
27. lokakuuta järjestettävät Georgian 
presidentinvaalit sujuvat toden
näköisesti ilman vilppiä, mutta niillä 
ei ole suurta merkitystä maan tule
vaisuudelle. Perustuslain uudistuk
sen myötä tulevalla presidentillä on 
selvästi vähäisempi rooli kuin pää
ministerillä. Tämä näkyy jo ehdokas
asettelussa. Suosituin ehdokas on 
Georgian unelma koalition Giorgi 
Margvelašvili. Hän on melko tunte
maton suurelle yleisölle, kunnian
himoton ja kokematon. Yhtä kaik
ki, suosittu pääministeri Bidzina 
Ivanišvili nimesi Margvelašvilin puo
lueen ehdokkaaksi, mikä taannee 
hänen voittonsa.

Lisätäkseen panoksia vaaleihin 
Margvelašvili on ilmoittanut, että 
ellei häntä valita suoraan ensim
mäisellä kierroksella, hän vetäytyy 
kisasta kokonaan. Vaalit ovat kui
tenkin jääneet pääministerin oman 
poliittisen pelin varjoon; Ivanišvili 
ilmoitti luopuvansa tehtävästään 
pian presidentinvaalien jälkeen.

Ivanišvili keräsi voiton kotiin 
viime vuoden parlamenttivaaleis
sa, joissa hän onnistui kokoamaan 
hajanaiset oppositiovoimat yhteiseen 
Georgian unelma koalitioon. Vaikka 
Ivanišvili ei ole saanut paljoa kaan 
aikaan georgialaisille tärkeissä  kysy
myksissä – työttömyyden hoidossa, 
maan alueellisen yhtenäisyyden 
puolustamisessa tai taloudessa  – 

häneen kohdistetaan yhä suuria toi
veita. Ivanišvilin suosion taustalla on 
hänen roolinsa avokätisenä hyvän
tekijänä.

Ivanišvili eroaa presidentti Mihail 
Saakašvilin kauden päättymisen  
jälkeen, mikä merkitsee, että en
simmäistä kertaa historiassaan 
Georgialla ei ole karismaattista joh
tajaa maan ykköspaikoilla. Ivanišvili 
aikoo ilmoittaa seuraajansa nimen 
presidentinvaalien jälkeen – koska 
Georgian unelmalla on enemmistö 
parlamentissa, Ivanišvilin suosikki 
saa parlamentin hyväksynnän ilman 
uusia vaaleja. Mutta kuka hyvänsä 
seuraaja onkin, hän tuskin saavuttaa 
vastaavaa suosiota kuin Ivanišvili. 
Juuri tämä lieneekin Ivanišvilin 
tarkoitus. 

Mitä Ivanišvili aikoo tehdä luo
vuttuaan pääministerin virasta? 
Hän on vihjannut vain haluavansa 
vahvistaa Georgian kansalaisyhteis
kuntaa eikä toimia maan uutena 

”pelastajana”. Mutta onko Georgian 
poliittinen järjestelmä riittävän 
vahva selvitäkseen ilman vahvaa 
henkilö keskeisyyttä?

Presidentti Saakašvili onnistui 
kahden kautensa aikana tekemään 
lukuisia tärkeitä sisäpoliittisia uudis
tuksia. Hän myös kamppaili väsy
mättömästi korruptiota ja järjestäy
tynyttä rikollisuutta vastaan, mutta 
onnistui myös hankkimaan itselleen 

useita vihollisia. Saakašvili hyökkäsi 
myös kovaotteisesti oppositiota vas
taan ja puuttui tiedotusvälineiden ja 
oikeuslaitoksen toimintaan. Hän sai 
jopa monet entiset liittolaiset – ku
ten Ivanišvilin – kääntymään itseään 
vastaan.

Vaikutusvaltaisia vihollisia Saa
kašvililla on myös järjestäytyneen  
rikollisuuden parista. Mafialla oli 
vahva asema Georgian taloudessa ja 
politiikassa ennen kuin Saakašvili 
aloitti korruption vastaisen taiste
lunsa.

