kviris mimoxilva

# 13, 12-18 maisi

12-18 მაისის პერიოდში შემდეგი თემები იყო აქტუალური:



ძალადობისკენ წაქეზებას პოლიტპატიმრის სტატუსით
გათავისუფლებული პირი (ლევან ჩაჩუა) მმართველი გუნდის მიმართ
ახდენდა; ხოლო მოცეკვავე (ომარ მხეიძე) ლგბტ პირების მიმართ;



ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების გამო, სიძულვილის ენას
პარლამენტის და ლგბტ ჯგუფების მიმართ როგორც სასულიერო პირი
(მამა ზოსიმე), ასევე სხვა რესპონდენტები მიმართავდნენ; პრემიერმინისტრის მხრიდან კი სიძულვილის ენას ნაციონალური მოძრაობის
მიმართ ჰქონდა ადგილი;



გაზეთმა "რეზონანსმა" პირველ გვერდზე 17 მაისს
ანტიდისკრიმინაციული კანონის წინააღმდეგ დაგეგმილ
მსვლელობასთან დაკავშირებით საპროტესტო აქციაში
მონაწილეობისკენ მოწოდება დაბეჭდა;
გაგრძელება გვ. 2

gancxadeba

12 maisi

არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება მინისტრ დავით
დარახველიძის ჰომოფობიური შეფასებების გამო

ჩვენ შეშფოთებას იწვევს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრ დავით დარახველიძის ჰომოფობიური შეფასებები, რომელიც მან გა-

Sinaarsi

ზეთ "ვერსიასთან" 9 მაისს მიცემულ ინტერვიუში
გააკეთა.
მინისტრის მიერ ლგბტ პირების "ავადმყოფებად" და
"სექსუალური გადახრის" მქონე ადამიანებად მოხსენიება აღვივებს სიძულვილს ლგბტ თემის მიმართ და არ შეესაბამება განსხვავებული სექსუალური იდენტობის მქონე პირების მიმართ მედიცინასა და სამართა-

ძალადობისკენ წაქეზება

2-3

სიძულვილის ენა

3

ანტიდისკრიმინაციული კანონი

3-6

ჰომოფობია

7-9

17 მაისი

10

ანტიდასავლური განწყობები

10-12

ქსენოფობია

12-13

ლში საყოველთაოდ აღარებულ მიდგომებს, რაც ყველა ადამიანის უმაღლეს ფასეულებად აღიარებისა და მისი უფლებების დაცვის უნივერსალობის პრინციპს
ეფუძნება. მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირის მხრიდან მსგავსი რიტორიკის გამოყენება დაუშვებელია, რადგან ასეთი გზავნილები ხელს უწყობს
განსხვავებული გენდერული იდენტობის ადამიანიების მიმართ საზოგადოებაში
გაგრძელება გვ. 12
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დასაწყისი გვ. 1



დომინანტი თემა კვლავ ანტიდისკრიმინაციული კანონის საკითხი იყო, რა დროსაც
არასაპარლამენტო ოპოზიციის (ქართული დასი, პატრიოტთა ალიანსი) და სხვა
რესპონდენტების გარდა, საკამათო პოზიციას ლგბტ პირების უფლებებთან დაკავშირებით
მმართველი გუნდის წარმომადგენელიც ( გოგი თოფაძე, ქართული ოცნება) გამოხატავდა;



ჰომოფობიურ განცხადებებს, როგორც ქართული ოცნების (ომარ ნიშნიანიძე), ასევე
არასაპარლამენტო ოპოზიციის ( ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიცია; პატრიოტთა
ალინასი, ლეიბორისტული პარტია, თავისუფალი საქართველო), ასევე სასულიერო პირები,
მედია საშუალებები (საქინფორმი, ასავალ-დასავალი, პირველი) და სხვა რესპონდენტები
მიმართავდნენ;



ანტიდასავლური განწყობები ძირითადად ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებას და ე.წ.
"თავსმოხვეულ ღირებულებებს" უკავშირდებოდა;



ქსენოფობიური განცხადებების ავტორები აზერბაიჯანელების მიმართ მედია საშუალებები
(ტელეკომპანია "კავკასია", "სპექტრი"; გაზეთი "კვირის ქრონიკა") იყვნენ, ხოლო
თურქოფობიას პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი (დავით თარხან-მოურავი)
მიმართავდა. ქსენოფობიური იყო ასევე "ქართული ოცნების" წარმომადგენლის (გოგი
თოფაძე) შეფასებები.

gazeT “rezonansis” mowodeba saprotesto aqciisken

ორგანიზაცია "იდენტობამ" გაზეთ "რეზონანსის" პირველ გვერდზე
გამოტანილი მოწოდება, 17 მაისს ანტიდისკრიმინაციული კანონის
წინააღმდეგ დაგეგმილ საპროტესტო მსვლელობასთან
დაკავშირებით, საქართველოში სოციალური შუღლის გაღვივების
მცდელობად შეაფასა.
http://identoba.com/2014/05/16/rezonansi-2/

Zaladobisken waqezeba
asaval-dasavali, 12 – 18 maisi

levan CaCua, პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული პირი: „ამიტომ, როცა ხელისუფლება მხოლოდ მამათმავლების და ლესბოსელების დაცვაზეა გადართული და არაფერს აკეთებს
პოლიტპატიმრების, რეპრესირებულების, ქონება ჩამორთმეულების უფლებების აღსადგენად, გარწმუნებთ უსამართლობით გაგულისებული ხალხი „ქართული ოცნების“ მატყუარა მინისტრებსა და
პარლამენტარებსაც ისეთივე ენთუზიაზმით დაუხეთქავს თავებს, როგორც ახლა ნაციონალ
ჯალათებს უკეთებს!“
გაგრძელება გვ. 3

გვ. 2

გვ. 3

Zaladobisken waqezeba
pirveli, 17 maisi
omar mxeiZe, მოცეკვავე: "შენ რომ მოდიხარ და პარადს მიწყობ, აი ნახე, რა კარგია თურმე
პედერასტობაო, რა თქმა უნდა, არ დაგინდობ!.. უზნეოების მეტი რა ყოფილან, მაგრამ
აქამდე თავისთვის იყვნენ და არც არავინ ერჩოდათ. შარშან კიდევ, გამოიჯგიმნენ და
პლაკატები გამოფინეს, მოგვბაძეთ, რა კარგები ვართო. მერე ზოგი გაილახა და ძალიანაც
კარგი!..
http://pia.ge/show_press_daijest_news.php?id=2065&lang=geo

siZulvilis ena
reportiori, 17 maisi
mama zosime: „დღეს მთელი მსოფლიო
პირუტყვს ემსგავსება და ის ხალხი, ვინც
გარყვნილების კანონს აკანონებს,
გარყვნილები არიან. საქართველოს
პირუტყვები არ სჭირდება, საქართველოს
ქრისტიანული მთავრობა სჭირდება. დღეს
მსოფლიოში გარყვნილების პროპაგანდა
მიმდინარეობს, მაგრამ ქართველი ხალხი
ამას ოჯახის სიწმინდის დაცვით უნდა
დაუპირისპირდეს“.
http://www.reportiori.ge/?menuid=3&id=26970

