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შესავალი  

 

საქართველოს კონსტიტუციის მეთოთხმეტე მუხლის თანახმად “ყველა ადამიანი 

დაბადებით თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია განურჩევლად რასისა, 

კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, 

ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და 

წოდებრივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა.”  

თუმცა, კონსტიტუციის თუ სხვა საკანონმდებლო რეგულაციების მიუხედავად 

საქართველოში მწვავედ დგას შემწყნარებლობის და განსხვავებულობის მიღების 

პრობლემა. ამის გათვალისწინებით საკმაოდ მნიშვნელოვანია მედიის როლი 

ცნობიერების ამაღლებისა და საზოგადოებაში დემოკრატიული ღირებულებების 

დამკვიდრების საქმეში. ტრადიციული მედია საშუალებები ჯერ კიდევ 

წარმოადგენენ ინფორმაციის მიღების მთავარ წყაროს საქართველოში.1 შესაბამისად, 

მნიშვნელოვანია რომ ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელებისას დაცული 

იყოს ძირითადი ჟურნალისტური სტანდარტები, როგორიცაა ბალანსი, ობიექტურობა 

და ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებების პატივისცემა.  

მედიის მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების ფუნქციაა, რომელიც 

პროფესიონალური და დამოუკიდებელი ჟურნალისტიკის ჩამოყალიბებას უწყობს 

ხელს. მედიის მონიტორინგის პროექტი, რომელსაც „ინტერნიუსი-საქართველო“ 

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ოფისთან ერთად, 

საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის მხარდაჭერით ახორციელებს, 

მიზნად ისახავს ქართულ პრესაში ეთნიკური, რელიგიური და სექსუალური 

უმცირესობების მისამართით გამოხატული სიძულვილის ენის გამოვლენას და 

საზოგადოებაში დისკუსიის გაღვივებას. 

 
                                                            
1 საქართველოს მედიის სიღრმისეული კვლევა: შედეგების შეჯამება. აგვისტო-ნოემბერი, 2009.  
კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. 
http://www.epfound.ge/files/geo_media_research_report_ge_4.pdf 
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1. პროექტის მიმოხილვა 
 

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისი პარტნიორ 

ორგანიზაციებთან ერთად: „ინტერნიუსი-საქართველო“, „ადამიანის უფლებათა 

ცენტრი“ და „ასოციაცია ათინათი“ ახორციელებს პროექტს „სიძულვილის ენის 

წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში: ლაკმუსის ტესტი ადამიანის უფლებებისა და 

სოციალური ტოლერანტობისათვის“. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის 

მიერ, დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ევროპული ინსტრუმენტის 

(EIDHR) ფარგლებში.  

პროექტის ფარგლებში „ინტერნიუსი-საქართველო“ ქართულ პრესაში ეთნიკური, 

რელიგიური და სექსუალური უმცირესობების მისამართით გამოყენებული 

სიძულვილის ენის და დისკრიმინაციის მონიტორინგს ახორციელებს. 

მონიტორინგისთვის შერჩეულ იქნა 9 ეროვნული და 3 რეგიონალური ბეჭდური 

გამოცემა.  

პროექტის მიზანია ქართულ ბეჭდურ მედიაში ეთნიკური, რელიგიური და 

სექსუალური უმცირესობების გაშუქების მონიტორინგი. მონიტორინგის გუნდის 

ამოცანა არის შეაფასოს რამდენად შუქდება ქართულ პრესაში უმცირესობების 

თემები და რა ხარისხით. 

პროექტი ასევე მიზნად ისახავს ქართულ პრესაში ეთნიკური, რელიგიური და 

სექსუალური უმცირესობების მიმართ სიძულვილის ენის გამოყენების გამოვლენას, 

საზოგადოებაში მედიის მიერ ეთნიკური, რელიგიური და სექსუალური 

უმცირესობების მიმართ არსებულ მიდგომებზე ცნობადობის ამაღლებას, 

მოქალაქეებში უმცირესობებთან დაკავშირებით ინფორმირებულობის ამაღლებას და 

სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერას.  

მონიტორინგი ჩატარდა 2011 წლის 1 დეკემბერი - 2012 წლის 29 თებერვლის 

პერიოდში. დაფარვის არეალის და ტირაჟის გათვალისწინებით კვლევისთვის შეირჩა 

12 ბეჭდური გამოცემა: "რეზონანსი", "ალია", "კვირის ქრონიკა", "ახალი თაობა", 
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"ვერსია", "კვირის პალიტრა", "ასავალ-დასავალი", "24 საათი" და "Weekend', 

"პრაიმტაიმი", "ბათუმელები", "სამხრეთის კარიბჭე" (ახალციხე)  და "ახალი გაზეთი"  

(ქუთაისი).  

მონიტორინგი შედგება რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის ეტაპებისგან, 

რომელიც ეფუძნება მსოფლიოს 35 ქვეყანაში აპრობირებულ მეთოდოლოგიას.2 

პროექტისთვის შერჩეულმა მონიტორებმა წინასწარ გაიარეს ტრენინგი მედიის 

მონიტორინგში.3 

 

სიძულვილის ენის განმარტება და კანონმდებლობა 

სიძულვილის ენა - წარმოადგენს ცალკეული ინდივიდის ან ადამიანთა ჯგუფის 

მიმართ გამოყენებულ კომუნიკაციის დამამცირებელ ფორმას გენდერული 

იდენტობის, ეთნიკური განსხვავებულობის, რელიგიური მრწამსის და სექსუალური 

ორიენტაციის ნიადაგზე. 

