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31 მარტისა და 6 აპრილის პერიოდში შემდეგი სურათი გამოიკვეთა:

•

სიძულვილის ენა მწერალ ზურაბ ქარუმიძის (ელიზბარ ჯაველიძე,
სახალხო კრება; გაზეთი "ასავალ-დასავალი"), ნაციონალური
მოძრაობისა (რობერტ სტურუა, რეჟისორი; Geworld.ge) და
რესპუბლიკური პარტიის (ასავალ-დასავალი) მიმართ იყო
გამოყენებული; ძალადობისკენ მოწოდებას კი გაზეთი "ასავალდასავალი" ახდენდა;

•

ქსენოფობიურ გამოხატვასთან ერთად (გაზეთი"ასავალ-დასავალი", ვაჟა
ოთარაშვილი, პატრიოტთა ალიანსი; ალექსანდრე აბდალაძე,
არმენოლოგი) ეთნიკური წარმომავლობის დაუსაბუთებელი
იდენტიფიცირება კვლავ ნეგატიური კონოტაციის მატარებელი იყო
("ასავალ-დასავალი", სააგენტო "პირველი", ალექსანდრე აბდალაძე,
არმენოლოგი);
გაგრძელება გვ. 2

reagireba
Sinaarsi

MDF-ისა და TDI-ის საჩივარი
გაზეთ "რეზონანსის" წინააღმდეგ
5 მარტს მედიის განვითარების
ფონდმა, MDF და ტოლერანტობისა და
მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა, TDI
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას
გაზეთ "რეზონანსის" წინააღმდეგ
საჩივრით მიმართა, რომელიც 12
მარტს გამოქვეყნებულ სტატიას
"ჰოლივუდის ვარსკვლავები,
რომელთაც ჰომოსექსუალები სძულთ"
შეეხება.
MDF-ს და TDI-ს აზრით, სათაური
ლგბტ პირების მიმართ სიძულვილის
გაღვივებას უწყობს ხელს და
წარმოადგენს ჟურნალისტური ეთიკის
ქარტიის მე-7 მუხლის დარღვევას
დისკრიმინაციის წახალისების

დაუშვებლობის შესახებ. საჩივრის
თანახმად, გაზეთმა ასევე დაარღვია
ქარტიის პირველი მუხლი (სიზუსტე),
რადგან სტატიის შინაარსი სრულად არ
შეესაბამება სათაურს და გვთავაზობს
იმ ადამიანთა თვალსაზრისსაც, ვინც
ლგბტ ჯგუფების უფლებების
დამცველად გვევლინება ან ვისი
დამოკიდებულებაც არ შეიძლება
შეფასდეს სიძულვილად.

11 აპრილს ჟურნალისტური ეთიკის
ქარტიამ აღნიშნული საჩივარი
შემდგომი განხილვის მიზნით
დასაშვებად ცნო.

სიძულვილის ენა

3

სპეკულაციები ლიტერატურული
ნაწარმოების შესახებ

3

ქსენოფობია

4

ანტიდასავლური განწყობები

5

რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაცია

7

პროზელიტიზმი და რელიგიური ნიშნით
დისკრიმინაცია სასწავლო
დაწესებულებებში

8

სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით
დისკრიმინაცია

9

სექსიზმი და გენდერული ნიშნით
დისკრიმინაცია

10

MDF & GDI
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•

•
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ანტიდასავლურ განწყობებს საჯარო
თანამდებობის (დიმა ჯაიანი, აფხაზეთის
განათლებისა და კულტურის მინისტრი) და
სასულიერო პირების (მეუფე იოანე, ქალაქ
რუსთავის მიტროპოლიტი), ასევე მედია
საშუალებების ("ასავალ-დასავალი",
საქინფორმი, geworld.ge, პირველი) მხრიდან
ჰქონდა ადგილი. საქინფორმი
მიზანმიმართულად ავრცელებდა არასწორ
ინფორმაციებს ევროკავშირთან
ინტეგრაციის ეკონომიკური ასპექტების
შესახებ;
ინტერნეტ-პორტალი "საქინფორმი"
ევროკავშირის მიერ უკრაინაში
საკონცენტრაციო ბანაკის აშენების შესახებ
არასწორი ინფორმაციის ტირაჟირებას
ახდენდა;
ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის შესახებ
რუსთავი 2-ის “პოსტ სკრიპტუმის”
სიუჟეტი უსაფუძვლოდ აკავშირებდა
საქართველოს მოქალაქე მუსლიმების
აღმსარებლობის უფლების რეალიზაციას
მეზობელი სახელმწიფოს - თურქეთის მიერ
თავსმოხვეულ ვალდებულებასთან;
რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციას
კვლავ სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ
ევანგელურ-ბაპტისტური ეკლესიის
ეპისკოპოსის - რუსუდან გოცირიძის
დაჯილდოვების გამო ჰქონდა ადგილი
(ელიზბარ დიაკონიძე, დიაკონი).
აღნიშნული რესპონდენტის მხრიდან
საბავშვო ბაღებში რელიგიური
პროზელიტიზმის შენარჩუნების
აუცილებლობაზე აპელირება და სხვა
სარწმუნოების ბავშვების რელიგიური
ნიშნით დისკრიმინაცია ხდებოდა;
სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით
დისკრიმინაცია ანტიდისკრიმინაციული

კანონის კონტექსტში (გურამ
ფალავანდიშვილი), ასევე პრემიერის
საკონსტიტუციო ინიციატივასთან
მიმართებით - ოჯახის დეფინიცია
მხოლოდ ქალის და მამაკაცის ერთობით
შემოიფარგლოს - იჩენდა თავს (ასავალდასავალი; ელიზბარ ჯაველიძე, სახალხო
კრება). ევროპასთან ინტეგარციის
კომიტეტის თავმჯდომარის (ვიქტორ
დოლიძე) მხრიდან კი ლგბტ პირები
შემდეგი ტერმინით "ბუნების წინააღმდეგ
რომ წავა ადამიანი და ამგვარ ცხოვრების
წესს აირჩევს" იყვნენ მოხსენიებული;

•

წინა პერიოდთან შედარებით
მნიშვნელოვნად იმატა სექსისტურმა ენამ
და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციამ.