obieqtivi, Ramis studia, 18
maisi
მაყურებელი [სატელეფონო ჩართვა]:
“ საერთოდ არ მიმაჩნია ეს
ჰომოსექსუალისტები ავადმყოფობად რა,
ესენი არიან ჩვეულებრივი სატანის
მიმდევრები და ეშმაკის მიმდევრები. ესენი
არიან ძირფესვიანად ამოსაძირკვი
ადამიანები. პიროვნებებიც არ არიან, რა.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2337285

omar mxeiZe, მოცეკვავე:
rusTavi 2, post skriptumi, 18
maisi
რესპოდენტი: „ეს ჭირი, ეს პროდუქტი, ამის
კანონმდებლები უნდა იყვნენ გაძევებული
საქართველოდან, ესენი უნდა შეჩვენდნენ
სამუდამო ანათემაზე.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2338120
რესპოდენტი: „თუ ავად არიან, დარჩნენ, რა
ეხლა, რა სასახელოა ესა, კაცო... წინათ, უწინ
ქართველი კაცი თავს იცავდა გარეშე
მტრებისაგან, ე.ი იქიდან თურქები, აქედან
სპარსელები, იქიდან რა ქვია, ლეკები, და
დღეს ქართველი კაცი თავს იცავს
პიდარასტებისგან.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2338120

netgazeTi, 18 maisi
irakli RaribaSvili, პრემიერმინისტრი: “ყველამ ნახეთ, როგორ
აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ ბიჭებს,
კაცებს. ქართველი კაცის გაუპატიურება
მოიტანა “ნაციონალურმა მოძრაობამ”! ეს
იყო მთელი ერის შეურაცხყოფა“.

antidiskriminaciuli kanoni
netgazeTi, 15 maisi
gogi TofaZe, ქართული ოცნება: "მოგეწონებათ, ორი
მამაკაცი რომ გამოვიდეს ქორწინების სახლიდან გადახვეული?..
[კანონში] წერია, რომ არ უნდა დავარბიოთ. თავისუფლება თუ
გვინდა და დემოკრატია, ბუნებრივია, უნდა აიტანო ეს, მაგრამ
ამის რეკლამირება, ამის ძალიან გახმაურება არ არის
მიღებული.“
http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/31453/.htm

"შენ რომ მოდიხარ და
პარადს მიწყობ, აი ნახე, რა
კარგია თურმე
პედერასტობაო, რა თქმა
უნდა, არ დაგინდობ!.. მერე
ზოგი გაილახა და
ძალიანაც კარგი!”
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antidiskriminaciuli kanoni
asaval-dasavali, 12-18 maisi
jondi baRaTuria, ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია:
„ანტიდისკრიმინაციული კანონის“ პირველი
მუხლის თანახმად, პარლამენტმა
სექსუალური ორიენტაცია დააკანონა,
როგორც ნორმა და არა გადახრა პათოლოგია, ანუ დეპუტატები, რომლებმაც ამ
კანონს ხმა მისცეს, ამბობენ, რომ ესენი
ნორმალური ადამიანები არიან და არა
ავადმყოფები! ამის შედეგი კი იქნება ის, რომ
მამათმავალი თუ დედათმავალი ცოტა ხანში
დასვამს შეკითხვას - თუ კანონის მიხედვით
ეს ნორმაა, რატომ არა აქვთ უფლება
იქორწინოს კაცმა კაცზე და ქალმა - ქალზე?"
http://www.asavali.ge/archive/asdas/2014/1020.html

kviris qronika, 12-18 maisi
jondi baRaTuria: "მათი [ქართული
ოცნების] უპრინციპობის მაჩვენებელი იყო,
როდესაც მხარი დაუჭირეს კანონს, რომლის
მიხედვითაც სექსუალური ორიენტაცია და
გენდერული იდენტობა, რომელსაც ჯანდაცვის
მსოფლიო ორგანიზაცია სექსუალურ
პათოლოგიას ეძახდა, დააკანონა, როგორც
ნორმა... ეს არის დანაშაული, რაც პარლამენტმა
ჩაიდინა და ამისთვის, რა თქმა უნდა,
დაისჯებიან“.

imedi, reaqcia, 16 maisi
vaJa oTaraSvili, პატრიოტთა ალიანსი:
„სოდომის და გომორის ცოდვის დაკანონება და
კანონიზაცია და საკანონმდებლო სივრცეში
მოქცევა... არ შეიძლება.“

imedi, qronika, 17 maisi

http://www.myvideo.ge/?video_id=2338245

jondi baRaTuria: „პარლამენტმა
სრულიად სამარცხვინო კანონი მიიღო,
რომლის მიხედვითაც, გენდერული
იდენტობა, ანუ მამაკაცს ფიზიოლოგიურად
რომ მამაკაცია და ქალი რომ ჰგონია თავის
თავი და სექსუალური ორიენტაცია
გამოაცხადა, როგორც ნორმა.“

sazogadoebrivi mauwyebeli,
moambe 17 maisi
levan vasaZe, ბიზნესმენი: „მოვედი აქ

http://www.myvideo.ge/?video_id=2335690

იმისთვის, რომ გამოვხატო ჩემი სამოქალაქო
პოზიცია, ამ ამაზრზენი კანონის წინააღმდეგ,
ვგმობ მას და მოვითხოვ მის გაუქმებას..
იმიტომ, რომ ეს არის ქვეყნისა და ერის
გარყვნის და სულიერი დეგრადაციის კანონი.“
http://1tv.ge/news-view/69356

imedi, qronika, 17 maisi
Tengiz kitovani, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი: „ეს პარალმენტი, რომელმაც ეს კანონი
მიიღო, ჰომოსაქსუალების ისა, ეს უნდა დაიშალოს. ეს პარალმენტი არ უნდა არსებობდეს
საერთოდ საქართველოში.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2335689
http://www.myvideo.ge/?video_id=2335690

asaval-dasavali, 12-18 maisi
Teodor gignaZe, დეკანოზი: „ადამიანური იდენტობის საფუძველს არღვევს ეს კანონი
და, ამდენად, ეს არის დემონური.“
http://www.asavali.ge/archive/asdas/2014/1020.html

maestro, axali 9ze, 17 maisi
daviT isakaZe, დეკანოზი: “ჩვენ ვზეიმობთ ქართული ოჯახის სიმტკიცის დღეს და
ვაპროტესტებთ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებას და საერთოდ, უმრავლესობის
დისკრიმინაციას.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2335610

გაგრძელება გვ. 5
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antidiskriminaciuli kanoni
დასაწყისი გვ.4.

alia 16-19 maisi
elizbar diakoniZe,
დიაკონი: „ერისა და ბერის
მოთხოვნით, ეს კანონი ან
სრულიად გაუქმდეს, ან ამ
ანტიდისკრიმინაციული
კანონიდან ამოღებულ იქნას
ცნებები, რომელიც სჯულის
კანონის მომხრე ბიბლიურ
დამოკიდებულებას
მსოფლიო მასშტაბით
ეწინააღმდეგება.”

