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# 2 8 , 29 s eq t em b er i - 5
oq to mberi
მუსლიმური პანსიონის გახსნასთან
იყო დაკავშირებული;

29 სექტემბრის-5 ოქტომბრის პერიოდში
შემდეგი ტენდენციები გამოიკვეთა:





იმატა სიძულვილის ენამ და ძალადობისკენ მოწოდებებმა ნაციონალური მოძრაობის და მასთან აფილირებული არასამთავრობო ორგანიზაციის "თავისუფალი ზონის" წარმომადგენლების მიმართ, რაც 30 სექტემბერს ამ ორგანიზაციაზე განხორციელებულ თავდასხმას
უკავშირდებოდა;



ქსენოფობია თურქების გარდა ირანელების, აზერბაიჯანლების წინააღმდეგ იყო მიმართული, ხოლო
პოლიტიკურ კონტექსტში სომხური
["სომეხი ექსპრეზიდენტის"] და
ჰოლანდიური იდენტობის მითითება
დაუსაბუთებლად ხდებოდა;



ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტის
ჰომოფობიური განცხადებები მედიაში
[რუსთავი 2] მისი მოჭიდავეებთან
დაპირისპირების თემის გაშუქებისას,
ბეგრაუნდის სახით იყო წარმოდგენილი; ხოლო ორგანიზაცია "იდენ-

თურქოფობიულ და ისლამოფობიურ
განწყობებს სასულიერო პირთან ერთად (გიორგი რაზმაძე, დეკანოზი),
მედია პორტალი Geworld.ge აღვივებდა, რაც ძირითადად ქობულეთში

გაგრძელება გვ. 2

HDIM 2014
ეუთოს ადამიანური განზომილების საიმპლიმენტაციო კონფერენციაზე
ტოლერანტობისა და ანტიდისკრიმინაციის საკითხებზე იმსჯელეს
23 სექტემბრიდან 4 ოქტომბრის ჩათვლით ქალაქ ვარშავაში, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის (ODIHR) მიერ გამართულ
ადამიანური განზომილების საიმპლიმენტაციო ყოველ-

Sinaarsi
სიძულვილის ენა

2

ორობის უმცირესობათა ქსელის წარმომადგენლებიც მო-

ძალადობისკენ მოწოდება

2-3

ნაწილეობდნენ.

თურქოფობია/ისლამოფობია

3

ქსენოფობია

4

30 სექტემბერს გამართულ პანელში, რომელიც ტოლერანტობასა და ანტიდისკრიმინაციას

ჰომოფობია

4

შეეხებოდა ქსელის სახელით მედიის განვითარების ფონდის გამგეობის თავმჯდომარემ

გენდერული სტერეოტიპები

5

თამარ კინწურაშვილმაც მიიღო მონაწილეობა. თავის გამოსვლაში

ანტიდასავლური განწყობები

5-6

წლიურ კონფერენციაზე (HDIM) აღმოსავლეთ პარტნი-

გაგრძელება გვ. 6

გაგრძელეა გვ. 4

MDF & GDI
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დასაწყისი გვ. 1
 ტობის" მიმართ ჰომოფობიურ შეფასებებს სასულიერო პირის, კათალიკოს-პატრიარქის
მდივანი მიქაელ ბოტკოველი აკეთებდა;



გენდერული სტერეოტიპების წყარო თავად მედია [გაზეთი "კვირის ქრონიკა"] იყო;



ანტიდასავლური განწყობები, წინა კვირეების მსგავსად, კვლავ მძლავრი იყო და ძირითადად დაუსაბუთებელ ფაქტებს და იმ მითებს ეფუძნებოდა, რომელთა თანახმად, დასავლეთი მართლმადიდებლობას ევრძვის.

siZulvilis ena
kviris qornika, 29 seqtemberi 5 oqtomberi
soso jaWvliani, ქართული ოცნება:
„ესენი (ნაციონალები) ესენი არიან ბინძურები,
ესენი არიან თახსირები, გარყვნილები, სექტანტები....“

asaval-dasavali, 29 seqtemberi
- 5 oqtomberi
rezo amaSukeli, მწერალი: „და კიდევ,
ხელისუფლებამ ან ეს ტელევიზიები გააჩეროს