 

ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიის პრეამბულის მე-7 პუნქტის თანახმად4: 

ჟურნალისტს უნდა ესმოდეს მედიის მიერ დისკრიმინაციის წახალისების საფრთხე; 

ამიტომ ყველაფერი უნდა იღონოს ნებისმიერი პირის დისკრიმინაციის თავიდან 

ასაცილებლად რასის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, ენის, რელიგიის, 

პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების, ეროვნული ან სოციალური წარმოშობის 

საფუძველზე ან რაიმე სხვა ნიშნით. 

 

 

                                                            
2 კვლევა ჩატარდა ორგანიზაცია MEMO 98-ის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით, რომელიც საერთაშორისოდ 
აღიარებული მედია ორგანიზაციაა სლოვაკეთში. 
3 ტრენინგები მედია მონიტორინგში განხორციელდა გაეროს განვითარების პროგრამის მედია მონიტორინგის 
პროექტის ფარგლებში “მედია მონიტორინგის ხელშეწყობა საქართჳელოში”, ევროკავშირის ფინანსური 
მხრდაჭერით; 
4 2009 წლის 4 დეკემბერს, 138-მა ჟურნალისტმა სქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია დააფუძნა. ქარტია 
ეფუძნება ევროპის საბჭოს „ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის” მე–10 
მუხლსა და „ჟურნალისტების საერთაშორისო ფედერაციის“ მიერ აღიარებულ „ჟურნალისტების ქცევის 
პრინციპების დეკლარაციას“. ეს პრინციპები პროფესიული ქცევის სტანდარტად დამკვიდრდა იმ 
ჟურნალიტებისთვის, რომლებიც მოიპოვებენ, გადასცემენ და ავრცელებენ ინფორმაციასა და კომენტარებს 
მიმდინარე მოვლენებზე.  
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2. მეთოდოლოგია  

პროექტში გამოყენებული მეთოდოლოგია დამტკიცებული და აპრობირებულია 

მსოფლიოს 35 ქვეყანაში, საქართველოს ჩათვლით. კომპლექსურ შინაარსზე 

ორიენტირებული მიდგომის გათვალისწინებით ის შემუშავებულია სიღრმისეული 

კვლევის, შენიშვნებისა და წინადადებების მისაწოდებლად. 

მონიტორინგი ეფუძნება რაოდენობრივ და თვისებრივ კვლევებს. რაოდენობრივი 

მონიტორინგი განსაზღვრავს რაოდენობრივ ინდიკატორებს, რომელიც შეიძლება 

დაითვალოს და გაანალიზდეს. თვისებრივი მონიტორინგი გამოიყენება მედიის 

საშუალებების მუშაობის ეფექტურობის შესაფასებლად ისეთ მაჩვენებლებთან 

მიმართებაში, როგორიცაა ეთიკური ან პროფესიონალური სტანდარტები, რომელთა 

რაოდენობრივად გაზომვა რთულია. 

მონიტორინგისთვის საკვლევ სუბიექტებად შეირჩა ეთნიკურ, რელიგიურ და 

სექსუალურ უმცირესობათა ყველა ჯგუფი.  

რაოდენობრივი კვლევის ეტაპზე მონიტორები გაზეთებში ზომავენ შესაბამისი 

სუბიექტებისთვის დათმობილ სივრცეს კვადრატულ სანტიმეტრებში.   

მონიტორები ასევე აფასებენ ტონს, რომელშიც შესაბამისი სუბიექტები არიან 

წარმოდგენილნი - პოზიტიური, ნეიტრალური და ნეგატიური. მნიშვნელოვანია, რომ 

შეფასება უკეთდება მედია საშუალების ქცევას და არა კონტროლირებად სუბიექტს.  

ამასთან, ტონი ენიჭება არა მთლიან სტატიას, არამედ მის ცალკეულ ნაწილებს, იმის 

გათვალისწინებით, რომ სტატიის ზოგადი შინაარსი და მონიტორინგის სუბიექტები 

ხშირ შემთხვევაში არ მოდიან თანხვედრაში. ასევე, სტატიაში ერთი და იგივე 

სუბიექტის მიმართ შესაძლოა გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა ტონი, შესაბამისად 

ხდება სტატიის დანაწევრება და ცალკეული სუბიექტისთვის დათმობილი სივრცის 

და ტონის ცალ-ცალკე განსაზღვრა. იმ შემთხვევაში, როცა სტატია სრულად ეთმობა 

რომელიმე უმცირესობას და ტონი ყველგან ერთნაირია, ხდება სტატიისთვის 

დათმობილი სრული სივრცის გაზომვა და გამოყენებული ტონიც მთლიანად 

სტატიას ენიჭება.  
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პოზიტიური და ნეგატიური შეფასების მიზანია განვსაზღვროთ ექმნება თუ არა 

მკითხველს სუბიექტთან დაკავშირებით პოზიტიური ან ნეგატიური შთაბეჭდილება. 

მეთოდოლოგიაში დიდი ყურადღება ენიჭება ტონის განსაზღვრისას კონტექსტის 

გათვალისწინებას. გაშუქების ტონი პოზიტიურია თუ სუბიექტი სტატიაში 

წარმოდგენილია პოზიტიურად და ამასთან კონტექსტიც პოზიტიურია. მონიტორები 

პოზიტიურ ტონს ანიჭებენ ყველა იმ სტატიას თუ სტატიის კონკრეტულ ნაწილს, 

რომელიც პოზიტიურ კონტექსტს ატარებს. მაგალითად:  

“საქართველოს მოქალაქე ეთნიკურ უმცირესობებს მნიშვნელოვანი 

წვლილი მიუძვით ქვეყნის აღმშენებლობაში”. 

