებული 
დემოკრატიებისთვისაც. ამ ქვეყნების მოქალაქეები, რომლებიც თავიანთ 
სისტემებს აკრიტიკებენ, ამოდიან იმავე ღირებულებებიდან და პრინციპებიდან, 
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რომლებიც დემოკრატიას უდევს საფუძვლად. მაგრამ წინასწარმეტყველება, 
რომელიც თავის თავს ქმნის, განსხვავდება დემოკრატიულ იდეალებზე 
ორიენტაციის ღირებულებებისაგან იმით, რომ ამ წინასწარმეტყველებას აქვს 
კონკრეტული ფაქტობრივი ორიენტირები, რომლებიც 
ნეოინსტიტუციონალიზმმა წარმოშვა. დემოკრატიის მშენებლობა დომინანტური 
პარადიგმის მოდელით - ეს არ არის იგივე, რაც ოცნება, უკეთესად 
მივუახლოვდეთ დემოკრატიის იდეალებს პოლიტიკური სისტემის სრულყოფის 
გზით. დემოკრატიზაცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქცევა 
წინასწარმეტყველებად, რომელიც თავის თავს ქმნის, თუ განსაზღვრება იმისა, 
რაც არის დემოკრატია და ამ ნიმუშისკენ შემდგომი წინსვლაც მოცემული 
საზოგადოების კომპეტენციის ფარგლებს მიღმაა (შესაძლოა, მისი 
პერიფერიულობის გამო).  

კონკრეტული ინსტიტუტების, როგორც განვითარების ორიენტირისა და 
მიბაძვის ნიმუშის, შემოღება დემოკრატიზაციის იდეოლოგიის წარმოშობის 
აუცილებელი კომპონენტია, რაც მოვლენათა განვითარებაზე ახდენს გავლენას. 
ის მეორე პლანზე მოაქცევს ამ ინსტიტუტების ღირებულებით არაერთგვაროვან 
მნიშვნელობას, უგულებელყოფს შინაგან წინააღმდეგობას. ეს უკანასკნელი 
ახასიათებს დასავლეთში არსებულ ინსტიტუტთა ერთობლიობას, რომლებიც 
ლიბერალური კონსტიტუციური დემოკრატიის საფუძველს წარმოადგენენ. 
ამგვარად, ხდება უგულებელყოფა ამ ინსტიტუტების დისკურსიული 
მნიშვნელობისა, რომელიც შეიძლება არაერთმნიშვნელოვანი ყოფილიყო 
სხვადასხვა ვითარებაში. დასავლეთის პოლიტიკური ინსტიტუტების ღიაობა, 
რომელთა ფარდობითი ღიაობა საყოველთაოდ არის აღიარებული, „იხურება“, 
როგორც კი ისინი იძენენ „მნიშვნელობის“ და არა „პროცედურის“ 
შინაარსობრივ დატვირთვას.  

დემოკრატიზაციამ „იცის“ იმ მიზნების შესახებ, რომლებსაც უნდა მიაღწიოს და 
დემოკრატიის ინსტიტუტებს განიხილავს, როგორც ასეთებს და არა როგორც 
საზოგადოებაში არსებული კონტექსტუალური წინააღმდეგობების გადაწყვეტის 
საშუალებას. ამის შედეგად ხდება საზოგადოების მისადაგება მომავალი 
ინსტიტუტებისადმი და არა პირიქით. ამ თვალსაზრისით ის შეესაბამება 
უტოპიური განვითარების პოპერულ გეგმას „ეტაპობრივი ინჟინერიის“ 
საპირისპიროდ. ეს არის ჩვენი მესამე დებულება.  

