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biuleteni #1
პროექტის შესახებ
საქართველოს გაეროს
ასოციაციისა და ფონდ
ღ ია ს აზოგადო ებ ა
საქართველოს მიერ
აშშ-ს საერთაშორისო
განვითარების სააგენტოს ( USAID) მ ხა რდაჭერით განხორციე ლებ ულ ი პრო ექ ტის”ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება
საქართველოში” ფარგლებში,
მედიის
განვითარების ფონდიMDF ქართულ მედიაში სიძულვილის
ენისა და დისკრიმ ინაც იული გამ ო ხატვის მონიტორინგს
ახორციელებს.
ბიულეტენის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი
ხალხის
გულუხვი დახმარების წყალობით,
რომელიც აშშის
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს

(USAID)

მეშვეობით
იქნა
გაწეული. ბიულეტ
ენის
შინაარსზე
პასუხისმგებელია
MDF

და ის შესა-

ძლოა, არ ასახავდეს
USAID-ის და აშშ
ის
მთავრობის
შეხედულებებს.

პროექტის მიზანია
ქართულენოვან მედია საშუალებებში
უმცირესობების თე-
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მატიკის კვალიფიციური გაშუქების ხელშეწყობა მონიტორინგისა და მონიტორინგის შედეგად
იდენტიფიცირებულ
პრობლემებზე საჯარო
დისკუსიის ხელშეწყობის გზით.
პროექტის ფარგლებში
დაგეგმილი საბოლოო
ანგარიშისა და რეკომენდაციების გამოქვეყნებამდე, მედიის განვითარების ფონდი პროცესის მონაწილე სუბიექტებს,
სამოქალაქო სექტორის
წარმომადგენლებსა და
სხვა დაინტერესბულ
პირებს ყოველკვირეულად მონიტორინგის
შედგებს ელექტრონუ-

ლი ბიულეტენის სახით მიაწვდის.
პროექტი 6 გაზეთის
(ასავალ-დასავალი, რეზონანსი, 24 საათი,
ქრონიკა, ალია, კვირის
პალიტრა); 3 საერთოეროვნული (საზო გადოებრივი მაუწყებ ელი, იმედი და
რუსთავი 2) და 3
ადგილობრივი ტელევ იზ იის (კ ავ კ ასი ა ,
მაესტრო და მე-9 არხი)
დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვებებისა და თოქშოუების, ასევე მედიაკავშირ “ობიექტივის”
საღამოს თოქ-შოუს
დაკვირვებას ითვალისწინებს.

კვირის ამბები
დაპირისპირება
რელიგიურ ნიადაგზე
სოფელ ციხისძირში
ქობულეთის რაიონის
სოფელ ციხისძირში
რელიგიურ ნიადაგზე
მომხდარი დაპირისპირება, როცა სენაკის
პოლიციის თანამშრომლებმა რელიგიურ
ნიადაგზე ფიზიკური
შეურაცხყოფა მიაყენეს
და იარაღით ემუქრებ ო დნენ ადგი-
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antiTurqu;li 6
gamoxatva
ლობრივ მკვიდრებს,
მიმდინარე კვირის
ერთ-ერთი მთავარი
თემა იყო და როგორც
სატელევიზიო, ასევე
ბეჭდურმა მედიამ იგი
ძირითადად ნეიტრალურად გააშუქა.
თუმცა, დანაშაულის
სამართლებრივი შეფასება, საზოგადოებრივი მაუწყებლის
გარდა, ყველა მედია
საშუალებამ მხოლოდ

გამოძიების ოფიციალურ კვალიფიკაციაზე
დაყრდნობით მოახდინა (სხეულის განზრახ დაზიანება),
რაც რელიგიური ნიშნით ჩადენილი დანაშაულისთვის
გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას არ
შეიცავდა.
გაგრძლება გვ. 2
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კვირის ამბები
გაგრძლება

მხოლოდ “მოამბის” 15
აპრილის სიუჟეტში იყო
გადმოცემული სახალხო
დამცველის მოადგილის
განცხადება იმის შესახებ,
რომ ისინი ქმედებას რელიგიური ნიშნით ჩადენილი დანაშაულის კუთხით შეისწავლიდნენ.
http://www.myvideo.ge/?
video_id=2013161

ხოლო “მოამბის” 19 აპრილის მთავარ გამოშვებაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნათია კაციტაძე
საუბრობდა, რომ მხოლოდ
ხულიგნობის და თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამატების საფუძველზე გამოძიება არასკმ არ ის ია მ აშინ , რ ოცა
სახეზეა რელიგიური მოტივით ჩადენილი ქმედე-ბა.
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ცოდნა არ მოეთხოვება,
მაგრამ სასურველი იქნებოდა, იმ შემთხვევაში,
როცა სახეზეა დანაშაულის
რელიგიური მოტივები და
გამოძიება მხოლოდ ფიზიკური შეურაცხყოფის კვალიფიკაციაზე საუბრობს,
მედია საშუალებებს სამართლებრივი შეფასების მიზნ ით, დამ ოუ კიდ ებელი
ექსპერტისთვისაც მიემართათ ისე, როგორც ეს
“მოამბის” კორესპონდენტმა სოფო ოხანაშვილმა
გააკეთა.
მართალია, რელიგიური
ნიშნით ჩადენილი დანაშაულის კუთხით სიუჟეტი
ტელეკომპანია “იმედს” არ
განუვრცია, მაგრამ 18 აპრილის “ქრონიკა” ერთადერთი საინფორმაციო საშუალება იყო, სადაც ინციდენტი რელიგიურ ნიადაგზე

შეუწყნარებლობის პრობლემის სახით იყო განზოგადებული და მასში
თავად რელიგიურ უმციhttp://www.myvideo.ge/?
რესობათა წარმომადგენvideo_id=2016950
ლების შეფასებები ფართბუნებრივია, ჟურნალისტს ოდ იყო გადმოცემული. სა
კანონმდებლობის ზუსტი ქართველოს ევანგელურ-

