eTnikuri da religiuri umciresobebis
media monitoringi
2010 wlis 26 Tebervali – 4 marti
eTnikuri/religiuri umciresobebis gaSuqeba

raodenobrivi kvleva
2010 wlis 26 Tebervlidan 4 martis CaTvliT media-saSualebebSi (7 saerTosaxelmwifoebrivi, 8 regionuli gazeTi, 5 televizia) umciresobebis gaSuqebis sul
12 faqtia mokvleuli.
am 12 faqtidan 5 negatiuri gaSuqebis magaliTia, 2
pozitiuris, xolo 5 neitraluri gaSuqebis.
mokvleuli 12 faqtidan 11 eTnikur umciresobebs exeboda da 1 religiurs. eTnikuri
umciresobebis gaSuqebis 11 faqti ase ganawilda: 4 negatiuri, 2 pozitiuri da 5
neitraluri gaSuqeba. religiuri gaSuqebis 1 faqti negatiuri xasiaTisa iyo.
saanalizo periodSi
umciresobebi gaaSuqa eqvsma gazeTma 11 statiaSi. am 11
statiaSi mokvleuli 11 faqtidan 5 negatiuri Sinaarsisa iyo, erTi pozitiuri da 5
neitraluri. umciresobebi gaaSuqa mxolod erTma telearxma. samauwyeblo mediaSi
(mxedvelobaSi gvaqvs mxolod sainformacio gamoSvebebi) mokvleuli iqna 1
pozitiuri Sinaarsis gaSuqebis faqti.
aRsaniSnavias, rom saanalizo periodSi (26 Tebervali – 4 marti) monitoringis qveS
myof xuT televiziaSi arc erTi siuJeti ar exeboda religiur umciresobebs, xolo
dRis ganmavlobaSi am televiziebis sainformacio gadacemebSi marTlmadideblobis
gaSuqebis faqtebma jamSi 9 Seadgina.
unda aRiniSnos, rom profesiuli standartis darRvevebis klebis tendencia,
romelic TiTqosda wina periodebSi gamovlinda, isev uaryofiTisken Sebrunda da
saangariSo periodSi aseTi darRvevebis raodenobam xuTs miaRwia. rogorc Cans, wina
periodebSi darRvevebis Semcireba am periodebSi umciresobebis Tematikaze
gamoqveynebuli masalebis simciris Sedegi iyo da ara raime dadebiTi tendenciis
maCvenebeli. saanalizo periodSi umciresobebis diskriminaciuli gaSuqebis faqtebi
mokvleuli iqna gazeTebSi `alia~, `asaval-dasavali~, `jorjian taimsi~ da `kviris
palitra~.
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Tvisobrivi kvleva
Tvisobrivi kvlevis Sedegad gamovlenili iqna media saSualebebis mier Semdegi
standartebis darRvevis faqtebi:

diskriminacia eTnikuri/religiuri niSniT
1. gazeT `aliaSi~ #24 (2461); 4-5 marti, 2010, gamoqveynebuli statia `samyaros
aRsasrulis molodinSi rusma seqtantebma Tavi gamoqvabuls Seafares~ warmoadgens
religiuri umciresobebis negatiuri gaSuqebis magaliTs.
`netav, erT faqts Tu mainc gaixsenebT, rom seqtantebs vinmesTvis raime
dadebiTi moetanoT? simarTle giTxraT, Cven msgavsi araferi gvaxsendeba~.
garda imisa, rom es religiuri umciresobis diskriminacia da maTi religiuri
grZnobebis Seuracxyofaa, igi aRvivebs Seuwynareblobas religiuri umciresobebis,
kerZod, seqtantebis mimarT. metic, am statiaSi xdeba ganzogadeba da ganurCevlad
exeba nebismier seqtas da seqtants.
2. eTnikuri umciresobebis negatiuri gaSuqebis magaliTia 2010 wlis 1-7 martis
gazeT `asaval-dasavalSi~ #9 (805) gamoqveynebuli statia `saqarTvelos daqceva _
Se-sru-le-bu-li-a!!!~ mTeli statiis paTosi Seuracxmyofelia saqarTveloSi
mcxovrebi eTnikuri umciresobebisTvis. avtori maT mxolod sarkazmiT da damcinavi
toniT moixseniebs. aSkaraa, rom statiis avtori saqarTveloSi mcxovreb eTnikur
umciresobebs meorexarisxovan moqalaqeebad miiCnevs da Tvlis, rom maTi uflebebi ar
unda utoldebodes eTnikuri qarTvelebis uflebas. statiis avtorisTvis miuRebelia
is SeRavaTebi (e.w. pozitiuri diskriminacia), romliTac eTnikuri umciresobebi
isargebleben.
`mravaleTnikur qarTvel ers~ saakaSvilma kidev erTi siurprizi moumzada:
saqarTveloSi mcxovrebi eTnikuri umciresobis warmomadgenlebs wels
pirvelad eqnebaT saSualeba, isargeblon specialuri kvotebiT umaRles
saganmanaTleblo dawesebulebaSi Cabarebisas. Ees maT waaxalisebs, raTa miiRon
umaRlesi ganaTleba, gaxdnen Cveni qveynis ufro konkurentunariani
moqalaqeebi, gaxsnili SesaZleblobebiT da TviTrealizaciis didi aspareziT”.
diax, saqarTvelo erTaderTi qveyanaa msoflioSi, sadac eTnikur umciresobebs
kvotebs uyofen umaRles saswavleblebSi! qarTvelebi uzarmazar gadasaxadebs
ver ixdian da swavla-ganaTlebaze uars amboben, eTnikur umciresobebs ki
farTod uxsnian umaRlesi saswavleblebis karebs!
mokled, sorosis gegma Sesrulebulia!”
aseTi gaSuqeba aZlierebs
Seuwynareblobas.

