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რადიოების წინასაარჩევნო მონიტორინგი 

17 აგვისტო- 17 სექტემბერი 

„ინტერნიუსი-საქართველო“, ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ 

დაფინანსებული პროექტის, „პროფესიონალური მედია არჩევნებისთვის", ფარგლებში 

ახორციელებს რადიოარხების მონიტორინგს. მონიტორინგი 15 ივნისს დაიწყო და 15 

ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. იგი მოიცავს 12 რადიომაუწყებლის საღამოს 

საინფორმაციო გამოშვებების მონიტორინგს. ესენია: „რადიო 1“ (საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი), „იმედი“, „ფორტუნა“, „რადიო თავისუფლება“, „პალიტრა“, „პირველი რადიო“, 

„მწვანე ტალღა“, „ჰერეთი“, „ძველი ქალაქი“, „ათინათი“, „მაესტრო“ და „აჭარა“. 

რადიოარხების მეორე თვის მონიტორინგმა (17აგვისტო- 17 სექტემბერი)შემდეგი ძირითადი 

მიგნებები გამოავლინა: 

• მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში მოიმატა გაშუქებული  სუბიექტების რაოდენობამ, 

თუმცა მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა საპრეზიდენტო კანდიდატებისთვის 

დათმობილი დრო; 

• საპრეზიდენტო კანდიდატებიდანყველაზე მეტი დრო კოალიცია „ქართული ოცნების“ 

კანდიდატ გიორგი მარგველაშვილს ეთმობოდა; 

• ჟურნალისტები,  ძირითადად, საპრეზიდენტო კანდიდატების მოსახლეობასთან 

შეხვედრებისა და საარჩევნო შტაბების გახსნის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებდნენ: 

წინასაარჩევნო კამპანიას ზედაპირულად აშუქებდნენ და კანდიდატების 

დაპირებებთან დაკავშირებით  კითხვებს ნაკლებად სვამდნენ; 

• ინფორმაცია, ხშირად, მხოლოდ ერთ წყაროზე დაყრდნობით ვრცელდებოდა; 

• რადიომაუწყებლების უმეტესობაზე სიუჟეტები ხშირად დაუბალანსებელი იყო; 

• რადიოარხების საინფორმაციო გამოშვებების მთავარ პრობლემად კვლავაც 

ზედაპირული გაშუქება რჩება. ახალი ამბების თემატიკა პოლიტიკოსების 

განცხადებების მშრალი ციტირებით შემოიფარგლებოდა;  

• საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში არ გამოვლენილა ხმით/მუსიკით 

მანიპულირების შემთხვევები. 
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 „რადიო 1“ (საზოგადოებრივი მაუწყებელი) 

”რადიო 1-მა” მონიტორინგის სუბიექტებს ჯამში საათი და 26 წუთი დაუთმო. აქედან 

ყველაზე მეტი დროით პრემიერ-მინისტრი (14%), მთავრობა (14%) და პრეზიდენტი (10%) 

გაშუქდნენ.  

აღსანიშნავია, რომ კოალიცია ”ქართული ოცნება” დადებით ტონში საერთოდ არ 

გაშუქებულა, რაც კოალიციის წევრთა ნინო ბურჯანაძის პარტიაში (დემოკრატიული 

მოძრაობა  - ერთიანი საქართველოსთვის )  გადასვლით იყო გამოწვეული. პარალელურად, ამ 

თემის გაშუქებამ ნინო ბურჯანაძის დადებით კონტექსტში გაშუქების მაჩვენებელიც 

გაზარდა.  

რადიომაუწყებელი საპრეზიდენტო კანდიდატების აქტიური გაშუქებითაც გამოირჩეოდა. 

