kviris mTavari mignebebi

# 16, 2-8 ivnisi

2-8 ივნისის პერიოდში შემდეგი ტენდენციები გამოიკვეთა:


ძალადობისკენ მოწოდებას ნაციონალური მოძრაობის (ირმა
ინაშვილი, პატრიოტთა ალიანსი, ელიზბარ ჯაველიძე, სახალხო
კრება; გუგული მგელაძე, რეჟისორი) და ლგბტ თემის (ელიზბარ
დიაკონიძე, დიაკონი), ასევე მედიის მხრიდან (გაზეთი "კვირის
ქრონიკა") იმ პირთა მიმართ ჰქონდა ადგილი, ვინც
საპატრიარქოსთან საპროტესტო აქცია მოაწყო;



სიძულვილის ენა გაზეთ "ასავალ-დასავალის" მხრიდან კვლავ
ქართველი მწერლების მიმართ იყო გამოხატული;



ანტიჩინურ განწყობებს ძირითადად ლეიბორისტული პარტიის
ლიდერი, ხოლო ანტითურქულს პატრიოტთა ალიანსის
წარმომადგენლები და სხვა რესპონდენტები აღვივებდნენ;
გაგრძელება გვ. 2

Zaladobisken mowodeba
asaval-dasavali, 2-8
ivnisi
irma inaSvili, პატრიოტთა
ალიანსი: „თუ არჩევნების შემდეგ
ქვეყანაში დამნაშავეების დასჯა არ
დაიწყება, სახეში ჩაის შესხმა
მონაგონი იქნება! დიახ, თუ
„ქართული ოცნება“ და ნაცები
ერთმანეთთან ჟღურტულს თავს
არ გაანებებენ, განაჩენს ქართველი
ხალხი გამოიტანს და არც ერთი
იარსებებს და არც მეორე!“

დამიკლავს, მაგრამ ამ კბენარებმა
ისე შემაბეზრეს, რომ მზად ვარ
კალმით ამოვჩხვლიტო თვალები
ყველა ნაცსა და ნაცმიდრეკილს!..
ზურაბ ჭიაბერაშვილის ცემა კი
სადღაც 20 წლით დააგვიანა!
რატომ? იმიტომ, რომ ის ჯერ
კიდევ მაშინ უნდა ეცემათ, როცა
„ქართლის დედა“ შეურაცხყო!“

Sinaarsi
ძალადობისკენ მოწოდება

1-2

სიძულვილის ენა

2

ქსენოფობია

3

თუქროფობია/შუღლის გაღვივება

3-4

guguli mgelaZe, რეჟისორი:

რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაცია

5 –6

„შენს მამულს, რომ შეურაცხყოფენ,

ანტიდასავლური განწყობები

6-7-8

ანტიდისკრიმინაციული კანონი

8-9

თავს არ გაუხეთქავ?! შეიძლება
მერე ინანო, მაგრამ ემოციურ

elizbar javeliZe, სახალხო

ფონზე ყველაფერი შეიძლება

კრება: „მე ცხოვრებაში ქათამიც არ

მოხდეს.“

გაგრძელება გვ. 2
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დასაწყისი გვ. 1



იმატა როგორც ანტითურქული განწყობების გაღვივების, ასევე რელიგიური ნიშნით
დისკრიმინაციის შემთხვევებმა, რაც ერთი მხრივ, ქრისტიანულ-ევანგელური
გაერთიანებების საერთაშორისო " იმედის ფესტივალის" გამართვას, მეორე მხრივ,
თერჯოლაში იეჰოვას მოწმეთა მიერ სამლოცველოს მშენებლობის წინააღმდეგ
გამოხატულ პროტესტს უკავშირდებოდა. თერჯოლის შემთხვევაში, გამგებლის მიერ
გაკეთებული განცხადება - რომ მშენებლობის საკითხს უმრავლესობის აზრის
გათვალისწინებით გადაწყვეტდნდენ - დისკრიმინაციულია რელიგიურ
უმცირესობასთან მიმართებით;



