
 
 

ეროვნული და დემოკრატიული საქართველო,  ესაა 

 

არა რუსეთს 

 რუსეთი ორ საუკუნეზე მეტია ებრძვის საქართველოს დამოუკიდებლობას, რაც დღესაც 

გრძელდება; 

 რუსეთმა მოახდინა საქართველოს ძირძველი ტერიტორიების ოკუპაცია; 

 რუსეთთან მოლაპარაკება დღეს მხოლოდ დეოკუპაციაზე შეიძლება; 

 საქართველოს სუვერენული უფლებაა თავად განსაზღვროს საკუთარი ბედი; 

 ქვეყნის უსაფრთხოების და დემოკრატიული განვითარების გარანტი ევროატლანტიკური 

სივრცეა; 

სამართლიანი ხელისუფლება 

 ხელისუფლების დანიშნულებაა, იყოს ხალხის სამსახურში და იზრუნოს საკუთარი 

მოქალაქეების კეთილდღეობაზე; 

 სამართლიანი კანონების მიღება და მათი სამართლიანი აღსრულება პარლამენტისა და 

მთავრობის უმთავრესი მოვალეობა უნდა გახდეს; 

 დამოუკიდებელი სასამართლო უნდა იყოს თითოეული მოქალაქის უფლებების დაცვის 

გარანტი;                                                                                                                                         

თავისუფალი ბიზნესი 

 ეკონომიკის ნორმალური განვითარებისთვის ბიზნესი სახელმწიფო ტერორისაგან უნდა 

განთავისუფლდეს; 

 ბიზნესში წარმატების განმსაზღვრელი პირობა ჯანსაღი კონკურენცია უნდა გახდეს და არა 

ხელისუფლების მფარველობა; 

 სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს მცირე ბიზნესის განვითარებას საგადასახადო 

შეღავათებით, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობით, სახელმწიფო შესყიდვებში ჩართვით; 

მდიდარი სოფელი 

 ქართული სოფელი ქვეყნის ეკონომიკისა და ეროვნული იდენტურობის საფუძველია; 

 შეძლებული გლეხი მოსახლეობის ხარისხიანი და იაფი პროდუქციით უზრუნველყოფის 

გარანტია; 

 სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს გლეხურ მეურნეობებს თანამედროვე ტექნოლოგიების 

მიწოდებით, იაფი და გრძელვადიანი სესხებით, აგროდაზღვევითა და საბიუჯეტო 

სუბსიდიებით; 

 



ძლიერი ოჯახი 

 სახელმწიფოს ეკონომიკური და სოციალური სტაბილურობის საფუძველი ძლიერი ოჯახია; 

 ხელისუფლების საოჯახო პოლიტიკამ უნდა უზრუნველყოს ახალგაზრდების განათლებაზე 

ხელმისაწვდომობა, მშობლების დასაქმების ხელშეწყობა, პენსიონერების 

უზრუნველყოფილი სიბერე, ოჯახის ყველა წევრის ჯანმრთელობის დაზღვევა; 

 ქვეყანაში უნდა შემოვიღოთ „დიასახლისის სოციალური სტატუსი“, რაც ნიშნავს თითოეულ 

შვილზე ფულად დახმარებას, დიასახლისის  სამედიცინო დაზღვევას და საპენსიო ასაკში 

შრომითი პენსიის მიღებას; 

                                                            

 

ედპ-ს მიზანია საქართველო იყოს ქვეყანა, სადაც გაბატონებული იქნება საყოველთაო 

კეთილდღეობის პრინციპი, სადაც ყველა მოქალაქე ერთნაირად თანასწორი იქნება კანონის 

წინაშე, სადაც ყველა მოქალაქეს ექნება თანაბარი საშუალება, ხელი მიუწვდებოდეს ქვეყანაში 

არსებულ სიკეთეზე, იქნება ეს ეკონომიკური, სოციალური თუ პოლიტიკური. ეროვნულ-

დემოკრატები მთავარ აქცენტს ადამიანზე ორიენტირებულ ეკონომიკურ სისტემაზე ვიღებთ, 

რაც სოციალური საბაზრო ეკონომიკის სახელითაა ცნობილი, რომელიც როგორც 

სოციალიზმის, ასევე უკონტროლო კაპიტალიზმის ალტერნატივაა. 