მათი აქტივობების შესახებ ყოველდღიურად მზადდებოდა სიუჟეტები. რადიო 1-ზე გაშუქდა 

იმ საპრეზიდენტო კანდიდატების წინასაარჩევნო კამპანიაც, რომელთათვისაც სხვა 

რადიომაწუყებლებს დრო არ დაუთმიათ. თუმცა, ჟურნალისტები, ძირითადად, 

კანდიდატების მოსახლეობასთან შეხვედრების შესახებ მშრალი ინფორმაციის მიწოდებით 

შემოიფარგლებოდნენ.  
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„პირველი რადიო“ 

„პირვალმა რადიომ“ მონიტორინგის ყველაზე მეტისუბიექტი (18) გააშუქა. იგი  

საპრეზიდენტო კანდიდატების გაშუქების მრავალფეროვნებითაცგამოირჩეოდა. 

საინფორმაციო გამოშვებებში  მონიტორინგის  სუბიექტების პირდაპირ საუბარს დიდი დრო 

ეთმობოდა (სუბიექტებს დროის  მინიმუმ 30% პირდაპირი საუბრისთვის დაეთმოთ). 

საპრეზიდენტო კანდიდატებიდან ყველაზე მეტი დრო, 11-11 წუთი, გიორგი 

მარგველაშვილსა (კოალიცია "ქართული ოცნება")  და გიორგი თარგამაძეს (ქრისტიან-

დემოკრატიული მოძრაობა) დაეთმოთ. მთლიანობაში, ჟურნალისტები წინასაარჩევნო 

კამპანიას ზედაპირულად აშუქებდნენ: არც ანალიტიკურ სიუჟეტებს ამზადებდნენ და არც 

კრიტიკულ კითხვებს სვამდნენ. 

ხშირ შემთხვევებში „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლებისა და სხვა 

საპრეზიდენტო კანდიდატების პირდაპირი საუბარი მთავრობას, პრემიერ-მინისტრსა და 

კოალიცია „ქართულ ოცნებას“ უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩენდა; ხოლო, მმართველი 

გუნდის კომენტარების უმეტესობა მონიტორინგის სუბიექტების მიმართ, ძირითადად, 

ნეიტრალური იყო. ამას ემატება არასაკმარისი ბალანსის პრობლემაც: პრეზიდენტი 

მმართველი გუნდის მიმართ ხშირად ვრცელ კრიტიკულ და შეურაცხმყოფელ  შეფასებებს 

აკეთებდა, რასაც მეორე მხარის  მხოლოდ მოკლე კომენტარები მოჰყვებოდა. შესაბამისად, 

წინა საანგარიშო პერიოდებთან შედარებით, დაახლოებით 2-ჯერ გაიზარდა  მთავრობის 

(31%), პრემიერ-მინისტრისა (30%) და გიორგი მარგველაშვილის (12%, კოალიცია "ქართული 

ოცნება")  უარყოფითად გაშუქების მაჩვენებელი.  



4 
 

 

 

რადიო „პალიტრა“ 

რადიო „პალიტრამ“პოლიტიკური სუბიექტებისგაშუქებას ჯამში  3 საათი და 13 წუთი 

დაუთმო. დროის უმეტესი ნაწილი მთავრობის (35%), პრემიერ-მინისტრისა(19%) და 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ (13%) აქტივობები შუქდებოდა. თუმცა „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“, მთავრობასა და პრემიერთან შედარებით, უფრო უარყოფითად 

გაშუქდა, და დადებით კონტექსტში დრო თითქმის არ დაეთმო.  

წინა საანგარიშო პერიოდის  მსგავსად, საინფორმაციო გამოშვებებში  საპრეზიდენტო 

კანდიდატებიდან, გიორგი მარგველაშვილს (კოალიცია "ქართული ოცნება") ყველაზე მეტი 

დრო დაეთმო. ამ ეტაპისთვის მისი  პოზიტიურად გაშუქების მაჩვენებელი 13%-ით 

გაიზარდა. გიორგი მარგველაშვილთან  შედარებით  „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

კანდიდატის, დავით ბაქრაძის გაშუქება 2-ჯერ ნაკლები იყო. ამასთან, დავით ბაქრაძე 
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პოზიტიურ ტონში არ გაშუქებულა და დროის 27% უარყოფით კონტექსტში დაეთმო. რაც 

შეეხება სხვა საპრეზიდენტო კანდიდატებს, არჩევნების მოახლოებასთან ერთად, მათი 

გაშუქების მკვეთრი მატება  არ შეინიშნებოდა. 