პოზიტიური გაშუქების მაგალითები:

•

ასურელი თანამოქალაქეებისათვის
სახალხო დამცველის მილოცვა
"ინტერპრესნიუსმა" და "ნეტგაზეთმა"
გააშუქეს (1 აპრილი);

•

დუხაბორების ყოფის შესახებ სიუჟეტი
ტელეკომპანია "იმედის" გადაცემა
"პანორამამ" მოამზადა (6 აპრილი);

•

ტრანსგენდერის საერთაშორისო დღის
აღნიშვნასთან დაკავშირებით
საქართველოში შექმნილი სირთულეების
შესახებ მასალა "ნეტგაზეთმა" მოამზადა (1
აპრილი);

•

"ნეტგაზეთმა" გამოაქვეყნა (5 აპრილი)
რელიგიის თავისუფლებასთან
შეუთავსებელი ევროსაბჭოს რეზოლუციის
პროექტის გამო 10 არასამთავრობო
ორგანიზაციის მიმართვა საქართველოს
საპარლამენტო დელეგაციისადმი.

გვ. 2

გვ. 3

siZulvilis ena
asaval-dasavali, 31
marti – 6 aprili

elizbar javeliZe,
სახალხო კრება: "თუ ეს
ავადმყოფი ქარუმიძე
ელჩად მაინც დანიშნეს, ესე
იგი, რესპუბლიკელებმა
ღარიბაშვილს აჯობეს!.. მე
კიდევ, მომკალით და არ
მჯერა, რომ ირაკლი
ღარიბაშვილი - ეს სულით
ხორცამდე ქართველი კაცი,
ასეთი არარაობის
საქართველოს ელჩობაზე
დათანხმდეს!"
giorgi gigauri, ჟურნალისტი: "ეს სამარცხვინო

საქციელი მთელ „ქართულ
ოცნებას“ თანაბრად
ეკუთვნის, მაგრამ, ამ
შემთხვევაში, მაინც
განსაკუთრებით
აღსანიშნავია ქართველთმოძულეობით გამორჩეული
რესპუბლიკელების
„ღვაწლი“!

GEWORLD.GE ,1 აპრილი
robert sturua,

რეჟისორი: „ნეტავ, რა
ჯიშის ადამიანები იცავენ
ჩვენ საყვარელ სააკას?
მკვლელს, უვიცს, გახრწნილს, ფლიდს, ჭკუათხელს,
უტიფარს, ქურდს, ბოღმას,

ქლესას, გადაჭრი და ჩირქიან
სხეულში ამბიციების მატლების გარდა არაფერს ნახავ!“..
http://www.geworld.ge/ViewGE.php?G=9815

daviT mindiaSvili,
ჟურნალისტი: „რაც შეეხება
ელექტროშოკს, შენი [ნუგზარ
წიკლაური] წონის ღორი
იპოვე სადმე (არ გაგიჭირდება) და იმას მიადე ელექტროშოკი ერთხელ და ნახავ,
რა დღეში ჩავარდება. ღორს თუ ვერ ნახავ, გივი
თარგამაძეზე ჩაატარე
ექსპერიმენტი“...
http://geworld.ge/View.php?ArtId=5773

Zaladobisken mowodeba

soso jaWvliani,
ქართული ოცნება: "ეს [ლაშა

asaval-dasavali, 31 marti – 6 aprili

ბუღაძე] წმინდანის
გამათახსირებელი არარაობა მე
მიწოდებს ოდიოზურ
პიროვნებას?!..

"სანამ გადაგვწვავს, გააგორეთ [მიხეილ სააკაშვილი]!"

spekulaciebi literaturuli nawarmoebis Sesaxeb
ზურაბ ქარუმიძის ლიტერატურულ ნაწარმოების „მელია-ტულეფია: Fox-Trot“-თან
დაკავშირებული სპეკულაციები გაზეთ "ასავალ-დასავალში" როგორც თავად ზურაბ
ქარუმიძეს, ასევე ყველა იმ მწერალსა თუ საზოგადო მოღვაწეს შეეხო, ვინც აღნიშნულ
თემასთან დაკავშირებით გაზეთის სარედაქციო პოლიტიკისათვის მიუღებელი მოსაზრება
გამოხატა (რატი ამაღლობელი და მისი "დობილი", ბერწი კრუხქათამა
ლაშა ბუღაძე;
"ყველა ლიბერასტი და სოროსელი ალქაჯი ამოღოღდა სოროდან"; „მწერლად“
თვითაღიარებული პედარასტები, სოროსის აშმორებული ჭაობის თვითგანაყოფიერებაში
დახელოვნებული ჰერმაფროდიტი ბაყაყები და მათი „მიშავიზიები“!"; "ნაცები და
ნაცმიდრეკილი ლიბერასტები"; "ლიბერასტული სექტა"); მათ შორის პენ-ცენტრს,
რომელმაც ამ თემასთან დაკავშორებით ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას საჩივრით
მიმართა და რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს ("ქართველთმოძულე რესპები").

soso jaWvliani, ქართული ოცნება: "ეს [ლაშა ბუღაძე] წმინდანის
გამათახსირებელი არარაობა მე მიწოდებს ოდიოზურ პიროვნებას?!..
ეს ბუღაძეები, ქარუმიძეები, ბურჭულაძეები საიდან იკვებებიან, ხომ ვიცით? ეს
ნაძირლები სწორედ ქართული სიწმინდეების, სულიერების,
მართლმადიდებლობის, დედა-ეკლესიის გათახსირებაში იღებენ ფულს! ესენი
არიან ალენ დალესის იდეოლოგიური ნაბიჭვრები და მისი უბინძურესი
დოქტრინის აღამასრულებლნი!"