ხალხს ნერვებს ნუ უშლიან, ან არადა, იძულებულნი გავხდებით, ეგენი სახლებიდან გამოვათრიოთ! მერე ვერანაირი კანონი ვერ გაგვაჩერებს, ეს იცოდეს ყველამ!“

asaval-dasavali, 29 seqtemberi5 oqtomberi
koba arabuli, პოეტი: „ივანიშვილმა
სააკაშვილის ტვინიდან (სატანის თავიდან)
ამოსული მაიმუნები შეიწყალა, ზოგი მათგანი
მაიმუნადვე დარჩა, ხოლო ზოგი ხვლიკად, გიენად და ბეჰემოთად იქცა და ყველანი ერთად
მასვე დაესივნენ, ვინც შეიწყალა!“

Zaladobisken mowodeba
PIA.GE 1 oqtomberi
zaza gabedava, მოსკოველი ემიგრანტი: „ვაცხადებ, რომ მყავს 50 ათასამდე გაწრთვნილი
მეომარი ლაოსიდან, უკრაინიდან, ბელორუსიიდან. ჩემი დავალებით ჩამოვლენ თბილისში
მობილური რაზმი, ინსტრუქტორები და მოსწავლეები საომარი სკოლიდან "hors-club".
გავუსწორდებით ფიზიკურად ნაცმოძრაობისა და მისი ფილიალის „თავისუფალი ზონის“
ყველა ზონდერ მკვლელს! ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რასაც ვერ ან არ აკეთებს მთავრობა.“
http://pia.ge/show_internet_daijest_news.php?id=9369&lang=geo

rusTavi2, kurieri, 2 oqtomberi
melor vaCnaZe, პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე პირი: „ანგარიშსწორება თუ გინდათ და
ვისაც გინდათ, ამოიღეთ ტელეფონი, გადაუღეთ და სახლთან დახვდით, რა და აქ შეურაცხყოფას ნუ მივაყენებთ ერთმანეთს... ყველას გიცნობთ და ძალიან მალე თქვენ დაისჯებით.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2421490

kavkasia, speqtri, 1 oqtomberi
ტელემაყურებელი: „ამ ნაციონალების დანახვა არ გვინდა და... ამათ რაღაცეები უნდათ, რაღაცეები, რომ შემოაბრუნონ, მაგრამ ერთი წუთი არ იფიქრონ. თუ არა კისერს დოუგრუხავთ სუყველას, გამოვალთ ხალხი და მაგათ დავ“...
გაგრძელება გვ. 3
http://www.myvideo.ge/?video_id=2420872

გვ. 3

Zaladobisken mowodeba
დასაწყისი გვ. 2

alia, 2 oqtomberi
Jana asaniZe, ჟურნალისტი: „გავუსწორდებით, ნიშნავს, რომ შეიძლება ფიზიკურადაც
გავუსწორდეთ. გამოდის, თქვენს გარემოცვაში არიან ისეთები, ვინც ციხეში წავლენ, ოღონდ
„ნაციონალების“ ზონდერები“ გადაშენდნენ?
gia korkotaSvili, ტელე-რადიო წამყვანი: „სადაც შემხვდებიან ეგენი, პირველივე შემხვედრი იგრძნობს ჩემგან, როგორია მათდამი დამოკიდებულება. გარწმუნებთ ღიმილით არ შევხვდები.“
Jana asaniZe, ჟურნალისტი: „და „ნაციონალები“ წიოკს ატეხენ, „მთავარ ოპოზიციურ ძალას“
ფიზიკურად უსწორდებიანო და მათი დასავლელი მფარველებიც აყაყანდებიან.“

Turqofobia/islamofobia
kviris qronika, 29 seqtemberi-5
oqtomberi
giorgi razmaZe, დეკანოზი: „პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს [მუსლიმური პანსიონის გახსნა ქობულეთში] არის რელიგიური ექსპანსია, რომელსაც ახორციელებს თურქეთის ხელისუფლება. ანუ, რაც „ნაციონალების“ დროს
ვერ შეძლეს, იმას აკეთებენ ახლა.“