reportiori 17 maisi
arCil qituaSvili,
დეკანოზი:
"თავისთავად, ეს კანონი მი
უღებელია, რადგან მისი
მთავარი არსი მდგომარეობს
იმაში, რომ უზნეობა ნორმი
ს ხარისხში ავიდა.“
http://www.reportiori.ge/?
menuid=3&id=26942

kavkasia, dRes
16 maisi
mixeil andRulaZe,
გვარის წინამძღოლთა
დარბაზი: „ეს კანონი,
რომელშიც, აი, ასე ცალსახად
არის გასმული ხაზი, აი, ასეთი
გაუკუღმართებული ურთიერთობების და მათი პროპაგანდირების შესაძლებლობის
მიმართ, ყოველ მიზეზგარეშე
ითვალისწინებს მავანთა დაჟინებულ რაღაც ქვეტექსტებს,
რომელიც საზოგადოებისთვის მიუღებელია.“
http://www.myvideo.ge/?
video_id=2338031

asaval-dasavali, 1218 maisi
baTu saRinaZe,
კრიმინალისტი: „ცოტა ხნის
წინათ ისევ შემომითვალა ანქ-

მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებას აფხაზეთისთვის არ
სცალია, ესენი პედარასტების
კანონზე არიან გადართულნი!“
http://www.asavali.ge/archive/
asdas/2014/1020.html

asaval-dasavali, 1218 maisi
beqa cxadaZe,
ორგანიზაცია „არა
გარყვნილებას“: „სამწუხაროდ
ჩვენს ქვეყანაში, ერთსქესიანთა
ურთიერთობის და ზოგადად
გარყვნილების პროპაგანდის
ამკრძალავი საკანონმდებლო
აქტი არ არებობს. პირიქით,
ახლა მათი დამცავი კანონიც
კი მივიღეთ. ამიტომ კინოთეატრების მფლობელებს,
რომლებიც მსგავსი ფილმების
ჩვენებას დაუშვებენ, მხოლოდ
მორალური პასუხისმგებლობა
ეკისრებათ...“

ვაბმა, გვიჭირს, დაგვეხმარეთ,

http://www.asavali.ge/archive/

ისევ თქვენი იმედი გვაქვსო,

asdas/2014/1020.html

asaval-dasavali, 12-18 maisi
vaJa
abakelia,
სამართლის

პროფესორი:

„...დავუშვათ

ზოოფილებმა

შექმნეს

არასამთავრობო ორგანიზაცია, პარლამენტში გაიჩინეს ლობი და მოითხოვეს ძროხაზე
დაქორწინების უფლება მოგვეცითო, პარლამენტმა ეს კანონი უნდა დაამტკიცოს?.. ზვიადი
მიიჩნევდა და მეც ასე მივიჩნევ, რომ ესენი არ არიან ჩვეულებრივი ადამიანები, ესენი არიან
ავადმყოფები!“

asaval-dasavali, 12-18 maisi
dito CubiniZe, ჟურნალისტი: „რაც შეეხება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, მას
განგებამ მისცა შანსი, დარჩენილიყო ქართველად და ე.წ. „პიდარასტების კანონზე“ ვეტო დაედო...
ჩვენი ჯვარცმა არ შეწყდება, მანამ ვიდრე ჩვენს ეროვნულ ფესვებს არ მივუბრუნდებით - ვიდრე ამ
ქვეყანაში „ცისფერი დიქტატურა“ არ დანაფოტდება!"
http://www.asavali.ge/archive/asdas/2014/1020.html

rusTavi 2, kurieri 15 maisi
vaxo kaJava, დევნილთა ახალგაზრდული ორგანიზაცია:
„ვითხოვთ კანონში ცვლილებებს და კერძოდ ლგბტ პირთა პროპაგანდის აკრძალვას.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2340156

გაგრძელება გვ. 6
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saqinformi, 12 maisi
arno xidirbegiSvili,
საქინფორმის მთავარი რედაქტორი: " 2014
წლის 2 მაისს საქართველოს პარლამენტში,
დისკრიმინაციული კანონის კენჭისყრის წინ,
თავმჯდომარე უსუფაშვილმა საბედისწერო

მიუღებელია, გაუმართლებელია
რელიგიურად საზოგადოებრივად და ამიტომ
ასეთი რამე არ ხდება.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2337077

rusTvi 2, kurieri, 16 maisi
beqa cxadaZe, “არა გარყვნილებას”:
„დაგმობილ იქნება ერთსქესიან ურთიერთო-

შეცდომა დაუშვა - მან მთელი საქართველო

ბები და ფემინიზმის ექსტრემისტული პროპა-

დაყო პედერასტებად, რომლებიც ევროპაში

განდა, ოჯახური ღირებულებების დისკრე-

„უკნიდან“ მიემართებიან (ანუ ლგბტ უფლე-

დიტაცია, ათეიზმის წახალისება და აგრეთვე

ბების ექსკლუზიურად დამცველი კანონის

ე.წ ანტიდისკრიმინაციული კანონი.“

მომხრეებად) და "რუსეთში

http://www.myvideo.ge/?video_id=2339438

დამრჩენებად" (ანუ ყველა დანარჩენებად).
თუ ღარიბაშვილი სასწრაფოდ ქართველ
ხალხთან და კათოლიკოს-პატრიარქთან არ
დადგება და არ მიიღებს კანონებს, რომლებიც
რუსეთში პუტინმა მიიღო, საქართველო საბოლოოდ დაიღუპება!”
http://saqinform.ge/index.php?
option=com_content&view=article&id=18819:2014-05-12-07
-1921&catid=115:redakciisagan&Itemid=530#ixzz31rwMWbbx

GEWORLD.GE, 13 maisi
giorgi gaCeCilaZe, ჟურნალისტი:
“... მოგვიანებით ხელისუფლებაშიც
«ქართული ოცნება» მოვიდა და ყველამ
მშვიდად ამოისუნთქა - ახალი ხელისუფლებისგან არავინ ელოდა სოდომიის
წახალისებას და ერთხმად (104 ხმით)
უზნეობის დაკანონებას.”
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=5881

obieqtivi, Ramis studia, 12
maisi

sazogadoebrivi mauwyebeli,
15 maisi

nino ratiSvili, წამყვანი: „...დღეს

giorgi yorRanaSvili,
ლეიბორისტული პარტია: „თბილისში ამ

საქართველოში დისკრიმინაციის მსხვერპლი
ვართ თითქმის ყველა... ჩვენ ყველამ ვიცით,
რომ აქ ზუსტად იმ უმცირესობაზეა საუბარი,
რომელიც ასე აღიზიანებს საზოგადოებას და
რატომღაც უნდათ, რომ ეს ჩვენ მივიღოთ
ნორმად".