ანტიდასავლური განწყობების გაღვივება პატრიოტთა ალიანსის, სახალხო კრების და
სხვა რესპონდენთა მხრიდან ხდებოდა. მთავარი აქცენტი ასოცირების ხელშკრულებაზე,
დასავლეთის, როგორც მართლმადიდებლობასთან მებროლად და უკრაინაში
განვითარებულ პრობლემებზე პასუხისმგებელ ძალად წარმოჩენის მხრივ კეთდებოდა;



კვლავ აქტუალური იყო ანდტიდისკრიმინაციული კანონის თემა.

Zaladobisken mowodeba
kviris qronika, 2-8 ivnisi
elizbar diakoniZe, დიაკონი: “იოანე ოქროპირი პირდაპირ
ამბობს: სადაც შენს ღმერთს ხმამაღლა აგინებენ, მანდ
„ელგებეტედან“ დაწყებული ყველა იგულისხმება, მიდიო და
ყვრილმის ცემაც რომ დაგჭირდესო, მაინც დაიცავი შენი
სარწმუნეობაო.
... ხალხი ქუჩაში უნდა გამოვიდეს და არ დათმოს თავისი ჯიში და
ერი! ესაა ხმალი და არა „საბლიუ ვონ!“
Tamar oqruaSvili, Jurnalisti: „რაც შეეხება გაურკვეველი ხალხის მიერ
საპატრიარქოს კედლების დაქლორვასა და დეზინფექციას, ეს რას ნიშნავს? იმას ხომ არა, რომ
ერთხელაც ვიღაცას ნერვი უმტყუვნებს და მათ ცხვირ-პირს ამოუნაყავს და ამას ევროპა არ
გვაპატიებს? ვინ მართავს ამ ხალხს?”

siZulvilis ena
asaval-dasavali, 2-8 ivnisi
giorgi gigauri, ჟურნალისტი: „ძვირფასო მკითხველო, რამდენჯერ ვთქვი, რომ ამ ღვთის პირიდან
გავარდნილ „საბარასტებსა“ და სოროსელ მაჯლაჯუნებზე (მწერლები და პოეტები, რომ დაირქვეს)
აღარაფერს დავწერდი!.. მაგრამ, ყოველ ჯერზე ისეთ სიბილწეს გადმოანთხევენ და ისეთი სიშლეგით
ებრძვიან იმას, რასაც ჩვენ, ქართველები, სანთლებს ვუნთებთ, რომ, ვალდებულიც კი ვარ, ყოველივე თქვენს
სამსჯავროზე გამოვიტანო და პრესის ფურცლებიდან გავამათრახო ამ ავადმყოფთა ტვინის ნაჟური.“

გვ. 2

გვ. 3

qsenofobia
sazogadoebrivi mauwyebeli, pirveli studia,
4 ivnisi
Salva naTelaSvili, ლეიბორისტული პარტია: „რაც
მთავარია, სამგორის დეპუტაციასთან არის თხოვნა და დავალება, არ
დაუშვათ ჩაინათაუნზე სხვა ჯიშის და ჯილაგის გაბატონება. ჩვენ
ჩინურ ექსპანსიას ვერ გავუძლებთ.
...ჩვენ პატარა ერი ვართ და ვერ გავუძლებთ ჩინელების,
ბრაზილიელებისა თუ სხვა ერის ექსპანსიას.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2353029

kavkasia, dRes, 6 ivnisi
Salva naTelaSvili, ლეიბორისტული პარტია: „ყველაფერს გავაკეთებთ
იმისათვის, რომ არ მოხდეს 130 ათასი ჩინელი ემიგრანტის ჩამოყვანა თბილისში, და ეს
საცხოვრებელი ფონდი გადაეცეს, ვისაც ის სჭირდება...“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2352758
alia, 3 ivnisi
Tengiz kitovani, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი: „აგერ ქვემო ქართლში რა ხდება,
ლამის ტერიტორიები წაგვართვან აზერბაიჯანელებმა, აჭარაში ხელვაჩაურში თურქისამხედროები შემოიჭრნენ და ქართულ მიწას გვედავებიან.“