GEWORLD.GE, 1 oqtomberi
merab bladaZe, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი: “ელემენტარული პატივისცემაა, რომ სადაც მართლმადიდებელი
ხალხი ცხოვრობს, იქ მუსლიმანური სკოლა არ
უნდა გაიხსნას...
აჭარაში ცხადად ჩანს პროთურქული ძალების
დიდი გავლენა! მესამე ძალა პროთურქულად
განწყობილი ქართველი მუსლიმანები არიან,
რომლებმაც განათლება თურქეთში მიიღეს. მოგეხსენებათ, დღესაც მასობრივად მიჰყავთ აჭარელი ახალგაზრდები თურქეთში სასწავლებლად,
საიდანაც მართლმადიდებელი ქართველებისადმი აგრესიულად განწყობილი ბრუნდებიან...
როდესაც თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი
ღიად ამბობს, რომ ბათუმი თურქეთის ტერიტორიაა, როდესაც თურქეთის სკოლების სახელმძღვანელოებში წერია, რომ ბათუმი ისტორიულად თურქეთის მიწაა და საქართველოს აქვს
დროებით ოკუპირებული, ეს საყურადღებო
და ძალიან საშიში ტენდენციაა.
და ის, რომ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მეჩეთის, მედრესეს, მინარეთის გახსნა აჭარაში, რადგან აბსოლუტრად უკონტროლოა ეს სფერო,
დიდი საშიშროებაა, ის ბავშვები, რომლებიც თუ-

რქეთში იღებენ განათლებას, ვაჰაბიზმის ლიდერებად ჩამოყალიბდნენ... ასე თუ გაგრძელდა,
უახლოეს პერიოდში აჭარაში ვაჰაბიზმი იფეთქე
ბს."
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6188

GEWORLD.GE, 1 oqtomberi
daviT zoiZe, ქობულეთის მკვიდრი: „ყველა
თავს შევაკლავთ და არ ვაბატონებთ თურქებს
აჭარაში... ჩვენი მამები და ბაბუები ხმლის ქვეშ
გაამუსლიმანეს და ისევ შეეცდებიან ამის გაკეთებას. უკვე ცდილობენ, მაგრამ ხმლის ნაცვალად
ფულს იყენებენ. აზიზიეს მეჩეთის აშენება რას
ნიშნავს იცით? რომელ მიწასაც იპყრობს, იქ აშენებს თურქი მეჩეთს და ამით ცდილობს, დაგვანახოს, რომ ბათუმი თურქეთისაა. ამიტომ აჭარის მოსახლეობა უნდა დავდგეთ ერთად, რათა
მთელმა ქვეყანამ დაინახოს, რომ აჭარა არ მიისწრაფვის გათათრებისკენ. აი, მერე კი სრულიად
საქართველო ჩაერევა ამ პროცესში. ისედაც გაწამებულია აჭარელი ხალხი, ყოველ მეორე ოჯახს
ბინა იპოთეკით აქვს დატვირთული და ახლა
ორ ცეცხლს შუაა - არსებობისთვის იბრძოლოს
თუ თურქს ეომოს!“
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6188

GEWORLD.GE, 1 oqtomberi
Tamar kiknaZe, პოლიტოლოგი: „აქ ცხადად
ჩანს მუსლიმანური სახელმწიფოების გავლენა
და არავისთვისაა დასამალი, რომ თურქეთი აჭარას განიხილავს თავის შემადგენლობაში. 2021
წელს ვადა გასდის ყარსის ხელშეკრულებას,
რომლის გარანტებიც არიან რუსეთი და თურქეთი და ამაზე უნდა ვიფიქროთ!“.
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6191

giorgi razmaZe,
დეკანოზი: „პირდაპირ
შე-მიძლია გითხრათ,
რომ ეს [მუსლიმური
პანსიონის გახსნა
ქობულეთში] არის
რელიგიური ექსპანსია,
რომელსაც
ახორციელებს
თურქეთის ხელისუფლება. ანუ, რაც
„ნაციონალების“ დროს
ვერ შეძლეს, იმას
აკეთებენ ახლა.“

MDF & GDI

ara fobias ! #28

გვ. 4

qsenofobia
kavkasia, speqtri, 2 oqtomberi
daviT WiWinaZe, ბიზნესმენი: „როგორ ხდება ექსპანსია?! დღეს ომები აღარ მიმდინარეობს ავტომატით და ტყვიით. ეკონომიკური ომები მიმდინარეობს და მიდის ექსპანსია, ბაზრების დაპყრობა და ქართული ბაზარი დაიპყრეს: თურქებმა დაიპყრეს, ეხლა მეორე მხრიდან ირანი შემოდის და ქართველისთვის აქ ადგილი აღარ რჩება.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2421460&rc=1

