kviris mimoxilva
22-28 სექტემბრის პერიოდში შემდეგი
ტენდენციები გამოიკვეთა:





იმატა სიძულვილის ენამ
ნაციონალური მოძრაობის და მისი
ცალკეული წარმომადგენლების
მიმართ; ასევე ძალადობისკენ
მოწოდებებმა როგორც
ნაციონალური მოძრაობის, ასევე
ამჟამინდელი ხელისუფლების
მიმართ;
ქსენოფობიურ გამოხატვას
მმართველი პარტიის წარმომადგენლის [გოგი თოფაძე], ასევე
მედიის [საქინფორმი] მხრიდან
ჰქონდა ადგილი;

IMED 2014

Y

# 27, 22-28 ს eq t em ber i


თურქოფიბია მეტწილად
ქობულეთში მომხდარი რელიგიური
შეუწყნარებლობის ფაქტთან
დაკავშირებით იყო გამოხატული,
როდესაც მართლმადიდებელი
მრევლის ნაწილმა მუსლიმთა
სასულიერო პანსიონის კარზე
ღორის თავი მიაჭედა.
რესპონდენტები [ბასილ
მკალავიშვილი, მღვდელი; ნანა
დევდარიანი, ყოფილი სახალხო
დამცველი] ქართველ მუსლიმებს
მეზობელი სახელმწიფოს თურქეთის ინტერესებთან
აიდენტიფიცირებდნენ;
გაგრძელება გვ. 2

tolerantobis prizi

ტრადიციულ და ციფრულ მედიაში
სიძულვილის ენის გამოწვევები, ასევე
ინტერნეტის უსაფრთხოების საკითხები იყო განხილვის საგანი მედია ეთიკის საერთაშორისო დღეზე IMED
2014, რომელიც მედიის განვითარების
ფონდის ორგანიზებით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და გაეროს ასოციაციასთან პარტნიორობით,
19 სექტემბერს ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტში ჩატარდა.

Sinaarsi

ღონისძიების ფორმატში გაიმართა ტოლერანტობის პრიზით ბლოგერების,
ჟურნალისტებისა და მედია საშუალებების დაჯილდოვება, იმიტირებული
პროცესი სტუდენტების მონაწილეობით სიძულვილის ენის საქმეზე, ასევე
"არა ფობიას!" კამპანიის ფარგლებში შექმნილი კლიპების პრეზენტაცია.
გაგრძელება გვ. 8

სიძულვილის ენა
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ძალადობისკენ მოწოდება
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ქსენოფობია
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თურქოფობია
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რელიგიური ნიშნით
დისკრიმინაცია
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ჰომოფობია
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სექსუალური იდენტობის
დაუსაბუთებელი მითითება
ანტიდასავლურ კონტექსტში
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ანტიდასავლური განწყობები
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რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციას იეჰოვას მოწმეთა მიმართ ჰქონდა
ადგილი [ზაურ კალანდია, მწერალი];
სექსუალური იდენტობის დაუსაბუთებელი მითითება დიპლომატიური
კორპუსის [საქინფორმი], ნაციონალური მოძრაობის ცალკეულ
წარმომადგენელთა, ასევე პრეზიდენტ მარგველაშვილის ოჯახის წევრთან
[გაზეთი "ასავალ-დასავალი"] მიმართებაში ხდებოდა;
ანტიდასავლური განწყობების მთავარი ნარატივი კვლავ უცვლელი იყო:
ხდებოდა დასავლეთის, როგორც მართლმადიდებლობასთან მებრძოლის,
ასევე უკრაინასა და კავკასიაში დესტაბილიზაციის მთავარ ფაქტორად
წარმოჩენა.

siZulvilis ena
asaval-dasavali,
22-28 seqtemberi

ბრბო, სულით გლეხებო და გლეხთა
მჩაგვრელნო, ტრ..ის იქეთ აქეთ
მოქანავენო, შეუგროვეთ, შეუგროვეთ

rezo amaSukeli, მწერალი: "...რაც

სანდრას - იმ KGB–ს და ჩIშ–ის აგენტს -

შეეხება გივი თარგამაძეს, მას პირდაპირ

ვინც საქართველოს ვერ იტანს დღემდე.