ლგბტს და ამათ ბაირამობის უფლებას არავის
არ მივცემ და მემგონი შევეცდები, აუცილებლად და იქნებ გავიტანო კიდეც, ნაცები იმდენად არა და ქოცებიან ყველაფრიანად, რომ
აიკრძალოს თბილისში.“
http://1tv.ge/news-view/69248

http://www.myvideo.ge/?video_id=2334795

asaval-dasavali, 12-18 maisi

obieqtivi, Ramis studia, 18
maisi
valeri kvaracxelia, წამყვანი: „მივა
ორი მამაკაცი და მოითხოვს დაქორწინების
უფლებას ან ორი ქალბატონი და მოითხოვს
დაქორწინების უფლებას. შენ რომ უარს
ეტყვი, აი, აი, სწორედ მაშინ აყენებ
დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში... იმიტომ,
რომ არაბუნებრივია, არატრადიციულია,

paata jiblaZe, ბურჯანაძე - ერთიანი
ოპოზიცია: „მე ვარ სამი შვილის მამა და არ
მინდა, რომ ჩემს ბიჭებს გმირ ქართველ
მეფეებზე და ჩვენს წმინდანებზე სკოლაში
გაკვეთილები კაცზე გათხოვილმა კაცმა
ჩაუტაროს!..
როგორც ერთმა ჩემმა ნაცნობმა თქვა, ჩვენ
ევროკავშირში მხოლოდ უკანალით არ უნდა
შევიდეთ!“

გვ. 6

გვ. 7

homofobia
netgazeTi, 16 maisi
omar niSnianiZe, ქართული ოცნება: „შემოვარდნაა, როგორ არა,
უმრავლესობის წინაშე შენ როდესაც დემონსტრაციას მიწყობ აქ,
თბილისის ცენტრალურ ქუჩაზე და ამას მთელი საზოგადოება
უყურებს, მე მიმაჩნია, რომ ეს გარკვეულწილად ძალადობაა
უმრავლესობაზე.“
givi
avaliani,
ჟურნალისტი: „თუ ამას უმრავლესობაზე
ზეწოლად აფასებთ, მაშინ როგორ შეაფასებთ ილია მეორის ინიციატივას, რომელიც 17
მაისს ოჯახის სიმტკიცისა და მშობლების პატივისცმის დღედ აცხადებს? თქვენი ლოგიკით ეს
უმცირესობაზე ძალადობაა? თუ 17 მაისის აღნიშვნა შემოვარდნაა, ამის აღნიშვნა რა არის?
omar niSnianiZe, „რატომ არის? მეტრაკეობასა და მშობლის პატივისცემას შორის, მაპატიე
და… სიძვა სხვაა და ის სხვაა.“
http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/31473/.htm

rezonansi, 12 maisi
nino burjanaZe, ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია: „...შესაძლოა, საბავშვო ბაღებში ან
სკოლებში მუშაობდნენ ადამიანები, რომლებიც ღიად აფიქსირებენ თავიანთ სექსუალურ
ორიენტაციას. როცა ის სკოლაში ბავშვს აუხსნის, რომ არაფერი არ არის არანორმალური იმაში,
რომ ის სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელია, ეს არის ჩემი კრიტიკის საგანი.“

kavkasia, barieri, 14 maisi
irakli baTiaSvili, ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია:
„ ეს ფილოსოფია, რომ სექსუალური ორიენტაცია დააყენო იმავე რანგში განსხვავებულობის,
როგორიც არის სხვაგვარად აზროვნება, ადამიანის მრწამსი, აზრის გამოხატვა, კანის ფერი, რასა
და ასე შემდგომ, ეს არის ფუნდამენტურად არასწორი...
სახელმწიფო უნდა იცავდეს ყველას, მათ შორის, პატიმარსაც, მათ შორის, მკვლელსაც, როგორც ადამიანს ოღონც ის კანონით უნდა ისჯებოდეს. ვინც არ უნდა იყოს, პედერასტია, თუ
ვინც არის, ის არის ადამიანი... მაგ ლოგიკით, რომ გამოვიდეს სატანისტების სექტა, შეეხებათ
მათ დისკრიმინაცია, თუ არა, მაინტერესებს?“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2339077

imedi, reaqcia, 16 maisi
irma inaSvili, პატრიოტთა ალიანსის თბილისის მერობის კანდიდატი: „სინამდვილეში
ეს ჯგუფები ჩვენ თავს გვახვევენ სწორედ ქართველობისთვის მიუღებელ მენტატლიტეტს...
ყოველდღე მიდის გახურებული პროპაგანდა იმაზე, რაც არ არის ბუნებაში, აი თუნდაც ამ
ლგბტს უფლებების შელახვის და არავინ არ გაამახვილებს ყურადღებას, თუ შეილახა
მართლმადიდებლების უფლებები.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2338131

obieqtivi, Ramis studia, 12 maisi
giorgi lomaia, პატრიოტთა ალიანსი: „მესამე სქესი ჩემთვის არის წარმოუდგენელი. მე
ვიცი ტრანსსექსუალი, ტრანსვესტიტი, ბისექსუალი...მაგრამ ეს ფსიქოლოგიური გადახრაა.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2335045
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დასაწყისი გვ. 7

rusTavi 2, kviris Tema, 18 maisi
dimitri lorTqifaniZe, ნინო ბურჯანაძეერთიანი ოპოზიცია, თბილისის მერობის კანდიდატი:
„ჩემთვის კატეგორიულად მიუღებელია ჰომოფობიის ის
გამარტება, რომელიც ევროკავშირის წევრ ზოგიერთ
სახელმწიფოში კულტივირდება... მაგრამ რაც შეეხება იმას,
რომ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებიდან
გამომდინარე... საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს,
თავზე მოეხვეს პროპაგანდისტული, გეიაღლუმებისა თუ
სხვადასხვა პერფორმანსების გზით, გაუკუღმართებული
სექსუალური გზის წესი, ეს არის აბსოლიტურად
დასაგმობი და ამ შემთხვევაში მე ვდგევარ საქართველოს მკვიდრი მოსახლეობის
აბსოლიტური უფლებების სადარაჯოზე.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2338159

obieqtivi, Ramis studia, 13
maisi

GEWORLD.GE 13 maisi

daviT Tarxan-mouravi, პატრიოტთა
ალიანსი: „ერთ რამეს მეც მხარს ვუჭერ,
საერთოდ საფრანგეთში ასეთი ხალხისთვის
არის ადგილი ბულონის ტყეში და ჩვენც,
ალბათ, ამ ხალხს [ლგბტ] სადღაც ადგილი
უნდა მოვუძებნოთ, აქ ხუდადოვის ტყეში
და იქ იარონ და იქ გამოხატონ პროტესტი.“

მიდის პროპაგანდა, რომ თურმე მამათმავლობა გადახრა კი არ არის, ჩვეულებრივი
მოვლენაა და ყველანი სოლიდარული უნდა
ვიყოთ მათ მიმართ. ახლა თქვენ როგორ
ფიქრობთ, ამას რომ მოზარდი მოისმენს, ის
ნორმალური იქნება?!“

http://www.obieqtivi.net/tv1.php?id=16935

sazogadoebrivi mauwyebeli,
pirveli studia, 16 maisi

alia, 13 maisi
gia yruaSvili, თავისუფალი
საქართველო: "ამ დოყლაპია ხალხის ხელში
იმას კი არ იზამენ, რომ ჩემი უფლებები დაიცვან, არიქა პიდარასტს შეაგინაო და მახოხებენ ციხეში... ჰაერი მოიწამლა ამდენი გარყვნილებით, ახლა ის გვიკვირს, ქალი რომ
მეძავობდეს, მამაკაები უწევენ კონკურენციას"...