4. დემოკრატიზაცია, როგორც გლობალიზაცია  

როდესაც ვამტკიცებთ, რომ დემოკრატიზაცია თავისი არსით განსხვავდება 
დემოკრატიის მშენებლობისგან, ისიც უნდა მივუთითოთ, რაში მდგომარეობს 
ამგვარი განსხვავების მიზეზები; რატომ არ შეიძლება ისეთ ქვეყნებში, 
როგორიც არის საქართველო, გავაკეთოთ იგივე, რასაც თავის დროზე 
დასავლეთის დემოკრატიები აკეთებდნენ. ჩვენ დავიმოწმეთ მაკლუენი და 
მივუთითეთ ერთერთ ყველაზე უფრო არსებით კონტექსტზე, რომელიც ამ 
განსხვავების ხასიათს ცხადყოფს. ამგვარ კონტექსტს წარმოადგენს 
გლობალიზაცია. გლობალური კომუნიკაცია ქმნის იმ არასიმეტრიულ 
(გარეგნულად) კონტექსტს, რომელშიც დემოკრატიის მშენებლობა 



11 
 

დემოკრატიზაციის ნიშნებს იძენს. გლობალიზაციის მიმართ პერიფერიული 
პროცესები განიცდის გარეშე გავლენებს, რომლებიც გამორიცხავს ძველი 
დემოკრატიების ისტორიული გამოცდილების გამეორებას.  

ნებისმიერი საზოგადოების განვითარება ხდება ერთდროულად რამდენიმე 
მიმართულებით, რომლებიც ერთმანეთზე გავლენას ახდენს, მაგრამ, ამავე 
დროს, შედარებით დამოუკიდებელია. ასეთია, მაგალითად, ეკონომიკის 
განვითარება, კულტურული ცვლილებები და ა.შ. ამგვარი ცვლილებები 
ნაწილობრივ სტიქიურად და წინასწარ მოუმზადებლად მიმდინარეობს, ხშირად 
კი ისინი დაგეგმილია და იმართება. ამ დროს მნიშვნელოვანი ის არის, რომ 
დაგეგმილი და წარმართული ცვლილებები უნდა შეესაბამებოდეს რეალურ და 
არა წარმოსახვით გამოწვევებს; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი სარგებლობას 
არ მოიტანს და განვითარებას ავნებს კიდეც.  

წარმოვიდგინოთ ისეთი სიტუაცია, როდესაც საზოგადოება „ხედავს“ 
გამოწვევის ნაწილს, დგამს ნაბიჯებს მათზე საპასუხოდ და ვერ ამჩნევს სხვა 
ნაწილს, რომელიც არანაკლებ პრობლემატურია. ის საშუალებას აძლევს 
მოვლენებს, რომლებიც ამ გამოწვევების შედეგია, სტიქიურად განვითარდეს. 
ასე, ნეოლიბერალური პოლიტიკა შეიძლება მიმართული იყოს ეკონომიკური 
პროდუქტიულობის ზრდასა და ეკონომიკური მაჩვენებლების მომატებაზე. 
ამასთანავე, მას შეიძლება უყურადღებოდ დარჩეს ის, რომ ამ დროს იზრდება 
ეკონომიკური უთანასწორობაც. რაღაც მომენტში უთანასწორობის ზრდამ 
შეიძლება ისეთი საშიში სოციალური ფორმები მიიღოს, რომ ეკონომიკის 
შემდგომი ზრდა შეუძლებელი გახდეს (მაგალითად, მოსახლეობის 
გაღარიბებული ფენები შვილებს განათლებას ვერ მისცემენ, რის შედეგადაც 
ეკონომიკა დაკარგავს კვალიფიციურ საწარმოო ძალას). თუ ასეთ ვითარებაში 
მმართველობა და საზოგადოება ძლიერ იდეოლოგიზირებულია, მაშინ ის 
შეიძლება მიისწრაფოდეს ნეოლიბერალური პოლიტიკის, როგორც ეკონომიკის 
განვითარების ერთადერთი სწორი ფორმის, კიდევ უფრო მეტად 
გაძლიერებისკენ. ამასთანავე, მან შეიძლება კვლავაც უგულებელყოს 
სოციალური პრობლემები მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ღარიბთა საპროტესტო 
გამოსვლებს ის აღიქვამს, როგორც რეაქციულს (რასაც შეჩერება სჭირდება) და 
არა როგორც დემოკრატიული პროცესის ნაწილს. ქვემოდან მომდინარე 
„შეტყობინება“ იმის შესახებ შეიძლება იმიტომ იყოს უგულებელყოფილი, რომ 
შეტყობინების არხი (კომუნიკაციის საშუალება) - პროცედურული დემოკრატია - 
მეტისმეტად სუსტი აღმოჩნდეს დომინანტურ იდეოლოგიასთან შედარებით.  