თუ სტატიის ავტორი ან რესპონდენტი ნეგატიურად მოიხსენიებს სუბიექტს და ხაზს 

უსვამს მის ეთნიკურ წარმომავლობას, რელიგიურ აღმსარებლობას, სექსუალურ 

ორიენტაციას და გენდერულ იდენტობას კონტექსტთან შეუსაბამოდ, ტონი 

განისაზღვრება როგორც ნეგატიური. მაგალითად:  

„ომი დაიწყო სააკაშვილმა! სააკაშვილი სომეხია! (..) 

„სააკაშვილი წიგნებთან ომს აგრძელებს! სააკაშვილი სომეხია! 

(..) დიახ, სააკაშვილის ხელისუფლება გადაყრის 4 მილიონ 

წიგნს და ააშენებს 4-ვარსკვლავიან სასტუმროს! 

სასტუმროების აშენება და საქართველოს დაქცევა! - ასეთია 

სომეხი პრეზიდენტის ანტიქართული პოლიტიკა.“  

თუ ბეჭდურ მედიაში ეთნიკური, რელიგიური თუ სექსუალური უმცირესობების 

ჯგუფების მიმართ ხდება არასწორი ტერმინის გამოყენება, რომელიც ხელს უწყობს 

საზოგადოებაში აღნიშნული ჯგუფებისადმი ნეგატიური სტერეოტიპების შექმნას ან 

გაძლიერებას, ტონი განისაზღვრება როგორც ნეგატიური. მაგალითად:  

"გაიგეთ, შეიგნეთ, რომ ჭიპგადმოგდებული ქალების და ამ 

პედარასტების საქართველო არ იქნება არასოდეს!..."  

"როგორ შეიძლება, სააკაშვილს საქართველო და ქართველი ხალხი 

უყვარდეს, როცა მოდგმით სომეხია და მთელი მსოფლიოს 

სომხური დიასპორები მაგას ლობირებენ, რათა სამცხე-ჯავახეთი 

დაისაკუთრონ!"  
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„გული მიგრძნობს, მალე ბათუმში 'პედერასტების' ძეგლსაც 

დაგვიდგამენ და გვეტყვიან, ეს არის ხელოვნების უმაღლესი 

ნიმუშიო. გითხრათ როგორი იქნება "პედერასტების" ძეგლი? 

ზუსტად ისეთივე როგორიც "ალი და ნინოა", უბრალოდ ორი კაცი 

იქნება, ერთმანეთში შევლენ და გამოვლენ, შევლენ და გამოვლენ...“ 

აღნიშნული ციტატები მაგალითია იმ შემთხვევებისა, როცა მედია საშუალება ახდენს 

სიძულვილის ენის ტირაჟირებას. მიუხედავად იმისა, იზიარებს თუ არა ჟურნალისტი 

ან რედაქცია რესპოდენტის პათოსს, მკვლევარები მონიტორინგის პროცესში 

ითვალისწინებენ იმ ფაქტს, მოახდინა თუ არა ცალკეულმა გამოცემამ სიძულვილის 

ენის ტირაჟირება.  

ამასთან, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ როდესაც მკვლევარები სტატიას ან 

სტატიის ნაწილს ანიჭებენ ნეგატიურ ტონს, ეს ავტომატურად არ ნიშნავს იმას, რომ 

ტექსტი სიძულვილის ენას შეიცავს. ნეგატიურ ტონში გაშუქება და სიძულვილის 

ენის გამოყენება არ წარმოადგენენ სინონიმებს. 

ნეგატიური გაშუქების მაგალითი, რომელიც არ შეიცავს სიძულვილის ენას:  

"სომხურ სამთავრობო საიტებზე, გნებავთ, სომხურ 

ბიბლიოთეკებში ან მეცნიერებათა აკადაემიებში, ყველგან 

შეგიძლიათ იხილოთ გეგმა, რომლის მიზანია აფხაზეთის 

ჩრდილო არმენიად გადაკეთება და საქართველოს ისტორიულ 

ტერიტორიაზე დიდი არმენიის ჩამოყალიბება. მათ უკან დგას 

გარეგინის შტაბი." "დიახ, სომხებს მიაჩნითა, რომ არავითარი 

აფხაზეთი არ არსებობს და ეს არის დიდი არმენიის 

ჩრდილოეთი, ანუ ჩრდილოეთ არმენია! (...) ეს აშკარა მტრობაა." 

მონიტორები ნეიტრალურ ტონს ანიჭებენ სუბიექტების გაშუქებას თუ კონტექსტი 

ნეიტრალურია, მეტწილად ხდება ფაქტებზე დაყრდნობა და სტატიაში სუბიექტი 

წარმოდგენილია ნეიტრალურად. მაგალითად:  

“რელიგიური უმცირესობები საქართველოს კანონმდებლობაში შეტანილ 

ცვლილებებს მიესალმებიან” 
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“ზუგდიდელი გეები ქორიწინების უფლებას ითხოვენ” 

 

თვისებრივი კვლევა აფასებს ისეთ ასპექტებს, როგორიცაა მაგალითად გაზეთის მიერ 

ეთიკური და პროფესიული სტანდარტების დარღვევა, რომელიც როგორც წესი არ 

იზომება რაოდენობრივად. მონიტორები ჩანაწერებს აკეთებენ ტყუილის, ფაქტის 

დამახინჯების, დაუბალანსებელი გაშუქების, უზუსტობის, ტენდენციურობის და 

ნებისმიერი ისეთი ფაქტის შესახებ, რომელიც მნიშვნელოვანია გაშუქების ხარისხის 

შესაფასებლად.  