stereotipebs,

qsenofobiur

ganwyobebs

da

aRvivebs

3. gazeT `asaval-dasavalis~ amave nomris statiac - `elizbar javeliZe: am
xelisuflebis umravlesoba gvargadakeTebuli, genetikuri somxebi arian, romlebic
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male javaxeTis gasxvisebasac apireben!~ - eTnikuri umciresobis gaSuqebis negatiuri
magaliTia.
`am xelisuflebaSi umravlesoba gvargadakeTebuli, genetikuri somxebi arian,
romlebic male javaxeTis gasxvisebas apireben! bokeria warmoSobiT qarTvelia,
magram bevr gvargadakeTebulze uaresia!~
marTalia, es sityvebi Jurnalists ar ekuTvnis da maT sazogadoebisaTvis sakmaod
cnobili adamiani, elizbar javeliZe, warmoTqvams, magram redaqciis mxridan
mcdelobac ki ar yofila, rom ganemarta msgavsi gancxadebebis qsenofobiuri,
Seuracxmyofeli gamonaTqvamebi saqarTveloSi mcxovrebi eTnikuri somxebis mimarT. es
aris eTnikuri niSniT adamianebis diskriminaciis dauSveblobis standartis uxeSi
darRveva.
4. aseve negatiurad aris eTnikuri umciresobebi gaSuqebuli `jorjian taimsis~
(#08 (574); 4-11/03, 2010) interviuSi iakob axuaSvilTan: saqarTvelo axali
msoflio wesrigis mier Sedgenil 1990 wlis axal rukaze Setanili aRaraa. bevri
qalaqi gadaSendeba… ra gvari da ra erovneba? mTlianad moiSleba erovnulobis
kvali. am gegmis ganxorcieleba daiwyes 1995 wlidan. roca konstituciidan gaaqres
cneba “eri”.
`79-kacianma komisisam, romelic gvariSvilobis sakiTxs ikvlevs, TiTqmis
daamTavra qarTuli gvar-saxelebis istoriis Seswavla. Cven vmuSaobT im
adamianebisTvis, vinc Rirsia, Torem mTavrobaSi mokalaTebuli, qarTul
tansacmelSi gadacmuli manqurTebisTvis xelsac ar gavanZrev.
prezidenti da mTavroba mwyraladaa sagvarovno politikasTan. ubralod,
sakuTar Tavs izRveven. ar undaT, rom gogoriancoba, gabaonoba gamJRavndes,
baqraZeoba
Tu
arvelaZeoba
wyalSi
ar
CaeyaroT,
SaSkinoba
da
pololikaSviloba sanatreli ar gauxdeT.~
5. gazeTSi `kviris palitra~ (#9 (813); 1-7 marti, 2010) dabeWdili statia `osebi
ukve inawileben saxlebs yazbegSi da agarakebs gudaurSi” SeiZleba CaiTvalos
eTnikuri umciresobebis negatiuri gaSuqebis magaliTad.
წერილმა, რომელიც ჩრდილო ოსეთში მცხოვრებმა, ორგანიზაცია "დარიალის" ყოფილმა
წევრმა გამოუგზავნა "კვირის პალიტრას", შეგვძრა.
"არ ვიცი, როგორ მოგმართოთ ან რა გითხრათ, როგორ მოგეფეროთ. მე სულითა და
გულით ქართველი ვარ და მიყვარს ჩემი სამშობლო, რომელიც არ მინახავს. უფლება არა
მაქვს, არ მიყვარდეს ჩემი ქვეყანა. მისმა სიყვარულმა გადამაწყვეტინა ამ ბარათის დაწერა.
ჩემი წინაპრები დადიანებთან ერთად გადასახლებულან ჩრდილო ოსეთში. მე ოსეთში
დავიბადე და გავიზარდე. როდესაც ქართველებსა და ოსებს შორის ომი ატყდა,
ვლადიკავკაზში ვცხოვრობდი. შარშან ჩემმა მეგობარმა ოსმა ქალმა, რომელიც უმაღლეს