მივმართავ - შე ღორის გაგდებულო

დროზე შეუგროვეთ ფული, ო, დროზე,

პედოფილო!..

სანამ შიმშილით არ გაძვრა სული იმ ლამაზ
მატა ხარის, კეზერას ფული ოფ შორიდან

სპეციალურად მაქვს ნაყიდი ვარდისფერი

დროზე გამოიტანეთ და იმ ევროპელ

კოლგოტკები და აკაკი მინაშვილს, როგორც

პედოფილების ქვეყნის ქალწულს ხელში

შევპირდი, მაგ კოლგოტკებით ვარბენინებ

ჩაკუჭეთ!"

რუსთაველის გამზირზე!

http://bit.ly/1xJP4Gr

დიახ, თუ შევატყვე, რომ სამართალი ისევ

asaval-dasavali,
22-28 seqtemberi

აგვიანებს და ხელისუფლება ვერ უვლის ამ
ნაცბანდას, მთელ საქართველოს ფეხზე
დავაყენებ და ნაციონალებს სახლებიდან
გამოვათრევ! "

dito CubiniZe, ჟურნალისტი:
"ხომ წათრეული, წაშავებული და
წაბნელებულია, მაგრამ სააკაშვილის
საპრეზიდენტო სკამი ისე ყარს, უსიამოვნო

saqinformi, 24 seqtemberi
robert sturua, რეჟისორი:
"ქართველებო - ჯალათებო და გახრწნილებო
(ისეც და ასეც) , მკვლელებო, საკუთარი დედის
მტ...ებო, ბოზებო და მექრთამეებო,
მოღალატენო და შანელის კაბებში
გამოწყობილნო, წესიერებო სტუმრებთან და
საკუთარ ოჯახში ზნედაცემულნო,
უცხოელებთან დემოკრატებო და ქრისტიანულ
ქვეყანაში შეიხებო, ვითომ ქალწულნო და
უბიწოებო, სინამდვილეში კი ურწმუნოთა

სუნი ახალ პრეზიდენტსაც გადაედო და
გიორგი მარგველაშვილიც აქოთდა!..
თავის დროზე ან აკაკი ბობოხიძე ან
„მორგის“ ყოფილი სანიტარი და
გამოუსწორებელი ლოთი გივი თარგამაძე
ან ვანო მერაბიშვილი, გიგა ბოკერია,
ხათუნა გოგორიშვილი და ეკა
ტყეშელაშვილი ნაგვის ყუთში რომ
ჩაგვეგდო და თავზე ჟუჟუნა წვიმა
გადაგვეფრქვია, საქართველო არ
დაიღუპებოდა!"
გაგრძელება გვ. 3

გვ. 3

siZulvilis ena
asaval-dasavali, 22-28 seqtemberi
dito CubiniZe, ჟურნალისტი: "...საქართველო წალეკა, წაბილწა და ჩვენი ფასეულობები
და ტრადიციები თავდაყირა დააყენა იმ „ხურუშიანების“, ტვინმოღრეცილების, სამშობლოქვეყნის მაგინებლებისა და გარკვეული თუ გაურკვეველი სექსუალური ორიენტაციის მქონე
არსებების ხავილმა, რომლებიც ქვეყანას სარეველასავით მოედვნენ."

Zaladobisken mowodeba
asaval-dasavali,
22-28 seqtemberi

ამინდის სათავისოდ შეცვლას, თორემ ქუჩებში

ramaz RvalaZe, პოლიტპატიმრის

დანდობა აღარ ექნებათ!"

სტატუსის მქონე პირი:

asaval-dasavali,
22-28 seqtemberi

"ავიღებთ ბეისბოლის „ბიტებს“ და
თვალთმაქც არამზადებს ჩამოვუვლით.
საკუთარ კაბინეტებშივე დავლეწავთ იმ
ჩინოვნიკებს, ვინც კოჰაბიტაციის რეჟიმში
განაგრძობს ნაცებთან იდილიას. იმათაც
ჩამოვუვლით, ვინც სახელმწიფოს ხარჯზე
საკუთარი გარემოცვა და ოჯახის წევრები
დაასაქმა, მაშინ როცა პროფესიონალები

კი არა, საკუთარ სახლებში დავადგებით და

soso robaqiZe, ბუტა რობაქიძის
მამა: "თუ შეიქმნა ნაციონალების
ხელისუფლებაში დაბრუნების საშიშროება და
დავინახეთ, რომ ათეულიდან რომელიმე
ლიდერი ხელისუფლებაში მოდის, შვილის
საფლავს ვფიცავ, მე თვითონ დავხოცავ მათ,
სანამ მოვლენ"...