ეს ნაძირლები სწორედ
ქართული სიწმინდეების,
სულიერების,
მართლმადიდებლობის, დედაეკლესიის გათახსირებაში
იღებენ ფულს! ესენი არიან ალენ
დალესის იდეოლოგიური
ნაბიჭვრები და მისი
უბინძურესი დოქტრინის
აღამასრულებლნი!"
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qsenofobia
asaval-dasavali, 31 marti - 6 aprili
giorgi gigauri, ჟურნალისტი: "ზვიადის საქართველოში ქართულ მიწაზე ინდოელები,
ჩინელები და პაკისტანელები მონურად ვერ ამუშავებდნენ ქართველებს!"

rezonansi, 4 aprili
vaJa oTaraSvili, პატრიოტთა ალიანსი: „არ მახსოვს საქართველოს ისტორიის
მანძილზე, რომელიმე ჩვენს მეზობელ მოსაზღვრე სახელმწიფოს ჩვენთვის სიკეთის ლაშქარი
გამოეგზავნა... ამიტომ ჩვენ ყველაფრისთვის მზად უნდა ვიყოთ - საფრთხე გველის როგორც
რუსეთისგან, სომხეთისგან, ასევე თურქეთისგან და აზერბაიჯანისგან.“

eTnikuri warmomavlobis dausabuTebeli
identificireba
asaval-dasavali, 31 marti - 6
aprili
giorgi gigauri, ჟურნალისტი:
"და ეს ყველაფერი 25 მარტის საღამოს
დააგვირგვინა კიევში მოკალათებულმა
მიხეილ ტერ-სააკიანცმა... ნაცების მიერ
„პადოშასთვის“ დროებით განათხოვრებული მაია ტეროგანოვა (ორჯონიკიძე)!"
aleqsandre abdalaZe არმენოლოგი: "მიხეილ ტერ-სააკიანცი, აბა, რის ტერსაკიანცია, ალექსანდრე ხატისოვისა და
აღასი ხანჯიანის ოცნება არ გაესიგრძეგანებინა! აკი, ამიტომაც სურდა, დედაქალაქის ქუთაისში გადატანა!

კიდევ კარგი, ტერ-სააკიანცის სომხურ ოცნებას
ქართული ოცნება დაუპირისპირდა და დროზე
ავალაგეთ ეს უბედურება!...

pirveli, 5 aprili
სააგენტომ გამოაქვეყნა ფეისბუკის კომენტარები მსახიობ დუტა სხირტლაძის სატელევიზიო გადაცემასთან დაკავშირებით და ერთ
-ერთი ასეთი დისკრიმინაციული კომენტარი
"დუტა, ქართველობაზე ნუ ლაპარაკობ, შე
საყურიანო" მასალის სათაურად გამოიტანა,
რაც სარედაციო პოზიციის გამომხატველია.
„სხირტლაძე დედის გვარი ყოფილა,თვითონ
კი ვალიცკია თურმე და რა ქართველობაზე
ლაპარაკობს, მით უფრო რა ქართველობის
დაკარგვაზე?!"
http://pia.ge/show_news.php?id=10180&lang=geo

Turqofobia
kavkasia, barieri, 1 aprili
soso manjaviZe: “აქ თურქეთია, თურქეთი, რომელიც ასევე საშიშია.“
http://www.myvideo.ge/?video_id=2302394

asaval-dasavali, 31 marti 6 aprili
giorgi gigauri, Jurnalisti: "ზვიადის საქართველოში თურქები ვერ
იგრძნობდნენ თავს აჭარის ბატონ-პატრონად!"

გვ. 4

გვ. 5

antidasavluri ganwyobebi
praim taimi, 31 marti
dima jaiani, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი: “რომ მეუბნებიან,
ჟვანია „პედერასტიაო“, დამიმტკიცონ ეს... მე ერთხელ ვთქვი და ახლაც გეტყვით, თუ
პედერასტობაა საჭირო საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გასაწევრიანებლად

მაშინ მე,

დიმა ჯაიანს, ჩემს ცხოვრებაში არ მომინდება ნატოში შესვლა. მე ვარ ვაჟა-ფშაველას ქვეყნის
შვილი. თუ გადაგვარების გზაზე დაყენებაა საჭირო, მაშინ არც ნატო მინდა და არც ევროკავშირი".

meufe

ioane,

ქალაქ

რუსთავის

მიტროპოლიტი: "როგორც ჩვენ დავიჩაგრეთ

გლობალიზაციის შედეგად ასევე დაიჩაგრნენ სერბები. ჩვენ იქ სერბებს გამოვუცხადეთ
სოლიდარობა და რუსები არაფერ შუაში არ იყვნენ. ფილმი ეხებოდა ნატოს ჯარების მიერ
სერბეთის ქალაქების დაბომბვას, მშვიდობიანი მოსახლეობის ხოცვას, ბელგრადში და სხვაგან."

obieqtivi, Ramis studia, 1 aprili
სატელეფონო ჩართვა: “რაც დაიმსახურაო ამ ღვთის მებრძლმა ობამამო და ამ მუსლიმანმაო და
ჰომოსექსუალისტმაო, ის მიიღოო და რა გვიკვირს, ვერ გავიგე, რომ გაჰყვიროდნენ ეს ბუში და
ფულე და მაიმუნები და კაცს რომ ჰგავს ის ეშტონი, აი, ეს მიიღეს, რაც დათესეს, მოიმკეს.“

soso

zaaliSvili,

წამყვანი: „საქართველო ყოველთვის ევროპულ ღირებულებებზე

იყო, თუმცა თავად ევროპამ დაიწყო ამ ფასეულობების დაკარგვა. ევროპაში ამ ულტრალიბერალურმა აზროვნებამ, სწორედ, გაანადგურა ევროპული ტრადიციული ფასეულობები და ამის
შედეგია ის, რაც ხდება დღეს მსოფლიოს პოლიტიკაში.“

asaval-dasavali, 31 marti 6
aprili
dito CebiniZe, ჟურნალისტი: "დიახ,

ხელშეკრულების სანაცვლოდ, მამათმავლობის
დოქტრინის მიღებას არ გვავალდებულებდეს".
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=5787

მკვდარია ჩემი ქვეყანა და სად შეჩურთავენ მას პუტინის ევრაზიულ ბადეში თუ ევროამერიკულ გეი-კლუბში, უკვე სულერთია!"