თვისებრივი ანალიზისას მონიტორებს ასევე ევალებათ შეაფასონ მოწოდებული 

ინფორმაციის საერთო ხარისხი შერჩეულ სუბიექტთან მიმართებაში, შეაფასონ 

ჟურნალისტის ცოდნა თემასთან მიმართებაში და ასევე ჟურნალისტის მიერ 

გამოყენებული მანიპულაციის ფორმები გამოხატული ფოტოებით და გრაფიკებით. 

მკვლევარს ასევე ევალება შეაფასოს ცალკეულ ისტორიაში ჟურნალისტის 

მონაწილეობა და განსაზღვროს ყველა ის შეურაცხმყოფელი და განზოგადებული 

გამონათქვამი, რომელიც უმცირესობების ჯგუფების მიმართ სტერეოტიპების 

გაძლიერებას უწყობს ხელს. 

რაოდენობრივი კვლევის შედეგების ონლაინ ბაზაში შეყვანა ხორციელდება 

ყოველდღიურად. „ინტერნიუსი-საქართველომ“ სპეციალურად მონიტორინგის 

პროექტისთვის შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც მონაცემთა შეყვანის, შენახვის და 

შემდგომი ანალიზის ეფექტურ პლატფორმას წარმოადგენს. 

   

3. ძირითადი მიგნებები 
 

 უმცირესობების თემების მიმართ ქართული პრესის ინტერესი დიდწილად 

თემის სკანდალურობით არის განპირობებული;  

 პოლიტიკური პროცესები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ სარედაქციო 

პოლიტიკაზე, რაც აისახება პრესის მხრიდან უმცირესობების გაშუქების 

სიხშირეზე; 
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 რეგიონალური მედია შედარებით მცირე ინტერესს იჩენს უმცირესობებთან 

დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებაში; 

 გამოცემები: "ასავალ-დასავალი", "ალია" და "კვირის ქრონიკა" ხშირ 

შემთხვევებში არღვევენ ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტებს და ახდენენ 

ქსენოფობიური და ჰომოფობიური განცხადებების გავრცელებას; 

 გამოცემები: "24 საათი", "რეზონანსი", "ბათუმელები", "ახალი თაობა" და 

"კვირის პალიტრა" უმცირესობების თემატიკის გაშუქებისას საკმაოდ 

დაბალანსებულია; 

 გამოცემები: “პრაიმტაიმი”, “24 საათი” და “ვერსია” ნაკლებად უთმობენ 

ყურადღებას ეთნიკურ, რელიგიურ თუ სექსუალურ უმცირესობებს; 

 გაზეთი „რეზონანსი“ განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ეთნიკურ 

უმცირესობებს, მაშინ როცა თითქმის არ ხდება რელიგიური და სექსუალური 

უმცირესობების გაშუქება; 

 ეთნიკური უმცირესობებიდან ყველაზე დიდი ყურადღება სომხებს, აფხაზებს 

და თურქებს დაეთმოთ. სომხები და თურქები უმეტესად ნეგატიურ ტონშია 

გაშუქებული, მაშინ როცა აფხაზების მიმართ ტონი ხშირ შემთხვევაში 

ნეიტრალურია; 

 სექსუალურ ორიენტაციასთან და გენდერულ იდენტობასთან დაკავშირებულ 

საკითხებთან მიმართებაში თვალსაჩინოა როგორც ჟურნალისტების, ასევე 

რესპონდენტების მხრიდან ინფორმაციის ნაკლებობა/არასწორი 

ტერმინოლოგიის გამოყენება;  

 შესამჩნევია ანალიტიკური სტატიების ნაკლებობა სექსუალურ, რელიგიურ და 

ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებაში; 

 

4. რაოდენობრივი კვლევის შედეგები 
 

დეკემბერი-თებერვლის მონიტორინგის პერიოდში ეთნიკურ, რელიგიურ და 

სექსუალურ უმცირესობებთან დაკავშირებული 123 სტატია გაანალიზდა, რაც 

საგრძნობლად აღემატება მეორე კვარტალის მონაცემებს (76 სტატია).  
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ყველაზე მეტი სტატია "ასავალ-დასავალში", "ახალ თაობასა" და "კვირის ქრონიკაში“ 

დაიბეჭდა (იხილეთ დიაგრამა 1). მონიტორინგის მესამე კვარტალის განმავლობაში 

უმცირესობებთან დაკავშირებული არც ერთი სტატია არ დაბეჭდილა „სამხრეთის 

კარიბჭეში“.5 

 

 

დიაგრამა 1 

მიუხედავად იმისა, რომ "ბათუმელებს" (8 სტატია) და „ახალ გაზეთს“ (1 სტატია და 1 

ფოტორეპორტაჟი)  რაოდენობრივად "კვირის პალიტრაზე", "ალიაზე"', "რეზონანსზე" 

და „კვირის ქრონიკაზე“  ნაკლები სტატია აქვთ გამოქვეყნებული, სტატიებისთვის 

დათმობილი ფართობის მიხედვით ისინი ყველა ამ გამოცემას უსწრებენ (იხილეთ 

დიაგრამა 2).  

 

 

                                                            
5 ფინანსური პრობლემების გამო, დეკემბრის შემდეგ გაზეთის გამოცემა გაურკვეველი ვადით არის შეჩერებული. 
http://www.media.ge/stories/samkhrethis_karibchis 
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დიაგრამა 2 

 

ეთნიკური უმცირესობების გაშუქებას საკუთარ ფურცლებზე ყველაზე დიდი 

ფართობი "ასავალ-დასავალმა", "ახალმა თაობამ" და "ახალმა გაზეთმა“ დაუთმეს. (იხ. 