უსამსახუროდ არიან დატოვებულნი. რა
თქმა უნდა, ჩამოვუვლით ჩვენი საქმეების
შემთითხვნელ მოსამართლეებს,

kviris qronika 22-28 seqtemberi

გამომძიებლებსა და პროკურორებს და

gela zedelaSvili, ჟურნალისტი:

მაგათაც დაუნდობლად დავლეწავთ!...

"... კი, მაგრამ სად არიან ცხოველთა

ნუ ეცდებიან თავიანთი სატელიტებით და

უფლებების დამცველები? რატომ არ

“თავისუფალ ზონაზე“ დაყრდნობით

ჩაქოლავენ ამ ოღრაშ ლადარიას?"

qsenofobia
kavkasia, speqtri, 22 seqtemberi
gogi TofaZe, ქართული ოცნება: "...აი, თურქული რა ვარგა, მითხარი ერთი?! ის კარგს არ
გამოგზავნის აქ... არავინ, თუ ევროპა არ გამოგზავნის კარგს, ირანი გამოგზავნის კარგს?!"
http://www.myvideo.ge/?video_id=2418138

saqinformi, 24 seqtemberi
"„რევოლუციონერთა“ ანტიეროვნული მოღვაწეობის შედეგად 2 მილიონზე მეტმა
(ადგილობრივი მოსახლეობის მესამედზე მეტმა) ადამიანმა დატოვა, სამაგიეროდ, ქვეყანაში
ათასობით ემიგრანტი დასახლდა ჩინეთიდან, ინდოეთიდან, პაკისტანიდან და სხვა ქვეყნებიდან.
ანალოგიური პროცესი ელოდება მოკლე ხანში უკრაინასაც, რომლის ნაყოფიერ მიწებს უცხოები
ჩაიგდებენ ხელში."
http://bit.ly/1to2QQI

gogi TofaZe,
ქართული ოცნება: "...აი,
თურქული რა ვარგა,
მითხარი ერთი?! ის კარგს არ
გამოგზავნის აქ... არავინ,
თუ ევროპა არ გამოგზავნის
კარგს, ირანი გამოგზავნის
კარგს?!"

MDF & GDI
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გვ.
გვ. 42

Turqofobia
alia, 23 seqtemberi

თურქული ფულით, თურქეთის განათლების

basil mkalaviSvili, მღვდელი:

სამინისტროში შედგენილი პროგრამით,

"აბა, მოდით მოვსინჯოთ და თურქეთის
ქალაქებში გავხსნათ სამრევლო სკოლები ან

თურქებს გვიზრდიან!
დიახ ეს არის თურქული ექსპანსია
საქართველოში!..

ჩვენი რწმენა ვიქადაგოთ დარწმუნებული
ვარ, ცოცხალს არ გამოგვიშვებენ.
საქართველოში სამასამდე მეჩეთია, მეტი რაღა
საჭიროა, სოკოებივით რომ ამრავლებენ.
აჭარელი მუსლიმანების უმრავლესობა
თურქული პოლიტიკის გამტარებელია...
როდის ილახებოდა მუსლიმანთა უფლებები
საქართველოში? პირიქით, ყველასთვის ღიაა
საქართველოს კარი და სწორედ „მიტომაც
ვართ ამ დღეში."

basil mkalaviSvili, მღვდელი:
“აჭარელი მუსლიმანების
უმრავლესობა თურქული
პოლიტიკის
გამტარებელია”...

asaval-dasavali, 22-28 seqtemberi
nana devdariani, ყოფილი სახალხო
დამცველი: "არადა, ხომ ყველამ იცის:
აჭარაში, იმ მუსლიმურ პანსიონებში