GEWORLD.GE , 3 aprili
dimitri lorTqifaniZe, დემოკ-

GEWORLD.GE, 2 aprili
dimitri moniava ჟურნალისტი:
“ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ, რომ ევროკავშირის
ჩინოვნიკების გაბრაზების შიშით, პარლამენტარების ნაწილი შეეცდება, ეს ინიციატივა
[საკონმდებლო ინიციატივა კონსტიტუციაში
ქალის და კაცის ქორწნების აღიარების
შესახებ] დაბლოკოს".
http://geworld.ge/View.php?ArtId=5777

GEWORLD.GE , 3 aprili
guram falavandiSvili: "ბატონო შტეფან ფულე, მითი სწორედაც ისაა, რომ თითქოს
ევროკავშირი ჩვენ, მასთან ასოცირების

რატიული საქართველოს მერობის კანდიდატი:
„ბოდვა, თითქოს ჩვენი მთავარი მიზანი არის
ევროატლანტიკური სტრუქტურები,
საბოლოოდ უნდა დასრულდეს.“
giorgi germaniZe, გლობალური ტენდენციების კვლევის ინსტიტუტი: „ევროკავშირთან
ასოცირების ეკონომიკური ნაწილის ხელმოწერა
არაფრით შეიძლება. ეს ნიშნავს უპირობო შესვლას ამ ორგანიზაციაში, რაც იქნება
დამღუპველი ჩვენი ეკონომიკისთვის.”
“..ამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია,
ცალკეული სუბიექტები რომ ებრძვიან
ეკლესიას, სამღვდელოებას, ეროვნულ
მენტალიტეტს და
გაგრძელება გვ. 6

dima jaiani,
აფხაზეთის
განათლებისა და
კულტურის
მინისტრი: “თუ

პედერასტობაა
საჭირო
საქართველოს
ევროკავშირსა და
ნატოში
გასაწევრიანებლად
მაშინ მე, დიმა
ჯაიანს, ჩემს
ცხოვრებაში არ
მომინდება ნატოში
შესვლა...
თუ გადაგვარების
გზაზე დაყენებაა
საჭირო, მაშინ არც
ნატო მინდა და არც
ევროკავშირი".
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antidasavluri ganwyobebi
დასაწყისი გვ. 5
ფასეულობებს, ეს ხომ შემთხვევით არ

saqinformi, 1 aprili

ხდება?!.. რაც უფრო დავუახლოვდებით

ნორვეგიელი გეების, ლესბოსელების და
ტრანსგენდერებისთვის საკმარისი არ არის

ევროპას, ბუნებრივია, მით უფრო ღია
შეტევები განხორციელდება ეკლესიაზე,
სულიერებაზე, მენტალობაზე და ზოგადად,
ყველაფერზე, რაც შენი ეროვნული
იდენტობის მთავარ განმსაზღვრელ ფაქტორს
წარმოადგენს.“
levan CaCua, პოლიტპატიმრის სტატუსით
გათავისუფლებული პირი: “ევროინტეგრაციის
ეს ყბადაღებული პროცესი საქართველოში, შეიძლება ითქვას, ჩუმი დივერსიის სახით
მიმდინარეობს... ხელისუფლება,
ფაქტობრივად, საზოგადოების გვერდის
ავლით აწერს მასზე ხელს. აქედან
გამომდინარე, პირდაპირ ვამბობ: ეს ხელშეკრულება არალეგიტიმურია".
http://geworld.ge/View.php?ArtId=5784

თავისი არატრადიციული ფასეულობების
პროპაგანდა მრავალრიცხოვან გეიაღლუმებზე, რომლებიც რეგულარულად
ტარდება ევროპის უმსხვილეს ქალაქებში.
ამიტომ გეი-მოძრაობის მოზრდილმა
აქტივისტებმა გადაწყვიტეს, ამგვარ
ღონისძიებებში თანდათან... საკუთარი შვილები მოიზიდონ!
ამაში ცოტა ხნის წინ დარწმუნდნენ ქალაქ ბერგენის მცხოვრებნი, რომლის ქუჩებში
სატვირთო მანქანამ ჩაიარა ბავშვებით. მათ
ტრანსპარანტები ეკავათ, რომლებიც
ერთსქესიანი ქორწინების ჰომოსექსუალურ
ფასეულობათა პროპაგანდას ეწეოდა.
http://saqinform.ge/index.php?
opion=com_content&view=article&id=18348:2014-04-01-0726-17&catid=100:sazogadoeba&Itemid=396#ixzz2xiTr8bhI

pirveli, 2 aprili
sergei glazovi, რეგიონული ინტეგ-

saqinformi, 4 aprili

რაციის საკითხებში რუსეთის პრეზიდენტის

სპეციალურად ევროქართველებისათვის:
„ევროკავშირში ბალტიის ქვეყნების
ინტეგრაციის შედეგები“. წაიკითხეთ ეს, სანამ
ევროკავშირში შეხვიდოდეთ!

მრჩეველი: „არადა, ევროკავშირთან ასოცირება
საქართველოსთვის იმას ნიშნავს, რომ
ქართული ეკონომიკა უკიდურესად მძიმე და
უპერსპექტივო სიტუაციაში დარჩება: ევროკავშირს ხომ საქართველოსგან მხოლოდ პოლიტიკური მორჩილება სურს. ევროკავშირი
საქართველოს რუსეთთან ბრძოლის პლაცდარმად განიხილავს, იგივეს ფიქრობს ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატოს სხვა წევრების ჩათვლით. საქართველოზე აშშ-ის
კონტროლის პოლიტიკა მხოლოდ იმაში
გამოიხატა, რომ დიდი ფული მისცეს ქართულ
სამართალდამცველ ორგანოებს, მაგრამ
ეკონომიკის გასავითარებლად არაფერი არ
კეთდებოდა.“
http://pia.ge/show_news.php?id=9726&lang=geo

დამოუკიდებლობის მოპოვების და ევროკავშირში შესვლის შემდეგ ბალტიის ქვეყნებმა მთელი თავისი ეკონომიკური პოტენცი
ალი დაკარგეს და განვითარების დონით ევრო
კავშირის წევრ ქვეყნებს შორის ბოლო ადგი
ლებზე აღმოჩნდნენ... ბალტიის ქვეყნები
ინფლაციასა და ჩრდილოვან ეკონომიკაში
ევროკავშირის ლიდერები გახდნენ... სოფლის
მეურნეობა დაეცა, კვების პროდუქტები,
ყოველდღიური მოთხოვნის
საგნები და წამლები გაძვირდა... მკვეთ-რად
გაიზარდა უმუშევრობა, საბიუჯეტო
დეფიციტი და სახელმწიფო ვალი...

saqinformi, 1 aprili
ინგლისსა და უელსში ძალაში შევიდა კანონი

ბალტიის ხალხები ჩუმად, მაგრამ განუხრელა
დ ითქვიფებიან ევროკავშირის ქვეყნებში...