მთლიანობაში, ჟურნალისტები მოვლენებს დროულად და სუბიექტური შეფასებების გარეშე 

აშუქებდნენ.  

 

 

რადიო „მწვანე ტალღა“ 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში რადიო „მწვანე ტალღა“ მონიტორინგის სუბიექტების  

გაშუქების მრავალფეროვნებით გამოირჩეოდა; მათ საერთო ჯამში საათი და 37 წუთი 

დაეთმოთ. 

„მწვანე ტალღამ“ ყველაზე მეტი საპრეზიდენტო კანდიდატი გააშუქა: ყოველდღიურად 

მზადდებოდა სიუჟეტები საპრეზიდენტო კანდიდატების  წინასაარჩევნო კამპანიების 
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შესახებ. თუმცა, ჟურნალისტები კანდიდატების აქტივობების დაწინასაარჩევნო დაპირებების 

შესახებ ინფორმაციას ზედაპირულად და კრიტიკული კითხვების დასმის გარეშე 

ავრცელებდნენ. ამ დასკვნას რაოდენობრივი მონაცემებიც ამყარებს: არც ერთი 

საპრეზიდენტო კანდიდატი ნეგატიურ ტონში, ფაქტობრივად, არ გაშუქებულა.  

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ზოგიერთ შემთხვევაში ბალანსის ნაკლებობა 

გამოიკვეთა. ერთი მხარის პოზიციების გაშუქებას გაცილებით მეტი დრო ეთმობოდა, ვიდრე 

მეორე მხარისას. მაგალითად, 3 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრის, 

ბიძინაივანიშვილისპოლიტიკიდანწასვლისგადაწყვეტილების შესახებ სიუჟეტიმომზადდა, 

სადაც პრემიერის  განზრახვა დადებითად შეფასდა და საპირისპირო მოსაზრებები არ 

გაშუქებულა. მიუხედავად ამისა, მსგავს შემთხვევებს  ტენდენციის სახე არ ჰქონდა: რადიო 

„მწვანე ტალღა“ რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ აშკარად მიკერძოებული არ 

ყოფილა.  
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რადიო „თავისუფლება“ 

რადიო „თავისუფლებამ“ მონიტორინგის სუბიექტების გაშქებას 5 საათი დაუთმო. აქედან, 

დროის 39% მთავრობას, 19% პრემიერ-მინისტრსა და 11% კოალიცია „ქართულ ოცნებას“ 

დაეთმოთ. ჟურნალისტები ხელისუფლების აქტივობებთან დაკავშირებით სიღრმისეულ და 

კრიტიკულ სიუჟეტებს ამზადებდნენ: სვამდნენ მწვავე კითხვებსა და აშუქებდნენ ოპონენტთა 

თუ ექსპერტთა შეფასებებს. შესაბამისად, მთავრობა დათმობილი დროის 32% უარყოფით 

კონტექსტში გაშუქდა.  

წინა საანგარიშო პერიოდებთან შედარებით, საპრეზიდენტო კანდიდატების გაშუქება 

მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა. თუმცა, რადიომაუწყებელი გამოირჩეოდა იმით, რომ 

ჟურნალისტები კანდიდატებს მხოლოდ მოსახლეობასთან შეხვედრებისას არ აშუქებდნენ და 

ქვეყანაში არსებული პრობლემის გადაჭრის გზებზეც ეკითხებოდნენ. მაგალითად, 

მომზადდა სიუჟეტი, სადაც ქვეყნის ეკონომიკურ პრობლემებთან დაკავშირებით 

საპრეზიდენტო კანდიდატების შეფასებები და ხედვები განიხილეს.    