გადავხედოთ საქართველოს შიდა ბაზარს და
მივხვდებით, რომ თურქეთს არა მხოლოდ
აჭარაზე უჭირავს თვალი, არამედ მისი
მოქალაქეები დედაქალაქის ცენტრში აღმაშენებლის გამზირზეც მშვენივრად და
შინაურულად გრძნობენ თავს!
...დღეს თურქეთში უფრო მეტი გენეტიკური
ქართველი ცხოვრობს, ვიდრე, თავად
საქართველოში! მაგრამ იქაურ ქართველებს
არანაირი არჩევანი, გარდა ისლამისა, არ
აქვთ! მეტიც, მათ ყველას პასპორტში
უწერიათ ეროვნება _ „თურქი“!"...
ქართველი ხალხი არასოდეს არ დაუშვებს
აჭარის თურქეთის ვილაიეთად გადაქცევას!"

religiuri niSniT diskriminacia
asaval-dasavali, 22-28 seqtemberi
zaur kalandia, მწერალი: "ახლახან იეჰოვას თბილისის ფილიალმა თუ სამეფო
დარბაზმა მეგრული და სვანური სახარებების (ოთხთავი) თარგმანებით „გაგვახარა“... თუ
დაინტერესდება ვინმე, რუსთაველის პროსპექტზეც შეუძლია იყიდოს!
გამოდის, ჩვენი მთავრობის გარდა, ჩვენზე ყველა ზრუნავს!"
დუგინი ცნობილი რუსი პოლიტოლოგია, გვესარჩლება - მეგრელებს არავის დავაჩაგვრინებო!..
ჟირინოვსკი დედით ებრაელი, მამით - იურისტი, მაგრამ სულ ვახსოვართ.
ლავროვი ხომ მთლად ჩვენია - პლეხანოველი სომეხი.
მანქურთებად არ იბადებიან , მანქურთებად ხდებიან..."

homofobia
alia, 23 seqtemberi
levan rexviaSvili, საქართველოს ახალგაზრდული ეროვნული მოძრაობა:
"მათ [ლგბტ პირები] აქვთ უფლებები, არიან კანონით დაცულები, ნუ გამოდიან და ნუ
გვახვევენ თავს, სახლში რაც უნდათ ის გააკეთონ... საქართველო ამ დრომდე მართლმადიდებელმა ეკლესიამ მოიყვანა, და არა ტრანსსექსუალებმა, გეებმა და ასე შემდეგ. ამ ხალხს
სჭირდება მკურნალობა, მოვიდნენ ეკლესიაში და დარწმუნებული ვარ სწორ გზაზე
დადგებიან. "

გვ. 5
seqsualuri identobis dausabuTebeli miTiTeba antidasavlur
konteqstSi
saqinformi, 23 seqtemberi
"ამასთან, ჩვენთვის ცნობილი გახდა რიგი ინტიმური დეტალებისა საფრანგეთის ელჩ რენო
სალენთან მიმართებაში. აღმოჩნდა, რომ ეს ევროპული ღირებულებების მატარებელი
პიდარასტია. ინტიმური კავშირი აქვს ირანის მოქალაქე ა.რ.ფ-თან...
ცისფერთა ოჯახის კიდევ ერთი ბარტყი, საფრანგეთის შიდა უსაფთხოების ატაშე... ეტყობა,
ლ.-თან პირისპირ მყოფი სტეფანი მას ევროპული ინტეგრაციის ყველა სიკეთეს უჩვენებს."
http://bit.ly/1tVm0b9

asaval-dasavali, 22-28 seqtemberi
dito CubiniZe, ჟურნალისტი: "ქართველმა საზოგადოებამ ჭიაბერაშვილისა და
ჯგერენაიას ტუტრუცანობას შორიდან ცალყბად გაუღიმა, ზოგმა ჩაილაპარაკა _ „ეგ ხომ
ცნობილი პედერესტიაო!“ ზოგმა ჩაიქირქილა _ „მაგას დიდი ხანია მოჭრილი აქვსო!...“ და
ამით ყველაფერი მორჩა...
იმის შემდეგ, როცა ვინმე თეონა კონტრიძე აცხადებს _ „ქართველ დედას დიდი ხანია
ფალოსი აქვსო!“ _ რატომ გვიკვირს, რომ მესაჯდომეტა გროსმაისტერი ირაკლი ვჭარაძე
თავს იკლავს და კბილებს ილესავს საქართველოში პედერასტების აღლუმის
გასამართავად?!
როცა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის საეჭვო რეპუტაციის ქალიშვილი ანი
მარგველაშვილი ტრანსვესტიტ „კესარიასთან“ ერთად ერთობა და ხან მთვრალი და ხან
ფხიზელი ყირაზე გადადის, იქნებ ასეთი გოგონას აღმზრდელი მამის პრეზიდენტად
დამტოვებელი ხალხი მართლაც უჩივის „გონებრივ სისუსტეს მსუბუქი დებილობის
ფორმით“?!