თავის დროზე ევროპაში კომუნიზმის აჩრდილმა დაიწყო სიარული. ის 
მიანიშნებდა, რომ კაპიტალიზმისა და ლიბერალიზმის მიღწევებს 
საზოგადოების ყველა ფენა თანაბრად არ მიესალმებოდა. მაშინ ეს 
შეტყობინება არა თუ გაიგზავნა, არამედ ის გაიგეს კიდეც. დემოკრატიული 
კომუნიკაციის არხი არა თუ დასუსტდა, არამედ გაძლიერდა მისი უწყვეტი 
მუშაობის მიზნით: მეოცე საუკუნეში პოლიტიკური უფლებები და თავისუფლება 
მასობრივი გახდა.  
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რა თქმა უნდა, ძნელია არ დავინახოთ, მხედველობიდან გამოგვრჩეს, 
უგულებელვყოთ ეკონომიკური უთანასწორობები, რომლებიც კაპიტალიზმმა 
წარმოშვა. ამასთანავე, ისინი (მათი მოწესრიგების მექანიზმები) უკვე დიდი 
ხანია კარგად არის ინტეგრირებული თანამედროვე დემოკრატიების 
პროცესუალურ მოდელებში. მაგრამ გლობალიზაციის განვითარება წარმოშობს 
ახალ უთანასწორობებსა და წინააღმდეგობებს, რომლებიც არანაკლებად 
მწვავეა, ვიდრე მათი კაპიტალისტური წინამორბედები, რომლებიც ჯერ კიდევ 
იმყოფებიან არაარტიკულირებად სფეროში და, ამასთანავე, არ 
ექვემდებარებიან მოწესრიგებას პროცედურული დემოკრატიის ფარგლებში. 
თუმცა მათი არდანახვა ან მათი მიჩნევა უბრალოდ რეაქციულ გამონახტომებად 
მხოლოდ ღრმად იდეოლოგიზირებულ ადამიანებს შეუძლიათ. ახალ 
უთანასწორობათა შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რაც 
სოციალურკულტურულ იდენტურობებთან არის დაკავშირებული. კომუნიკაციის 
ლიბერალიზაციამ, ახალ - გლობალურ ინფორმაციულკომუნიკაციურ სივრცეში 
შესვლამ, საქართველოში, რუსულის ნაცვლად, გამოიწვია ახალი „პრესტიჟული“ 
ენის - ინგლისურის - წარმოშობა. გაჩნდა ცოდნის, სიმბოლოებისა და ჩვევების 
კომპლექსი, რომლებიც ამ ენაზე დამყარებულ საინფორმაციო სფეროს 
უკავშირდება. სამუშაოს შოვნა, მაღალი ანაზღაურება, პრესტიჟი, თანამდებობა 
და სხვა ახლა უშუალოდ უკავშირდება ინგლისურის ცოდნასა და შესაბამის 
ინფორმატიულკომუნიკაციურ სფეროში ჩართვას. პოლიტიკური და 
ინფორმაციული კოდების გლობალიზებული სამყარო ხელმისაწვდომია 
მოსახლეობის მხოლოდ ნაწილისთვის, რომელმაც თანდათანობით (ხოლო 
შემდეგ უცბად - რევოლუციის შედეგად) მაღალი პოლიტიკური კლასის ადგილი 
(„ნიშა“) დაიკავა, მაშინ, როდესაც მთელს დანარჩენ მოსახლეობას ჯერ არ 
მიუღია უკანასკნელი წლების გარდაქმნებისგან უშუალო მოგება. პირიქით, 
ეკონომიკურად და სოციალურად „სხვა მოსახლეობა“ დროთა ვითარებაში არა 
მარტო სულ უფრო წაგებული ხდება, არამედ თავისი იდენტურობით 
„მეორეხარისხოვან“ ადამიანთა რიგში გადადის.  