ბაპტისტური ეკლესიის
მთავარეპისკოპოსი მალხა ზ სონ ღ ულა შვ ილი
აღნიშნულ ინციდენტს
ნიგვზიანსა და
წინწყაროში განვითარებული
მოვლენების კონტექსტში
განიხილავდა, ხოლო სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია ყურადღებას ამახვილებდა ტრადიციული და
სოციალური მედიიდან
მომავალ საფრთხეებზე,
რაც მსგავსს ინციდენტებს
და ზოგადად შეუწყნარებლობას ახალისებს.
http://www.myvideo.ge/?
video_id=2016917

უნდა აღინიშნოს ისიც,
რომ დაზარელებულ პირთა აღმსარებლობის მითითება ამ ინციდენტთან
მიმართებაში ყველა მედია
საშუალებამ სტანდარტის
დაცვით მოახდინა, რადგან
დანაშაულის მოტივაცია
სწორედ მათი რელიგიური
კუთვნილება იყო და ამ
ფაქტორს გაშუქების თემასთან პირდაპირი კავშირი
ჰქონდა.

პრეზიდენტის სტუმრობა ახალქალაქში
17-18 აპრილს ტელეკომპანიებმა პრეზიდენტის ახალქალაქში სტუმრობა განსხვავებული აქცენტებით გააშუქეს. 17 აპრილის
9 საათიან “კურიერში” ვრცლად იყო
გაშუქებული პრეზიდენტის საუბრის ის
ნაწილი, სადაც მანასენიანების ოჯახში
სტუმრობისას, მიხეილ სააკაშვილმა მოხალისე პედაგოგების მიერ ქართული ენის
სწავლების პროგრამაზე და ოჯახისთვის
სახელმწიფო ენის, როგორც წარმატების
მიღწევის შესაძლებლობაზე ისაუბრა.
http://www.myvideo.ge/?video_id=2026052

“კურიერისგან” განსხვავებით, 17 აპრილის
“მოამბეში” ახალქალაქში მიხეილ სააკაშვილის ყოფნის მხოლოდ ის ნაწილი
გაშუქდა, როდესაც პრეზიდენტმა მართლმადიდებლური ეკლესიის სასულიერო
პირი, მეტროპოლიტი ნიკოლოზი დააჯილ-

დოვა და საერთოდ არ გაშუქებულა
მანასენიანების ოჯახში სტუმრობისას
თანასწორებაზე გაკეთებული მისი
გზავნილები.
http://1tv.ge/video/17735 (20:40 –
20:41)

ეთნიკურ უმცირესობათა საზოგადოებაში ინტეგრირების შესახებ
გაკეთებ ულ პრეზიდენტის გან ცხადებაზე აქცენტი არც “მაესტროს”
“ახალ ამბებში” გაკეთებულა და
უპირატესობა
სააკაშვილის მიერ 19
აპრილის აქციასთან დაკავშირებით
გაკეთებულ კომენტარს მიენიჭა.
http://www.myvideo.ge/?
video_id=2013146
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დისკრიმინაცია ეთნიკური ნიშნით, უმცირესობები , როგორც “საფრთხე”
ალია, 19 აპრილი
ინტერვიუ თემურ შაშიაშვილთან, „ბიძინა
ივანიშვილმა გააჩერა დიდი პროცესი“
პოლიტიკურ თემატიკას შეეხება, თუმცა მასში
უმცირესობები დისკრიმინაციულ კონტექსტში არიან მოხსენიებული. თემურ
შაშიაშვილი:

“დაუკვირდით, საქართველოს ხელისუფლებაში 80 პროცენტი არის გვარშეცვლილი. კაცო, მე არ ვარ სომხების
წინააღმდეგი, ძმები არიან, მაგრამ
სომეხი დაუშვებს იმას, რომ ქვეყანას
გვარშეცვლილები მართავდნენ?“

rusTavi 2, 18 aprili
jansuR Carkvianiს ლექსს ეხმიანება
ოპოზიცია “კურიერის” 18 აპრილის
გამოშვებაში. საპასუხოდ პოეტი
საქართველოს მოქალაქეების სეგრეგაციას ნაღდ ქართველებად, სომხებად
და ახალქალაქელებად ახდენს:

“ar momwons, თუ naRdi qarT
-velებi .. iq Seikribebian da
mivlen. iq vin miva kide?
სomexi aucileblad miva,
iqedan, axalqalaqidan”.
http://www.myvideo.ge/?video_id=2026056

რესპონდენტი“გვარშეცვლილებს” სომხებთან
აიგივებს და უარყოფით კონტექსტში მოიხსენიებს, ჟურნალისტი გელა ზედელაშვილი
კი არათუ იცავს პროფესიულ სტანდარტს,
არამედ იზიარებს რესპონდენტის ამ პათოსს
და აცხადებს:
“ნეტა მხოლოდ გვარშეც-

ვლილების პრობპრობლემა გვქონდეს.“
რესპონდენტი ნაციონალური მოძრაობის 19
აპრილის აქციასთან და პოლიტიკურ მოვლენებთან სხვა დაუსაბუთებელ პარალელებსაც ავლებს და საუბრობს ქართველი ერის
ასიმილაციის საფრთხეზე, რომელიც
სხვადასხვა ქვეყნებიდან მომდინარეობს:

„ახლა მოდიან ინდოეთიდან, პაკისტანიდან, სირიიდან, ირანიდან და
მიდის ქართველი ერის ასიმილაცია“.
ასავალ-დასავალი, 15-21 აპრილი
ასავლ-დასავალი აქვეყნებს პოეტ ჯანსუღ
ჩარკვიანის ციტატას, რომელიც სომხებს დისკრიმინაციულად მოიხსენიებს, ოპოზიციური
პარტიის 19აპრილის აქციის კონტექსტში:
“სამწუხაროდ, ვზივარ სიმწუხარეში,
ადრე მუდამ, საქართველოს ვლოცავდი. ქართველი ხარ? - არ მოხვიდე
ცხრამეტში! სომეხი ხარ? - კი ბატონო,
მობრძანდი.”
http://www.asavali.ge/archive/2013/965/
files/1-41pm5.pdf

maestro, 19 aprili
rodesac 19 aprilis “kviris argumentebSi” (maestro) mowveulma
stumarma nino SarvaSiZem jansuR
Carkvianis armenofobiuli leqsis
problema wamoWra, gadacemis wamyvanma Tea siWinavam ganacxada, rom
isini opoziciuri partiis mitingze sasaubrod iyvnen Sekrebilebi da ara Semoqmedebaze, da
im sababiT, rom stumrad ar
hyavdaT miwveuli Tavad jansuR
Carkviani, saubris Tema Secvala,
riTac Tavi aarida politikur
diskursSi qsenofobiis problemaze msjelobas.
http://www.myvideo.ge/?video_id=2015160

sazogadoebrivi mauwyebeli
“kviris argumentebisgan” gansxvavebiT, jansuR Carkvianis armenofobiul ganacxadze ვრცლად iyo
saubari sazogadoebrivi mauwyeblis gadacema “aqcentebSi”,
romelic analogiurad opoziciis
19 aprilis aqcias exeboda. Qqsenofobiis Tema, rogorc problema
გაგრძლება გვ. 4

jansuR
Carkviani:

ქართველი ხარ ?
- არ მოხვიდე
ცხრამეტში!
სომეხი ხარ? - კი
ბატონო,
მობრძანდი.”

გვ.
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biuleteni #1

დისკრიმინაცია ეთნიკური ნიშნით, უმცირესობები, როგორც “საფრთხე”
ganxiluli iyo rogorc wamyvanis eka
kvesitaZis, aseve respondentebis (იური
მეჩითოვი, ნათია მეგრელიშვილი) mxridan.
თუმცა, ამავდროულად, როდესაც გადაცემის
სტუმარი ნათია მეგრელიშვილი სომხური
სეპარატიზმის საფრთხეზე საუბრობდა და
ვაჰაგან ჩახალიანი როგორც სეპარატისტული
მოძრაობის ლიდერი მოიხსენია, გადაცემის
წამყვანმა აღნიშნული პიროვნება გარდაცვლილად გამოაცხადა, მოგვიანებით კი
პროდიუსერის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, შეცდომა შეასწორა.
ინფორმაცია ჩახალიანის გარდაცვალების
შესახებ სააგენტოების მიერ იყო გავრცელებული და მოგვიანებით არ დადასტურდა.
ჟურნალისტს გადაუმოწმებელი ინფორმაციის
ტირაჟირება არ უნდა მოეხდინა.
http://www.myvideo.ge/?video_id=2015031

aTasi Cinelis kompaqtirad Casaxleba
qarTul demografias imaze nakleb safrTxes uqaddes, vidre Tambaqos da
alkoholis moxmareba.”
http://www.as avali.ge/archive/2013/ 965/files/ 1 41pm5.pdf

ობიექტივი
“ღამის სტუდია”, 21 აპრილი
ბონდო მძინარაშვილი, wamyvani:

„ჩვენი თეთრკანიანი მათხოვრები არ
გვაკლდა, ახლა, ქალაქში, შავკანიანი,
უკაცრავად, აფროამერიკელი... გამოგვიჩნდნენ. და მართლა სირცხვილია, საქართველოში რატომ უნდა ჩამოდიოდეს, ჯერ ერთი,
ვინ ჩამოიყვანა? მეორეც—რა უფლებით
ცხოვრობს ამ ქვეყანაში და მესამე- დადის და
მათხოვრობს ქუჩაში?“
http://obieqtivi.net/tv1.php?id=11675

ასავალ-დასავალი, 15-21 აპრილი
biuleteni #1

ალეკო შალამბერიძე ,
საქართველო”:

მე-9 არხი
“თ ავ ისუფალი “მთავარი კითხვა”, 19 აპრილი
რესპონდენტი, კახა კუკავა:

“თურქეთი,

კახა კუკავა: “ეს
არის ქვეყნის მტრობა, რაც დღეს ხდება,
როდესაც იუსტიციის
სახლში რომ შეხვიდეთ, პაკისტანელი
და ინდოელი მეტი
დგას
ქართული
პასპორტებით რიგში,
ვიდრე - ქართველი“.

სომხეთი და აზერბაიჯანი
საქართველოს ტერიტორიების მითვისებას „ უნდა იყოს თუ არა საქართველოში მიწის,
გეგმავენ. რა დროს პრეზერვატივების აკრძა- ტყის და საძოვრების მესაკუთრე, მხოლოდ
ლვაა, როცა ქართველები საქართველოში
საქართველოს მოქალაქე? თუ უნდა
მიწის გარეშე რჩებიან?!”
გაგრძელდეს, ის რაც ხდება, როდესაც
ასეულობით ათას ჰექტარს ეუფლებიან
ასავალ-დასავალი, 15-21 აპრილი
ინდოელი, პაკისტანელი, ჩინელი, თურქი და
ჯაბა ხუბუას ინტერვიუ ინკოგნიტო მუშასთან არაბი ფერმერები?... ეს არის ქვეყნის მტრობა,
თბილისის ზღვაზე ოლიმპიური სოფლის რაც დღეს ხდება, როდესაც იუსტიციის
მშენებლობაში ჩინელების მონაწილეობას სახლში რომ შეხვიდეთ, პაკისტანელი და
შეეხება. muSa:
ინდოელი მეტი დგას ქართული
“me piradad miTxres es CineTia, პასპორტებით რიგში, ვიდრე - ქართველი“.
qarTvelebis adgili aq ar
ariso. Kkaska movixade da im გადაცემის წამყვანი ეკა ბერიძე არ ეკითხება
Cinels cxvir-pirSi vglijე, ami- რესპონდენტს, თუ რა საფრთხეს უქმნის
tom gamomagdes samuSaodan.”
უცხოელთა მიერ სოფლის მეურნეობაში
ინვესტირება ქვეყანას და მხოლოდ
ინტერვიუ, რომელიც ჩინელებს საფრთხედ აღნიშნავს: „აუცილებლად დაგწამებენ
წარმოაჩენს, ჟურნალისტის კომენტარით ქსენოფობიას, ბატონო კახა.“
სრულდება:

“jansaR cxovrebas ra jobs batono biZhttp://www.myvideo.ge/?video_id=2016830
ina, magram ara mgonia, TbilisSi 126
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ანტიდასავლური განწყობები, სიძულვილის ენა, დაუსაბუთებელი პარალელები
ასავალ-დასავალის 15-21 აპრილის ნომერში
გამო ქვეყნებ ული გიო რგი გიგაურის
სტატიაში “ფულის გულისათვის იმასაც
შეჭამენ” შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ
გამოვლენილი ფაქტი, როდესაც 45 წლის
ქალბატონს საკუთარი 11 წლის ქალიშვილის
პორნო საქმიანობაში იძულებით ყავდა
ჩართული, ამერიკულ ღირებულებებთანაა
დაკავშირებული და დანაშაულებრივი
ქმედება დასავლური ცხოვრების წესადაა
წარმოაჩენილი:
“დიახ, ამერიკაში მსგავსი რამ უკვე
ჩვეულებრივ ამბად ითვლება, რადგან

იქ ადამიანების საქონლად გადაქცევამ
- ანუ დეგენერაციამ პიკს მიაღწია!”
აღნიშნული გამონათქვამი, ისევე როგორც
ავტორისეული შემდეგი პასაჟი, სახელდობრ,
“სწორედ ეს არის ადამიანების საქონლად
გადაქცევის—ანუ დეგენერაციის მიზანმიმართული პროპაგანდის აშკარა შედეგი” სიძულვილის ენად შეიძლება მივიჩნიოთ.
საკუთარ მიდგომას ავტორი რუსთავი 2-ის
ეთერში გასული ამერიკული სატელევიზიო
გადაცემა “შიშის ფაქტორით” და ოსკაროსანი
მსახიობის ჯერემი აირონსის სიტყვებით
ამყარებს: “თუ ერთსქესიანთა ქორწინება
კანონიერი გახდება, მაშინ ინცესტიც აღარ
ჩაითვლება დანაშაულად.”
ანტიდასავლური განწყობების მეორე
მაგალითია კოალიცია “ქართული ოცნების”
დეპუტატის გოგი თოფაძის ციტატა,
რომელსაც “ასავალ-დასავალი” აქვეყნებს:

“ევროკავშირის

რეკომენდა ციები გასათვალისწინებელია,
მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ
ევროკავშირს ძალიან უნდა,
ჯერ ორი ახალგაზრდა მამაკაცი გამოვიდეს ქორწინების
სასახლიდან და მერე მიგვიღოს წევრად. ასე არ არის,
რადგან ევროკავშირის წევრობა
ჰომოსექსუალიზმის და ლესბოსელობის წახალისების
გარეშეც შეიძლება”.
http://www.asavali.ge/
archive/2013/965/files/1-41pm5.pdf
ობიექტივი,
“ღამის სტუდია”, 21 აპრილი
მაყურებლის სატელეფონო
„ რატომ უნდა წავიდეთ

ზარი:

ჩვენ,
ქართველები (ევროპაში), თუ ის
ითხოვს გაშიშვლებას ან მამათმავლობას?“
ბონდო მძინარაშვილი: „მარტო

მამათმავლობა და გაშიშვლება არ არის
ევროპა, ასე ნუ წარმოვადგენთ ამ
სახელმწიფოებს.“
http://obieqtivi.net/tv1.php?id=11675

რელიგიური უმცირესობების უგულვებელყოფა

kviris palitra, 15 aprili
იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი ჟურნალისტ ეკა ლომიძესთან ინტერვიუში
აცხდებს, რომ მას ID ბარათებთან დაკავშირებით “სინოდთან გულწრფელი
კონსულტაციების მოლოდინი აქვს”. ჟურნალისტი საპასუხოდ არ ცდილობს გაარკვიოს,
თუ რა კავშირი აქვს სეკულარულ სახელმწიფოში სინოდს სახელმწიფო ინსტიტუტებთან
და თუ ეს აუცილებლობას წარმოადგენს, რატომ არ ინტერესდება მინისტრი სხვა
კონფესიათა მოსაზრებებით აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით.
http://www.kvirispalitra.ge/mmanager.html?view=edition&id=205

გოგი თოფაძე :

“…ისიც ფაქტია,
რომ ევროკავშირს
ძალიან უნდა,
ჯერ ორი ახალგაზრდა მამაკაცი
გამოვიდეს
ქორწინების
სასახლიდან და
მერე მიგვიღოს
წევრად. “
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biuleteni #1

ანტითურქული გამოხატვა
15-21 აპრილის ასავალ-დასავალი აქვეყნებს
ინტერვიუს ელიზბარ ჯაველიძესთან, სადაც
ის ანტითურქულ განწყობებს აღვივებს,
ფაქტების დაუსაბუთებელ კომპილაციას და
კონტექსტუალიზაციას ახდენს:

ობიექტივი
“ღამის სტუდია”, 17 აპრილი
გადაცემაში, რომელიც რუსეთ-საქართველოს
ომის თემას ეხებოდა, მაყურებლის
განწყობას, რომელიც თურქეთს, როგორც
ოკუპანტს წარმოაჩენს, გადაცემის წამყვანი
ბონდო მძინარაშვილი კიდევ უფრო
ამძაფრებს:
“maSinac iyo Zalian didi in-

“27 aTasi Turqi saqarTvelos
moqalaqed CavwreT da axla
kidev baTumSi meCeTs vuSenebT.…
თურქეთის სიძულვილს ვერავინ
დამწამებს, მაგრამ ეს სულაც არ
teresi TurqeTis mxridan saqarნიშნავს, რომ თურქეთის ექსპანსიას
Tvelos teritoriebis mimarT,
თვალი დავუხუჭო და აჭარის
radgan isini dResac fiqroben,
გათურქებას ტაში დავუკრა... საrom droebiT aqvT dakarguli
ქართველოში ოსმალეთის იმპერიის
aWaris teritoria da aWara
ბატონობას უზარმაზარი ძეგლი რომ
TurqeTis SemadgenlobaSi unda
დაუდგეს ახალციხეში და ახალი
dabrundes. Aamitom aris gansaმეჩეთის სახურავის ფერზე რომ
kuTrebiT safrTxilo Temebi,
ბჭობენ საქმიანი გამომეტყველებით,
romlebzec axla Cven xSirad
ამ ჩვენმა დიდმა მეგობარმა თურvsaubrobT xolme.”
ქეთმა იშხანს ბულდოზერებით რომ
ჩუატარა “რეკონსტრუქცია”, ამას რა აღსანიშნავია, რომ წამყვანი მედიაჰქვია?!”
საშუალება “obieqtiviს”, “winaaRmdegobis

ობიექტივი
“ღამის სტუდია”, 15 აპრილი

biuleteni #1

ელიზბარ
ჯაველიძე: “…ეს
სულაც არ ნიშნავს,
რომ თურქეთის
ექსპანსიას თვალი
დავუხ-უჭო და
აჭარის გათურქებას
ტაში დავუკრა.”

ერთ-ერთი მსმენელის შეკითხვაზე, შეიძლება
თუ არა ადგილობრივებმა თავად ააშენონ
მეჩეთი, გადაცემის სტუმარი, “ობიექტივის”
ხელმძღვანელი ირმა ინაშვილი პასუხობს,
რომ ეს გავლილი თემაა და რომ აჭრაში უკვე
200-ზე მეტი მეჩეთია აშენებული. პოლიტიკური გაერთიანება “საქართველოს პატრიოტთა ალიანსისა” და “ობიექტივის” საინფორმაციო მხარდაჭერით განხორციელებულ
კვლევის საფუძველზე, რომელიც დასრულების პროცესშია, ირმა ინაშვილი საუბრობს
მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებულ
საფრთხეებზე:

“პირველ რიგში, სწორედ ისინი
(ადგილობრივი მუსლიმები) აცნობიერებენ იმ საშიშროებას, რაც
შეიძლება მოჰყვეს ახალი მეჩეთის,
უფრო სწორედ, თურქეთის ძლევამოსილების სიმბოლოს ჩადგმას
ბათუმის ცენტრში. და ისინი ამას
ეწინააღმდეგებიან, საღად და
სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე
მუსლიმები.”

moZraobისა” da პოლიტიკური ორგანიზაცია “saqarTvelos patriotTa aliansiს” პოზიციას ერთიანობაში განიხილავს:

“mudmivad akeTebs gancxadebebs,
imasTan dakavSirebiT, Tu ra
safrTxeebi emuqreba saqarTvelos aWaris avtonomiur respublikaSi da es safrTxeebi
yvelaze metad gaazrebuli da
gacnobierebuli aqvs aWaris
mosaxleobas, baTumis mosaxleobas, sadac Zalian bevri
Turqi gaCnda mas Semdeg, rac
iqidan, rogorc saakaSvilma
gviTxra, “aslani gaiqca, aWara
Tavisufalia”. ai, zu sta d,
aslani rom gaiqca, aWaraSi imis
Semdgom momravldnen Turqebi
da Cven SesaZloa, Zalian male,
RmerTma nu qnas, davdgeT kidev
erTi safrTxis winaSe.”
“daviT aRmaSeneblis prospeqtze

aris Turqebis yvelaze meti
bari, restorani, sastumro da
a.S. da es ar xdeba SemTxveviT”.
http://obieqtivi.net/tv1.php?id=11610
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დეპორტირებული მესხების თემა
რუსეთში ჯავახეთის ორგანიზაციის ლიდერთან აღას არაბიანთან ინტერვიუ სამცხეჯავახეთში დეპორტირებული მესხების
ჩამოსახლებას საქართველოსთვის ეთნოკონფლიქტების მომასწავებელ საფრთხედ
განიხილავს:

რეაქცია მოჰყვა:

“Turqi mesxebis dabruneba Zalian frTxili Temaa. esენი ariან qarTveli
მahmadianebi, romlebsac
aq dabrunebis sruli
ufleba aqvT.”

aRas arabiani – “saqarTvelo ar

aris valdebuli, pauxismgebloba
aiRos sabWoTa reJimis mier gasaxlebuli Turqebis STamomavalTa bedze...amasTan erTad, es aris
islamuri eqspansiis waxalisebis
mcdeloba, romelic Tanabrad
ewinaaRmdegeba, rogorc adgilobrivi somxebis, ise sruliad
qarTveli eris da qristianuli
samyaros interesebs.”
დეპორტირებული მესხების თემა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თოქ-შოუ “აქცენტებშიც”
იყო წამოწეული. გადაცემის სტუმარმა ნათია
მეგრელიშვილმა ეს საკითხი საფრთხის
კონტექსტში წარმოაჩინა. სირიიდან და თურქეთიდან აფხაზეთში აფხაზების ჩამოსახლებაზე საუბრისას, მან განაცხადა:

მართალია, ეკა კვესიტაძემ სწორად
აღნიშნა, რომ დეპორტირებულთა
რეპატრიაცია ადამიანის სამართლიანი უფლების აღდგენაა, მაგრამ
აქაც უნდა აღინიშნოს, რომ
მესხეთიდან საბჭოთა პერიოდში
დეპორტირებულებს სამშობლოში
დაბრუნება შეუძლიათ არა იმიტომ,
რომ ისინი ქართველები არიან,
არამედ იმიტომ, რომ მათ მიმართ
განხორიცელდა დეპორტაც იის
ძალადობრივი აქტი და ეთნიკური
და რელიგიური ნიშანი ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი არ არის.