antidasavluri ganwyobebi
alia, 23 seqtemberi
basil mkalaviSvili, მღვდელი:

თქვენი კულტურა, კულტურა აქვს იმ ერს,
რომელიც იცავს „ლგბტ“ ორგანიზაციის
უფლებებს.“

"ამერიკამ და ევროპამ შეიტყო რა რომ
დიმიტრი ლორთქიფანიძე,
მართლმადიდებლობის უზადო დამცველი
იყო, ყველანაირი გზა გამონახეს, რომ
დიმიტრი არ გასულიყო [სახალხო
დამცველად], მაგრამ საიდანღაც გამოძებნეს
მათთვის სასურველი პიროვნება და დასვეს
სექტების უფლებების დამცველი, რომელიც
სისტემატურად ეახლება ხოლმე თავის

GEWORLD.GE , 24 seqtemberi
Temur SaSiaSvili, ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია: “ნაციონალებიც” და
“ქართული ოცნებაც” ერთი ცენტრიდან,
დასავლეთში არსებული სექტანტური
ჯგუფებიდან იმართებიან..."
http://geworld.ge/View.php?ArtId=6176

მბრძანებლებს და ანგარიშს აბარებს, აკი
ბაიდენი ამბობს: „მე არ მაინტერესებს

გაგრძელება გვ. 6

MDF & GDI

გვ.
გვ. 62

ara fobias ! #27

antidasavluri ganwyobebi
დაანგრიეს... მაიდანმა განამტკიცა ამერიკის

alia, 25 seqtemberi
valeri xaburZania, უშიშროების ყოფილი
მინისტრი: "მე ისეთ ორგანიზციებს, როგორებიცაა
„აირაი“, „ენდიაი“, „იუსაიდი“ და სხვები
სპეცსამსახურებად ვთვლი... ამ არასამთავრობო
სტრუქტურებს დავალებული აქვთ, მოიპოვონ

პოზიციები, ამით ნატო რუსეთის საზღვრამდე
მიიყვანა და, ფაქტობრივად, დააჩოქა
ევროკავშირი, მისი ნების შემსრულებლად აქცია...
ამერიკა ნებისმიერ დროს არევს სიტუაციას
სომხეთსა და აზერბაიჯანში, ამიტომ რუსეთთან
საერთო ენა უნდა გამოვნახოთ"...
http://geworld.ge/View.php?ArtId=6172

ინფორმაცია თავიანთი ქვეყნისთვის, გაანალიზონ ეს
ინფორმაცია, გადაიბირონ ხალხი და ასე შემდეგ."

GEWORLD.GE , 24 seqtemberi
GEWORLD.GE , 24 seqtemberi
nana devdariani,
Tamar kiknaZe,
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი:
"რაც მთავარია, ეს არის [დასავლეთის] ბრძოლა
მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ, ვინაიდან,
როგორც მოგეხსენებათ, ევროპა აღარ არის
ქრისტიანული, ის წარმართობას დაუბრუნდა."
http://geworld.ge/View.php?ArtId=6172

გლობალური კვლევის ცენტრი, ყოფილი
სახალხო დამცველი: "დასავლეთს “ევრაზიული
ბალკანეთის” დესტაბილიზაცია უფრო მეტად
აძლევს ხელს, ვიდრე საქართველოს
ხელისუფლებაში მარიონეტი სააკაშვილის
რევანშით დაბრუნება.
გეოპოლიტიკური ამბიციების განსახორციელებლა
დ რა მოსატანია ან სომხების, ან