ისეთი „ჯადოსნური“ სიტყვები, როგორებიც არის დემოკრატია,სამოქალაქო 
საზოგადოება, ევროპა და სხვა, მოცემულ შემთხვევაში დაკავშირებული 
აღმოჩნდა არა მთელ საზოგადოებასთან, არამედ მის ნაწილთნ. ამის შედეგად 
მათი შინაარსობრივი დატვირთვის თანაბარი განხილვა გართულდა. 
საზოგადოების ერთი და იგივე ფენები აღმოჩნდა გლობალიზაციის, ასევე 
დემოკრატიზაციის ავანგარდში. ამდენად, დემოკრატიის „არსება“ გახდა 
„სწავლებადი“ და არა „ჩამოყალიბებადი“. ის დაკავშირებულია ცოდნასთან და 
არა გაგებასთან. კომუნიკაციის არხი (გლობალიზაცია) და შეტყობინება, 
რომელიც ამ არხით გადაიცემა (დემოკრატია), აირია.  

ამგვარი დებულება გარკვეული გაგებით მარქსისტულად ჟღერს: თავის დროზე 
მარქსიც ამტკიცებდა, რომ ბურჟუაზია უნივერსალური ღირებულებების სახით 
თავის ვიწრო კლასობრივ ინტერესებს იცავს. მიუხედავად ამისა, 
ლიბერალურმა დემოკრატიებმა გაუძლეს ამ კრიტიკას, ხოლო კლასობრივი 
ექსპლუატაციის თეორიამ დროის გამოცდას ვერ გაუძლო. ეს დებულება 
შეიძლება კიდევ უფრო მარქსისტული გავხადოთ, თუ წარმოქმნილ 
წინააღმდეგობებს დავუკავშირებთ არა გლობალიზაციას, არამედ ახალი 
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ეკონომიკური ბაზისის განვითარებას: პოსტინდუსტრიულ, ინფორმატიულ 
ეკონომიკას, რომელიც წარმოქმნის ახალ ზედნაშენს და ახალ კლასობრივ 
დაყოფას. შეიძლება გამწვავების უკიდურეს ზომამდე მივიდეთ და 
განვაცხადოთ, რომ ახალი წარმოების ახალი ეკონომიკური საშუალებები, 
რომლებიც ახალ ეკონომიკურ ბაზისს ახასიათებს, არის არა მიწა, კაპიტალი ან 
სხვა მატერიალური რესურსები, არამედ ცოდნა და ჩვევები, და თუ 
იმავდროულად მოსახლეობის ის ფენები, რომლებსაც უკეთესად მიესვლება ამ 
რესურსებთან (რომლებიც თავისი არსებით დასავლურია) და რომლებიც ახალ 
მმართველ კლასს წარმოქმნიან, მთელ დანარჩენ მოსახლეობას 
მარგინალებად აქცევენ.  

უდავოა, რომ ჩვენს საზოგადოებაში ასეთი შეხედულებები დაფარულად (ასეთი 
ფორმით არაარტიკულირებულად) მხურვალე გამო ძახილსა და მრავალ 
მომხრეს პოვებს. ამიტომ ისინი მინიმუმ განხილვასა და რეფლექსიას 
იმსახურებენ. მაგრამ შეკითხვა, რომელიც მოცემული სტატიის კონტექსტში 
უნდა დავსვათ, სხვა არის: შეუძლია თუ არა ჩვენს პოლიტიკურ სისტემას 
„დემოკრატიზაციის“ მეშვეობით გადახარშოს ახალი გლობალური 
წინააღმდეგობები და უთანასწორობანი ისე, როგორც ეს გააკეთეს 
ლიბერალურმა დემოკრატიებმა ეკონომიკურ უთანასწორობასთან 
დაკავშირებით?  