Turqofobia/SuRlis gaRviveba
obieqtivi, Ramis studia,
3 ivnisi

obieqtivi, Ramis studia,
8 ivnisi

daviT
Tarxanmouravi,

daviT Tarxan-mouravi,
პატრიოტთა ალიანსი: „გეგმა იქ
მარტივია: რაც შეიძლება მეტი თურქი
გაჩნდეს იქ, შეიცვალოს
დემოგრაფიული სურათი, თურქები
ნელ-ნელა გახდნენ იმდენი, რომ
შეიძლება მერე პარტია ჩამოიყალიბონ,
ბათუმის მერიც გაიყვანონ თურქი კაცი.
რაც მთავარია, თურქების გონებაში
ტრიალებს ის აზრი, რომ 2021 წელს,
როცა ასი წელი შესრულდება ყარსის
ხელშეკრულებიდან, რომ ისინი
რეფერენდუმს მოაწყობენ.“

პატრიოტთა
ალიანსი: “ჩვენი
33%
ტერიტორიებისა
აქვთ თურქებს და
იმაზე უნდა ვიფიქროთ... თურქეთს, რომ
ისტორიაში მსოფლიოსთვის სიკეთე
არავისთვის არ მოუტანია ყველამ იცის
ხომ ?.. თურქეთი არ არის ჩვენი მეგობარი.
არასოდეს არ იყო, არ არის, არც არასოდეს არ
იქნება. არ შეიძლება მეგობარი იმ ქვეყანას
უწოდო, რომელმაც შავი ზღვა ქართული
სისხლით გაავსო".
http://www.myvideo.ge/?video_id=2352017
http://www.myvideo.ge/?video_id=2352080

http://www.myvideo.ge/?video_id=2355573

გაგრძელება გვ. 4
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Turqofobia/SuRlis gaRviveba
დასაწყისი გვ. 3

alia, 6-9 ivnisi
elizbar javeliZe, სახალხო კრება:
„მთელ საქართველოში და განსაკუთრებით ბათუმში მიდის ინტენსიური თურქიზაცია. აქ
შემოტევა მიდის როგორც რელიგიის, ისე ეკონომიკისა და კულტურის თვალსაზრისით, მაგათ
ჩაღლარის სისტემა აქვთ განათლებისა, რომლის მიხედვითაც მთელ მსოფლიოში თურქი
ცდილობს ფესვები გაიმაგროს, მაგრამ როცა ქართველ გოგონებს თითქმის კვირაში ერთხელ
აუპატიურებენ, არავინ ხმას არ იღებს! აი ესაა უბედურება, რადგანაც ძალიან გავიდნენ თავს!“

GEWORLD.GE, 4 ivnisi

GEWORLD.GE, 4 ivnisi

inkognito respondenti:

enver fartenaZe, ბათუმის მკვიდრი:
„დღეს ასე რომ ვეფერებით ამ ხალხს, რატომ
გვავიწყდება, რომ თურქეთი ჩვენი მოსისხლე
მტერი იყო? 300 წლის განმავლობაში
ბატონობდნენ ჩვენზე. სააკაშვილმა თურქები
მოყვრებად გვიქცია, რუსეთი კი, რომელმაც
საქართველო უბედურებისგან იხსნა,
მტრად გამოგვიცხადა. ამიხსენით, რუსია
ოკუპანტი თუ თურქი?