asaval-dasavali, 29 seqtemberi-5 oqtomberi
koba arabuli, პოეტი: „ჩვენ ვიმკით „კოჰაბიტაციის“ ფატალურ შედეგს... ვინმე მარნეულელი თათარი გამოჩნდება „რუსთავი 2“-ის ეკრანზე და იტყვის, რომ უნდა განდევნონ „ქართული ოცნება“, რომელიც ევროპისა და დემოკრატიის მტერია..“

kviris qronika, 29 seqtemberi-5 oqtomberi
Tamar oqruaSvili, ჟურნალისტი: „ეგება ვინმემ ამიხსნას: ჩვენი სომეხი ექსპრეზიდენტის ჰოლანდიელი ცოლისთვის რატომ უნდა ვიყიდოთ სახლი ქართველებმა და
მერე მომკალით!“

homofobia
rusTavi2, postkriptumi, 5
oqtomberi

თავშესაფრის აშენების საბაბით საპატრიარქოს «ბოროტების მქადაგებლად» მოიხსენიებს.“

luka kurtaniZe, ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი, პოლიციის აკადე-

miqael botkoveli, კათალიკოს-

მიის ვიცე-რექტორი: „პიდარასტობა და

პატრიარქის მდივანი: „ამ ორგანიზაციაში

ცისფერობა, რომ ამას ასწავლიდით? აბა,

[„იდენტობა“] არის დაზიანებული და და-

მაშინ რას აკეთებთ, რას, მითხარით, აღ-

ავადებული ხალხი, როგორ შეიძლება მათ

ლუმის ჩატარება მე მინდა?!.. ნუ გადა-

ბავშვები ჩავაბაროთ? ეს არის საშინელება,

ყვები მეთქი... ეს სააკიანია თუ სააკაშვი-

ამაზე უარესი რა უნდა მოხდეს? ვფიქრობ,

ლია..“

მთელი საზოგადოება ეკლესიას გვერდით

http://www.myvideo.ge/?video_id=2423711

saqinformi, 3 oqtomberi
Georgia News Creative: “2013 წელს დისკრედიტებული მოძრაობა «იდენტობის»

დაუდგება.“
http://bit.ly/1wj65pI

asaval-dasavali,
29 seqtemberi-5 oqtomberi

თავმჯდომარე, რომელიც ლგბტ

koba arabuli, პოეტი: „მეტად სახიფ-

პირების უფლებების ფარისევლური და-

ათოა ქვეყნისთვის... ეგრეთ წოდებული „თა-

ცვით არის დაკავებული, მიუსაფარი ბავ-

ვისუფალი ზონის“ ჰომოსექსუალები და მე-

შვებისთვის

ძავეები...“

გვ. 5

genderuli stereotipebi
kviris qronika, 29 seqtemberi-5 oqtomberi
gela zedelaSvili, ჟურნალისტი: „ისე, ქალი ვიცი „კუხნაში“, მაგრამ რაკი ბოლო დროს
გენდერული თანასწორობაა მოდაში, ვალდებული ვართ, საკანონმდებლო ორგანოშიც
ავირჩიოთ ხოლმე...
კი წერდნენ მეცნიერები ჩუმჩუმად, შობადობა დაიკლებს, საჯიშე გოგოების ასე მუშაობა არ
შეიძლებაო. (საბჭოთა კავშირის დროს )
პრინციპში, ახლაც ნიშნავენ დეპუტატებად, მაგრამ დანიშვნა და „გენდერობა“ ძალიან გაიოლდა, ჩაგსვამენ პარტიულ სიაში და სულაც რომ ყრუ‐მუნჯი იყო, მაინც პარლამენტარი გახდები, მანდატს ჩაიდებ ჯიბეში, კაი ხელფასი გექნება, ტრაქტორის ნაცვლად შავი ჯიპითა და შავი სათვალით ივლი.“

antidasavluri ganwyobebi
kviris qronika, 29
seqtemberi-5 oqtomberi
giorgi razmaZe, დეკანოზი: „ესენი კი, სამწუხაროდ,
წინა ხელისუფლებასაც ვგულისხმობ და დღევანდელსაც,
ემსახურებიან ევროპასა და
ამერიკას, ამ დიდ მეძავს (ბოდიში ამ გამოთქმისთვის, მაგრამ სხვას მე ვერაფერს დავარქმევ) რომელსაც ღმერთი არ
უყვარს."