GEWORLD.GE , 24 seqtemberi
valeri kvaracxelia, ჟურნალისტი:

აზერბაიჯანელების, ან ქართველების სისხლი და
ტერიტორიული მთლიანობა."
http://geworld.ge/View.php?ArtId=6172

"აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოს უძლიერესი
სახელმწიფო ამერიკის შეერთებული შტატები, დღეს
სისტემურ კრიზისშია. ამიტომ ის ეძებს გამოსავალს...
თუ ამერიკელები საკუთარ ჩანაფიქრს უკრაინაში
ბოლომდე შეასრულებენ, შემდეგ იმავეს კავკასიაში
გააგრძელებენ...
ძალიან მარტივად შეიძლება სომხეთსა და აზერბაიჯან
ს შორის კონფლქტის პროვოცირება და სამივე
ქვეყანა, საქართველოს ჩათვლით, ცეცხლში გაეხვევა."
http://geworld.ge/View.php?ArtId=6172

saqinformi, 24 seqtemberi
arno xidirbegiSvili,
საქინფორმის მთავარი რედაქტორი:
"ალბათ ზედმეტია იმის დამატება, რომ თუ
ყარაბაღში სიტუაციას ფართო მასშტაბიან
სამხედრო მოქმედებებამდე მიიყვანენ,
კონფლიქტში ჩათრეული იქნება საქართველოც,
აშშ კი ერთი გასროლით სამ მიზანს მოკლავს,
კავკასიის სამივე რესპუბლიკაში სახელმწიფო
გადატრიალების პროვოცირებას მოახდენს.

GEWORLD.GE , 24 seqtemberi
hamlet WipaSvili, პოლიტოლოგი: "ეს
ყველაფერი [მაიდანი] კი მოაწყო აშშ-მა ყოველგვარი
დაბრკოლების გარეშე და ეს, პირველ რიგში, ჩვენი
წინაპრების ბრალია, მათი, ვინც საბჭოთა კავშირი

ზუსტად ასეთივე ჯაჭვები ვიხილეთ ახლო
აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში იქ
ამასწინანდელი „ფერადი“ სახელმწიფო
გადატრიალებების სახით „Made in Usa”.
http://bit.ly/1nj9LIl

გაგრძელება გვ. 7

გვ. 7

antidasavluri ganwyobebi
დასაწყისი გვ. 6

saqinformi, 24 seqtemberi
arno xidirbegiSvili, საქინფორმის მთავარი რედაქტორი: "აშშ-სთვის დღეს
ხელსაყრელია სააკაშვილის ხელისუფლებაში დაბრუნება, რადგან გისოსებს მიღმა
მოხვედრილმა ნაქებმა „დემოკრატიის შუქურამ“ შესაძლოა გათქვას სახელმწიფო
დეპარტამენტისა და დასავლეთის დიპკორპუსის ნახევარი, რომლებსაც ქრთამებსა და
„ატკატებს“ აძლევდა გრანტებიდან, გათქვას თავისი ლობისტები და ამერიკული
ინსტიტუტების „NDI“-სა და „IRI“-ს კორუმპირებული ხელმძღვანელობა, ასევე - გათქვას
ამერიკული ნარკოტრაფიკის მთელი სქემა სატრანზიტო მარშრუტით „ავღანეთისაქართველო-ევროპა“.
http://bit.ly/1swI7YH

obieqtivi, Ramis studia, 27 seqtemberi
telemayurebeli: "საქართველოში ჩავატაროთ გამოკითხვა, ჩვენ რა გვინდა?
ევროატლანტიკური სივრცე, ევროპა, ნატო თუ აფხაზეთი? აი, მაშინ მივიღებთ შედეგს... ამერიკას
იმიტომ არ აინტერესებს, რომ კავკასიაში უნდა ბატონობა და პენტაგონი რომ აქვს გახსნილი
საელჩოს ქვემოთ 5 სართული, მათ უნდათ კავკასიაში ჰქონდეთ ძალაუფლება."
http://www.myvideo.ge/?video_id=2418453