“es igive modelia, gaixseneT, უნდა

Turqi-mesxebis Tema, rom Semogvigdes Cven”.
რესპონდენტის ასეთ განცხადებას გადაცემის
წამყვანის, ეკა კვესიტაძის ადეკვატური

აღინიშნოს, რომ ტერმინ
“თურქი მესხების” გამოყენება
არასწორია და უმჯობესია, დეპორტირებული მესხების ტერმინი
დამკვიდრდეს.
http://www.myvideo.ge/?
video_id=2015031

სიძულვილის ენა
კვირის ქრონიკა, 15 აპრილი
პრეზიდენტ სააკაშვილის ველოსიპედთან
დაკავშირებით თურქეთში მომხდარი ინციდენტი, საზოგადოებაში მოარული ჭორების
თანახმად, პრეზიდენტის ველოსიპედით
ტრაილერზე შეჯახებას უკავშირდება. ჟურნალისტ გია ბერიძის ინტერვიუ პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძესთან, რომელიც
აღნიშნულ საკითხს ეძღვნებოდა, სიძულვილის ენას შეიცავს. სახელდობრ, ჟურნალისტი აცხადებს:
“ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწი-

ლი ძირითადად ტრაილერის
მძღოლს აგინებდა , რომ საქმე
ბოლომდე ვერ მიიყვანა.”..

ასავალ-დასავალი, 15-21 აპრილი
გიორგი გიგაურის საავტორო სტატია “ყოჩაღ
მარგველაშვილო”, რომელიც უფასო სახელმ-

ძღვანელოებს შეეხება, სააკაშვილს და
მის გუნდს “ქართველთმოძულე ვამპირებად”, “მანქურთების ჯოგად” მოიხსენიებს, რომლებმაც ჩვენს შვილებს “წაართვა იაკობ გოგებაშვილის “დედა ენა”.
http://www.asavali.ge/
archive/2013/965/files/1-41pm5.pdf
ობიექტივი
“ღამის სტუდია”, 15 აპრილი
სატელეფონო ზარი: „დავაწყებინებთ
მაგათ მიწის თხრას, ცხვირით“.
ბონდო მძინარაშვილი, წამყვანი: „ეგ
საქმე კი კარგად იციან“.
http://obieqtivi.net/tv1.php?id=11643

ნათია
მეგრელიშვილი:
“es igive mode-

lia, gaixseneT,
Turqi-mesxebis
Tema, rom Semogvigdes Cven” .
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ჰომოფობია, სექსუალური უმცირესობები
სექსუალური უმცირესობების თემა ძირითადად პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ
ბრალდების სახით ნეგატიურ კონტექსტშია წარმოჩენილი:
ასავალ-დასავალი, 15-21 აპრილი
გიორგი გაბედავა, ყოფილი პოლიტპატიმარი:
“ქალბატონი თამრ კორძაია ერთსქესიანთა ქორწინებიასთან დაკავშირებით გამოკითხვებს ატარებს.
ჩემთვის, როგორ ქართველი ადამიანისთვის, პარლამენტში მიუღებელია ასეთი იდეოლოგიის ადამიანის არსებობა, ვინც მსგავსს

საკითხებს პარლამენტში
პლანზე წამოწევს.”

წინა

კვირის ქრონიკა, 15 აპრილი
გელა ზედელაშვილის სტატია “vai, Cvens
patrons”:

biuleteni #1

კვირის ქრონიკა:
“ Turme homoseq-

sualizmi da
mamaTmavloba
gaukuRmarTebuli cxovreba
ki ara, politikuri brZola
yofila.”

“adamianebis didi nawili
mxars miWers, pederastebisa
da lesboselebis aRviraxsnil
kampanias erTad unda SevebrZoloT, Torem ukve aRar
viciT, Cveni Svilebi rogorebi daizrdebiano...mokled,
qarTveli geebi, lesboselebi
da maTi damqaSebi acxadeben,
lgbt moZraoba aris politikuri brZola TanasworuflebianobisTvis... esec axali aRmoCenaaa.. Turme homoseqsualizmi da mamaTmavloba gaukuRmarTebuli cxovreba ki ara,
politikuri brZola yofila.
ise, xSirad mikvirda, ratom
arian sxvadasxva mTavrobebSi
amdeni pederastebi da metrakeebimeTqi.”
კვირის პალიტრა, 15 აპრილი
სექსუალური უმცირესობების თემაზე
საუბრისას, “კვირის პალიტრასთან”
ინტერვიუში იუსტიციის მინისტრიMთეა
წულუკიანი sakiTxis stigmatizirebas
ახდენს. miniSneba keTdeba imaze, rom
bavSvis uzenaesi uf leba h eteroseqsuli mSoblebis yolaa:
“rodesac aseTi wyvilebisgan

bavSvis Svilebas exeba saqme,
kanoni priorits bavSvis uzenaes interess unda aniWebdes.”