„ქუთაისის ქუჩა ბორდელად აქციეს...
ქალებს ყიდიან...
ამ უბანში თურქს ყველაფრის უფლება
აქვს, დიდი თურქობაა ბათუმში.
ახლა რას ჰგავს ბათუმი? თურქულ ბორდელს...
გვიშველეთ, მოგვხედეთ, აჭარა იღუპება!”
http://geworld.ge/View.php?ArtId=5938&lang=ge

GEWORLD.GE, 4 ivnisi
maia gelaSvili, ჟურნალისტი:
“ბათუმის მოსახლეობას დისკომფორტს
უქმნის თურქების მომრავლება ქალაქში...
Tamar TabukaSvili, ქართული ოცნების
ყოფილი აქტივისტი: “ბათუმში უძველესი
ქუთაისის ქუჩა დღეს თურქების ხელშია და იქ
ქართულად ლაპარაკს ვეღარ გაიგონებთ.
სწორედ ამ ქუჩაზე დგას მეჩეთი და ამიტომაც
დაიტაცეს თურქებმა ეს ტერიტორია...

...დღეს ვდგავართ საფრთხის წინაშე, რომ კვლვ
წაგვართვან საქართველოს ეს ულამაზესი
კუთხე, მაგრამ აჭარელი ხალხი არ დავთმობთ. თურქების მასობრივი ჩამოსახლება
კარგს არაფერს მოუტანს აჭარას. ქვეყანაში
თურქების ფეხის მოკიდებას ამჟამინდელი
მთავრობაც ხელს უწყობს. “
http://geworld.ge/View.php?ArtId=5938&lang=ge

interpresniusi, 3 ivnisi
daviT gabitaZe, კირნათის მცხოვრები: „ეს
სოფელი თურქებს მიაქვს, გაყიდეს სამ ლარში,
რა ვიცი, რა ჯანდაბაში გაგვყიდეს.”
http://www.interpressnews.ge/ge/regioni/284598-kirnathis-mosakhleobasakhelmtsifos-umoqmedobashi-adanashaulebs.html?ar=A

არსებობს საფრთხე ამ ტერიტორიის

interpresniusi, 2 ivnisi

დაკარგვისა, რადგან კირნათის მიმდებარე

Tengiz kitovani, თავდაცვის ყოფილი
მინისტრი: „...ბათუმი გავსებულია თურქებით
და ჩვენი მოსახლეობა განიცდის შევიწროებას.
მე ვარ ჩემი ქვეყნის პატრიოტი, ცოტა ხანში აქ
ყველა პატრიოტი ამოვა და დადგება, ვისაც
თავისი სამშობლო და საქართველო უყვარს. ასე
უბრალოდ არ არის, მიწები ჩამოგაჭრა.”

ჭოროხის მიწებზე თურქებს პრეტენზია აქვთ."
http://geworld.ge/View.php?ArtId=5944

kviris qronika, 2-8 ivnisi
gela zedelaSvili, ჟურნალისტი: „..
მერე ვთვრები, გადარეული ვაგინებ ხოლმე
თურქებს დედისტრაკს!“

http://www.interpressnews.ge/ge/politika/284406-thengiz-kitovanishesadzloa-thurqebma-mtheli-atcara-tsaighon.html?ar=A

გაგრძელება გვ. 5
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religiuri niSniT diskriminacia
interpresniusi, 6 ivnisi
giorgi gabedava, საკრებულოს დეპუტატობის ყოფილი დამოუკიდებელი
კანდიდატი, პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული პირი: „ხალხი მოატყუეს,
რომ აქ იმართებოდა კონცერტი („იმედის“ ფესტივალი) რეალურად კი, ეს არის სექტანტური
შეკრება. არავის მივცემ ხალხის სიცრუეში შეყვანის უფლებას".
http://www.interpressnews.ge/ge/sazogadoeba/285135-sakharebis-rtsmenis-eklesiasthan-aqcia-dasrulda.html?ar=A