GEWORLD.GE,
2 oqtomberi
gulbaaT rcxilaZe,
ევრაზიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: „სერბების, რუსების, ქართველებისა და სხვა
ხალხების ერთგულება მართლმადიდებლობისადმი ნიშნავს მათ დამოუკიდებლობას და “ურჩობას” დასავლური
ინსტრუქციების მიმართ...
დასავლეთს სურს, დაასუსტოს ეს კოლოსი - რუსეთი, რათა საბოლოოდ ჩაიგდოს ხელში გეოპოლიტიკური ბატონობა ევრაზიის კონტინენტზე. ამას იდეოლოგიურ წინააღმდეგობას უწევს მართლმადიდებელი ცივილიზაცია,
რომელიც ნაწილობრივ აერთიანებს მუსლიმ ხალხებსაც

და, დასავლეთისგან განსხვავებით, ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს ტრადიციულ
ისლამთან...
“ფერადი რევოლუციები” უცხო, მართლმადიდებელი
ქრისტიანობისგან შორს
მდგომი ფსევდოფასეულობების მატარებელი აღმოჩნდა,
ხოლო მათ ლიდერებს დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდათ მართლმადიდებელ ეკლესიასთან...
კარგად გვახსოვს, რა ძლიერი
იყო სააკაშვილის რეჟიმის
ზეწოლა ეკლესიაზე... აღვივებდა შიდაეკლესიურ კონფლიქტებს, მხარს უჭერდა სხვა
კონფესიებს და უცხოურ სექტებს, განათლების სისტემიდან მაქსიმალურად დევნიდა
რელიგიურ ცოდნას და საერთოდ, ქრისტიანულ მორალს.
ეს ყველაფერი ხდებოდა “დასავლეთის სტანდარტებთან”
საქართველოს მიახლოების
ლოზუნგით."
http://www.geworld.ge/View.php?
ArtId=6202

უღმა რატომ ხდება ჩვენში?
ის ანტიდისკრიმინაციული
კანონი რომ მიიიღეს, მაშინ
პატრიარქმა თქვა, რომ ცოტა
ხნის შემდეგ ნახავთ, რაც
მოხდებაო."

asaval-dasavali, 25
seqtemberi - 5 oqtomberi
gigla gobeCia, ჟურნალ
„ფენომენის“ რედაქტორი: „არ
არსებობს (ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების საქმის
გამოძიების პოლიტიკური ნება) იმიტომ, რომ ჩვენი სახელმწიფო მთავარ მოკავშირედ და პარტნიორად ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიიჩნევს! კარგად გვახსოვს, აშშ
-ის მაშინდელი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშ-უფროსის ნათქვამი, გამსახურდია დინების წინააღმდეგ მიცურავსო.
ამ „დინების საწინააღმდეგოდ ცურავს“ ამერიკელები
დღესაც არ პატიობენ გამსახურდიას და ამიტომაც არ იხსნება მისი მკვლელობა!
რაღა უნდა გაგვიკვირდეს,

alia, 3-6 oqtomberi
rezo amaSukeli, პოეტი: „რუსი მე დღეს არ მეუბნება, რომ ცოლად მოიყვანე
ბიძაშვილი და ბიჭი შეირთე
ცოლადო და ყველაფერი უკ-

როცა ამერიკელები თავიანთი მოკავშირის ზურაბ ჟვანიას მკვლელობის გახსნის ნებართვასაც კი არ იძლევიან!“
გაგრძელება გვ. 6

gela zedelaSvili,
ჟურნალისტი: „ისე, ქალი
ვიცი „კუხნაში“, მაგრამ
რაკი ბოლო დროს
გენდერული
თანასწორობაა მოდაში,
ვალდებული ვართ,
საკანონმდებლო
ორგანოშიც
ავირჩიოთ ხოლმე...
კი წერდნენ მეცნიერები
ჩუმჩუმად, შობადობა
დაიკლებს, საჯიშე
გოგოების ასე მუშაობა არ
შეიძლებაო (საბჭოთა
კავშირის დროს).”