 

მცირე მეწარმეობა 

 

ედპ-ს მიზანია, ქვეყანაში ჩამოყალიბდეს ძლიერი საშუალო კლასი. საუბარი საშუალო კლასზე 

შეუძლებელია მცირე მეწარმეობის გარეშე, ამიტომ სახელმწიფო არა მარტო დაცულს გახდის 

თავისუფალ მეწარმეობას, არამედ დაეხმარება მცირე ბიზნესს - დააწესებს დაბალ 

გადასახადებს, გაუწევს უფასო იურიდიულ და ბუღალტრულ კონსულტაციებს. დამწყებ და 

უკვე მოქმედ მეწარმეებს საშუალება ექნებათ, სახელმწიფოს გარანტიით აიღონ 

დაბალპროცენტიანი და გრძელვადიანი კრედიტები. 

 

უმუშევრობა 

 

ამ სოციალური სენის დაძლევისთვის ედპ გამოდის ინიციატივით, შეიქმნას დასაქმების 

სახლმწიფო სამსახური (სააგენტო). ის ადამიანები, რომლებიც უკვე დასაქმებულნი არიან, 

აუცილებლად დაეზღვევიან, რათა, უმუშევრობის შემთხვევაში, მიიღონ ფულადი კომპენსაცია. 

უმუშევარი მოქალაქეები დარეგისტრირდებიან დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოში, 

მიენიჭებათ უმუშევრის სტატუსი და მიიღებენ ყოველთვიურ ფულად დახმარებას. 



Pპარალელურად, დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოს მეშვეობით, ისინი მოძებნიან ახალ 

სამუშაო ადგილებს, ასევე, თუ საჭირო იქნება, შეისწავლიან იმ დროისათვის მოთხოვნად 

პროფესიებს. უმუშევრების ნაწილს, რომელთაც გაუჩნდებათ სურვილი ხელი მიჰყონ მცირე 

მეწარმეობას, აქაც მათ დასაქმების სახელმწიფო სააგენტო დაეხმარება. მომსახურების ყველა 

ხარჯს გაწევს სახელმწიფო. 

 

სოფლის მეურნეობა 

 

ჩვენ ქართულ სოფელს აღვიქვამთ, როგორც ჩვენი ეროვნული იდენტურობის მნიშვნელოვან 

და ტრადიციულ კომპონენტს, რომელსაც გაფრთხილება და მოვლა სჭირდება. სოფლის 

მეურნეობა სახელმწიფოს დახმარების გარეშე ვერ განვითარდება, ამიტომ ხელისუფლებამ 

ხელი უნდა შეუწყოს ოჯახური მეურნეობებს გრძელვადინი და დაბალპროცენტიანი 

კრედიტებით, სოფლად მოწეულ პროდუქციაზე მოახდინოს საბიუჯეტო სუბსიდირება, 

გააცნოს ფერმერებს თანამედროვე ტექნოლოგიები, სტიქიური უბედურებების, ასევე 

მოუსავლიანობის შემთხვევაში გაუწიოს ფინანსური დახმარება აგროდაზღვევის სახით, 

სოფლად უნდა შეიქმნას ვეტერინალური სამსახური. ესაა ეროვნულ-დემოკრატების ხედვა და, 

ჩვენი აზრით, გზა, რომელიც საშუალებას მოგვცემს, არა მარტო შევინარჩუნოთ ქართული 

სოფელი, არამედ განვავითაროთ მთლიანად დარგი, უზრუნველვყოთ მოსახლეობის 

მომარაგება უსაფრთხო და არა იმპორტზე დამოკიდებული სურსათით. 