დიაგრამა 3). მაშინ როცა სექსუალური უმცირესობების გაშუქებას ყველაზე დიდ 

საგაზეთო ფართობს “კვირის ქრონიკა“, “ალია“ და "ასავალ-დასავალი" უთმობენ (იხ. 

დიაგრამა 4). არცერთხელ არ გაუშუქებიათ სექსუალური უმცირესობები 

“პრაიმტაიმს", “რეზონანსს“, “ახალ გაზეთს“ და “ახალ თაობას“ (იხ. დიაგრამა 4).  

რელიგიურ უმცირესობებისადმი ყველაზე დიდ ინტერესს "ბათუმელები" იჩენს. 

თითქმის თანაბრად გააშუქეს რელიგიური უმცირესობები “ალიამ“ და “ახალმა 

თაობამ“. “პრაიმტაიმს“ და “ახალ გაზეთს“ არც ერთხელ არ გაუშუქებიათ 

რელიგიური უმცირესობები. (იხილეთ დიაგრამა 5) 
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დიაგრამა 3 

 
დიაგრამა 4 
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დიაგრამა 5 

უმცირესობები გაზეთის პირველ გვერდზე სულ 14-ჯერ მოხვდნენ. აქედან, 

ეთნიკური უმცირესობები - 9-ჯერ, სექსუალური უმცირესობები - 3-ჯერ და 

რელიგიური უმცირესობები - 2-ჯერ. (იხ. დიაგრამა 6). 

 

 

დიაგრამა 6 

მონიტორინგის პერიოდის განმავლობაში ნეგატიურ ტონში ყველაზე ხშირად 

ეთნიკური უმცირესობების გაშუქება ხდებოდა. ნეგატიურ ტონში გაშუქებული 
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მასალების 70% (დათმობილი ფართობის მიხედვით, სმ2) სწორედ ეთნიკურ 

უმცირესობებს ეხებოდა, 23%-ის შემთხვევაში ნეგატიურად სექსუალური 

უმცირესობები, 7%-ის შემთხვევაში კი რელიგიური უმცირესობები გაშუქდა (იხ. 

დიაგრამა 7). 

პოზიტიურ ტონშიც ყველაზე ხშირად ეთნიკური უმცირესობები შუქდებოდნენ. 

პოზიტიური გაშუქების 49% ეთნიკურ უმცირესობებს დაეთმოთ (ფართობის 

მიხედვით სმ2), 29% - რელიგიურ უმცირესობებს, 22% კი - სექსუალურ 

უმცირესობებს (იხ.დიაგრამა 8).  

 
დიაგრამა 7 

 
დიაგრამა 8 
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ნეიტრალურ ტონში გაშუქებული მთელი მასალების 72% ეთნიკურ უმცირესობებზე 

მოდის, 23% - რელიგიურ უმცირესობებზე, 5% კი - სექსუალურ უმცირესობებზე (იხ. 

დიაგრამა 9) 

 
დიაგრამა 9 

 

ეთნიკურ უმცირესობებს უმრავლეს შემთხვევაში ნეიტრალურ ტონში აშუქებდნენ. 

ეთნიკური უმცირესობებისადმი დათმობილი მთლიანი სივრცის 33% ნეგატიურ 

ტონში იყო გაშუქებული. მხოლოდ 1%-ის შემთხვევაში იყო გაშუქების ტონი 

პოზიტიური (იხ. დიაგრამა 10).    

 

დიაგრამა 10 
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რელიგიური უმცირესობების გაშუქება ძირითადად ნეიტრალურ ტონში ხდებოდა. ეს 

სურათი რადიკალურად განსხვავდება პირველი და მეორე კვარტალის 

მონაცემებისგან, სადაც რელიგიური უმცირესობები უმეტესად ნეგატიურ ტონში ან 

საერთოდ არ შუქდებოდნენ (იხ. დიაგრამა 11).  

 

დიაგრამა 11 

სექსუალური უმცირესობების გაშუქებისას სჭარბობს ნეგატიური ტონი (69%). 29%-ის 

შემთხვევაში ნეიტრალურ ტონში გაშუქებას ჰქონდა ადგილი და მხოლოდ 2%-ის 

შემთხვევაში იქნა გამოყენებული პოზიტიური ტონი. (იხ. დიაგრამა 12).  

 

დიაგრამა 12 
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ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებს შორის ყველაზე დიდი გაშუქება (პირველი და 

მეორე კვარტალის მსგავსად) სომხებს ერგოთ. ქართულ პრესაში ყველაზე ხშირად 

გაშუქებად ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებში მოხვდნენ ასევე ბოშები, აფხაზები, 

თურქები და ოსები (იხ. დიაგრამა 13). 

 
დიაგრამა 13 

მონიტორინგმა ასევე აჩვენა, რომ რელიგიური ჯგუფებიდან პრესამ ყველაზე მეტი 

ყურადღება მუსლიმებს (36 %), კათოლიკებს (26 %) და იეჰოვას მოწმეებს დაუთმო (24 

%) (იხ. დიაგრამა 14).   

 

დიაგრამა 14 
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მონიტორინგის პერიოდში სექსუალური უმცირესობებიდან პრესის ყველაზე დიდი 

ყურადღება გეებს დაეთმოთ (68%). 32%-ის შემთხვევაში სტატიებში საუბარი 

ზოგადად ლგბტ6 პირებზე იყო. ასევე ძალიან მცირე სივრცე დაეთმოთ ლესბოსელებს. 

(იხ. დიაგრამა 15).  