დემოკრატიის უნარი, გაუმკლავდეს კონფლიქტებს, რომლებიც სხვადასხვა 
ტიპის უთანასწორობის შედეგადაა გაჩენილი, ძლიერი არგუმენტია 
„სუბსტანციურისტების“ სასარგებლოდ: მათი აზრით, დემოკრატიული 
ინსტიტუტები თავისთავად არ შეიძლება საბოლოო ჯამში გამოყენებულ იქნეს 
მხოლოდ მათ მიერ, ვინც მათ პროპაგანდა გაუწია. ის, რომ მათი ჩამოყალიბება 
მოხდა, ეს განვითარების მხოლოდ პირველ ეტაპზეა მნიშვნელოვანი. 
შემდგომში ეს არაარსებითი ხდება. ელოდეთ ამ ინსტიტუტების 
კონსოლიდაციას და თქვენი დემოკრატიზაცია დემოკრატიის ნაყოფს მოიტანს. 
თქვენი შვილები დემოკრატიის პერიოდში იცხოვრებენ.  

მაგრამ უთანასწორობებს, რომლებსაც გლობალიზაცია წარმოშობს, ერთი 
ახალი თავისებურება აქვს, რომელიც წინამორბედი კონფლიქტებისთვის არ 
არის დამახასიათებელი. ისინი ჩნდება არა ერთი საზოგადოების ფარგლებში, 
არამედ მსოფლიო მასშტაბით. ამიტომ არჩევნების დემოკრატიული ინსტიტუტი 
არ არის პროცედურულად სწორი პასუხი ამ გამოწვევაზე; მაგალითად, ამერიკის 
პრეზიდენტს მხოლოდ ამერიკელები ირჩევენ, ხოლო მსოფლიო ბანკის 
ექსპერტებს საერთოდ არავინ ირჩევს. არსებითად, საერთაშორისო 
ინსტიტუტები ვერ იქნება დემოკრატიული და უთანასწორობანი, რომლებიც მათ 
ფუნქციონირებას უკავშირდება, რეპრეზენტაციის გზით არ გადაიჭრება. 
მართალია, ეს ინსტიტუტები მიმართულია დემოკრატიისა და განვითარების 
ხელშესაწყობად, მაგრამ მათ თავისი არსით მაინც მხოლოდ სუბსტანციური 
ცვლილებებისთვის ხელშეწყობა შეუძლიათ; თავისი არსებობის ფაქტით ისინი 
უკვე არღვევენ პოლიტიკური პროცესის მონაწილეთა პროცედურულ 
თანასწორობას.  
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ასე მაგალითად, მესამე სამყაროს ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის 
დამყარება ორი სხვადასხვა გზით შეიძლება: ერთი გზაა დავწეროთ 
საკონსტიტუციო კანონი თანასწორობის უნივერსალური სტანდარტების 
შესაბამისად, რომლებიც ადამიანის ლიბერალურ უფლებებშია ჩადებული და 
საზოგადოებას მისი შესრულება ვაიძულოთ. მეორე გზა ასეთია: შევქმნათ 
პირობები იმისათვის, რომ კაცებმა და ქალებმა კანონის მიღებაში 
პროცედურულად თანაბარი მონაწილეობა მიიღონ და საშუალება მივცეთ მათ, 
აწარმოონ ის, რასაც ერთობლივად მიიჩნევენ მიზანშეწონილად. შედეგები 
ერთსა და მეორე შემთხვევაში შეიძლება ძლიერ განსხვავდებოდეს, 
განსაკუთრებით ისლამურ საზოგადოებაში. „თანასწორობა“ პირველ და მეორე 
შემთხვევაში არსებითად განსხვავებული იქნება: პირველ შემთხვევაში მისი 
ლეგიტიმაცია არსს დაემყარება, ხოლო მეორე შემთხვევაში - პროცედურას. 
დასავლური ლიბერალური დემოკრატიები ყოველთვის ამ დილემის წინაშე 
იდგნენ. მათ ახასიათებს თავისი შინაგანი უთანასწორობების გადაწყვეტა, რაც 
მათ კიდევაც ანიჭებს ღია და დინამიკურ ხასიათს. ამასთანავე, იქ 
თანასწორობის ლეგიტიმაცია ყოველთვის ხელს უწყობდა ყველაზე სუსტ 
მხარეს, რაც საშუალებას იძლეოდა გადალახულიყო წინააღმდეგობა არსსა და 
პროცედურას შორის. მესამე მსოფლიოს ქვეყანა სხვა ვითარებაში იმყოფება: 
მისთვის დილემა დაკავშირებულია არა მარტო თანასწორობის სხვადასხვა 
გაგებასთან, რომელიც საზოგადოების შიგნით არსებობს, არამედ იმასთანაც, 
რომ თანასწორობის ლეგიტიმაცია დემოკრატიზაციის დროშის ქვეშ უძლიერეს 
მხარეს უკავშირდება, ანუ პოლიტიკურ დელეგიტიმაციასა და იმათ 
მარგინალიზაციას, ვისთვისაც უნდა შემოღებულიყო თანასწორობა. ამავე 
დროს, სხვაობის გადალახვა არსსა და პროცედურას შორის საკმაოდ 
რთულდება. და თუ პროცედურული თანასწორობის გაძლიერებას მოაქვს 
პოლიტიკური დივიდენდები უთანასწორობის უსუსტესი მხარისთვის, მაშინ 
პარადოქსულია, რომ სუბსტანციური თანასწორობის დაცვა უძლიერესთა 
სასარგებლოდ ხდება.  

