mTavari mignebebi
25 აგვისტო -7 სექტემბრის პერიოდში
სხვადასხვა ნიშნით დისკრიმინაციამ
შედარებით იკლო. აღნიშნული
პერიოდში შემდეგი შემთხვევები იყო
საყურადღებო:




შუღლის გაღვივებას
საქინფორმის მთავარი
რედაქტორი მიმათავდა;
სიძულვილის ენას კი - მედიაკავშირ "ობიექტივის"
წამყვანი;
გაზეთი "ასავალ-დასავალი"
იეჰოვას მოწმეთა
რელიგიური ნიშნით
დისკრიმინაციას ახდენდა;









ქსენოფობიურ გამოხატვას
რესპონდენტები ძირითადად
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების
მიმართ მიმართავდნენ;
სხვა რესპონდენტებთან
ერთად ჰომოფიურ შეფასებებს
პარლამენტის ყოფილი ვიცესპიკერი მიმართავდა;
ხდებოდა სხვადასხვა საჯარო
პირთა სექსუალურ
ორიენტაციაზე
დაუსაბუთებელი აპელირება;
ანტიდასავლურ განწყობებს
მეტწილად მედია-კავშირი
"ობიექტივი" და მათი
რესპონდენტები აღვივებდნენ.

# 24, 25 agvisto-7
seqtemberi

SuRlis gaRviveba
saqinformi, 27 aprili
arno xidirbegiSvili, საქინფორმის მთავარი რედაქტორი: "ფაშისტები
[გულისხმობს უკრაინელ მებრძოლებს] უკვე საქართველოში არიან! ხვალ ისინი ჩვენს
სახლებში შემოიჭრებიან და მოხუცებს მკერდიდან გეორგიევსკისლენტიან დიდების
ორდენებს ჩამოგლეჯენ - ისე, როგორც დღეს ატერორებენ რუს ტურისტებს, რომლებიც
მალე საქართველოში აღარ იქნებიან! ჩაუსაფრდებიან ყველას, ვინც რუსულად
ლაპარაკობს და ვინც პრორუსად მიაჩნიათ, ყოველმხრივ შეურაცხყოფენ მათ, აწამებენ და
იძალადებენ მათ შვილებზე!..
ახალგაზრდა ქართველი ფაშისტები საშინლად დაამცირებენ თქვენს [პრეზიდენტ
მარგველაშვილის] ქალიშვილს - იმის გამო, რომ მოსკოვში ცხოვრობდა და სწავლობდა!
გაგისწორდებიან თქვენც - იმისათვის, რომ ერთხელ გაბედეთ და განაცხადეთ, რომ
რუსული ენა ქართული კულტურის ნაწილია! დიახ, დღეს ეს სახელის განთქმის მოსურნე
უიღბლო ერთი მუჭა ჯგუფია (სხვათა შორის, ნახევარი - არაქართული წარმოშობის!),
სააკაშვილმა 100 დოლარად ბითუმად რომ იყიდა და ჯოგად რომ ესხმის თავს ჩვენს
სტუმრებს. მაგრამ გაიგეთ - ფაშიზმი გაფართოვდება და თავისით არ შეჩერდება, ის უნდა
შეაჩერო, როგორც ეს ჩვენმა მამა-პაპებმა გააკეთეს!”
http://bit.ly/1uyLDQI
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Zaladobisken waqezeba
obieqtivi, Ramis studia, 6 seqtemberi
bondo mZinaraSvili, წამყვანი: „მე ვეთანხმები მაგას, გამოვიდეს ქუჩაში
(მოსახლეობა) და მოითხოვოს კატეგორიულად ნაციონალი დამნაშავეების დასჯა,
ჩაქოლვითაც კი...“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2407209

religiuri niSniT diskriminacia
asaval-dasavali, 25-31 agvisto
giorgi gigauri, ჟურნალისტი: "ამდენად, თბილისში ასე ერთ ღამეში აღმოცენდა
სახლის კედელზე კარგა გვარიანი სიდიდის აბრები, რომლებიც პოპულარიზაციას
უწევენ იეღოველთა სექტის შავ-ბნელ საქმიანობას!..
იეღოველთა ეს მიმდინარეობა არის კლასიკური ტოტალური სექტა!
giorgi gigauri,
ჟურნალისტი:
“იეღოველთა ეს
მიმდინარეობა არის
კლასიკური
ტოტალური სექტა!
ადამიანთა
ჯანმრთელობისთვის საშიში!
სულისთვის - საზიანო
და გამანადგურებელი!”

ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის - საშიში!
სულისთვის - საზიანო და გამანადგურებელი!..
მაშინ ადგებიან „ადვენტისტები“, „50-იანელები“, „სატანისტები“, გნებავთ „ლიდის და
ტარანის მოყვარულთა საზოგადოების“ წარმომადგენლები თავისუფლად გამოაკრავენ
თავ-თავიანთ სარეკლამო აბრებს ქვეყნის დედაქალაქში.
ამ იეღოველებს კერძო საკუთრებაში შეკრებას ვერავინ დაუშლის, მაგრამ სახლის
კედლებზე სარეკლამო ბანერები და აბრები გააკრან, ეს მართლა ნამეტანია!"

qsenofobia
obieqtivi, Ramis studia 27 agvisto
telmayurebeli: "20 წელზე მეტი გავიდა, ქართველები გაიქცნენ
საქართველოდან. დარჩენილ ქართველები შიმშილით ხოცავთ, უცხოელები შემოდიან,
უცხო ერები და საქართველოს იკავებენ. თქვენ კი ნატოს უბერავთ, ძაან გსურთ არა ამ
ხაფანგში მოხვედრა?"
http://www.myvideo.ge/?video_id=2400237

kviris qronika, 1-7 seqtemberi
gela nikolaiSvili, ადვოკატი: „საქართველოში, ევროპიდან და
ცივილიზებული ქვეყნებიდან ძალიან ცოტა ხალხი შემოდის. ძირითადად აფრიკული
ქვეყნებიდან - ნიგერიიდან, აზიის ქვეყნებიდან შემოდიან და ყოველ ნაბიჯზე
ვხედავთ, რომ აქ მათხოვრობენ, ან კრიმინალს სჩადიან, როცა საარსებო წყარო არ
გაგრძელება გვ. 3

გვ. 3

qsenofobia
აქვთ. ბაზრებშიც კი ჩანან ეს ადამიანები,

ძირითადად, არ იქნებიან ამერიკელები,

მიზერულ ხელფასზე მუშაობენ და

ან ფრანგები, ან გერმანელები...

ისედაც უმუშევარ მოსახლეობას იმ
პოტენციურ სამუშაო ადგილსაც
ართმევენ.“
obieqtivi, Ramis studia,
6 seqtemberi

ძირითადად ეს იქნებიან თურქები...
ისევე, როგორც აქამდე, ძირითადად
იყვნენ თურქები, რაც მე არასოდეს არ
მომწონდა და არც ეხლა მომწონს.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2406791

daviT Tarxan mouravi,
პატრიოტთა ალიანსი:
„ამ სასწავლო ცენტრებში [ნატოს]
მრწვთნელები და მასწავლებლები,

homofobia
kavkasia speqtri, 5 seqtemberi

vaxtang rCeuliS-

vaxtang rCeuliSvili, პარლამენტის ყოფილი ვიცე-სპიკერი: „ჩემს

vili, პარლამენტის

ახალგაზრდობაში იყო ესეთი ანეკდოტური შეკითხვა: უკანო კაცის სასქესო ორგანო

ყოფილი ვიცე-სპიკერი:

რო იყოსო და წინიდან დანაო, სად წაიწევდიო? გვერდში გავიდოდი თქვენი

“აი, ეს თუ არ ისწავლე და

დედაცო. აი, ეს თუ არ ისწავლე და თუ არჩევანი მაინც ისეთი გინდა, რომ ან დანას

თუ არჩევანი მაინც ისეთი

დაასკდე, ან კაცის სასქესო ორგანოს, ყოველთვის იქნები წაგებული, ან პიდარასტი

გინდა, რომ ან დანას

იქნები ან მკვდარი...“

დაასკდე, ან კაცის სასქესო

http://www.myvideo.ge/?video_id=2407211

ორგანოს, ყოველთვის
იქნები წაგებული, ან

kavkasia, speqtri, 28 agvisto

პიდარასტი იქნები ან

svimon masxaraSvili, ისტორიკოსი: "და კანის ფესტივალზე „ადელს“ ფილმს
მისცემ ორი ლესბოსელის სიყვარულზე მისცემ, თან რა ქვია არასრულწლოვანი
ლესბოსელის სიყვარულზე გადაღებულ ფილმს გაამარჯვებინებ - შენ ვეღარ აღზრდი
ვერცერთ ნაპოლეონს, ვაჟკაც კაცს ვეღარ აღზრდი... თურმე კაცობრიობის უმთავრესი
ტკივილი ორი ლესბოსელი, მეძავის ...
daviT aqubardia, წამყვანი: მეძავები არ იყვნენ, კაცო...
svimon masxaraSvili: ლესბოსელი თუა მეძავი როგორ არ არის?!"
http://www.myvideo.ge/?video_id=2401226

kviris qronika, 1-7 seqtemberi
lado sadRobelaSvili, მამული, ენა, სარწმუნოება: „ეს ის „თავისუფალი
ზონა“ არ არის, დედა ეკლესიას რომ ებრძვის? ეს ის „თავისუფალი ზონა“ არ არის,
მამათმავლების პროპაგანდას ხელს რომ უწყობს?“

გაგრძელება გვ. 4

მკვდარი...“

MDF & GDI

ara fobias ! #24

გვ. 4

homofobia
alia, 2 seqtemberi
giorgi razmaZe, დეკანოზი: "მაშინ აცხადებდნენ ჩვენი პარლამენტარები,
ტყუილად გეშინიათ ქორწინებები არ იქნება და თუ იქნება, ჩვენ პარლამენტს
ვტოვებთო. ახლა შევახსენებ ბესელიას, კობახიძეს და სხვებს სადაა პირობის
შესრულება? რატომ არიან ისევ პარლამენტში? მოხდა უკვე ეს ფაქტი, კაცი კაცთან
დაქორწინდა, ქალი-ქალთან, კაცი - პირუტყვთან. რატომ დუმან?"

სeqsualuri identobis dausabuTebeli
identificireba
asaval-dasavali,
25-31 agvisto

მისი ქართველობის გამო თუ
ავტორიტეტის გამო?!..

rezo amaSukeli, პოეტი: "მთელი
„კმარა“ ავადმყოფებისა და

მაგ ქორიძემ თავის ბებერ დაიკოს

ნაკლულებისგან იყო შედგენილი, ზოგს

მიხედოს, ის ურჩევნია!

სექსუალური გადახრები აქვს, ზოგს
სხვა ავადმყოფობა აწუხებს...

...ზვიად ქორიძე და ოლეგ პანფილოვი
ბებერი დაიკოები არიან!

და კიდევ რა ნიშნით მინიშნავს
მარგველაშვილი მე ზვიად ქორიძეს

თუმცა, მანამდე მინდა, მოვასწრო და

შეწყალების კომისიის თავმჯდომარედ?!