 
დიაგრამა 15 

 

 

5. თვისებრივი ანალიზის შედეგები 
 

ქართულ პრესაში უმცირესობების გაშუქების სიხშირე უმეტეს შემთხვევაში 

დაკავშირებულია ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ, კულტურულ და 

საზოგადოებრივ პროცესებთან. მონიტორინგის მესამე კვარტალში ამის ნათელი 

დადასტურება იყო ბათუმში აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობის თემა. ამ მოვლენას 

გაზეთის ფურცლებზე უამრავი სტატია და კომენტარი მიეძღვნა, რამაც 

ავტომატურად გააღვივა საქართველოში თურქების და მუსლიმების ყოფასთან 

დაკავშირებული დებატები და კრიტიკა.  

პირველი და მეორე კვარტალის შედეგების მსგავსად, რეგიონალურ მედიაში კვლავაც 

შეინიშნება უმცირესობების თემატიკისადმი ინტერესის ნაკლებობა. დეკემბერი-

                                                            
6 ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი. 
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თებერვლის პერიოდში რეგიონალურ პრესაში უმცირესობებთან დაკავშირებული 10 

სტატია დაიბეჭდა (2 - "ახალ გაზეთში“, 8 – "ბათუმელებში“). თუმცა აღნიშვნის 

ღირსია ის ფაქტი, რომ ამ 10 სტატიიდან 4 საერთაშორისო ორგანიზაციების 

პროექტების ფარგლებში იყო დაფინანსებული.7  

ცალკე აღნიშვნას იმსახურებს გაზეთ "ასავალ-დასავალის“ პასუხი „ინტერნიუსი-

საქართველოს” მიერ მომზადებული პირველი და მეორე კვარტალის შედეგებზე. 

მედია მონიტორინგის ანგარიშებში  არსებული რეკომენდაციების გათვალისწინების 

ნაცვლად გამოცემამ მორიგ ჯერზე მოახდინა ჰომოფობიური და ქსენოფობიური 

განცხადებების ტირაჟირება.  

 

ეთნიკური უმცირესობები 

მონიტორინგის მესამე კვარტალის მონაცემების თანახმად, ეთნიკური 

უმცირესობების გაშუქებისას ყველაზე მეტი ყურადღება სომხებს, ბოშებს და 

აფხაზებს დაეთმოთ.  

თურქების მიმართ პრესაში გამოჩენილი ყურადღება აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობის 

საკითხით იქნა გამოწვეული და ხშირ შემთხვევაში ტონი ნეგატიური იყო. ხშირი იყო 

ისეთი ტერმინების და შეფასებების გამოყენება როგორიცაა: “გათურქება” და “დიდი 

თურქობა”. თემის აქტუალობა დასტურდება იმითაც, რომ ინტერვიუს ძირითადი 

შინაარსის მიუხედავად, ჟურნალისტები საკმაოდ ხშირად რესპონდენტებს 

ეკითხებოდნენ აზრს აზიზიეს მეჩეთის ირგვლივ არსებულ ვითარებაზე. 

პირველი და მეორე კვარტალური ანგარიშის მსგავსად, ქართული ბეჭდური მედიის 

ერთი ნაწილი კვლავ აქტიურად განაგრძობდა “სომეხის” როგორც სალანძღავი 

ტერმინის გამოყენებას.  

განსაკუთრებით ქსენოფობიური განცხადებების ადრესატები უმეტეს შემთხვევაში 

საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და ხელისუფლების სხვადასხვა 

                                                            
7  ერთი სტატია ევრაზიის თანამშრონლობის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის - "რეგიონული 

საკითხების გაშუქება" - ფარგლებში იყო მომზადებული. სამი სტატია კი ჰეინრიჰ ბიოლის პროექტის ფარგლებში 

ევროკავშირის მიერ იყო დაფინანსებული. 
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წარმომადგენლები იყვნენ, ვის ეთნიკურ წარმომავლობაზეც ხაზგასმას გაზეთ 

“ასავალ-დასავალის”, “ალიას” და “კვირის ქრონიკას” ფურცლებზე სისტემატური 

ხასიათი აქვს. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ გაზეთების ჟურნალისტები როგორც წესი, 

თავადვე აფიქსირებენ ჰომოფობიურ და ქსენოფობიურ პოზიციებს და ინტერვიუების 

განმავლობაში კითხვის ფორმულირებით თუ უშუალო განცხადებებით ახდენენ 

სიძულვილის ენის გავრცელებას. უნდა გამოიყოს სამი ჟურნალისტი, რომლებიც 

სისტემატიურად აკეთებენ ჰომოფობიურ და ქსენოფობიურ განცხადებებს: ჯაბა 

ხუბუა (ასავალ-დასავალი), გელა ზედელაშვილი (ალია, კვირის ქრონიკა) და დიტო 

ჩუბინიძე (ალია, კვირის ქრონიკა). 