netgazeTi, 2 ivnisi
giorgi gabedava, საკრებულოს დეპუტატობის
ყოფილი დამოუკიდებელი კანდიდატი: “ეს არ არის
ფესტივალი, ეს არის ვინმე შარლატანი ადამიანის,
გრემის მიერ ორგანიზებული ევანგელისტური
ქადაგება. ჩვენ არავის არ ვერჩით, მოქალაქეებს არ
შევეხებით, უბრალოდ, ყველა ადამიანი, ვინც იქ შევა,
იქნება მართლმადიდებლობის მოღალატე.“
http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/32114/.htm

negtazeTi, 6 ivnisi
zaqaria cixelaSvili, მართლმადიდებელი მრევლის წევრი: “ეს არის
პროტესტანტული, კერძოდ, ევანგელისტური მიმდინარეობის ღონისძიება, რაშიც
მართლმადიდებელი ქრისტიანების მონაწილეობა ეკლესიის სწავლებით იკრძალება და
ვთხოვთ ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს, რომ თავი შეიკავოს სექტანტურ
ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღებისაგან, რათა არ გახდეს თანაზიარი იმ
განდგომილების”.
http://www.netgazeti.ge/GE/105/Life/32328/.htm

kviris qronika, 2-8 ivnisi
elizbar diakoniZe, დიაკონი: „მაქვს ინფორმაცია, რომ აგერ ხუთ ივნისს ამერიკელი
ჩამოდის, „ორმოცდაათიანელთა“ ლიდერი, რომელიც ამერიკელებისათვის ობამაზე უფრო
მნიშვნელოვანი ლიდერია, ვიღაცა ბილი და უნდა გვიქადაგოს და რა ხდება? მას უფასოდ
დაუთმეს სასახლე!... მე რომ ჩავიდე ბაქოში და ერევანში და ვიქადაგო, ვინმე მომცემს ამის
უფლებას? ხალხო, რას ლაპარაკობ! თურქეთში ანაფორით ვერ გამივლია! წამო, წავიდეთ
და გავიაროთ, ვივლი ანაფორით სტამბულის ქუჩებში? სასტუმროდან მეათე ნაბიჯში აღარ
იქნები!"
pirveli, 3 ivnisi
boria gogiSvili, აქციის მონაწილე: “მთელი თერჯოლა ფეხზე დადგება,
გადავუწვავთ სამლოცველოს, რადგან აქ მათი ადგილი არ არის. ამ უბანში დავიბადე,
გავიზარდე და აქ იზრდება ჩემი შვილიშვილებიც, მე არ მინდა ამათ ჩემმა ოჯახის წევრებმა
უყურონ”.
http://pia.ge/show_news.php?id=15631&lang=geo
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religiuri niSniT diskriminacia
maestro, maestros cxriani, 3
ivnisi
malxaz
gurgeniZe,
თერჯოლის

დილიდან-დილამდე, მთელი სოფელი, მთელი
რაიონი.“

aqciis monawile [უტიტროდ]:
"იძულებულნი გახდებიან, უარს იტყვიან ამ
მშენებლობაზე.“

გამგებელი:
“როგორც მე
დღეს
მითხრეს, არის სერიოზული დარღვევები,
რომელიც ალბათ საფუძველი იქნება
მშენებლობის შეჩერების.
გათვალისწინებული იქნება თერჯოლის
მოსახლეობის უმრავლესობის აზრი.“

badri suTiZe, თერჯოლის მკვიდრი:
„ახლა მიდის საუბარი რაღაც შეჩერებაზე,
გვაცადეთო, დრო მოგვეცითო და შეჩერდება
მშენებლობაო. კი არ უნდა შეჩერდეს, არ უნდა
აშენდეს.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2347978

obieqtivi, Ramis studia, 3 ivnisi
aqciis monawile [უტიტროდ]:
„ვეწინააღმდეგებით, არ მივცემთ უფლებას,
რომ ააშენონ [თერჯოლაში იეჰოვას
მოწმეთა დარბაძის მშენებლობა]. ვიქნებით
აქ მანამ, სანამ არ შეწყვეტენ მუშაობას.