მთლიანობაში, რადიო „თავისუფლება“ მოვლენებს მიუკერძოებლად აშუქებდა, 

გამოირჩეოდა სიღრმისეული და ანალიტიკური სიუჟეტების მომზადებით. ჟურნალისტების 

დასკვნები ყოველთვის შეესაბამებოდა სიუჟეტში გასულ ინფორმაციას და ფაქტებით იყო 

გამყარებული. დღის მთავარ თემებთან დაკავშირებით გასული სიუჟეტები დაბალანსებული 

იყო: მოვლენების ირგვლივ შუქდებოდა არა მარტო პოლიტიკოსების, არამედ ექსპერტებისა 

და არასამთავრობო სექტორის შეფასებებიც. მონიტორინგის სუბიექტებს დროის საშუალოდ 

24% პირდაპირი საუბრისთვის დაეთმოთ. 



8 
 

 

რადიო „მაესტრო“ 

რადიო ”მაესტროს” საინფორმაციო გამოშვებების ქრონომეტრაჟი ყველა სხვა 

რადიომაუწყებლის ქრონომეტრაჟს აღემატება. შესაბამისად, მონიტორინგის სუბიექტების 

გაშუქებასაც დიდი დრო დაეთმო (5 საათი და 28 წუთი). ამ დროის 31% პრემიერ-მინისტრზე 

მოდის, 17% - მთავრობაზე, ხოლო 16%  - ”ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე”.  

მიუხედავად ვრცელი საინფორმაციო გამოშვებისა, სიუჟეტები მაინც ზედაპირული და 

ანალიტიკას მოკლებული იყო. ამასთან, სუბიექტთა პირდაპირი საუბარიც ნაკლებად 

შუქდებოდა (დათმობილი დროის საშუალოდ 6%). ჟურნალისტები არ ამზადებდნენ ვრცელ 

სიუჟეტებს, სადაც პრობლემის ირგვლივ განსხვავებულ პოზიციებს განიხილავდნენ, 

ექსპერტთა ან არასამთავრობო სექტორის შეფასებებს გააშუქებდნენ. ფაქტობრივად, მთელი 

საინფორმაციო გამოშვება პოლიტიკოსთა განცხადებების ციტირებას ეთმობოდა, სადაც მათ 

ჟურნალისტების კრიტიკულ კითხვებზე პასუხის გაცემა არ უწევდათ.  
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წინასაარჩევნო კამპანიაც ასევე ზედაპირულად შუქდებოდა. საშუალოდ 40 წუთიან 

საინფორმაციო გამოშვებაში არ გასულა სიუჟეტები, რომელიც საპრეზიდენტო 

კანდიდატების გეგმებსა და წინასაარჩევნო პროგრამებს განიხილავდა. ჟურნალისტები მათ 

მიმართ კრიტიკულები არ იყვნენ, რაც რაოდენობრივ მონაცემებში აისახა: კანდიდატებს დრო 

მხოლოდ პოზიტიურ და ნეიტრალურ ტონში დაეთმოთ. 

 

 

რადიო „ფორტუნა“ 

რადიო „ფორტუნამ“ მონიტორინგის სუბიექტებს საათი და 30 წუთი დაუთმო. ამ დროის 

უმეტესი წილი მთავრობა შუქდებოდა (28%), მას 11%-ით ჩამორჩება ”ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა” და 14%-ით პრემიერ-მინისტრი. რადიომაუწყებელი მონიტორინგის სუბიექტების 

პირდაპირ საუბარს დროს საერთოდ არ უთმობდა.  