"კვირის ქრონიკა", 05.12.2011,  
გელა ზედელაშვილი (სტატიის ავტორი):  

„29 ნოემბერს ეთმანეთს შეხვდა ორი სომეხი პრეზიდენტი,  
სარგსიანი და სააკიანი, რომლებმაც ისაუბრეს თავიანთი 

 ქვეყნის (სომხეთის) განვითარების სამომავლო გეგმებზე.“ 
 

"ასავალ-დასავალი", 16 იანვარი, 2012,  
„სომეხი პრეზიდენტი ქართულ ბიბლიოთეკას ყიდის!“ 

ჯაბა ხუბუა (სტატიის ავტორი):  
„სააკაშვილი წიგნებთან ომს აგრძელებს! სააკაშვილი სომეხია!“ 

„დიახ, სააკაშვილის ხელისუფლება გადაყრის 4 მილიონ წიგნს და ააშენებს 4-
ვარსკვლავიან სასტუმროს! სასტუმროების აშენება და საქართველოს დაქცევა! - 

ასეთია სომეხი პრეზიდენტის ანტიქართული პოლიტიკა.“ 
 

„ალია“, 9 თებერვალი, 2012,  
 „სააკაშვილმა დროშა სომხებს მოჰპარა?“ 

დიტო ჩუბინიძე (სტატიის ავტორი) 
"ჰოდა, ამის შემდეგ რატომ გვიკვირს, თუ ვიღაც სომეხი დიზაინერი და ისიც 

"ცისფერი" საქართველოს სახელმწიფო დროშას სომხურ დროშად გაასაღებს?".. 
"ახლა სომეხი პედერასტი გაიძახის, - ხუთჯვრიანი დროშა სომხურიაო!..“ 

  

"ასავალ-დასავალი", 2/6/2012, 
 ინტერვიუ მსახიობ დიმა ჯაიანთან:  

"ანუ, თუ ჩემთვის რუსთაველის თეატრის სცენაზე კაცის მიერ კაცის ნიფხავში 
ჩაძვრომა მიუღებელია, გოიმი ვარ, მაგრამ თუ პედერასტულ დრამატურგიას ტაშს 

დავუკრავ "სვეტი" ვყოფილვარ?! ვაი ამათ პატრონს უბედურს! გეი-პარადი ვერ 
ჩაატარეს და ახლა სცენაზე დადგეს ეს პედერასტია?!" 
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"ასავალ-დასავალი", 5 დეკემბერი, 2011,  
ინტერვიუ ელიზბარ ჯაველიძესთან: 

"ტყუილია, თითქოს ხელისუფლება ნასომხარებისგან შედგება!  
როგორც არ არსებობს ყოფილი "კაგებეშნიკი",  

ისე არ არსებობს ყოფილი სომეხი! 
ამიტომ, სააკაშვილის რეჟიმი არის სომ-ხუ-რი!" 

 

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული პრესის ნაწილი არა მხოლოდ უშუალოდ 

ეთნიკური უმცირესობების მიმართ ახდენს სიძულვილის ენის გამოყენებას. საკმაოდ 

ხშირად სომხეთის, რუსეთის და აზერბაიჯანის ხელისუფლებაზე, საეკლესიო 

პირებსა თუ უბრალოდ სახელმწიფოზე საუბრისას, როგორც რესპონდენტები, ასევე 

ჟურნალისტები საზოგადოებაში ნეგატიური სტერეოტიპების გაძლიერებას უწყობენ 

ხელს.  

  

რელიგიური უმცირესობები  

პირველ და მეორე კვარტალურ პერიოდთან შედარებით დეკემბერი-თებერვლის 

პერიოდში ქართული პრესა უფრო აქტიურად აშუქებდა რელიგიურ უმცირესობებს, 

რაც ბათუმში აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობის საკითხით იყო გამოწვეული.  

იმის გათვალისწინებით, რომ მეჩეთის აშენება რელიგიურად შედარებით 

სენსიტიურ რეგიონში - აჭარაშია დაგეგმილი, ქართული პრესის ფურცლებზე ხშირი 

იყო ჟურნალისტების თუ რესპონდენტების განცხადებები აჭარაში ისლამის 

გაძლიერებასა და ამაში საქართველოს ხელისუფლების წვლილზე.  

 

მუსლიმებთან ერთად ყველაზე დიდი ყურადღება დაეთმოთ კათოლიკებსა და 

იეჰოვას მოწმეებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ეჰოვას მოწმეები არასწორი 

ტერმინოლოგიით “იეღოველები” ხშირად გამოიყენებოდა ხელისუფლების 

წარმომადგენლების შეფასებებისას. 

 

 

სექსუალური უმცირესობები 
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მედია საშუალებებში სექსუალური უმცირესობების მისამართით წარმოდგენილი 

ჰომოფობიური განცხადებები, როგორც წესი უკავშირდება: ქვეყნის გარყვნას, 

ქართველების გადაგვარებას და მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ ბრძოლას. 

ყველაზე ხშირად გამოყენებული სალანძღავი ტერმინია “პედერასტი”, რომელსაც 

არცთუ იშვიათად სექსუალური კონოტაციის გარეშე იყენებენ. ასევე მონიტორინგის 

პერიოდში არაერთხელ იქნა გამოყენებული ტერმინები: “ჰომოსექსუალისტები”, 

“ლიბერასტები”, “მიშარასტი”.  

“სომეხთან” ერთად “პედერასტი” ყველაზე ხშირად გამოყენებული სალანძღავი 

ტერმინია ქართულ პრესაში.  