miqelaZe Teimuraz, პატრიოტთა
ალიანსი: „ის საკრებულო, სადაც „პატრიოტთა
ალიანსი“ იქნება, არ გამოყოფს მიწას ბათუმში
მეჩეთის ასაშენებლად."
http://www.myvideo.ge/?video_id=2352920

antidasavluრi ganwyobebi
obieqtivi, Ramis studia, 3 ivnisi
daviT Tarxan-mouravi, პატრიოტთა ალიანსი:
„ჩვენ რომ წაგვართვა რუსეთმა სოხუმი, ფაქტიურად,
ამერიკის შეერთებული შტატების მხარეს რომ
ვიბრძოდით, ამის გამო მოხდა ეს ყველაფერი, ეს
უბედურება.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2352052

kviris qronika, 2-8 ivnisi
laSa amirejibi, სახალხო კრება: “...როგორც კი „ნაციონალს“ უბწკენ, ან თავში
წამოარტყამ, ეგრევე ამერიკის ელჩთან გარბიან და ის კიდევ იქიდან კივის: რას
აკეთებთ ხელი არ ახლოთო... როგორც ჩანს, ნორლანდი მართავს პროკურატურასაც.”
saqinformi, 2 ivnisi
aleqsandre WaWia, პოლიტოლოგი: „ვფიქრობ, რომ ჩვენი ამერიკელი კოლეგები
თავიანთი თურქი მეგობრებისა და პარტნიორების მეშვეობით, გარკვეულ აფხაზურ წრეებზე
მათი გავლენის გამოყენებით, აფხაზეთში ვითარების დესტაბილიზაციას ცდილობენ, რათა
რუსეთს კიდევ ერთი თავის ტკივილი “აჩუქონ”.
http://saqinform.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=19080:2014-06-02-07-45-35&catid=98:politics&Itemid=457#ixzz33qSxsEgt
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antidasavluრi ganwyobebi
asaval-dasavali, 2-8 ivnisi

სექსუალური აღზრდა. ფაქტობრივად,
ეს არის პედოფილიის დაკანონება...
elizbar javeliZe, სახალხო კრება: უკვე რაღაც ანომალიასთან გვაქვს და,
„საქართველოში ნორლანდისნაირი
აი, იგივე კონჩიტა..“
ელჩის არსებობა, არის ქართველი ხალხის http://www.myvideo.ge/?video_id=2348578
http://www.myvideo.ge/?video_id=2348567
სირცხვილი და ამერიკის თავის მოჭრა!... http://www.myvideo.ge/?video_id=2348504
ამერიკას ნახევარი საქართველოს მცემელ
-გამაუპატიურებელი სააკაშვილის გამო
არ დაუძრავს კრინტი, ქვეყანას

rezonansi, 2 ivnisi

საერთაშორისო, ასპარეზზე იმიჯი

iuri meCiTovi, ფოტოგრაფი:

შეელახაო და ახლა ამ ჭიაყელა

„თავად დასავლეთი არის დამნაშავე

ჭიაბერაშვილის ერთი წამოთაქებისთვის

და პასუხისმგებელი უნდა იყოს იმაზე,

შეუქანდა გული?!“

რაც იმ დღეებში მოხდა... დასავლეთი
პასუხის-მგებელია უკრაინასთან
მიმართებაში.“

GEWORLD.GE, 5 ivnisi
maia nikoleiSvili, ექსპერტი:
„აღმოსავლურ მართლმადიდებლობას
დღეს ებრძვის მთელი ევროპა და ამერიკა.
ვიღაცამ ამ კანონის მიღებით ვიღაცას
უპატაკა.“