გეი-ქორწინების შესახებ! საქართველო - წინ,

ევროკავშირში შესვლა იწვევს წარმოებების და

ევროპისაკენ!

ხურვას, საქონლის ამოხოცვას, ბაღ-

http://saqinform.ge/index.php?
option=com_content&view=article&id=18356:2014-04-01-11-2131&catid=100:sazogadoeba&Itemid=396#ixzz2ynzD36IW

ვენახების გაჩეხვას - ევროკავშირი თავის
ახალ წევრებს გასაღების ბაზრებად აქცევს,

გვ. 6

გვ. 7

antidasavluri ganwyobebi
ამცირებს რა იქ მრეწველობას და სოფლის მეურნეობას!... ევროკავშირის მოთხოვნით,
საბერძნეთში დღეს თითქმის არ არსებობს მებამბეობა და გემთმშენებლობა, ხოლო გლეხებმა ვენახები გაჩეხეს და ხელი მოაწერეს პირობას - სამუდამოდ თქვან უარი ყურძნისა
და ზეთისხილის მოყვანაზე!.. ევროკავშირის მოთხოვნით, ლატვიაში დაიხურა ყველა
შაქრის ქარხანა... ევროკავშირის მოთხოვნით ესტონეთში დახურეს ქარხნები, შემცირდა
ელექტრონერგიის გამომუშავება, საგარეო ვალი 17 მლრდ ევროა; პოლონეთში
ლიკვიდირებულია ქვანახშირის წარმოება... "
http://saqinform.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=18402:2014-04-04-08-0325&catid=109:arno&Itemid=538#ixzz2yBx9s2QG

ukrainis movlenebi
ინტერნეტ-პორტალმა "საქინფორმმა" რუსულ წყაროებზე დაყრდნობით, საბჭოთა არქივებიდან რამდენიმე მასალა გამოაქვეყნა, რომელშიც უკრაინელები ფაშისტებად არიან
მოხსნიებული, ასევე ინფორმაცია, ყოველგვარი წყაროს იდენტიფიცირების გარეშე,
თითქოს ევროკავშირი უკრაინაში თურქული კომპანიის მონაწილეობით პოლიტიკური
პატიმრებისთვის საკონცენტრაციო ბანაკებს აშენებს. მასალას თან ერთვის ნაცისტური
საკონცენტრაციო ბანაკის ფოტო.
http://saqinform.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=18407:2014-04-04-09-5559&catid=102:samartali&Itemid=473#ixzz2yBw0ebNd

religiuri niSniT diskriminacia
rusTavi 2, post skriptumi, 6 aprili
სიუჟეტი, რომელიც ბათუმში მუსლიმთა სალოცავის აშენების თემას შეეხება, ფაქტების
არასწორ ინტერპრეტირებას და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ახდენს.
მართალია, სიუჟეტის დასაწყისში ხოჯა ქემალ ცეცხლაძე საუბრობს იმ პრობლემების
შესახებ, რაც მრევლს ბათუმში არასაკმარისი სალოცავი სივრცის გამო ლოცვის მხრივ
ექმნება, რასაც ქუჩაში პარასკევის ლოცვის ვიზუალური სცენაც ასახავს, მაგრამ სიუჟეტის
მეორე ნაწილში ჟურნალისტი ავითარებს აზრს, თითქოს მეჩეთის მშენებლობა საქართველოს მოქალაქე მუსლიმების საჭიროება კი არ არის, არამედ მეზობელი სახელმწიფოს თურქეთის მიერ თავსმოხვეული ვალდებულებაა.
ბათუმში არასაკმარისი სალოცავი სივრცის გამო არსებულ პრობლემას ჟურნალისტი
დაუსაბუთებლად აბამს მთიანი აჭარის ერთ-ერთ სოფელში დაცარიელებულ სალოცავს,
რასაც კადრებით და სინქრონით მანიპულირება მოსდევს. კერძოდ: ჟურნალისტის (თეა
ადეიშვილი) დაუსაბუთებელი განზოგადება - თითქოს "სოფლებში, სადაც ისლამი უფრო
მყარია, ვიდრე ქალაქში, სწყინთ, რომ ძველი უნიკალური სალოცავები ინგრევა, ახლის
აშენება კი ქართველ მუსლიმებს მეზობელი თურქეთის ინტერესების გამო სურთ" - არა
სოფლის ადგილობრივი მცხოვრებლების სინქრონს, არამედ აკადემიური სფეროს ერთი
წარმომადგენლის კომენტარს ეფუძნება:
ramaz surmaniZe, ისპტორიკოსი, პროფესორი: "რატომ უნდა მოითხოვოს
მეზობელმა ქვეყანამ [თურქეთმა] ჩვენთან სამლოცველოს აშენება? თუ
სამლოცველო ასაშენებელია, ხალხი არის აქა, საზოგადოებაა, თუ მათ
სჭირდებათ, თვითონ ეს ხალხი ააშენებს და იქნება სამლოცველო".
სიუჟეტში დარღვეულია ქცევის კოდექის რამდენიმე მუხლი. დეტალური განცხადება
აღნიშნულ სიუჟეტთან დაკავშირებით იხილეთ "არა ფობიას!" შემდეგ ნომერში.
გაგრძელება გვ. 8