სასწავლებელში მუშაობს, შემომთავაზა, გავწევრებულიყავი ორგანიზაცია "დარიალში".
მაშინ უარი ვუთხარი. დაახლოებით ოთხი თვის წინ კი ისევ შემომთავაზა გაწევრება.
როგორც მითხრა, ამ ორგანიზაციაში გაწევრებული ყოფილან პატრიოტი ოსები და თუ
მეც გავხდებოდი წევრი, მომცემდნენ ბინას ყაზბეგში, კოტეჯსა და მიწას კი გუდაურში.
დავინტერესდი და დავთანხმდი. შეხვედრები უნივერსიტეტში, საღამოს 9-დან 12
საათამდე იმართებოდა.
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პირველივე შეხვედრაზე ჩემს გაოცებას საზღვარი არ ჰქონდა, ვლადიკავკაზის თითქმის
ყველა ცნობილ პირს მოეყარა თავი. აქ იყვნენ საქართველოში მცხოვრები სომხების
წარმომადგენლები, ასევე ერევნიდან ჩამოსული სომხები. რამდენიმე შეხვედრის შემდეგ
ნათელი გახდა, რა მიზანი ჰქონდა ამ შეხვედრებს და რატომ გვთავაზობდნენ
ორგანიზაციის წევრებს ბინებს ყაზბეგში და ვილებს - გუდაურში. იანვრის შეხვედრაზე
ისეთი რამ შევიტყვე, თავს მოვალედ ვთვლი, ჩემს ქვეყანას შევატყობინო. ორგანიზაციას
დაგეგმილი აქვს, წაჰგლიჯოს საქართველოს ყაზბეგის რაიონი თრუსოს ხეობითურთ და
გუდაური. აქვთ რუკები და პროექტები, სადაც ჩამოყალიბებულია, როგორ უნდა
შეუერთდეს თრუსოს ხეობის გავლით ცხინვალის მხარე კობსა და გუდაურს. მე ეს
ამბავი საგანგაშოდ მეჩვენა.
სომხეთის
წარმომადგენლები
შეხვედრაზე
ოსებს
შეჰპირდნენ,
რომ
შეადგენენ
დოკუმენტებს, თითქოს სომხეთის ისტორიულ წყაროებში აღმოაჩინეს, რომ ყაზბეგის
რაიონი ალანთა ძირძველი მიწაა, საიდანაც ოსები ქართველმა მეფეებმა განდევნეს. აი, ამ
დოკუმენტით
აპირებენ
"თავიანთი
მიწის"
დაბრუნებას.
როგორც
სომხეთის
წარმომადგენლებმა განუმარტეს დამსწრეებს, საქართველოს ისტორია სომხური წყაროების
მონაცემებზეა შექმნილი.
ასევე განიხილეს, როგორ და როდის უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი. ოსები ლარსის
გზის გახსნას ელოდებიან. იციან, რომ კობსა და თრუსოს ხეობის სოფლებში ოსთა
საცხოვრებელი სახლები გაძარცულია. როდესაც ლარსი გაიხსნება, ოსები შევლენ
სოფლებში და დაიწყება შეჯახება ოსებსა და ყაზბეგის მოსახლეობას შორის, რაც
კონფლიქტის საუკეთესო პირობა იქნება. ამ გეგმით
ოსები რუსეთის დახმარებით
დაიკავებენ ყაზბეგის რაიონს, თრუსოს ხეობასა და გუდაურს. სხდომაზე დაისვა საკითხი:
გახსნიდა თუ არა საქართველო 1-ელ მარტს ლარსის გზას. როგორც სომხეთის
წარმომადგენლებმა განაცხადეს, გზა აუცილებლად გაიხსნება, რადგან სომხეთს
საქართველოს პრეზიდენტისთვის ათეულობით მილიონი დოლარი აქვს გადახდილი
სომხეთში ვიზიტის დროს.
ჩემო ძვირფასო ქართველებო! გამოიჩინეთ გონიერება, არ დაუშვათ ლარსის გზის გახსნა.
მაქსიმალურად შეუშალეთ ხელი საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას ლარსის
გზის გახსნის შესახებ. ეს დამღუპველი იქნება საქართველოსთვის.
ამ ბარათს რომ მიიღებთ, ვლადიკავკაზში აღარ ვიქნები. უცხოეთში მივემგზავრები. მე
რუსეთში ვერ ვიცხოვრებ. ეს წერილი ერთმა კეთილმა ადამიანმა დამაწერინა. მე
ქართული არ ვიცი.
თქვენი ქართველი