რაც შეეხება გაშუქების ტონს, ”ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას”  უარყოფით კონტექსტში 3-

ჯერ მეტი დრო დაეთმო, ვიდრე ნებისმიერ სხვა სუბიექტს. აღსანიშნავია, რომ 

ჟურნალისტები სუბიექტურ შეფასებებს არ აკეთებდნენ და მათი ტექსტი ყველა 
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პოლიტიკური ძალის მიმართ მიუკერძოებელი იყო.ხოლო ”ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის”  ნეგატიურ ტონში გაშუქება ახალი ამბების თემატიკით იყო გამოწვეული. 

მთლიანობაში, საინფორმაციო გამოშვება 5 წუთს არ აღებამატება. ჟურნალისტები 

პოლიტიკოსთა განცხადებების მშრალი ციტირებით შემოიფარგლებიან. სიუჟეტებში 

ანალიტიკის ნაკლებობა საპრეზიდენტო კანდიდატების გაშუქებაზეც ვრცელდება, ამიტომაც 

მათ დრო მხოლოდ დადებით და ნეიტრალურ ტონში დაეთმოთ. 

 

 

რადიო „იმედი“ 

რადიო „იმედი” მონიტორინგის სუბიექტებს ჯამში 2 საათის განმავლობაში აშუქებდა. ამ 

დროის უმეტესი წილი პრემიერ-მინისტრის (21%), მთავრობისა (15%) და ”ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის” (15%) გაშუქებას დაეთმო. დავით ბაქრაძის ("ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა") გარდა, პირდაპირი საუბრის საშუალება ყველა სუბიექტს მიეცა 

(დათმობილი დროის საშუალოდ 59%). 
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ჟურნალისტები ახალ ამბებს მიუკერძოებლად აშუქებდნენ და დღის მთავარ თემებთან 

დაკავშირებით  დაბალანსებულ სიუჟეტებს ამზადებდნენ, სადაც განსხვავებულ პოზიციებს 

წარმოაჩენდნენ. მსგავსი გაშუქება ტონთა სიჭრელეზეც აისახა. თუმცა, ამ შემთხვევაშიც, 

ჟურნალისტები პოლიტიკოსებს ოპონენტთა განცხადებების შეფასებისას აშუქებდნენ და 

თვითონ კითხვებს ნაკლებად სვამდნენ, ისევ იგრძნობოდა ანალიტიკური სიუჟეტების 

ნაკლებობა. 

რაც შეეხება საპრეზიდენტო კანდიდატებს, ჟურნალისტები მათ წინასაარჩევნო კამპანიას 

მშრალად აშუქებდნენ და კითხვები კონკრეტული პრობლემების ირგვლივ კანდიდატთა 

დამოკიდებულების შესახებ პასუხგაუცემელი რჩებოდა. 

 

 

რადიო ათინათი (ქ. ზუგდიდი) 

რადიო „ათინათზე“ მონიტორინგის სუბიექტებს ჯამში 31 წუთი დაეთმოთ.   საინფორმაციო 

გამოშვებები, მათი ქრონომეტრაჟიდან გამომდინარე,  არ გამოირჩეოდა მონიტორინგის 
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სუბიექტების გაშუქების მრავალფეროვნებით. ახალ ამბებში წარმოდგენილი იყო 

სუბიექტების პირდაპირი საუბარი, თუმცა,  უმეტესად, ჟურნალისტები კომენტარებს 

თავადვე ციტირებდნენ.  

აღსანიშნავია, რომ სუბიექტებისთვის დათმობილი დროის 50% მთავრობა, პრემიერ- 

მინისტრი, კოალიცია „ქართული ოცნება“ და მისი პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი 

მარგველაშვილი გაშუქდნენ. არჩევნების მოახლოების მიუხედავად, რადიო „ათინათზე“ 

საპრეზიდენტო კანდიდატებისთვის დათმობილი დრო არ გაზრდილა. 