guram fircxalava, მსახიობი: "მერე

http://geworld.ge/View.php?ArtId=5887

guram falavandiSvili,
ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია,
მთაწმინდის მაჟორიტარობის კანდიდატი:
„ჩვენ შევძლებთ, შევერთდებით
საკრებულოში, ბატონი დიმას დახმარებით,
რომ პროპაგანდა მამათმავლობის საქართველოში ავკრძალოთ, გეი პარადები, გარყვნილი ფოტოები, სურათები და ასე შემდეგ.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2336310

rusTavi 2, postskriptumi, 18
maisi
respodenti: „ეს ავადმყოფობაა,

reportiori, 18 maisi

რაღაცა ანომალიაა და ამის პროპაგანდას ნუ

ნი შეიძლება არაფერს აშავებდეს, მაგრამ

გავწევთ ჩვენ.“

იგი მაინც ცოდვილია, თუ დაზიანებული

http://www.myvideo.ge/?video_id=2338120

ბუნება აქვს. ეს დაზიანებული ბუნება

Teodore gignaZe, დეკანოზი: "ადამია-

ბევრ რამეში ვლინდება და მათ შორის,
ჰომოსექსუალიზმში”.
http://www.reportiori.ge/?
menuid=3&id=27007
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homofobia
saqinformi, 12 maisi
arno xidirbegiSvili, საქინფორმის
მთავარი რედაქტორი: "საქართველოში
„ცისფერების” ორი სახეობა არსებობს სხეულით, ანუ ლგბტ-ს ნატურალური წევრები;
და სულით, რომლებსაც ჩვენმა კოლეგა ირმა
ინაშვილმა ამის გამო “სულპედერასტები”
უწოდა.”
http://saqinform.ge/index.php?
option=com_content&view=article&id=18819:2014-05-12-07-1921&catid=115:redakciisagan&Itemid=530#ixzz31rwMWbbx

obieqtivi, Ramis studia, 18
maisi
amiran amiranaSvili, მეუფე: „მათ, გადახრილი ადამიანები მყავს მხედველობაში,
კიდევაც შეიკავონ თავი, რაღაც იქნება
მოუხერხონ თავიანთ თავს.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2337199

asaval-dasavali, 12-18 maisi
dito CubiniZe, ჟურნალისტი: „ჰოდა,

pirveli, 14 maisi
oTar koberiZe, მსახიობი: „ძალიან

ეგ ავადმყოფები და მათი დამცველები მიიჩნევენ, რომ ჩვენ ახლა „სიძულვილის ენით“
ვსაუბრობთ...“

ბევრი რამ მეტყველებს იმაზე, რომ სულ

http://www.asavali.ge/archive/asdas/2014/1020.html

გადავგვარდით... ჩემს ახალგაზრდობაშიც

obieqtivi, Ramis studia, 18
maisi
givi merabiSvili, ფსიქოლოგი: „ეს

იყვნენ ეგენი, მაგრამ ახალგაზრდობას არ
აფუჭებდნენ... ახლა სულ თვალწინ გვიტრიალებენ მათ კეკლუცობას."
http://pia.ge/show_press_daijest_news.php?id=1834&lang=geo

ფსიქიკური აშლილობის პრობლემაა... მე
შემიძლია ვთქვა, რომ ავადმყოფობაა.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2337274

pirveli, 16 maisi
„ინტერნეტში ერთსქესიანთა თანაცხოვრების შესახებ ვიდეო
გავრცელდა... როგორც ვიდეოში არის საუბარი, მეცნიერების
გამოკვლევის თანახმად, ბავშვებს, რომლებიც ერთსქესიანთა
ოჯახში გაიზარდნენ, ვენერიული დაავადებისა და სუიციდისკენ
აქვთ მიდრეკილება.“
http://pia.ge/show_internet_daijest_news.php?id=1968&lang=geo

asaval-dasavali, 12-18 maisi
Tamriko mayaSvili, მსახიობი:
"მამათმავლობა ყოველთვის არსებობდა,
მაგრამ მაშინ დაფარული იყო, დღეს კი
მოდურია. დღეს სკოლებში
კონტურგაკეთებული მამრობითი სქესის მასწავლებლებს ვხვდებით! ეს მე აღმაშფოთებს.
მსგავსი ორიენტაციის ადამიანებს არ უნდა ჰქონდეთ კონტაქტი გარდატეხის ასაკში მყოფ
ბავშვებთან."
http://www.asavali.ge/archive/asdas/2014/1020.html

pirveli, 17 maisi
სააგენტო აქვეყნებს 24 მორაგბის მიმართვას ხელისუფლების სახელზე, არ გაიცეს სექსუალური უმცირესობებისთვის აქციის ჩატარების უფლება. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ
ისინი ემიჯნებიან ლგბტ-ს პროპაგანდას.
http://pia.ge/show_internet_daijest_news.php?id=2049&lang=geo
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17 maisi
asaval-dasavali, 12-18 maisi
jaba xubua, ჟურნალისტი: “მაშ ასე, ძვირფასო ქართველობა, ქრისტიანებო, მართლმადიდებლობა, გიხაროდენ -17 მაისი საქართველოში აღარ არის დღე, როცა სექსუალური
უმცირესობის წარმომადგენლები, სოდომ-გომორულ ცოდვაში ჩაცვენილი ადამიანები და
მათი გრანტიჭამია უფლებადამცველები რუსთაველის გამზირზე გამოვლენ და
გარყვნილების პროპაგანდას მოაწყობენ... ამ დღეს საქართველოში ტრადიციული ოჯახების
სიმტკიცისათვის ერი და ბერი ერთად ილოცებს!"
http://www.asavali.ge/archive/asdas/2014/1020.html

asaval-dasavali, 12-18 maisi
giorgi gigauri, ჟურნალისტი: "ამ ფილმის [17 მაისის დღეს დაგეგმილი პრემიერა
ლგბტ პირების შესახებ] ჩვენება არა უბრალოდ სამარცხვინოა ქართული
მენტალიტეტისთვის და გნებავთ „ქალაქელებისათვის“, არამედ ეს თამამად შეიძლება
ითქვას, არის ნაცლიბერასტული დაუფარავი დივერსია ქართული ეკლესიისა და
საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ!“
http://www.asavali.ge/archive/asdas/2014/1020.html

interpresniusi, 17 maisi
basil mkalaviSvili: “ჩვენი მიზანია, დავგმოთ მამათმავლობის დღესასწაული",
http://www.interpressnews.ge/ge/sazogadoeba/282231-antidiskriminaciuli-kanonis-motsinaaghmdegeebi-thbilisis-quchebshimsvlelobas-atsyoben.html?ar=A