TiTqos es erTi SexedviT qveynisadmi `keTilganwyobili~ werili Tesavs SuRls
qarTvelebsa da somxebs da qarTvelebsa da osebs Soris, aseve, aRvivebs qsenofobiur
ganwyobebs. garda amisa, aq sxva profesiuli standartic aris darRveuli – es aris
anonimuri wyaros werili, romlis sandoobac Zalze saeWvoa, da redaqcias, rogorc
Cans, arc ucdia gadaemowmebina werilSi motanili gancxadebebis namdviloba, msgavsi
Sexvedris gamarTvis albaToba an sxva faqtobrivi informacia, rac daadasturebda
anonimuri wyaros mier mowodebul informacias da damajereblobas SesZenda mas.

eTnikuri da religiuri umciresobebis gaSuqeba standartebis daurRvevlad
6. standartis daurRvevlad aris gaSuqebuli eTnikuri umciresobis, kerZod,
eTnikuri somxebis sakiTxi 3 martis gazeT `rezonansSi~ 054 (6280) gamoqveynebul
statiaSi `ruseTSi mcxovrebi somxebi samcxe-javaxeTSi avtonomias iTxoven~. es
statia neitraluri gaSuqebis magaliTia.
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7. aseve neitralurad aris gaSuqebuli imave `rezonansSi~ (#054 (6280); 3.03.2010)
eTnikuri umciresoba statiaSi `sasamarTlom meezoveebis sarCeli ar daakmayofila”:
`guSin Tbilisis saqalaqo sasamarTloSi Sps `Tbilservis jgufis~ yofili
TanamSromlebis asia ajievas, merab jaoevisa da Jana maxoevas saqmeze
sasamarTlo ganaCeni gamocxadda. rogorc mosarCele mxaris advokatma, Miranda
mandariam ganacxada, sasamarTlom dacvis mxaris arc erTi Suamdgomloba ar
daakmayofila da dazaralebulTa mimarT gamamtyunebeli ganaCeni gamoitana.
advokatis gancxadebiT, sasamarTlom mxedvelobaSi ar miiRo arc mowmis
Cvenebebi da sasamarTlo procesi tendenciurad warimarTa.~
aRsaniSnavia, rom pirvelad am sakiTxis gaSuqebisas (22 ianvris nomerSi) gazeTSi
naxsenebi iyo meezoveebis eTnikuri warmomavloba. amjerad, gazeTma Tavi aarida maTi
warmomavlobis xsenebas da ise gaaSuqa sakiTxi, rac pozitiuri tendenciis
maCvenebelia.
8. aseve neitraluri gaSuqebis magaliTia `rezonansis~ amave nomerSi (#054 (6280);
3.03.2010) statia `nika CitaZe: larsis gaxsna javaxeTis sakiTxze dadebiTad
aisaxeba~.
9. 2 marti gazeTi `rezonansi~ # 053(6279) profesiuli standartis daurRvevlad
gadmogvcems somxebis mier marneulis mkvidris gatacebis faqts.
10. kidev erTi neitraluri gaSuqebis magaliTia statia `haeris moqalaqeebi
daxmarebas iTxoven~ gazeTSi `Tavisufali sityva~ #35 (125); 28.02-7.03, 2010,
romelSic moTxrobilia afxazuri ojaxis problemebis Sesaxeb.
11. eTnikuri umciresobebis pozitiuri gaSuqeba gvxvdeba gazeTSi `kviris palitra~
(#9 (813); 1-7 marti, 2010). statiaSi `Cemi neba rom yofiliyo, grigolias arc erT
gadacemas ar gavuSvebdi~ weria:
ამას წინათ ერთ ბაკურიანელ უკრაინელს ვესაუბრე. მე-19 საუკუნეში
საქართველოში ჩამოსახლებული უკრაინელის შთამომავალი აღმოჩნდა.
წმინდა რუსული შეკითხვა დავუსვი, რატომ არ მიდიხარ უკრაინაშიმეთქი? იცით, როგორ იწყინა? რატომ უნდა წავიდე უკრაინაში,
საქართველო ჩემი სამშობლოა, ეს ქვეყანა, მისი მიწა და მთები მიყვარსო.
ოსები, რომლებიც ჩრდილო ოსეთში იყვნენ გაქცეული, უკან, ბაკურიანში
ბრუნდებიან.
საქართველოში
ადამიანებთან
ურთიერთობის
სხვა
ფორმულაა ჩამოყალიბებული. მისი საიდუმლო კი ის არის, რომ
საქართველოში ადამიანს არა ეთნიკური კუთვნილების, არამედ მხოლოდ
მისი ღირსების მიხედვით აფასებენ.
12. aseve pozitiuri gaSuqebis magaliTad CaiTvleba telekompania `imedis~ 4 martis
20 saaTiani `qronikis~ erT-erTi siuJeti miuxedavad imisa, rom es pozitiuri
siuJeti momzadda gadacemis sapasuxod, romlis wamyvanmac uxeSad daarRvia eTnikuri
niSniT diskriminaciis dauSveblobis profesiuli standarti. es gadacema `simarTlis dro~ ar Sedis Cveni monitoringis farglebSi da amitom ar Segvitania
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Cven angariSSi. `qronikis~ es siuJeti aRsaniSnavia imiTac, rom igi warmoadgens im
Zalze iSviaT gamonakliss, rodesac mediasaSualeba sajarod ixdis bodiSs
profesiuli standartis darRvevaze.
`Tibisi Tivi studios~ gadacemaSi `simarTlis dro~ jiji rejinTan dasmuli
SekiTxvis gamo studia bodiSs ixdis. stilistis stumrobisas erT-erTi
kiTxva eTnikur warmomavlobas Seexeboda. Sercxvenia Tu ara mas somxuri
warmomavlobis? – am SekiTxvam saqarTveloSi mcxovrebi somexi moqalaqeebis
gaRizianeba gamoiwvia. `Tibisi Tivi studio~ arakoreqtuli kiTxvis dasmis
gamo somexi moqalaqeebis winaSe bodiSs ixdis.
kiTxva, romelic daesva jiji rejins, romelic exeboda mis somxur
warmomavlobas, aranairad ar isaxavda miznad eTnikuri umciresobebis, Cveni
moZme somxebis diskreditacias da raime sxva uaryofiT Sexebas. es aris
erTaderTi kiTxva `simarTlis dros~ istoriaSi, romelsac Cven vaRiarebT,
rom ra Tqma unda SeiZleboda am naTqvamis orazrovnad interpretacia da is
adamianebi, romlebic Sewuxdnen, me maT minda vuTxra, rom Cvenc ra Tqma unda
maT azrs gaviTvaliswinebT da SevecdebiT rom aseTi tipis kiTxvebi aRar iyos
simarTlis droSi.~

Tbilisi, saqarTvelo, mediis ganviTarebis fondi 2010

proeqti

xorcieldeba saqarTvelos gaeros asociaciis (UNAG)
da
evraziis TanamSromlobis fondis (EPF) programis “erovnuli integracia da
tolerantoba saqarTveloSi” farglebSi SeerTebuli Statebis saerTaSoroiso
ganviTarebis (USAID) saagentos dafinansebiT.
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