მთლიანობაში, ჟურნალისტები სუბიექტურ შეფასებებს არ აკეთებდნენ, თუმცა არც 

კრიტიკულ კითხვებს სვამდნენ და უმეტესად, მასალის მშრალი გაშუქებით 

შემოიფარგლებოდნენ. 
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რადიო „ძველი ქალაქი“ (ქ. ქუთაისი) 

რადიომ „ძველი ქალაქი“ მონიტორინგის სუბიექტები ჯამში საათი და 25 წუთი გააშუქა. ამ 

დროის 23% მთავრობას დაეთმო, 22% - კოალიცია „ქართულ ოცნებას“, 16%  - პრემიერ-

მინისტრს. წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით გაიზარდა პირდაპირი საუბრის წილიც: 

თუ ადრე მხოლოდ სამ სუბიექტს მიეცა პირდაპირი საუბრის საშუალება, ახლა ეს 

მაჩვენებელი შვიდ სუბიექტამდე გაიზარდა.  

რადიომაუწყებელი ინფორმაციას ზედაპირულად და ანალიზის გარეშე ავრცელებდა. 

მიუხედავად იმისა, რომ საინფორმაციო გამოშვებები არც ერთი პოლიტიკური მხარის 

მიმართ მკვეთრად მიკერძოებული არ იყო, გიორგი მარგველაშვილის (კოალიცია "ქართული 

ოცნება") წინასაარჩევნო კამპანიის შესახებ რამდენიმე მკვეთრად პოზიტიური სიუჟეტი 

მომზადდა. ჟურნალისტები კოალიცია „ქართული ოცნების“ საპრეზიდენტო კანდიდატის 

აქტივობებს ყოველგვარი კრიტიკის გარეშე აშუქებდნენ. შესაბამისად, გიორგი 

მარგველაშვილს დროის 53% დადებით კონტექსტში დაეთმო.  

მთლიანობაში, პრობლემად რჩება ახალი ამბების ზედაპირული გაშუქება და ინფორმაციის 

წყაროთა ნაკლებობა. ჟურნალისტები პოლიტიკოსების განცხადებების ციტირებით 

შემოიფარგლებოდნენ და  მწვავე კითხვებს ნაკლებად სვამდნენ.  
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რადიო „ჰერეთი“  (ქ. ლაგოდეხი) 

რადიო „ჰერეთი“ რეგიონში და ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს აქტიურად 

აშუქებდა: მონიტორინგის სუბიექტებს ჯამში საათი და 53 წუთი დაეთმოთ. აქედან დროის 

32% მთავრობა გაშუქდა, 13-13% - კოალიცია „ქართული ოცნება" და პრემიერ-მინისტრი. 

მონიტორინგის სუბიექტებს დროის საშუალოდ 30% პირდაპირი საუბრისთვის დაეთმოთ. 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გაიზარდა საპრეზიდენტო კანდიდატების გაშუქებაც. 

მაგალითად, 3 სექტემბერს პრეზიდენტობის კანდიდატებსა და მათ საარჩევნო კამპანიას 

ცალკე ბლოკი დაეთმო. თუმცა, მსგავსი სიუჟეტები, ძირითადად, კანდიდატთა 

განცხადებების ციტირებით შემოიფარგლებოდა და კრიტიკული გაშუქების ნაკლებობა 

იგრძნობოდა. 

ჟურნალისტები სიუჟეტებს ხშირად სოციალურ თემატიკაზე ამზადებდნენ, მოსახლეობის 

პრობლემებს აშუქებდნენ და ხელისუფლების წარმომადგენლებს მათი გადაჭრის გზებთან 

დაკავშირებით კითხვებს უსვამდნენ. სიუჟეტები ძირითადად დაბალანსებული იყო და 

სხვადასხვა მხარეების პოზიციებს წარმოაჩენდა. წინა საანგარიშო პერიოდების მსგავსად, 

რადიო „ჰერეთი“ მოვლენებს მიუკერძოებლად აშუქებდა.  
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რადიო „აჭარა“ 