antidasavluri ganwyobebi
netgazeTi, 15 maisi
gogi TofaZe, ქართული ოცნება: "იმათ თავიანთი წესები ჰქონდათ... არის თემები, რომელიც უმეტესობას არ მოსწონს... ისეთი კანონების მიღებას აიძულებენ: მამაკაცების დაქორწინება, გენდერული ურთიერთობა, სქესობრივი, არ ვიცი, როგორ ვთქვა, დელიკატურად
რომ გამოვიდეს; რომ მამაკაცები შეიძლება დაქორწინდნენ, რომ დაქორწინებულმა
მამაკაცებმა იშვილონ ბავშვი და გამოდის, რომ ის ბავშვიც უნდა გაიზარდოს საკმაოდ
გაუგებარ სიტუაციაში... ევროპა დღეს ასეთ მოთხოვნებს აყენებს ჩვენთანაც, არა ეგეთ
კატეგორიულს. ჩვენ გარკვეული ცვლილებები შევიტანეთ შემოთავაზებულ ვარიანტში და
ცოტა დარბილდა, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ეს საქართველოში, კავკასიაში
მცხოვრებლებისთვის მაინცდამაინც მისაღები არ იქნება.“
http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/31453/.htm

asaval-dasavali, 12-18 maisi
Teodor gignaZe, დეკანოზი: "თუ უფალი არ დაგვიფარავს, ქართველი კაცის გადაგვარება ისევე შეიძლება, როგორც ფრანგის და ინგლისელის, რომლებიც უკვე გადაგვარებულები არიან!"
http://www.asavali.ge/archive/asdas/2014/1020.html

kviris qronika, 12-18 maisi
gela zedelaSvili ჟურნალისტი: „იმ ქვეყანაში, სადაც გადამთიელი ლუის ნავარო
ადგენს პოლიტიკურ მიმართულებას და საზოგადოებრივ აზრს, არ შეიძლება იყოს ლაპარაკი
დემოკრატიასა და ევროპულ ღირებულებებზე...
ახლა აღარაფერი გაგვაჩნია და, ვისავ გინდათ, ტრაკზე იმას აკოცეთ... გნებავთ ევროპას, გნებავთ - ამერიკას!“

გაგრძელება გვ. 11

გვ. 10

გვ. 11

antidasavluri ganwyobebi
interpresniusi, 18 maisi
levan vasaZe, ბიზნესმენი: „ეს კანონი არის საერთაშორისო პროგრამის ნაწილი, რომელიც მიმართულია ოჯახური
და სულიერი ღირებულებების დეგრადაციასა და გარყვნაზე, ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომელსაც თუ არ შევაჩერეთ
და არ შევატრიალეთ, მოჰყვება მეორე, მესამე დამეოთხე,
კიდევ უარესი ნაბიჯები, რომელიც შემოვა თითოეული
თქვენგანის ოჯახში".
http://www.interpressnews.ge/ge/politika/282263-levan-vasadze-parlamentis-dashlas-ithkhovs.html?ar=A

asaval-dasavali, 12-18 maisi
jaba xubua, ჟურნალისტი: „...თუმცა
ისიც აღსანიშნავია, რომ წლევანდელ
„ევროვიზიაზე“ რაც არ უნდა კარგად ემღერათ ქართველ შემსრულებლებს ან ნებისმიერი სხვა ქვეყნის წარმომადგენელს,
გამარჯვებული მაინც ავსტრიელი
ტრანსვესისტი გახდებოდა! ასეთია
ევროპის პოლიტიკური კონიუნქტურა!
ევროპისთვის დღეს პრიორიტეტული
სოდომ-გომორული ცოდვის წახალისებაა!
არის ამ ეტაპზე ჩვენი ადგილი ასეთ ევროპაში?“

jaba xubua, ჟურნალისტი: „...ე.ი.
ევროპისათვის და ამერიკისთვის მთავარი
ყოფილა სააკაშვილის ხელშეუხებლობა და
არა სამართლიანობის აღდგენა!.. ე.ი.
საქართველო დამოუკიდებელი სახელმწიფო კი არ ყოფილა, არამედ გარე ძალების ვასალი და მარიონეტი!

saqinformi, 12 maisi
arno xidirbegiSvili,
საქინფორმის მთავარი რედაქტორი: „(სულ
პედერასტების) მეორე სახეობას
განეკუთვნებიან მაღალი რანგის
ჩინოვნიკები, რომლებიც შეუდარებლად
სახიფათო არიან - იმიტომ, რომ
გამუდმებით ცრუობენ: რომ საქართველო ძირძველი ევროპაა და რომ ქართველები
პირველი ევროპელები არიან; რომ რუსეთი
- ძირძველი მტერია და რომ საქართველოს
ერთადერთი ხსნა ნატო-სა და
ევროკავშირის წევრობაშია, რომლებიც მას
რუსეთისგან დაიცავენ... ღარიბაშვილი
მართალია - კამპანია “ეს შენ გეხება. ჩვენ
ისევ გვისმენენ!”, ვითომდა - უკანონო
თვალთვალის წინააღმდეგ,
ძირგამომთხრელი და ანტისახელმწიფოებრივია, მას დიდი ფულის სანაცვლოდ
ატარებენ დასავლეთის დაქირავებულები.“
http://saqinform.ge/index.php?

...ევროპამ და ამერიკამ შესაძლოა, აქ მორიგი „ფერადი რევოლუცია“ მოაწყოს „რუსული ხელისუფლების“ შესაცვლელად, ან
კიდევ უარესი - თბილისში კიევური „ევრო
-მაიდნის“ სცენარი განავითარონ!“
http://www.asavali.ge/archive/asdas/2014/1020.html

obieqtivi, Ramis studia, 16
maisi
telemayurebeli [სატელეფონო
ჩართვა]: „ეს ქართული ოცნება და ქართველი კაცის ოცნება კი არ არის, ეს არის სოროსის ოცნება... საბჭოთა კავშირის
ნეგრევაში დიდი წვლილი მიუძღვის
სოროსს, მან დააფინანსა ელცინი, იქიდან
აქედან... ე.ი. ეს არის სოროსელების ბანდა.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2338039

option=com_content&view=article&id=18819:2014-05-12-07-1921&catid=115:redakciisagan&Itemid=530#ixzz31rzClC1x

alia 16-19 maisi
Jana asaniZe, ჟურნალისტი: „რაში
სჭირდება, ზოგადად ხელისუფლებას
ეკლესიის დისკრიმინაცია ?“

giorgi razmaZe, დეკანოზი:
„ევროპისა და ამერიკისთვის გუნდრუკის
საკმევლად, თქვენ როგორ ფიქრობთ,
ბასილი რომ დაიჭირეს და ეკლესია რომ
დაუნგრიეს, რისთვის იყო საჭირო?.. ამით
დაანახეს ევროპასა და ამერიკას, რომ
ეკლესიას იმორჩილებდნენ. ამით დაანახეს
მსოფლიოს, თითქოს სახელმწიფო
ეკლესიას მართავს, ასეთი რაღაცეები
კათოლიკეებში მოიკითხონ.“
გაგრძელება გვ. 12