დემოკრატიის მხარდაჭერის პროცესის ამ კრიტიკაზე ორი სხვადასხვა პასუხი 
შეიძლება მოვისმინოთ. პირველი პასუხი ასეთია: შევწყვიტოთ დემოკრატიის 
განვითარებისთვის საერთაშორისო ხელშეწყობა. მეორე პასუხი: 
გავაძლიეროთ ეს ხელშეწყობა და მივმართოთ ის უფრო პროცედურული 
მიზნებისაკენ. პირველი პასუხის განხილვა მივანდოთ რადიკალურ 
ანტიგლობალისტებს („ძირს სოროსი“) და შევჩერდეთ მეორეზე.  

უთანასწორობები, რომლებიც გლობალიზაციას უკავშირდება, არსებობს და 
იარსებებს იმისგან დამოუკიდებლად, მოქმედებს თუ არა საერთაშორისო 
ფონდები და ორგანიზაციები. საერთაშორისო ფონდების (გლობალური 
სამოქალაქო საზოგადოება) მუშაობის ერთერთი მთავარი მიღწევა არის 
არსებითად არა ის, რასაც ისინი დემოკრატიზაციის ქვეყნებისათვის აკეთებენ, 
არამედ ის, რასაც ისინი თავიანთი ქვეყნებისათვის აკეთებენ, როდესაც 
ეხმარებიან მათ იმ პრობლემების რეფლექსურად გააზრებაში, რომელთა 
შესახებ იყო მოცემულ სტატიაში ლაპარაკი. ამ პრობლემათა გაგება დიდი ხანია 
აღარ არის ახალი ბევრი ევროპული ფონდისთვის, რომლებიც ცდილობენ 
გაკვალონ ახალი მიდგომა თანასწორობის პროცედურული ასპექტის 
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მხარდასაჭერად. გლობალური, მაგრამ ანტიგლობალისტური - ასეთია ის 
საერთაშორისო, მსოფლიო სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც ცდილობს 
წარმოიქმნას წარსული წლების გამოცდილების გათვალისწინებითა და 
საკუთარი როლის გაცნობიერების საფუძველზე.  

ის პრობლემა, რომ ეს ჯერ კიდევ არის კომუნიკაციის ცალმხრივი, 
არასიმეტრიული არხი და შეტყობინების შინაარსის ცვლილება, არ ცვლის იმას, 
რომ თავად კომუნიკაციის არხი რჩება ისტორიულად ახალ პოლიტიკურ 
ინსტიტუტად, რომელსაც ინოვაციისა და მოღვაწეობის ახალი ფორმების ძიების 
შედეგად ჯერ კიდევ მოუწევს ტრანსფორმირება ისეთ ინსტიტუტად, რომელიც 
თავისი დანიშნულების შესაბამისი იქნება.  

______________________  
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