რადიო „აჭარამ“ მონიტორინგის სუბიექტების გაუქებას მხოლოდ 48 წუთი დაუთმო, რაც წინა 

საანგარიშო პერიოდთან შედარებით 43%-ით ნაკლებია. ყველაზე მეტი დრო მთავრობას (14 

წთ.), აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასა (11 წთ.) და კოალიცია "ქართულ 

ოცნებას" დაეთმოთ (4 წთ.). რაც შეეხება საპრეზიდენტო კანდიდატებს, წუთზე მეტი დრო 

მხოლოდ გიორგი მარგველაშვილსა (კოალიცია "ქართული ოცნება") და გიორგი თარგამაძეს  

(ქრისტიან-დემოკრატიულოი მოძრაობა) დაეთმოთ. 

საინფორმაციო გამოშვებებში გასული სიუჟეტები მშრალი იყო და ხშირად მხოლოდ ერთ 

წყაროს ეყრდნობოდა. ჟურნალისტები ნაკლებად სვამდნენ კრიტიკულ კითხვებს,  

ხელისუფლების აქტივობები ყოველგვარი ანალიზის გარეშე შუქდებოდა. ეს რაოდენობრივ 

მონაცემებშიც აისახა: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა და პრემიერ-მინისტრი 

დროის 50% დადებით კონტექსტში გაშუქდნენ. გარდა ამისა, წინა საანგარიშო პერიოდისგან 

განსხვავებით 56%-ით შემცირდა მონიტორინგის სუბიექტების პირდაპირი საუბრის წილიც.   

მთლიანობაში, სიუჟეტების დიდი ნაწილი დაუბალანსებელი იყო და მხოლოდ ერთი მხარის 

პოზიციებს წარმოაჩენდა.  
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დასკვნა 

აღნიშნული საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მთავარი აქცენტი კვლავაც მთავრობის, 

კოალიცია „ქართულ ოცნების“, პერმირ-მინისტრისა და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

აქტივობების გაშუქებაზე კეთდებოდა.   

არჩევნების მოახლოების მიუხედავად, საპრეზიდენტო კანდიდატების გაშუქება 

მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა:  მონიტორინგის სხვა სუბიექტებთან შედარებით, მათ 

კვლავაც მცირე დრო ეთმობოდათ. ძირითადად, კანდიდატების მოსახლეობასთან 

შეხვედრები შუქდებოდა: ჟურნალისტები მათი განცხადებების მშრალი ციტირებით 

შემოიფარგლებოდნენ და კანდიდატებს პრობლემების მოგვარების კონკრეტული გზების 

შესახებ არ ეკითხებოდნენ. მთლიანობაში, ანალიზისა და კრიტიკული კითხვების ნაკლებობა 

რადიოარხების ზოგად პრობლემად რჩება.  

წინა საანგარიშო პერიოდებთან შედარებით უფრო თვალსაჩინო გახდა ბალანსის პრობლემა. 

სიუჟეტები ხშირად მხოლოდ ერთ წყაროს ეყრდნობოდა, ერთი მხარის პოზიციებს 

წარმოაჩენდა, ჟურნალისტები საკითხს სხვადასხვა კუთხით არ განიხილავდნენ. ამასთან, 

დაფიქსირდა სიუჟეტები, სადაც მონიტორინგის სუბიექტები აშკარად დადებით კონტექსტში 

იყვნენ წარმოდგენილები, თუმცა მსგავსი დარღვევები ჯერჯერობით გამონაკლის 

შემთხვევებს წარმოადგენდა და არ შეიძლება ზოგად ტენდეციად ჩაითვალოს. ძირითადად, 

ჟურნალისტები სუბიექტურ შეფასებებს არ აკეთებდნენ და მოვლენებსაც მიუკერძოებლად 

აშუქებდნენ.  


