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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

სიძულვილის

სექსუალური

ენის

და

უმცირესობების

დისკრიმინაციის

მისამართით
მონიტორინგს

გამოყენებული
ახორციელებს.

მონიტორინგისთვის შერჩეულ იქნა 8 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,

უმცირესობების

მიმართ

არსებულ

რელიგიური

მიდგომებზე

და

ცნობადობის

სექსუალური
ამაღლებას,

მოქალაქეებში უმცირესობებთან დაკავშირებით ინფორმირებულობის ამაღლებას და
სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერას.
მონიტორინგი ჩატარდა 2011 წლის 1 სექტემბერი - 30 ნოემბრის პერიოდში. დაფარვის
არეალის და ტირაჟის გათვალისწინებით კვლევისთვის შეირჩა 11 ბეჭდური
გამოცემა: "რეზონანსი", "ალია" და "კვირის ქრონიკა", "ახალი თაობა", "ვერსია",
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"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 თანახმად 4 :
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. მეთოდოლოგია

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.
2

5

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 გამოყოფილ 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.
პოზიტიური და ნეგატიური შეფასების მიზანია განვსაზღვროთ ვუქმნით თუ არა
მაყურებელს სუბიექტთან დაკავშირებით პოზიტიურ ან ნეგატიურ შთაბეჭდილებას.
მეთოდოლოგიაში დიდი ყურადღება ენიჭება ტონის განსაზღვრისას კონტექსტის
გათვალისწინებას.

გაშუქების

ტონი

პოზიტიურია

თუ

სუბიექტი

სტატიაში

წარმოდგენილია პოზიტიურად და ამასთან კონტექსტიც პოზიტიურია, თუ ორივე
ფაქტორი ნეგატიურია გაშუქება ნეგატიურად ითვლება, ხოლო როცა ორივე
ინდიკატორი ნეიტრალურია, მონიტორი გაშუქებას ნეიტრალურ ტონს ანიჭებს.
როდესაც ეს ორი მაჩვენებელი განსხვავებულია, მონიტორს უწევს განსაზღვროს
რომელია უპირატესი ფაქტორი - სტატიაში ასახული შინაარსი თუ კონტექსტი და
ამის მიხედვით ანიჭებს სუბიექტს ტონს.
თვისებრივი კვლევა აფასებს ისეთ ასპექტებს, როგორიცაა მაგალითად გაზეთის მიერ
ეთიკური და პროფესიონალური სტანდარტების დარღვევა, რომელიც როგორც წესი
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არ იზომება რაოდენობრივად. მონიტორები ჩანაწერებს აკეთებენ ტყუილის, ფაქტის
დამახინჯების,

დაუბალანსებელი

გაშუქების,

უსამართლობის,

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.
მონიტორს ასევე ევალება შეაფასოს ისტორიაში ჟურნალისტის მონაწილეობა,
განსაკუთრებით როდესაც საქმე ინტერვიუებს ეხება და განსაზღვროს ყველა ის
შეურაცხმყოფელი და განზოგადებული გამონათქვამი, რომელიც უმცირესობების
ჯგუფების მიმართ სტერეოტიპების გაძლიერებას უწყობს ხელს.
ყოველდღიურად ხორციელდება რაოდენობრივი კვლევის შედეგების ონლაინ ბაზაში
შეყვანა. „ინტერნიუსი-საქართველომ“ სპეციალურად მონიტორინგის პროექტისთვის
შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც მონაცემთა შეყვანის, შენახვის და შემდგომი
ანალიზის ეფექტურ პლატფორმას წარმოადგენს.

3. ძირითადი მიგნებები
¾

სექსუალური და ეთნიკური უმცირესობების თემების მიმართ ქართული
პრესის ინტერესი დიდწილად თემის სკანდალურობით არის განპირობებული;

¾

პოლიტიკური პროცესები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ სარედაქციო
პოლიტიკაზე, რაც აისახება პრესის მხრიდან უმცირესობების გაშუქების
სიხშირეზე;

¾

რეგიონალური მედია მცირე ინტერესს იჩენს უმცირესობებთან დაკავშირებულ
საკითხებთან მიმართებაში;

¾

გამოცემები:

"ასავალ-დასავალი",

"ალია"

და

"კვირის

ქრონიკა"

ხშირ

შემთხვევებში არღვევენ ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტებს და ახდენენ
ქსენოფობიური და ჰომოფობიური განცხადებების ტირაჟირებას;
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¾

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

პალიტრა", "პრაიმტაიმი", და "სამხრეთის კარიბჭე" უმცირესობების თემატიკის
გაშუქებისას საკმაოდ დაბალანსებულია;
¾