Vuoden 2012 parlamenttivaa
leissa Ivanišvili onnistui kokoamaan 
kaikki Saakašvilin viholliset yhtei
seen koalitioon ja syrjäyttämään 
Saakašvilin puolueen oppositioon. 
Kun sekä Saakašvili että Ivanišvili 
nyt siirtyvät syrjään maan johtopai
koilta, on vain ajan kysymys, milloin 
Georgian unelma koalitio hajoaa. 

Maan politiikassa on jo nähtävissä 
huolestuttavia merkkejä äärinatio
nalismin, uskonnollisen fundamen
talismin ja vähemmistöjenvastaisten 
asenteiden noususta. Lisävaikeuksia 
voi olla luvassa rikollisesta toimin
nasta, sillä Ivanišvili on armahtanut 
tuhansia vankeja, joiden tuomioiden 
hän on katsonut olleen luonteeltaan 
poliittisia.

Saakašvilin vahva länsimielisyys 
toi Georgian Venäjän takapihal
ta Euroopan kynnykselle. Viime 
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heinäkuussa  Georgia ja EU saivat 
valmiiksi neuvottelut pitkälle mene
västä ja laajaalaisesta vapaakauppa
alueesta (DCFTA). Toiveissa on myös 
assosiaatiosopimusneuvottelujen 
käynnistäminen Vilnassa marras
kuun lopulla pidettävässä itäisen 
kumppanuuden huippukokouksessa. 
Molempien sopimusten on määrä  
olla valmiina allekirjoitettaviksi 
keväällä 2014.

Presidentin ja pääministerin 
vaihdokset luovat kuitenkin epävar
muutta sen suhteen, onko Georgia 
todella valmis sitoutumaan euroop
palaisiin arvoihin. Yleinen mielipide 
vaikuttaa tukevan lähentymistä 
Eurooppaan ainakin periaatteessa,  
vaikka monille georgialaisille on 
epäselvää, mitä tämä tarkoittaa 
käytännössä. DCFTAsopimuksesta 
huolimatta monet georgialaistuot
teet eivät vielä täytä EU:n asettamia 
vaatimuksia, ja EU on Georgiasta 
katsottuna etäinen markkina. 

Suurempi merkitys Georgian ta
loudelle voikin olla äskettäin avautu
neilla Venäjän markkinoilla. Samalla 
kun Venäjä on helpottanut pääsyä 
markkinoilleen, se on kiristänyt 
otettaan hallitsemillaan, Georgiasta 
irtautuneilla alueilla ja pystyttä
nyt uusia aitoja EteläOssetian ja 
Georgian rajalle. Venäjä on perus
tellut toimiaan Sotšin talviolympia
laisten turvallisuudella, mutta olisi 

naiivia ajatella, että Venäjä luopuisi 
geopoliittisesti merkittävistä alueista 
kisojen jälkeenkään.

Venäjän kaksijakoinen politiikka 
todennäköisesti lisää jo ennestään 
hauraan Georgian poliittista epä
vakautta. Mikäli EU ei pysty tarjoa
maan houkuttelevaa ja tavallista 
kansaa hyödyttävää vaihtoehtoa, 
geor gialaisten halu jatkaa lähenty
mistä Eurooppaan voi heikentyä.

Mitä hyvänsä Georgiassa jatkossa 
tapahtuukin, pääministeri Ivanišvili 
on nyt avainasemassa. Tähän asti hän 
on osoittanut olevansa vahva johtaja, 
joka haluaa puuttua yksityiskohtiin
kin eikä juuri siedä poliittista kilpai
lua. On luultavaa, että hän jatkaa 
merkittävänä vaikuttajana kulisseis
sa senkin jälkeen, kun hän on väisty
nyt pääministerin pallilta. 

Georgialaisen demokratian tilasta 
ei kerro hyvää se, miten Ivanišvili 
salailee omia jatkoaikeitaan ja vai
kuttaa sekä seuraajansa että uuden 
presidentin valintaan. Nämä synnit 
voidaan kuitenkin antaa anteeksi, 
mikäli hänen tavoitteenaan todella 
on vahva kansalaisyhteiskunta, joka 
ei enää olisi riippuvainen karismaat
tisista johtajista.
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