MDF & GDI

გვ. 8

ara fobias! # 7

religiuri niSniT diskriminacia
GEWORLD.GE, 2 aprili
elizbar diakoniZe, დიაკონი: „ეს ფაქტი [ევანგელურ-ბაპტისტური ეკლესიის
ეპისკოპოსის - რუსუდან გოცირიძის დაჯილდოება სახელმწიფო დეპარტამენტის ჯილდოთი] საშიშიც არის და ირონიის საფუძველსაც იძლევა. ობამას ჰგონია, რომ ჩვენი სულის
წარმწყმედის სიგელით დაჯილდოება აღიარებაა?..
ქართულ ჯარში მუსლიმანი მინახავს, მაგრამ არ მინახავს ევანგელისტ-ბაპტისტი, იეღოველი,
რადგან მათ სარწმუნოება ამას უკრძალავს. სწორედ ეს ფაქტი მაძლევს იმის საშუალებას, რომ
ეკლესიად არ ვაღიარო. სად წავა ქვეყანა, მეოთხედამდე მაინც რომ გაიზარდოს იმათი
რაოდენობა, ვინც იეღოველივით იაზროვნებს?“
http://geworld.ge/View.php?ArtId=5775

prozelitizmi da religiuri niSniT diskriminacia saswavlo
dawesebuebebSi
kviris qronika da GEWORLD.GE,
31 aprili
გაზეთმა "კვირის ქრონიკამ და ინტერნეტპორტალმა geworld.ge-მ გამოაქვეყნეს მასალა, რომელიც ბაგა-ბაღებში ხატების კუთხის გაუქმების გადაწყვეტილებას შეეხება.

ებს რტომ “რელიგია და კულტურა“. კლასში ტყუპი იბრაგიმოვები მყავდნენ. იცით,
როგორი მონდომებით სწავლობდნენ? აინტერესებდათ საგანი."

ადგილას, რაც მომავალში აუცილებ-

„თავისუფლების შეცნობის შესანიშნავი
მეთოდები აქვს ქართულ მართლმადიდებლურ აზროვნებას, უკეთესები, მერწმუნეთ, ვიდრე სკამზე დაბმა და მერე ახსნაა.
გადაეცით მავანთ ჩემგან, რომ ძალიან ბედნიერს გამხდიდნენ, თუკი მაგ სისტემის
დამნერგავნი დაიბამდნენ საკუთარ თავებს
სკამებზე, თანაც ისე, რომ ვეღარასოდეს
გათავისუფლებულიყვნენ.“

ლად მოგვცემს ცუდ ნაყოფს. აქვე

http://www.geworld.ge/ViewGE.php?G=9807

gia burjanaZe, ანტიკორუფციული კავშირი: "...მშობლებიც ადასტურებენ, რომ სხვა სარწმუნოების მიმდევარი ბავშვები უიშვიათესია ქართულ ბაღებში... არ გამოვრიცხავთ, რომ ეს მოქმედება არის შეგნებულად ჩადებული თესლი საჭირო

ავღნიშნავ, რომ ჩვენ საპატრიარქო
ჩავაყენეთ საქმის კურში... აქცენტირება და ფოკუსირება სააგენტოს თანამშრომლების მხრიდან იმაზე, რომ

sazogadoebrivi
moambe 31 marti

mauwyebeli,

სამლოცველო კუთხის არსებობით
ვიღაცას ვთრგუნავთ, არასწორია.

სახალხო დამცველის ანგაირიშის საფუძველზე
"მოამბემ" მოამზადა სიუჟეტი გურჯაანის რაი-

elizbar diakoniZe დიაკონი:

ონის სოფელ ჩუმლაყის სკოლაში რელიგიური

"მიხვდნენ, რომ სატანის მიმდევარი

მრწამსის გამო მოსწავლის

იანუსი, მოზრდილ და უფროსს თა-

ფიზიკური

ობაში ამას ვერ მოახერხებს... შესაძ-

სიუჟეტში არც სკოლის ადმინისტრაცია და არც

ლებელია ერთი-ორი იეღოველი, კა-

განათლების

თოლიკე ან მუსლიმანი იყოს ულახავენ უფლებას? მახსოვს, სკოლაში
ვასწავლიდი საგანს ჯგუფში, მაგრამ
დანარჩენ მართლმადიდებელ ბავშვ-

შეურაცხყოფის
სამინისტროს

სიტყვიერი და
ფაქტზე,

რასაც

ინსპექცია

არ

ადასტურებს.
http://1tv.ge/news-view/66464

გვ. 9

spekulaciebi religiur Temebze
kviris qronika, 31 marti

reportiori, 4 aprili

xaTuna
elbaqiZe,
ჟურნალისტი:
„ნაცები“ და მათი მხარდამჭერები ხშირად
აპელირებდნენ და ახლაც აგრძელებენ, რომ
საქართველოში მუსლიმანთა დევნა ხდებოდა. რამდენიმე შემთხვევის განზოგადებას
ცდილობდნენ, მაგრამ არ გამოუვიდათ.
რეალურად, საქართველოში თუ ვინმე
იდევნება, ისევ მართლმადიდებლები...
ყველაფერს თავი დავანებოთ, საქვეყნოდაა
ცნობილი „ნაცმოძრაობის“ ლიდერთა მიერ
საპატრიარქოზე, მაღალ მღვდელმთავრებსა
და თვით კათალიკოს-პატრიარქზე
ძალადობის არაერთი შემთხვევა.”

სააგენტო ავრცელებს მედია-კავშირ "ობიექტივის" დამფუძნებლის ინფორმაციას თითქოს 17 მაისს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის და მრევლის წინააღმდეგ პროვოკაციები და ქართული "მაიდნის" მოწყობა იგეგემება.
http://www.reportiori.ge/?menuid=3&id=22254

reportiori, 31 marti
elizbar javeliZe სახალხო კრება:
"როგორც კი გამოძიება დადებს დადასტურებულ მასალებს მკვლელობებზე თუ მილიარდების დატაცებაზე, მერე სააკაშვილს
ამერიკა კი არა, იეღოვაც ვეღარ დაიცავს!"
http://www.reportiori.ge/?menuid=2&id=21735

seqsualuri orientaciis niSniT diskriminacia
GEWORLD.GE, 2 aprili
elizbar diakoniZe, დიაკონი: “... ილია მეორემ ის თქვა, რომ ქვეყნის წინსვლასა და
აღმავლობას ეკლესია ხელს არ შეუშლის. ეს ნიშნავს ჯანსაღ წინსვლას და არა ჭაობში ჩაყოლას, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება გვთავაზობს სექსუალურად გაუკუღმართებული
ადამიანების აღლუმების ჩატარებით, მათ პრივილეგირებულ ფენად წარმოჩინებით.”
http://geworld.ge/View.php?ArtId=5775