GEWORLD.GE, 5 ivnisi

Tamar daviTuliani,
ჟურნალისტი: „მისი (ჯენ ფსაკი – აშშ–
ის სახელმწიფო დეპარტამენტის
ოფიციალური წარმომადგენელი)
სისულელეები შორს გასცდა იმ
http://geworld.ge/View.php?ArtId=5949
ზღვარს, რომელიც, ზოგადად,
ამერიკელებისა და კერძოდ, მათი
obieqtivi, Ramis studia, 2 ivnisi
მთავრობის უცოდინარობასა და
Tamar kiknaZe, პოლიტოლოგი:
საკუთარ უპირატესობაში რწმენას
„ევროპელები ტყეში დარბოდნენ,
დღემდე გააჩნდა... მაინც როგორ
როდესაც ქართველებს ქონდათ ესეთი
მოიყარა თავი ერთად ამდენმა
კულტურა და დასავლეთი, რომელიც ე. ი. უგუნურმა? იქნებ ვინმე მათ სწორედ
მონობაზე იყო ორიენტირებული და
«სიშტერის ინდექსით» არჩევს?“
ფერადკანიანებს ამერიკაში 60-იან
http://geworld.ge/View.php?ArtId=5948
წლებამდე ხმის უფლება არ ქონდათ და
kviris qronika, 2-8 ivnisi
ის ადამიანები შენ გასწავლიან
ტოლერანტობას...
valeri xaburZania,
ნატო იმის მაგივრად, რომ ჩვენთვის
უშიშროების ყოფილი მინისტრი:
უსაფრთხოების ქოლგა ყოფილიყო,
“დასავლური მართლმადიდებლობა
საფრთხის ქოლგად გადაიქცა, ხო?!
...ერთ-ერთმა პორტუგალიის დეპუტატმა არის სრული ნონსენსი, კონჩიტა, ანუ
ევროკავშირში, ფემინისტმა, შეიტანა წვერებიანი ქალი...“
წინადადება იმის შესახებ, რომ მოხდეს
საბავშვო ბაღინდელი ბავშვების
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antidasavluრi ganwyobebi
obieqtivi, Ramis studia, 2 ivnisi
msmeneli [სატელეფონო ჩართვა]: „თუ ჩვენ ევროკავშირში შევალთ და იმაში შევალთ,
ვკარგავთ სამუდამოდ აფხაზეთსაც, ოსეთსაც და არც სამხრეთ საქართველოში გვაქვს
კარგად საქმე და დაიშლება საქართველო და მთლად დავიღუპებით.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2348560

saqinformi, 2 ivnisi
saqinformi: „რეგიონის სპეციფიკის და პრორუსული ლოზუნგების მიუხედავად, ამ
აქციის [სოხუმში საპროტესტო გამოსვლა] უკან შესაძლოა თურქეთისა და აშშ-ის სპეცსამსახურები იდგნენ, რომლებიც რუსეთის საზღვრებზე ქაოსის კონცეფციის განვითარებას
განაგრძობენ.“
http://saqinform.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=19080:2014-06-02-07-45-35&catid=98:politics&Itemid=457#ixzz33qScHbmh

obieqtivi, Ramis studia,
2 ivnisi
irakli ubilava, პოლიტოლოგთა კლუბი: „აჭარა ვიცით, პრაქტიკულად,
თურქების ხელშია, დანარჩენი საქართვე-ლო ამერიკელების ხელში და კიდე ორი ნაგლეჯი
საქართველოსი რუსების გავლე-ნის ქვეშ არის, ამის ფონზე ასეთი უაზრო საგარეო
პოლიტიკა... ნუ გასაგებიც არის... ვისი ბრალიც არის, ესენი ატარებენ სხვა ქვეყნის ამერიკის ინტერესებს.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2348544

