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Abstract
This thesis is the very first attempt to study a gambling problem among Internally Displaced
People (IDP) in Georgia. According to the evidence, people displaced due to military conflict
are exposed to the number of traumatic and less traumatic stressors, which creates a risk for
development of mental health problems (including problem gambling). According to the
existed evidence, problem gambling is associated with traumatic experience, both in IDP and
non-IDP populations.
The aim of the study was to explore gambling problem in the two – Koda and Shaumiani IDP
communities in Georgia. The following study questions was formulated: what are knowledge
and attitudes around gambling problem in the targeted communities (1); which patterns of
gambling are implied by the communities (2); which risk and protective factors play role in
developing and preventing the problem among the targeted community members (3).
Qualitative methods were implied in the study, namely: two focus groups homogenous by
gender were conducted in each community among men and women in the age range
between 18 and 45; the individual in-depth interviews were conducted among 9
men/community members involved in gambling behavior. The ethical approval for the study
was issued by the Ilia State university Faculty of Arts and Science Research Projects’ Ethical
Commission.
The study findings are as follows:
-

The both communities’ members are well aware of gambling practices. Women pay
more attention to the possible negative consequences while men were talking about
the incentives connected with gambling as well. The gambling behavior as such is
perceived by both men and women as something “manish”, “not-for-ladies thing”;

-

Gambling is easily accessible in the targeted communities both geographically and
financially, not only for adults but to juveniles as well (gambling among juveniles is
forbidden according to the Georgian legislation but there are no mechanisms for
implementing the law in the communities). Out of variety of games, so called “table”
cards games and slot machines are the most widespread in the two communities. As
iv

for Koda community representatives (which is wealthier than Shaumiani) they use to
go to Tbilisi and Marneuly regional center to play in proper Casinos;
-

The risk factors for gambling behavior, based on the study, are as follows: easy access
to gambling, poverty, poor developmental environment for juveniles and youth,
absence of a proper developmental entertainment infrastructure, lack of awareness on
the risks associated with gambling, and the need to cope with the experiences related
to military conflict and displacement;

-

As for protective factors, awareness on financial risks associated with gambling,
negative attitude towards gambling from the side of important “other” as well as
emerging additional responsibilities (towards family or job) were revealed as the most
important ones.

The future research needs are revealed by this study, in particular: to further explore
interrelationship between traumatic experience of displacement, mental health problems and
gambling behavior. Would be also interesting to study gender related issues around gambling
problem as well.
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