GEWORLD.GE, 3 aprili
guram falavandiSvili პირი, რომელიც 2013 წლის 4 დეკემბერს ხანუქას
დღესასწაულზე პლაკატების ჩამოხევისა და ტრიბუნის დაზიანების გამო
ადმინისტრაციული წესით დააჯარიმეს): “და ისიც ნათელია თქვენთვის, რომ უცხო ქვეყნის
ღირებულება, რომლის მიღებისაც ჩვენ გვეშინია, არის მამათმავლობა...
თვალის ახვევა არის ის, რომ ანტიდისკრიმინაციულ ჩამონათვალში მართლა ვინმეს კანის
ფერით ან ეროვნებით და რასის კუთვნილების მიხედვით დაცვა კი არ არის საინტერესო,
არამედ, უბრალოდ, ამ ჩამონათვალში მამათმავლობის თანაბარი უფლებით, ანუ ბუნებრივ
ნორმად ჩასმა... როდესაც კანონში ჩაიხედავ და მას გაეცნობი, აღმოაჩენ, რომ აქ
მამათმავლობის დაცვაზე ამ კონტექსტში კი არ არის საუბარი, არამედ ის უკვე ბუნებრივ
ნორმადაა გამოცხადებული და მისი დისკრიმინაცია უკვე სხვა ბუნებრივი უმცირესობების
(რასა, სქესი, ეროვნება) უფლებების ტოლ-სწორად განიხილება.“
„...მამათმავლობის ბუნებრივ მოვლენად გამოცხადების დოქტრინა სწორედ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღებაშია და არა ერთსქესიან ქორწინებაში. ხოლო,
მაგალითად, იმავე ავსტრიაში რადგან ქორწინებას არ უშვებენ, ამ პრობლემას, უბრალოდ,
სამოქალაქო რეესტრში თანაცხოვრების ხელშეკრულების დარეგისტრირებით წყვეტენ.“
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=5787
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seqsualuri orientaciis niSniT diskriminacia
kviris qronika, 31 aprili

jaba xubua, ჟურნალისტი: "ერთხელ
და სამუდამოდ დამშვიდდება ჩვენი სა-

viqtor doliZe, ევროპასთან
ინტეგრაციის
კომიტეტის
თავმჯდომარე:

“არავის აქვს
უფლება, რომ მისი
პირადი
შეხედულებების,
თუნდაც ბუნების
წინააღმდეგ რომ
წავა ადამიანი და
ამგვარ ცხოვრების
წესს აირჩევს, მის
წინააღმდეგაც
ნებისმიერი
ძალადობა უნდა
იყოს აღკვეთილი".

xaTuna
elbaqiZe,
ჟურნალისტი:
“ადამიანის ყველა უფლება ერთში - სექსუალურ უმცირესობათა უფლებებში გააერთიანეს და ისტერიულად იცავდნენ გეებისა და ლესბოსელთა უფლებებს, თითქოს დასაცავი სხვა არავინ და არაფერი
იყოს ქვეყანაში."

asaval-dasavali, 31 marti 6
aprili
giorgi gigauri, ჟურნალისტი: ‘’ასავალ-დასავალიზაციის” წარმატებად მიმაჩნია ისიც, რომ პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 28 მარტს, მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, საქართველოს კონსტიტუციაში შევიტანთ ცვლილებას, რომლის
მიხედვითაც, სახელმწიფო ოჯახად მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის შეუღლებას
ცნობსო!.. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მალე
საქართველოში კონსტიტუციის დონეზე
აიკრძალება ერთსქესიანთა ქორწინება!..
ასავალ-დასავალი“ „ვარდოვანცისფერი“
უბედურებისგან იცავს დედა-სამშობლოს, დედაეკლესიასა და მშობლირ ერს...
სწორედ „ასავალ-დასავალიზაციის“ დამსახურებად მიმაჩნია, რომ 17 მაისს რუსთაველის გამზირზე ლგბტ-თემის გეიაქცია აღარ გაიმართება!"

ზოგადოების არცთუ მცირე ნაწილი, რომელსაც მთელი ამ წლების განმავლობაში არცთუ უსაფუძვლოდ ჰქონდა იმის
შიში, რომ საქართველოში ერთსქესიანი
ქორწინება დაკანონდებოდა და ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწა-წყალი სოდომური ცოდვის პოლიგონად გადაიქცეოდა!”

netgazeTi, 6 aprili
viqtor doliZe, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე:
"როდესმე ყოფილა, რომ საქართველოში
ეროვნული ან სექსუალური უმცირესობისთვის რაიმე პრობლემები შეექმნა
რომელიმე მოქალაქეს? მე მართალი გითხრათ ბევრს ვერ ვიხსენებ ამდაგვარს,
ცოტასაც ვერ ვიხსენებ".
არავის აქვს უფლება, რომ მისი პირადი
შეხედულებების, თუნდაც ბუნების წინააღმდეგ რომ წავა ადამიანი და ამგვარ
ცხოვრების წესს აირჩევს, მის წინააღმდეგაც ნებისმიერი ძალადობა უნდა
იყოს აღკვეთილი".
http://www.netgazeti.ge/GE/105/

seqsizmi da genderuli niSniT diskriminacia
asaval-dasavali, 31 marti 6 aprili
giorgi sixaruliZe, მსახიობი:
"სად არის ქართველი ქალი, ქართველი
გოგო? მთელი ტელევიზაია პროპაგანდას უწევს ქალის ბოზობას და კაცის
პედერასტობას. თუ ადამიანს უნდა
იყოს ნამდვილი ქართველი ქალი, ის
უნდა იყოს ბოზი, ნამდვილი
ვაჟკაცი კი
პედერასტი, ესაა
დღევანდელი მოსაზრება."
giorgi maxaraSvili,
მომღერალი: “სამწუხაროდ ასეთი
გოგოები [თინა მახარაძე] ხშირად
მხვდებიან. შეიძლება ისტორია და