antidasavluri ganwyobebi
GEWORLD.GE, 1 oqtomberi

saqinformi, 29 seqtemberi

nika gelaSvili, ჟურნალისტი: “სად და
როგორ პოულობენ (ან რას ასწავლიან?!) “ამერიკელი მამები” ამა თუ იმ ქვეყნის ხელისუფლების სათავეში მოსაყვანად სულიერად ერთმანეთის მსგავს, ფსიქიკაშერყეულ ადამიანებს,
რომლებსაც ხალხზე მზრუნველის ნიღაბი
აქვთ აფარებული, სინამდვილეში კი თავიანთ
ი კეთილდდღეობის მეტი არაფერიადარდებთ
?!”
http://bit.ly/1sFx6TQ

arno xidirbegiSvili, საქინფორმის
მთავარი რედაქტორი: „ანუ, ესაა პირდაპირი
მოწოდება სახელმწიფო გადატრიალებისაკენ არასამთავრობო ორგანიზაცია „თავისუფალი
ზონის“ მხდარდაჭერისაკენ, რომელიც ებრძვის სახელმწიფოს კანონებს და საქართველოს
კონსტიტუციას, რომელსაც აშშ-ის ფინანსთა
სამინისტრო გადაურიცხავს დოლარებს გრანტების სახით...

saqinformi, 1 oqtomberi
ე.წ. ისლამური ტერორიზმი დასავლური პროდუქტია, რომელიც იმთავითვე გათვალისწინებული იყო ავღანეთში სსრკ-ს წინააღმდეგ საბრძოლველად. ახლა სამიზნედ, სავარაუდოდ,
ყირიმი და ჩრდილოეთ კავკასია შეირჩევა...
აშშ-ისამოცანაა, რუსეთი ისლამური სამყაროს
მთავარ მტრად წარმოაჩინოს...
მთელი მსოფლიოს მუსლიმანებმა უნდა იცოდნენ, რომ რუსეთი მუდამ ჩაგრულთა და შეურაცხყოფილთა გვერდითაა, ანუ აშშ-ისა და მისი მოკავშირეების სამხედრო და პოლიტიკური
ექსპანსიის წინააღმდეგ, რომლებმაც ბოლო
ათწლეულების მანძილზე მუსლიმანებს ბევრი
მწუხარება მოუტანეს."
http://bit.ly/ZCjiim

კონფლიქტში უნებლიედ იქნება ჩათრეული
საქართველო, აშშ კი ერთი გასროლით „სამ
კურდღელს“ მოკლავს, მოახდენს რა სახელმწიფო გადატრიალებას ერთდროულად სამივე
კავკასიურ რესპუბლიკაში! სწორედ ასეთი „ჯაჭვი“ ვიხილეთ ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში, ამასწინანდელი „ფერადი“
სახელმწიფო გადატრიალებების დროს „Made
in USA“.“
http://bit.ly/1tEhSSI

GEWORLD.GE, 2 oqtomberi
მიუხედავად იმისა, რომ 1942 წლიდან დღემდე
აშშ-ს ომი არც ერთი სახელმწიფოსთვის არ
გამოუცხადებია, ხოლო პრეზიდენტი ბარაკ
ობამა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის
ლაურეატია, ბოლო 6 წლის განმავლობაში აშშის შეიარაღებულმა ძალებმა 7 სახელმწიფოს
ტერიტორია დაბომბეს.
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=6201
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მან ყურადღება გაამახვილა იმ გამოწვევებზე, რომლებიც ამ თვალსაზრისით საქართველოში
არსებობს. კერძოდ, მედიასა და პოლიტიკურ დისკურსში სიძულვილის ენის პრობლემაზე, ასევე იმ კლიმატზე, რომელიც სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებს ასაზრდოვებს და ამ
მიმართულებით ხელისუფლების არასათანადო რეაგირებაზე, რაც სხვადასხვა იდენტობის
მოქალაქეების მშვიდობიანი თანაარსებობისთვის საფრთხეს ქმნის. თამარ კინწურაშვილმა
კონფერენციის მონაწილეებს საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის პრობლემის საპასუხოდ
შექმნილი სამოქალაქო პლატფორმის "არა ფობიას!" საქმიანობაც გააცნო.
ყოველწლიურ შეხვედრაში ეუთოს 57 მონაწილე ქვეყანის ხელისუფლების, სამოქალაქო
სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. შეხვედრის
მიზანი იმ ვალდებულებების შესრულებაა, რომლევიც წევრ სახელმწიფოებს ადამიანის
უფლებების დაცვის კუთხით აქვთ აღებული.
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