antidiskriminaciuli kanoni
GEWORLD.GE,
4 ivnisi
omar niSnianiZe,
ქართული
ოცნება:
„ჩვენ,
პარტია
«ქართულ ოცნებას», სწორედ
ეს გვა-წუხებდა და ფიცი დავდეთ, რომ
მომავალში თუ ვინმე გაბედავს და
გვეტყვის, ხმა მიეცით ამ კანონსო, კატეგორიული წინააღმდეგი ვიქნებით. პირდაპირ გეუბნებით: ხელი მიკანკალებდა,
როცა ანტიდისკრიმინაციულ კანონს ვამტკიცებდით, მაგრამ ხანდახან ჩვენც გვიწევს
დათმობაზე წასვლა ქვეყნის გადასარჩენად,
თუნდაც იმისგან, რომ არ მოხდეს
უკრაინიზაცია“.
http://geworld.ge/View.php?ArtId=5943

asaval-dasavali, 2-8 ivnisi
irma inaSvili, პატრიოტთა
ალიანსი: „პირდაპირ გეტყვით - ესენი

დასავლეთს „უწვებიან“!
...საქართველოში ცხოვრობენ ეთნიკური
უმცირესობები - სომხები, აზერბაიჯენლები, ქურთები, რუსები, ბერძნები... მე ბევრ
სომეხს შევხვდი
და ისინი შეურაცხყოფილნი არიან იმის გამო, რომ იმ ე.წ.
„ანტიდისკრიმინაციულ კანონში“ „ეთნიკური უმცირესობების“ გვერდით წერია
„სექსუალური უმცირესობა“. მაინტერსებს
ამ კანონზე რომ მუშაობდნენ ეროვნული
უმცირესობების ინტერესს ანგარიშს
უწევდნენ?“

asaval-dasavali, 2-8 ivnisi
elizbar

diakoniZe,

დიაკონი:

„...სოსოსგან მიკვირს! გია ბარამიძეს, რომ
დაარტყა და წიხლი ჩააზილა. შე
ოჯახაშენებულო, რისთვის ურტყამდი თუ
ქვეყნისთვის სულისამომხდელ და ეკლესიის წამბილწველ კანონზე ერთად უნდა
მოგეწერათ ხელი?“

გვ. 8

antidiskriminaciuli kanoni
obieqtivi, Ramis studia, 4 ivnisi
mamuka gobeCia, პატრიოტთა ალიანსი: „პირველი, რასაც გავაკეთებთ, ეს
იქნება ამ კანონის გაწვევა... გავა 10-15 წელიწადი და დამერწმუნეთ, თუ ეს
ყველაფერი შენარჩუნდა, საქართველოში დადგება საკითხი უკვდავი
ნაწარმოების „ვეფხისტყაოსნის“ აკრძალვის შესახებ... იქ არის
ჰეტეროსექსუალური ურთიერთობები... შეიძლება აიკრძალოს „ხევისბერი
გოჩა“, ასევე შეიძლება აიკრძალოს „ხმელი წიფელი“ და ჩვენი სულიერება
გაღატაკდება.“
http://obieqtivi.net/tv1.php?id=17227

asaval-dasavali, 2-8 ivnisi
dito CubiniZe, ჟურნალისტი: „ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება
საქართველოს მოსახლეობისათვის იყო სახეში გალაწუნება. რა უბედურებაა
მართლა რა მიზეზით მიიღეს ეს ბილწი კანონი?“

alia, 3 ivnisi
basil mkalaviSvili, მღვდელი: „ისევ ურცხვად აცხადებენ საშიში
არაფერიაო [ანტიდისკრიმინაციულ კანონში], ვერ აცნობიერებენ იმას, რომ
პირდაპირ გვთხოვენ ევროკავშირში მიგვიღებენ იმ პირობით, თუ
მამათმავლები გავხდებითო.“

Sexvedra “mravalferovnebis skolaSi”
7 ივნისს "მრავალფეროვნების სკოლის" სტუდენტები კინომცოდნე გოგი
გვახარიას შეხვდნენ. შეხვედრის თემა საბჭოთა წარსულის გააზრება იყო.
პროექტი საქართველოში შვეიცარიის საელჩოს მხარდაჭერით ხორციელდება.
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