http://www.kvirispalitra.ge/mmanager.html?
view=edition&id=205

კვირის ქრონიკა, 15 აპრილი
ხათუნა ელბაქიძის სტატია “mokled, safrTxe arsebobs da sakmaod realuric” 19 აპრილის ნაციონალური მოძრაობის აქციას ეხება და მასში უმცირესობები
ნეგატიურ კონტექსტშია მოხსენიებული:
“Tavad,

ha-ha, 10 000 kacamde
Seikribebian... maTi mxardamWeri
geebi erTmaneTs dundulebze
xelebs moufaTureben, albaT,
“poeti” zaza burWulaZe erTior leqss (nu, rac aris) waikiTxavs da daiSlebian”.
“19 aprilis aqciis mxardaWera
TavisTavad niSnavs imas, rom
Tqven mxars uWerT “nacionaluri moZraobisa” da misi
amerikeli patronebis mizanmimarTul politikas – geebis,
lesboselebis, transeqsualebisa da sxva maTnairi dedis
dawyevlili adamianebis uflebebis dakanonebas.”
ობიექტივი, 20 აპრილი
“ღამის სტუდია” უშიშროების საბჭოს
მდივნის მიერ ობიექტივის ხელმძღვანელის
ირმა ინაშვილის ფაშისტად მოხსენიებას დაეთმო. გადაცემის წამყვანმა ნინო ჯღარკავამ
სტუმართან, პატრიტთა ალიანსის წარმომადგენელთან სოსო მანჯავიძესთან საუბრისას ბოკერია ეკლესიის დამრბევად მოიხსენია და ინაშვილის საპასუხო განცხადება
გააცნო მაყურებელს:
“სამშობლო, ერი და ენა ისე არ
გაგვინადგურებია, როგორც თქვენ…

არც ქალთა ქორწინებაზე ვგიჟდებით
სიხარულით და არც კაცის კაცთან
დაოჯახება გვასხამს ფრთებს
(თქვენსავით)”.
http://obieqtivi.net/tv1.php?id=11673
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სექსისტური გამოხატვა , გენდერული საკითხები
ობიექტივი,
“ღამის სტუდია”, 19 აპრილი
ნაციონალური მოძძრაობის 19 აპრილის
აქციასთან დაკავშირებით გამართულ გადაცემაში მსმენელის მხრიდან სექსისტურ
გამონათქვამს ჰქონდა ადგილი, რაზეც
გადაცემის წამყვან ბონდო მძინარიშვილს
რეაგირება არ მოუხდენია. კერძოდ:

„ქალები ვინც იყვნენ, ხომ იცით, რისი
გულისთვისაც იყვნენ დანიშნულები“.
http://obieqtivi.net/tv1.php?id=11643
კვირის პალიტრა, 15 აპრილი
ინტერვიუ იუსტიციის მინისტრ თეა
წულუკიანთან გენდერულ სტერეოტიპებს
შეიცავს. ჟურნალისტის შეკითხვაზე, რა
იგულისხმა მინისტრმა, როცა ოპოზიციის
წარმომადგენელ ჩიორა თქათაქიშვილს
“სუსტი ქალი” უწოდა, რესპონდენტი
პასუხობს:

“ პოლიტიკაში

თუ მო დიხარ, ისეთი დაუნდობელი გარემოა, რომ
ორჯერ მეტად სერიოზული
უნდა იყო, ვიდრე მამაკაცი
პოლიტიკოსი… საზოგა დოებაც და თანამებრ ძოლებიც ქალ პოლიტი კოსს უფრო ძნელად
აპატიებენ შეცდომებს, ვიდრე კაცს.
რეალურად, კოალიციასა და
მთავრობაში კაცების გარემოცვაში ვმუშაობ და
ვხვდები, რომ ქალის შეცდომა უფრო ძვირი ჯდება,
ვიდრე მამაკაცისა.”
http://www.kvirispalitra.ge/
mmanager.html?
view=edition&id=205

qonebrivi davebi
ekomigrantebi da walkeli berZnebi
gazeT “rezonansis” 15 aprilis mTavari Tema, saTauriT «gagvafrTxiles,
saxlebi dacaleTo, ukan vbrundebiT da Cveni saxlebi gvWirdebao», walkaSi
Casaxlebuli ekomigrantebis problemas exeba. statiis avtori TamTa
virsalaZe moarul xmebze dayrdnobiT saubrobs safrTxeze, romelic
walkaSi eTnikuri berZnebis saxlebSi Sesaxlebul ekomigrantebs emuqrebaT.
Jurnalistი mxolod soflis rwmunebulze da erT-erT ekomigrantze
dayrdnobiT avrcelebs informacias imis Sesaxeb, TiTqos saberZneTSi
arsebuli
ekonomikuri
krizisis
gamo,
walkidan
wasuli
berZnebi
saqarTveloSi
dabrunebas
gegmaven
da
maT
saxlebSi
Sesaxlebul
ekomigrantebs usaxlkarod darCenis problema eliT. aRniSnul informacias
walkis gamgebeli uaryofs da acxadebs, rom tradiciulad berZnebi
saaRdgomod walkaSi saflavebis mosanaxuleblad Camodian da rom msgavsi
informacia gazviadebulia. statia daubalansebelia, masSi arc Tavad
saxlebis mesakuTre berZnebis poziciaa gadmocemuli, arc ltolvolTa da
iZulეbiT gansaxlebis saministrosi, romelmac ekomigrantebisTvis saxlebis
nawili gamoisyida da romlis kompetenciaSi Sedis ekomigrantebis
sacxovrebliT
uzrunvelyofa,
aseve
ar
aris
moyvanili
arcerTi
dadasturebuli faqtი ეკომიგრანტთა ამ საფუძვლით გამოსახლების შესახებ. statiis
lidSi Woris saxiT gavrcelebuli informacia rogorc dadasturebuli
faqtia warmodgenili da Jurnalists ar miuRia gonivruli zomebi am
moaruli
xmebis
gadasamowmeblad.
masala
mxolod
ekomigrantebis
sacxovreblis problemaze axdens fokusirebas da berZnebis qonebrivi
sakuTrebis sakiTxi saerTod ar aris ganxiluli.