გეოგრაფია არ იცოდნენ, მაგრამ ბორშის
კეთება რომ არ იციან, ეს რატომ
ეამაყებათ, ვერ ვხვდები.”
Temur wiklauri, მომღერალი: "ეს
გოგონა, თინა მახარაძე, ავადმყოფია და
ამ თემაზე [ორალურ სექსზე] რომ ამდენს
ლაპარაკობს საზოგადოება, ეს
ტრაგედიაა".

giorgi gigauri, ჟურნალისტი:
"ცირკის ქალებივით გამეძავებული
„მიშავიზიები“ - რუსთავი-2, რუსთავი-3,
რუსთავი-4"...
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seqsizmi da genderuli niSniT diskriminacia
GEWORLD.GE, 1 aprili

რომელიც მიშელ ობამას ჯილდოთი

robert sturua, რეჟისორი:
"აი, ერთი ვერ მოაგვარა მეუღლემ საყვარელი ცოლი [სანდრა
რულოვსი], დაზვერვაში მეგრულს
ბეჯითად რომ სწავლობდა,
სამწუხაროდ, პარიზის „ჩერდაკში“
მოათავსა. ანუ მანსარდაში,
მადლენის ეკლესიასთან."

განმტკიცდა? ამაზე დავფიქრდეთ.

http://www.geworld.ge/ViewGE.php?G=9815

ვაშლი პირდაპირი გაგებით რომ
ყოფილიყო ნახსენები, მაშინ ის
სამარხო პროდუქტი არ იქნებოდა.“
http://geworld.ge/View.php?ArtId=5775

pirveli, 1 aprili
ბრეძას, ატოცის და ჭვრინისის
ტერიტორიული ორგანოს რწმუ-

GEWORLD.GE, 2 aprili

ნებულის, მარიამ გულისაშვილის

daviT mindiaSvili,
ჟურნალისტი: „ასეთ შემთხვევაში
თუ მართლა ჩაკ ნორისი ან ბრუს ლი
არ ხარ, ვერაფერს გახდები და,
კაცები კი არა, 8 ქალი ისე გცემს,
დედა ვერ გიცნობს“.

თქმით, მინისტრმა [ჯანმრთელობის

http://geworld.ge/View.php?ArtId=5773

http://pia.ge/show_news.php?id=9631&lang=geo
https://www.youtube.com/watch?v=tOEf53um_Ik

დაცვის] სოფლის
ამბულატორიებიში გასათხოვარი
თანამშრომლების დასაქმებისგან,
თავის შეკავება ურჩია.

GEWORLD.GE, 2 aprili

pirveli, 2 aprili

elizbar
diakoniZe,

nikoloz mJavanaZe: „ ეს ადა-

დიაკონი:
„ქალს უფალმა
საუკეთესო
ადგილი
განუსაზღვრა.
ჩვენთანაც მისდევენ ქალები
სასულიერო გზას, მაგრამ ისინი
მონაზვნებად რჩებიან, მათ სხვისი
სულების გადარჩენა არ ევალებათ.
როცა ქალი დედა უნდა გახდეს, ეს
ყველაზე დიდი მადლია. თქვენ

მიანი (თეა თუთბერიძე) რაღაც ვერ
კმაყოფილდება და ვერმოიძებნა
ვინმე, რომ დააკმაყოფილოს”.

asaval-dasavali, 31 marti
6 aprili
gia xuxaSvili ექსპერტი:
"ბადრის ცოლი და სხვა ცოლი
ჰყავდა რუსეთში. მახსოვს, ერთერთ შეხვედრაზე სააკაშვილმაც კი
ქალივით დაიწყო ამ თემაზე
ჭორაობა."

როგორ ფიქრობთ, მართლა ვაშლი
ჩაკბიჩა ევამ? იქნებ ეს ის შხამი იყო,
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adreuli qorwineba
rusTavi 2,
kurieri 5
aprili

sofo vardiaSvili,
ჟურნალისტი:
"სკოლის დირექტორი მიიჩნევს, რომ
მშობლებისთვის შვილების

ტელეკომპანიამ,

განათლება პრიორიტეტული არ

სახალხო დამცველის ანგიარიშის საფუძველზე, გააშუქა

არის. განსაკუთრებით იმათთვის,

მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც ადრეულ

რომლებიც შემოსავალს ვაჭრობით

გათხოვებას შეეხება და ამ მიზნით

იღებენ. შვილის გათხოვებისას

აზერბაიჯანელი საქართველოს

მათთვის მნიშვნელოვანი საქმროს

მოქალაქეებით დასახლებული სოფელი
ყარაჯალიდან მოამზადა სიუჟეტი. თავად
ამ პრობლემით მედიის დაინტერესება

კარგი ეკონომიკური
მდგომარეობაა. აზერბაიჯანულ

პოზიტიურია, თუმცა ჟურნალისტი თავის

სოფლებში არ ადასტრუბენ

კომენტარებში ეთნიკური ნიშნით

ინფორმაციას, რომ გოგონებს

სტერეოტიპების დამკვიდრებას და ერთი

თანხის ან საქონლის სანაცვლოდ

რესპონდენტის კომენტარის საფუძველზე
ნეგატიურ განზოგადებებს უწყობს ხელს,
ისე რომ რაიმე სახის ფაქტობრივი
მონაცემები ან სტატისტიკა არ მოყავს.

ათხოვებენ. ადგილობრივების
თქმით ეს უკვე ძველი ტრადიციაა."
http://www.myvideo.ge/?
video_id=2301994

diskusia religiisa da adamianis uflebebis Temaze

5 აპრილს "მრავალფეროვნების სკოლის" მსმენელები
ადამიანის უფლებათა სამართლის სპეციალისტს,
საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის
წევრს გიორგი მშვენიერაძეს შეხვდნენ, რომელმაც
სტუდენტებს ლექცია რელიგიის და ადამიანის უფლებების
შესახებ წაუკითხა. შეხვედრის ბოლოს გაიმართა დისკუსია.
პროექტს მედიის განვითარების ფონდი საქართველოში
შვეიცარიის საელჩოს მხარდაჭერით ახორციელებს.
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