 

ჯანდაცვა 

 

სამედიცინო მომსახურებაზე ხელი საზოგადოების ყველა წევრს უნდა მიუწვდებოდეს, 

მიუხედავად მათი მატერიალური მდგომარეობისა. საყოველთაო სამედიცინო დაზღვევა, რასაც 

ჩვენ ვთავაზობთ მოსახლეობას, აგებულია როგორც მეწარმეების, ასევე დაქირავებულებისა და 

სახელმწიფოს საერთო პასუხისმგებლობაზე. საყოველთაო სამედიცინო დაზღვევის სისტემა 

ყველა მოქალაქეს მისცემს საშუალებას, ჯიბიდან გადახდის გარეშე, მიიღოს სრულყოფილი 

სამედიცინო მომსახურება, იქნება ეს დაქირავებული, მეწარმე, სახელმწიფო მოხელე, 

პედაგოგი, დიასახლისი, მოსწავლე თუ სტუდენტი, უმუშევარი თუ პენსიონერი. 

საქართველოში, რეალურად, დამკვიდრდება პრინციპი _ ჯანმრთელობა ყველასათვის! 

 

საპენსიო სისტემა 

 



ედპ-ს აქვს ხელისუფლებისგან განსხვავებული მიდგომა. ჩვენი საპენსიო სისტემა 

ითვალისწინებს, როგორც დღევანდელი, ასევე მომავალი პენსიონერების ღირსეული სიბერის 

უზრუნველყოფას, ამიტომ აუცილებელია, ქვეყანაში იყოს, ერთის მხრივ, საბაზისო პენსია, 

რომელიც მიბმული იქნება საარსებო მინიმუმთან და ინფლაციის კვალობაზე 

ყოველწლიურად დაექვემდებარება ინდექსაციას, გაზრდას. საბაზისო პენსიით ისარგებლებენ 

სხვადასხვა კატეგორიის პენსიონერები. მეორეს მხრივ, უნდა შემოვიღოთ პენსიის 

დაგროვებითი სქემა _ დღეს დასაქმებული მოქალაქეების პირად ანგარიშზე დაგროვდება მათ 

მიერ ბიუჯეტში გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის ნაწილი. საპენსიო ასაკის 

დადგომისას ისინი მიიღებენ როგორც საბაზისო პენსიას, ასევე მათ პირად ანგარიშზე 

დაგროვილ თანხას. 

 

ქალთა უფლებების დაცვა 

 

გადაუდებელი აუცილებლობაა ქალთა უფლებების დაცვის საკითხი. არსებული შრომის 

კოდექსი ვერ იცავს, როგორც ორსული ქალბატონების, ასევე დედების უფლებებს, რაც 

საფრთხეს უქმნის როგორც ჩვენი ოჯახების  კეთილდღეობას, ასევე აუარესებს ქვეყნის 

დემოგრაფიულ მდგომარეობას. 

 

ეროვნულ დემოკრატების ინიციატივებია: 

 

• დეკრეტული შვებულების გაზრდა და მისი მთლიანი ანაზღაურება.   

• უნდა აიკრძალოს სამუშაოდან დათხოვნა ორსული და დეკრეტულ შვებულებაში მყოფი 

ქალებისა, ასევე იმ ქალებისა, რომელთაც ჰყავთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვები,  

არასრულწლოვანი უნარშეზღუდული შვილები და იმ მარტოხელა დედებისა, რომელთაც 

ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვები.  

• აუცილებელია `დიასახლისის სტატუსის~ შემოღება, რომლის თანახმადაც, 

ქალბატონები, რომლებიც  ზრდიან შვილებს  და უძღვებიან საოჯახო საქმეებს, სოციალურად 

დაცულნი იქნებიან.  მათ უნდა მიიღონ ყოველთვიური დახმარება სახელმწიფო სამსახურში 

დაწესებული  მინიმალური ხელფასის ოდენობით, სამედიცინო დაზღვევა და მომავალში 

სახელმწიფო პენსია. 

ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის პროგრამა შექმნის ცხოვრების ღირსეულ პირობებს 

საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის! 