აკუკი მინაშვილს დანაპირები შევუსრულო

მორალის გამო, მისი ცხოვრების გამო,

- ვარდისფერი კალგოტკებით უნდა

მისი სექსუალური ორიენტაციის გამო,

ვარბენინო რუსთაველის გამზირზე!"

antidasavluri ganwyobebi
obieqtivi, Ramis studia, 25 agvisto
elizbar javeliZe, სახალხო კრება: "თუ შევხედავთ გლობალისტულ ჭრილში,
აღმოვაჩენთ, რომ საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც უნდა აღიგავოს დედამიწის
პირიდან, როგორც ეროვნებაც, და ამის უამრავი მაგალთია და ხდება არა მარტო
იარაღის ძალით ჩვენი დაპყრობა, არამედ, რაც საგანგაშოა და თავზარდამცემი, ხდება
დღეს უფრო დემოკრატიული ე.წ. დემოკრატიული პრინციპებით შემოდის ჩვენი
მეგობარი ამერიკა და აკეთებს იმას, რომ რაც ვერ გააკეთა რუსეთმა 150 წლის
განმავლობაში, 7 წელიწადში ახალგაზრდობა წაგვგვარა ჩვენ".
http://www.myvideo.ge/?video_id=2400673

გაგრძელება გვ. 5

გვ. 5

antidasavluri ganwyobebi
kavkasia, speqtri,
28 agvisto
svimon masxaraSvili, ისტორიკოსი:
"კაცი, რომ გმირად
გადააქცევს კონჩიტას და
თავს მოახვევს სხვას, ისეთ
კაცს ღირსება არ გააჩნია
და რატომ ვიძახი
სტალინისნაირი ტიპი,
რომ იდგეს პუტინის
ადგილას, ჩავიდოდა
ესპანეთში? იმიტომ, რომ
როდესაც ესეთი
გახრწნილი მეძავები
მართავენ იმ დასავლურ
საზოგადოებას და
ამკვიდრებენ ესეთ
ღირებულებებს...
პირდაპირ ვიტყვი:

სარწმუნოება? ჩვენი

ვთქვათ, ვინც ცხოვრობდა

სარწმუნოება ვის რა

ცოცხლობს და ვინც

ლახვარს სცემს გულში

ცოცხლობდა, დახოცეს

გამაგებინეთ

ისინი...

ხალხო?...ბოდიშით და
გათახსირებულობაა

ჩვენ შეგვიძლია

გაუპატიურებაა, თუ რა

განვიხილოთ ასეთი

არის ამ ათ მცნებაში ვერ

ქვეყანა იმ სტრატეგიულ

გავიგე? აი, ეს აგვიხსნან

პარტნიორად, რომელიც

ჩვენ დასავლელმა

ჩვენს ქვეყანაში

პარტნიორებმა ბატონო

დემოკრატიულ

ჩემო და მერე დანარჩენ

ღირებულებებს იმგვარად

ბევრ რამეში გავერკვევით

დაამკვიდრებს, როგორც

რა... თორემ არჩევანი რაც

მსოფლიო ცივილიზებულ

გარსევანმა და ერეკლე

ქვეყნებშია მიღებული?"

მეორემ გააკეთა, იგივე

http://www.myvideo.ge/?

არჩევანს

video_id=2400234

გაგვაკეთებინებენ, ოღონდ
იძულებით, ბატონებო."
http://www.myvideo.ge/?
video_id=2401597

kviris qronika, 1-7
seqtemberi

ანტიქრისტიანულ,
ანტირელიგიურ, მათ
შორის, ანტიისლამურ,

obieqtivi, Ramis
studia, 27 agvisto

ანტიუდაურ, აი, ასეთი

bondo mZinaraS-

უღმერთო აზროვნების

vili, წამყვანი: "კი,

დამკვიდრება იწვევს რას?

ბატონო, არც ჰუსეინი იყო

იმას, რომ ჯარისკაცი

ფრთაშესხმული

ხვალ ჯარისკაცად არ

ანგელოზი. არც კადაფი

გევარგება"...