 

"ასავალ-დასავალი", 1/9/2012, 
 „11712 სმ2“, ჯაბა ხუბუა (სტატიის ავტორი):  

„ე.ი. თუ ფიქრობ და ხმამაღლა ამბობ, რომ საქართველოში მამათმავლების აღლუმი 
არ უნდა ჩატარდეს და პომადიანმა და საყურეებიანმა პედერასტებმა რუსთაველის 

პროსპექტზე შიშველი მარში არ უნდა მოაწყონ, მაშინ „სიძულვილის ენით 
მოლაპარაკე ჰომოფობი“ ყოფილხარ!“ 

 

"კვირის ქრონიკა", 12.12.2011,  
„გენაცვალე ლალი რკინის გაქვს მკლავი...“, გელა ზედელაშვილი (სტატიის ავტორი): 
„ვარდების მოედანზე, იქ სადაც ადრე დავით აღმაშენებლის ძეგლი იდგა, ქართველი 

გეების, "ცისფერებისა" თუ პედერასტების ორგანიზაცია 'ინკლუზივს', რომელსაც 
ვიღაც პედერასტი, მგონი გვარად საბელაშვილი უდგას სათავეში თურმე მიტინგი 

გაუმართავს და დროშები უფრიალებია, რომელზედაც ცისარტყელა ყოფილა 
გამოსახული...“ 

 

 

დასკვნა 
 

დეკემბერი-თებერვლის მონიტორინგის პერიოდში ეთნიკურ, რელიგიურ და 

სექსუალურ უმცირესობებთან დაკავშირებული 123 სტატია გაანალიზდა, რაც 

საგრძნობლად აღემატება მეორე კვარტლის მონაცემებს (76 სტატია).  

ყველაზე მეტი სტატია "ასავალ-დასავალში", "ახალ თაობასა" და "კვირის ქრონიკაში" 

დაიბეჭდა. 
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მონიტორინგის მესამე კვარტალის მონაცემების თანახმად, ეთნიკური 

უმცირესობების გაშუქებისას ყველაზე მეტი ყურადღება სომხებს, ბოშებს და 

აფხაზებს დაეთმოთ. თურქების მიმართ პრესაში გამოჩენილი ყურადღება აზიზიეს 

მეჩეთის მშენებლობის საკითხით იყო გამოწვეული და ხშირ შემთხვევაში ტონი 

ნეგატიური იყო. ხშირი იყო ისეთი ტერმინების და შეფასებების გამოყენება 

როგორიცაა: “გათურქება” და “დიდი თურქობა”.  

პირველი და მეორე კვარტალური ანგარიშის მსგავსად, ქართული ბეჭდური მედიის 

ერთი ნაწილი კვლავ აქტიურად განაგრძობდა “სომეხის” როგორც სალანძღავი 

ტერმინს გამოყენებას. განსაკუთრებით ქსენოფობიური განცხადებების ადრესატები 

უმეტეს შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და 

ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლები იყვნენ, ვის ეთნიკურ 

წარმომავლობაზეც ხაზგასმას გაზეთ “ასავალ-დასავალის”, “ალიას” და “ კვირის 

ქრონიკას” ფურცლებზე სისტემატიური ხასიათი აქვს.  

დეკემბერი-თებერვლის პერიოდში მედიის მონიტორინგმა აჩვენა, რომ გამოცემები 

"ასავალ-დასავალი" და "ალია ჰოლდინგი" (გაზეთები - "ალია" და "კვირის ქრონიკა") 

ხშირ შემთხვევებში ისევ არღვევდნენ ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტებს და 

ახდენენ ქსენოფობიური და ჰომოფობიური განცხადებების გავრცელებას. 

ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ გაზეთების “ალია”, “კვირის ქრონიკა” და “ასავალ-

დასავალი” ჟურნალისტები როგორც წესი, თავადვე აფიქსირებენ ჰომოფობიურ და 

ქსენოფობიურ პოზიციებს და ინტერვიუების განმავლობაში კითხვის 

ფორმულირებით თუ უშუალო განცხადებებით ახდენენ სიძულვილის ენის 

ტირაჟირებას. უნდა გამოიყოს სამი ჟურნალისტი, რომლებიც სისტემატიურად 

ახდენენ ჰომოფობიური და ქსენოფობიური განცხადებების გავრცელებას: ჯაბა 

ხუბუა, გელა ზედელაშვილი და დიტო ჩუბინიძე. 

ჟურნალისტებთან ერთად უნდა აღინიშნოს ის რესპონდენტებიც, ვინც ყველაზე 

დიდი სიხშირით აკეთებენ ქსენოფობიური და ჰომოფობიურ განცხადებებს, ესენი 

არიან: ლელიკო ჯაფარიძე, ელიზბარ ჯაველიძე, გია ყრუაშვილი და რეზო 

ამაშუკელი. 
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ასევე ძალაში რჩება პირველ და მეორე კვარტალში გამოკვეთილი ტენდენცია, 

რომლის თანახმადაც, რამდენიმე გაზეთის გამოკლებით, ქართულ პრესაში 

არსებობენ მედია გამოცემები, რომლებიც დაბალანსებულ და ჟურნალისტურ 

სტანდარტებთან შესაბამის გაშუქებას გვაწვდიან უმცირესობების თემებთან 

დაკავშირებით. გამოცემები: "24 საათი", "რეზონანსი", "ბათუმელები", "ახალი თაობა", 

"კვირის პალიტრა" უმცირესობების თემატიკის გაშუქებისას საკმაოდ 

დაბალანსებულია და თითქმის არ ახდენენ სიძულვილის ენის შემცველი 

განცხადებების გავრცელებას.  

გაზეთებმა “პრაიმტაიმი” და “ვერსია” მესამე კვარტალის პერიოდში ნაკლები 

ყურადღება დაუთმეს უმცირესობების თემატიკას.  

მონიტორინგისას შესამჩნევი გახდა ქართულ პრესაში ანალიტიკური სტატიების 

ნაკლებობა სექსუალურ, რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებაში.  

მონიტორინგის შედეგები ნათლად მიუთითებს ფაქტზე, რომ ქართულ პრესაში 

უმცირესობების მიმართ ჰომოფობიური და ქსენოფობიური დამოკიდებულების 

არაერთ გამოვლინებას აქვს ადგილი. ეს კი იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოში 

ჯერაც დგას შემწყნარებლობის და განსხვავებულობის მიღების პრობლემა. 
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