saqinformi, 24 seqtemberi
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „კიევისმაიდანი: გაკვეთილები სამხრეთ
კავკასიის ქვეყნებისათვის“ რეზოლუცია: "ყველა ეს „რევოლუცია“,- როგორც ამჟამინდელი
უკრაინული, - დაგეგმილი, პროვოცირებული, დაფინანსებული და მოწყობილი იყო გარე
გლობალისტური ძალების მიერ ცნობილი ფონდებისა და ინსტიტუტების ხელით, აშშ-ის
სახელმწიფო დეპარტამენტისა და „ცე-რე-უს“ ხელმძღვანელობით...
დასავლეთს სჭირდება ცეცხლის ალში გახვეული რუსეთის საზღვრები. სწორედ ამ მიზანს
ემსახურება უკრაინის მოვლენები და მრავალი ნიშნის მიხედვით ჯერი ეხლა
ამიერკავკასიაზეა. ჩვენ, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ხალხებმა, საუკუნის ბოლო მეოთხედში
არც თუ მცირე სისხლი რომ დავღვარეთ, არ უნდა მივცეთ საშუალება სისხლის მსმელ გარეშე
ძალებს ამ ომის კოცონში ფიჩხად გამოგვიყენოს!"
http://bit.ly/1to2QQI

saqinformi, 24 seqtemberi
valeri kvaracxelia, ჟურნალისტი: „რა თქმა უნდა სანამ აშშ კავკასიის რეგიონშია,
ადვილად შესაძლებელია ისეთი სიბინძურეების განხორციელება, როგორიც იყო ე.წ. „ვარდების
რევოლუცია“, „ნარინჯისფერი რევოლუცია“ და ათასი სხვა უბედურება, რომელიც ამერიკული
რეჟიმის დასამყარებლად იყო გამოგონილი... აშშ შეეცდება საქართველოს ხელისუფლებაში
მოიყვანოს მისთვის ხელსაყრელი ძალა, რომელიც პირწმინდად ყიდის ქვეყნის ინტერესებს და
არ გამოხატავს ქართველი ხალხის ნებას."
http://bit.ly/1D6V134
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Y

tolerantobis prizi
ტელეკომპანია

მედიის განვითარების ფონდის, ილიას
უნივერსიტეტის და გაეროს ასოციაციის
ინიციატივით, 2014 წლიდან დაწესდა
ტოლერანტობის პრიზი, რომელიც
ყოველწლიურად გადაეცემა იმ მედია
საშუალებებს, ჟურნალისტებსა და
ბლოგერებს, რომლებიც ხელს უწყობენ
საზოგადოებაში ტოლერანტობის კულტურის
დამკვიდრებას და ეთიკურად აშუქებენ
მრავალფეროვნების საკითხებს.

“ტაბულას”
ჟურნალისტს ლევან
სუთიძეს გადაცემისთვის "საუბრები
რელიგიაზე" .
რეგიონალურ
მედიაში ადამიანის
უფლებების

2014 წლის ტოლერანტობის პრიზის
გამარჯვებულები:
ვახო სანაია -"მაესტროს"
ეთერში გასული
ტელერეპორტაჟისთვის
"რა აჩვენა კონკრეტული
კანონის დამტკიცების

გაშუქებისათვის
კახეთის
საინფორმაციო ცენტრს რუბრიკისთვის
ადამიანის უფლებები.

"ნეტგაზეთის"
ბლოგერს გია
მარიამიძეს

ისტორიამ სახელმწიფოსა და ეკლესიას".

ბლოგისთვის "გამოცხადებული
"რადიო თავისუფების"

დღესასწაულის ქრონიკები" .

თბილისის ბიუროს
გადაცემათა ციკლისთვის "გენდერული

"ლიბერალის"

ამბები".

ბლოგერს ნინო
ბაიდაურს

ტელეკომპანია

ბლოგისთვის

რუსთავი 2-ს
ტელესერიალისთვის
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"ჩემი ცოლის

"განსაკუთრებულობა, როგორც ტყუილი და

დაქალები”.

უსამართლობა" .

Y

imitirebuli procesi

საერთაშორისო სემინარის ფარგლებში ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა
წარმოადგინეს იმიტირებული პროცესი, რომელიც
სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით
საზოგადოებრივი მაუწყებლის თვითრეგულირების
ორგანოში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ
შეტანილ საჩივარს შეეხებოდა.
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