იყო ამგვარი და არც

http://www.myvideo.ge/?
video_id=2401226

ასადია, მაგრამ ჩვენ
ვიცოდით, რა პირობებში

obieqtivi, Ramis
studia, 30 agvisto
telemayurebeli
[სატელეფონო ჩართვა]:
"რა არ მოსწონთ
[დასავლეთს] ჩვენი? ჩვენი

ცხოვრობდნენ იქ
ადამიანები. ისევე
როგორც ჩრდილოეთ

Tengiz kitovani,
თავდაცვის ყოფილი
მინისტრი: “ყველაფერი
ნათელია, ნაციონალურმა
მოძრაობამ, ანუ ამერიკამ
და მასონებმა დაღუპა
როგორც ქართველები, ისე
უკრაინა. ასე, რომ
პუტინმა კი არა,
ქართველმა ხალხმა უნდა
დაკიდოს სააკაშვილი
კვერცხებით იმისთვის,
რაც ამ ქვეყანას დამართა.“

კორეაში ვიცით, რა
პირობებში ცხოვრობენ
ადამიანები ხომ?.. მივიდა
იქ [ამერიკა] და ასე

გაგრძელება გვ. 6

bondo mZinaraSvili, წამყვანი:
"მივიდა იქ [ამერიკა] და
ასე ვთქვათ, ვინც
ცხოვრობდა ცოცხლობს
და ვინც ცოცხლობდა,
დახოცეს ისინი.”

antidasavluri ganwyobebi
kavkasia, speqtri, 5 seqtemberi
zviad CitiSvili, ბიზნესმენი: „მე მგონი ჩვენ არავის დახმარებაც არ გვინდა, არც
ამერიკელების და არც ევროპელების...
მაგრამ თქვენ კარგად დაინახეთ რო უკრაინაში რა ხდება?!.. ერთი ოჯახი
გადაგვამტერეს ერთმანეთზე და ერთმანეთს ეხლა ვკლავთ, ვჟლეტავთ... და ესენი,
კიდე გვიყურებენ შორიდან და ექსპერიმენტებს ატარებენ, აბა, რომელი იარაღი, რა და
როგორ გამოიყენონ...“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2407212

obieqtivi, Ramis studia, 4 seqtemberi
telemayurebeli: "დემოკრატია კი არ შემოაქვს ამერიკას ქვეყნებში, ამერიკას
შემოაქვს თავისი ჰეგემონია და თავისი უფროსობა და ეს არ არის დემოკრატია, რომ
ხალხს არაფერს არ ეკითხებიან და ისე წყვიტავს მთავრობაც და ამერიკაც ყველაფერს.
წვრთნები კი არ ტარდება ხალხო, ომი იწყება, ომი. სირცხვილია, ნატოს ერთი
დამპალი სიტყვა, ნატოს გულისთვის რო ჩვენ საქართველო აღარ გვექნება... რაც
ამერიკამ დამპალმა შემოაბოტა ჩვენს ქვეყანაში, როგორც ყველგან აბოტებს და სპობს
იქაურობას, უკრაინა მოსპო ევროპამ და ამერიკამ. ეხლა ჩვენ ვდგავართ რიგში.”
http://www.myvideo.ge/?video_id=2406660

obieqtivi, Ramis studia, 4 seqtemberi
telemayurebeli: „2008-ში რუსეთი რომ შემოიჭრა ჩვენთან, ჩვენი ნებართვით,
ჩვენ გავუღვივეთ მაგის და... ამერიკელებმა ასე განაცხადეს სიტყვა-სიტყვით: ჩვენ
მზად ვართ დავიცვათ ბაქო-ჯეიჰანის ნავთობსადენიო, თორემ ქართველი ხალხი
დავიცვათო, არ უთქვიათ მაგათ.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2406668

interpresniusi, 3 seqtemberi
elguja SavaZe, მთიელთა კავშირი: "ნატო-მ ფაქტიურად, აღშფოთებისა და
შეშფოთების გარდა არაფერი სიკეთე არ მოუტანა ქვეყანას... დავკარგეთ
ტერიტორიები, გვეკარგება ქვეყანა, გაღარიბდა მოსახლეობა, არაფერი სიკეთე არ
მოუტანია საქართველოსთვის ნატო-სთან ურთიერთობას"
http://www.interpressnews.ge/ge/regioni/295677-bathumshi-nato-s-satsinaaghmdego-erthkaciani-aqcia-gaimartha.html?ar=A
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