MDF & GDI
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antidasavluri ganwyobebi
დასაწყისი გვ. 9

asaval-dasavali, 12-18 maisi
zviad tomaraZe, ეროვნულ-რელიგიური ინსტიტუტი: დასავლეთიდან ველოდები მორიგ
დირექტივას და არ გამიკვირდება, ეს ქვეყნის დასახელება „საქართველოს“ შეცვლაც იყოს. იმ მიზეზით, რომ ამ ქვეყანაში სხვა ეროვნებებიც ცხოვრობენ და დასახელება საქართველო დისკრიმინაციის ელემენტებს შეიცავს. თუმცა დასახელებას დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს, ჩვენ დიდი ხანია,
საქართველოში აღარ ვცხოვრობთ".
http://www.asavali.ge/archive/asdas/2014/1020.html

kviris qronika, 12-18 maisi
petre mamraZe, პოლიტოლოგი: „ბევრი ადამიანი ხედავდა, როგორ ივსებოდა ზოგიერთი
პოლიტიკური ჯგუფი, ტელეკომპანია თუ სამინისტრო ჰომოსექსუალებით; როგორ აკეთებდნენ
თავბრუდამხვევ კარიერას სრულიად გამოუცდელი ახალგაზრდები მხოლოდ იმის წყალობით, რომ
კარიერისა და მატერიალური კეთილდღეობის გულისათვის ჯოჯოხეთურ კომპრომისზე მიდიოდნენ და აკმაყოფილებდნენ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ლიდერის სურვილებს.
მახსოვს პრესაში გაჟონა კიდევაც სააკაშვილის მიერ ერთ-ერთ მინისტრზე ვიწრო წრეში ნათქვამმა
ფრაზამ - ,,რა ვქნათ, ერთი-ორი ასეთი მინისტრი თუ არ გვეყოლება, ევროგაერთიანებაში არ
მიგვიღებენ"...

obieqtivi, Ramis studia, 18 maisi
Tamar kiknaZe, პოლიტოლოგი: „მთელი პრობლემა არის იმ ღირებულბებში, რომელიც დღეს
მკვიდრდება საზოგადოებაში და უნდა გითხრათ, რომ ევროპა ფაქტობრივად უარს ამბობს ქრისტიანობაზე და მიდის წარმართობისაკენ... როდესაც ევროვიზიაზე გაიმარჯვა კონჩიტამ ხომ ?
მოგეხსენებათ, რომ პოლიტიზირებული კონკურსი გახლავთ და ეს იყო სრულიად ნათელი
დეკლარირება იმისა, რომ დღევანდელი ევროპის პრიორიტეტი არის სწორედ ასეთი ადამიანი...
მე მაგალითად რამდენიმე ხნის წინათ ვნახე, რომ ლაპარაკი იყო პედოფილების პარტიის რეგისტრაციაზე ჰოლანდიაში.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2337230
http://www.myvideo.ge/?video_id=2337339

valeri kvaracxelia, წამყვანი: „არის თუ არა ეს დასავლეთი? არის თუ არა ეს ამერიკის
შეერთებული შტატები, რომელიც ეუბნება აი, ამ ჩვენს ხელისუფლებას, მთავრობას, პარლამენტს
რომ ყველა წინააღმდეგობა უნდა დაძლიოთ, ყველა წინააღმდეგობა უნდა გადალახოთ და ეს კანონი უნდა მიიღოთ?..
როდესაც ლაპარაკობ, რომ მართლმადიდებელი ვარ და არ მინდა მე აი, ეს შემოვუშვა და მივიღო,
მაშინ კეთილი უნდა ინებო და თქვა, რომ ჩვენ არ მივდივართ ნატოსკენ, არ მივდივართ ევროპისაკენ. ჩვენ ვართ მართლმადიდებელი ქვეყანა და მივდივართ მართლმადიდებლურ ქვეყანასთან
ჰარმონიზირებული ურთიერთობისკენ."
http://www.myvideo.ge/?video_id=2337306&tracker=subscribe_log
http://www.myvideo.ge/?video_id=2337352

qsenofobia
netgazeTi, 15 maisi
gogi TofaZe, ქართული ოცნება: „ნეგატიური იყო ის თავის დროზე, როცა დავინახე საფრანგეთში, პარიზში ძალიან ბევრი ჩასული არაბი და ეკარგებოდა თავისი პეწი პარიზს, როცა ამდენი
სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები იყვნენ.“
http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/31453/.htm

გაგრძელება გვ. 13

გვ. 12

გვ. 13

qsenofobia
kavkasia, speqtri 14 maisi
daviT aqubardia წამყვანი:
"აზერბაიჯანული ქალაქი გახდება 15-20
წელიწადში ეს ქალაქი [რუსთავი], თუ ეს არ
გადავარჩინეთ... რუსთავი უნდა გადარჩეს,
როგორც ქართულ ქალაქად და ეს იდეა ჩემი
იდეა არ არის, ეს სტალინის იდეაა არის...
ეს უხერხული თემებია, მცოცავი ანექსიაა ეს
იცი, ნელა-ნელა მოდიან, ეს ქალაქი იჭერს,
თორემ აგერ ორთაჭალასთან სხვა ქვეყნის
საზღვარი გვექნებოდა... შემცირდა მოსახლეობა თქვენთან, განახევრდა, პირველი
სართულები ვინც იყიდეს, სუყველას აქვს
ბაქოში ბინები...
წმინდა ეკონომიური დისკრიმინაცია მიდის
იქ ქართველების... ორი აზერბაიჯანული
ბანკი მარტო აზერბაჯანლებს აძლევს
კრედიტს, რომ ბინები იყიდონ... ჩაგრავენ
ქართველებს და ქართველების შემცირება
ხდება... ეროსი, აქედან იწყება მერე
დაკარგვა ტერიტორიების, მეტი კი არაფერი
იყო - რეალური მოსახლეობის პრინციპი კახი, ბელაქანი, ზაქათალა, ნახე რა, 20 წლის
მაისის ხელშეკრულება რუსეთთან.
აღიარებდნენ, იმას საქართველოს
ტერიტორიად. მერე ატეხეს, რეალური
მოსახლეობის პრინციპიო და წაგვართვეს.
ასე წაგვართმევენ იმ რუსთავსაც, თუ არ
გამოვიფხიკეთ ყურები."
http://www.myvideo.ge/?video_id=2335796
http://www.myvideo.ge/?video_id=2335798

obieqtivi, Ramis studia, 13
maisi
daviT Tarxan mouravi, პატრიოტთა
ალიანსი: “მიდის ბრძოლა ამ აზიზიის
მეჩეთის წინააღმდეგ, თურქეთის წინააღმდეგ...
როგორც კი თურქეთი ფეხზე დადგა,
აჭარაში შემოიჭრა და დღედაღამე გვესმის,
რომ ოსმანური იმპერია უნდა აღსდგეს და
ბათუმი თურმე ამ იმპერიის შემადგენელი
ნაწილი ყოფილა და ეხლა უკვე გავიგეთ
გურიაც და ასე შემდეგ დასავლეთ
საქართველო... თურქული სერიალები
გაჩნდა, რომლებიც ცდილობენ ე.ი.
შეაყვარონ თავი ქართველ ხალხს... ძალიან
კარგად აუწყო ამას ხელი ყველა იმ
ტელევიზიამ, რომლებსაც, საერთოდ
დიდად არ აინტერესებს ქართველობა და
ეხლა არის ეს ექსპანსია."
http://www.myvideo.ge/?video_id=2332520
http://www.myvideo.ge/?video_id=2332494
http://www.obieqtivi.net/tv1.php?id=16935

kviris qronika, 12-18 maisi
xaTuna elbaqiZe, ჟურნალისტი:
„რეგიონში უკვე ნაკლებად აინტერესებთ,
რომელი პარტიის წვერი მოხვდება საკრებულოში, მათთვის მთავარია, აზერბაიჯანელი იყოს და სამომავლოდ, ბორჩალოს
მაზრის დამოუკიდებლობას მხარი დაუჭიროს... სხვათა შორის, აზერ სულეიმანოვი
არც მალავს, რომ თითქმის ექვსივე რაიონში
აზერბაიჯანელი უნდა იყოს გამგებელი.