ირმა ინაშვილი :
“სამშობლო, ერი

და ენა ისე არ
გაგვინადგურები
ა, როგორც
თქვენ… არც
ქალთა
ქორწინებაზე
ვგიჟდებით
სიხარულით და
არც კაცის კაცთან
დაოჯახება
გვასხამს ფრთებს
(თქვენსავით)”.

რეაგირება

Business Name

ალ.ჭავჭავაძის №54,
მე-5 სად. მე-4 სართული.
ქ.თბილისი, საქართველო,
0179
ტელ/ფაქსი: (+99532) 2 22 00 16
ელ.ფოსტა: info@mdfgeorgia.ge
mdfgeo@gmail.com
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ციხისძირის ინციდენტის დროულ და ადეკვატურ გამოძიებასთან დაკავშირებით
განცხადებები სახალხო დამცველმა, საქართველოს ევანგელურ-ბაპტისტური
ეკლესიის მთავარეპისკოპოსმა, მუსლიმთა სამმართველომ, ბათუმისა და
ლაზეთის ეპარქიამ, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა აოსციაციამ და
ადამიანის უფლებების და სწავლების ცენტრმა (EMC) გააკეთეს. EMC-ის 18
აპრილის განცხადება აღნიშნულ ინციდენტს იმ ანტიმუსლიმური განწყობების
ბუნებრივ გაგრძელებად მიიჩნევს, რომელიც ბოლო დროს საზოგადოების
ცალკეულ ჯგუფებში შეინიშნება. ორგანიზაციის შეფასებით, “რელიგიური
ჯგუფების მიმართ გახშირებული დაპირისპირების გამო ნათელია, რომ ეს არ
წარმოადგენს მხოლოდ ერთ კონკრეტულ გადაცდომას.”

qonebrivi davebi
sofel dicis
mkvidrebi da indoelebi

სოფელ
არცევის
მკვიდრები
და
ინდოელები

“kviris palitris” 15
aprilis statia “gadaxriokebul
dics
indoelebi
daepatronen” saTaurSive Seicavs neგატიურ კონოტაციას. პუბლიკაციაში
ვხვდებით როგორც სტერეოტიპებს - “romeli

მაესტროს 19 აპრილის
“ახალ ამბებში” კონფლიქტი სოფელ ქვემო
არცევის მცხოვრებლებსა და უცხოელ
ინვესტორს შორის ცალმხრივად, მხოლოდ
ადგილობრივების პრეტენზიების საფუძველზეა გადმოცემული.
სიუჟეტში მოცემულია
4 რესპონდენტის კომენტარი, რომელთაგან 2
ადგილობრივი მკვიდრია, 1 ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი,
1
მ ექან იზატო რი,
რომელიც დამკვეთის
სამუშაოს ასრულებს
და საერთოდ არ ფიგურირებს სამუშაოს
დამკვეთის - ინდოელი
ინვესტორის პოზიცია.

indoelebi? Savebi da
wverianebi, rom arian”,
ასევე სიძულვილის ენას:
“ sulac,
rom
Tavi

daixocon, mag miwaze
ar gavaxaebT” (sofel
di ci s
mcx ov re bi).
სტატიაში არის ასევე
დაუსაბუთებელი პარალელები საომარ ვითარებასთან, რაც ასევე
სიძულვილის გაღვივებას
უწყობს ხელს:

ოსებს გადაურჩა,
ახლა ჩვენებმა ინდო ელებს მიჰყიდეს, მაგრამ
როგორც ოსებთან ომისას
არ დავტოვე სოფელი, არც
ახლა ვარ ამ მიწის მიმტოვებელი, ეს ადგილები
ჩვენი სისხლით არის
შენარჩუნებულიო!” (გურა
“რაც

მ დუღაძე, სოფელ დიცის
მკვიდრი).
ht t p:/ / www.kviris palit ra. ge/
m m a n a g e r . h t m l ?
view=edition&id=205

სტრი), კერძოდ, რა
ფართი იყო სარეზერვოდ გამოყოფილი ადგილობრივებისთვის საძოვრებად, რა ნაწილის
გასხვისება მოხდა და
რამდენად საკმარისია
ადგილობრივებისთვის
დარჩენილი ფართი.
გორის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელიც კი გიორგი ხიდაშელი სიუჟეტში ვარაუდებით საუბრობს: ”იჯარით არის გაცემული,
გული მიგრძნობს, გაყიდული”. პრობლემა მხოლოდ რესპონდენტების
ემოციური შეფასებებით არის გაშუქებული,
რაც კიდევ უფრო
ამძაფრებს ადგილობრივთა განწყობებს.
სიუჟ ე ტ ში ზო გ ჯერ
დაუსაბუთებელ პარაჟურნალისტი არც იმას ლელებსაც ვხვდებით:
უთითებს, ჰქონდა თუ
არა კონფლიქტის მეო- “ცოლ-შვილი მშიერი
რე მხარესთან დაკავში- დაგვეხოცება, თუ რუსერების მცდელობა და თის ბაზარი არ გაიხსრა მიზეზით არ არის ნება. ტანკებითაც რომ
წარმოდგენილი მათი შემოვდნენ, მაინც არ
პოზიცია. ამასთანავე შემოვუშვებთ.” (ლერი
ჟურნალისტს არც ფაქ- ელიური).
ტობრივი მონაცემები
აქვს გადამოწმებული ttp://www.myvideo.ge/?
ოფიციალურ ინსტან- video_id=2025355
ციებში (საჯარო რეე-