imedi, reaqcia 16 maisi
daviT Tarxan mouravi, პატრიოტთა
ალიანსი: „აჭარაში ჩამოვიდა თურქი,
სახელმწიფომ მისცა თურქეთის მას ფული,
რომ ამ კაცმა 3-ჯერ უფრო ძვირად იქირაოს
ფართი, ვიდრე ის ღირს, დაიქირაოს იქ
ქართველი კაცი მუშად, შექმნას მუშაობის
ილუზია, მუშაობა იქ არ ხდება, და
ასეთნაირად 37 000 კაცი დასახლდა უკვე ბათუმში. ეს არის თუ არა ქვეყნის დაპყრობა?
და ხელისუფლება, რომ ამას აქეზებს არის
თუ არა ეს ქართული ინტერესის შელახვა.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2338245

pirveli, 17 maisi
“წლის ამ სეზონზე ტურისტებით
დატვირთულ ქუჩებზე ბოშებიც მრავლად
არიან და გასაცოდავებულ პენსიონერებზე
უკეთ იციან, როგორ წაართვან ტურისტს
შავი დღისთვის გადანახული დოლარი”.
http://pia.ge/show_internet_daijest_news.php?id=2054&lang=geo

...ერთი ხელის მოსმით მიიღეს კანონი
„ადგილობრივი თვითმმართველობების
შესახებ“ და უკვე მოგახსენეთ, პატრიარქის
მოწოდებაც კი არად ჩააგდეს. ღმერთმა ნუ
ქნას, სეპარატისტების გეგმის მიხედვით
განვითარდეს მოვლენები საქართველოში,
თორემ აქ ერთი დიდი უბედურება
ატყდება… რას წარმოვიდგენდი, რომ ეს
კანონი ერთ თვეში უკვე საფრთხედ
ექცეოდა ქვეყანას?! არადა, ასეა,
ანტიდისკრიმინაციული კანონი უკვე
იარაღად იქცა მათ ხელში, ვინც მისი
გამოყენება იცის საქართველოსა და
ქართველების წინააღმდეგ. პირველები ამის
გაკეთებას აზერბაიჯანელები აპირებენ....
„ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს უაპელაციოდ უცხადებენ, - ხე რომ იყოს აზერბაიჯანელი, ვერ
გაათავისუფლებთ სამსახურიდან, რადგან
აზერბაიჯანელია!.“

gancxadeba

12 maisi

დასაწყისი გვ. 1
შეუწყნარებლობის ატმოსფეროს გაძლიერებასა
და ლეგიტიმაციას, რისი ძალდობრივი და მასშტაბური გამოვლინებაც 2013 წლის 17 მაისს
განვითარებული მოვლენები იყო. სამოქალაქო
საზოგადოების მიერ ლგბტ პირთა უფლებების
დაცვის პროცესის დაკნინება კი მინისტრის
მხრიდან, სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელობის არასწორ გააზრებასა და ლგბტ პირთა
მძიმე უფლებრივი მდგომარეობის არცოდნას
აჩვენებს.
მხედველობაშია მისაღები ისიც, რომ ეს არ არის
პირველი შემთხვევა, როდესაც დავით დარახველიძემ თავის საჯარო გამოსვლებში ადამიანთა სხვადასხვა ნიშნით დისკრიმინაციას მიმართა. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების კამპანიის დროს მის მიერ გაკეთებული რასისტული
განცხადებების გამო სამოქალაქო სექტორმა
მიმართა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს,
გადაეხედა გადაწყვეტილებისთვის დავით დარახველიძის ლტოლვილთა მინისტრის თანამდებობაზე წარდგენასთან დაკავშირებით.
მივმართავთ საქართველოს ამჟამინდელ პრემიერ-მინისტრს ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს აღნიშნულ განცხადებაზე, რაც წინააღმდეგობაშია ხელისუფლების მიერ დეკლარირებულ ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკასა და
ადამიანის ფუნდამენტური უფლებებისა და
თავისუფლებების დაცვის კონცეფციასთან. ამ

მიმართებით ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობამ შეიმუშავოს გრძელვადიანი ხედვა და
განახორციელოს სათანადო ღონისძიებები მისი
წევრების მიერ სიძულვილით მოტივირებული
განცხადებების პრევენციის მიზნით.
მედიის განვითარების ფონდი, MDF
საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, GDI
ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი,
TDI
ადამიანის
უფლებების
მონიტორინგის ცენტრი, EMC

სწავლებისა

და

საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, GRASS
იდენტობა
საფარი
კონსტიტუციის 42-ე მუხლი
უმცირესობათა
ECMI

საკითხების

ევროპული

ცენტრი,

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია,
GYLA
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, TI
ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი
ასოციაცია "ლგბტ საქართველო"
საქართველოს
სტრატეგიული
ინსტიტუტი, GISS

კვლევების

საქართველოს ევროპულ ფასეულობათა ინსტიტუტი,
GIEV
მედია კლუბი "ფრონტლაინ ჯორჯია"
კავკასიის

გარემოსდაცვითი

არასამთავრობო

ორგანიზაციების ქსელი (CENN)

mrgvali magida
14 მაისს მედიის განვითარების ფონდმა
ჟურნალისტებისთვის მრგვალი მაგიდა გამართა,
რომელზეც წარმოდგენილი იყო "ჰომოსექსუალობის
თემის და ლგბტ პირების მედია გაშუქების
სახელმძღვანელო პრინციპები".
ექსპერტმა ქეთი მსხილაძემ ჟურნალისტებს
ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის
საერთაშორისო დღის გაშუქების გასული წლის
მონიტორინგის საფუძველზე შემუშავებული
რეკომენდაციები გააცნო.
შედგა კომუნიკაცია ორგანიზაცია “იდენტობის” წარმომადგენელთან, 17 მაისს ინფორმაციის
გაცვლის მიზნით.

MDF
GDI

www.mdfgeorgia.ge

ილ. ჭავჭავაძის გამზირი №54, ქ.თბილისი, საქართველო, 0179 , mdfgeo@gmail.com

www.gdi.ge
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