საქართველოს მოქალაქე ეთნიკური უმცირესობებიდან ყველაზე დიდი
ყურადღება

სომხებს

და

აფხაზებს

ეთმობათ

და

ტონი

უმეტესად

ნეიტრალურია;
¾

სექსუალურ ორიენტაციასთან და გენდერულ იდენტობასთან დაკავშირებულ
საკითხებთან მიმართებაში თვალსაჩინოა როგორც ჟურნალისტების, ასევე
რესპოდენტების

მხრიდან

ინფორმაციის

ნაკლებობა/არასწორი

ტერმინოლოგიის გამოყენება;
¾

რელიგიური უმცირესობები, ეთნიკურ და სექსუალურ უმცირესობებთან
შედარებით ნაკლებად იქცევენ ქართული მედიის ყურადღებას;

¾

შესამჩნევია ანალიტიკური სტატიების ნაკლებობა სექსუალურ, რელიგიურ და
ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებაში;

4. რაოდენობრივი კვლევის შედეგები
სექტემბერი-ნოემბრის
სექსუალურ

მონიტორინგის

უმცირესობებთან

პერიოდში

დაკავშირებული

ეთნიკურ,
76

რელიგიურ

სტატია

და

გაანალიზდა.

ყველაზე მეტი სტატია "ასავალ-დასავალში", "ახალ თაობასა" და "რეზონანსში"
დაიბეჭდა (იხილეთ დიაგრამა 1).
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დიაგრამა 1
მიუხედავად იმისა, რომ "პრაიმტაიმს" და "ბათუმელებს" რაოდენობრივად "კვირის

პალიტრაზე", "ვერსიაზე", "ალიაზე"', "კვირის ქრონიკაზე", "24 საათზე" და
"რეზონანსზე" ნაკლები სტატია აქვთ გამოქვეყნებული, სტატიებისთვის დათმობილი
ფართობის მიხედვით ისინი ყველა ამ გამოცემას უსწრებენ (იხილეთ დიაგრამა 2).

დიაგრამა 2
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ეთნიკური უმცირესობების გაშუქებას საკუთარ ფურცლებზე ყველაზე დიდი
ფართობი "ახალმა თაობამ", "ასავალ-დასავალმა" და "რეზონანსმა" დაუთმეს. (იხ.
დიაგრამა 3). მაშინ როცა სექსუალური უმცირესობების გაშუქებას ყველაზე დიდ
საგაზეთო ფართობს "პრაიმტაიმი", "ასავალ-დასავალი" და "ახალი თაობა" უთმობენ
(იხ. დიაგრამა 4).
რელიგიურ უმცირესობებისადმი ყველაზე დიდ ინტერესს "ბათუმელები" იჩენს.
თანაბრად გააშუქეს რელიგიური უმცირესობები "24 საათმა"

და "სამხრეთის

კარიბჭემ". "ალიას", "პრაიმტაიმს", "ახალ თაობას", "კვირის პალიტრას" და "კვირის
ქრონიკას" არცერთხელ არ გაუშუქებიათ ეს თემა. (იხილეთ დიაგრამა 5)
უნდა აღინიშნოს, რომ ქუთაისში გამოცემულ "ახალ გაზეთში" მონიტორინგის
პერიოდში უმცირესობების თემები არც ერთხელ არ გაშუქებულა. ასევე, არც ერთხელ
არ გაუშუქებიათ სექსუალური უმცირესობები "ბათუმელებს", "კვირის პალიტრას" და

"სამხრეთის კარიბჭეს". (იხ. დიაგრამა 3,4,5).

დიაგრამა 3
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დიაგრამა 4

დიაგრამა 5
უმცირესობები გაზეთის პირველ გვერდზე სულ სამჯერ მოხვდნენ. აქედან,
სექსუალური უმცირესობები - ორჯერ და ეთნიკური უმცირესობები - ერთხელ. (იხ.
დიაგრამა 6).
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დიაგრამა 6
მონიტორინგის პერიოდის განმავლობაში ყველაზე ხშირად ნეგატიურ ტონში
ეთნიკური უმცირესობები შუქდებოდა. ნეგატიურ ტონში გაშუქებული მასალების
65% (დათმობილი ფართობის მიხედვით, სმ2) სწორედ ეთნიკურ უმცირესობებს
ეხებოდა, 35%-ის შემთხვევაში კი ნეგატიურად სექსუალური უმცირესობები
გაშუქდა. რელიგიური უმცირესობები არც ერთხელ არ გაშუქებულა ნეგატიურ
ტონში. (იხ. დიაგრამა 7).
მონიტორინგის პერიოდში პოზიტიურ ტონში არც ერთხელ არ დაფიქსირებულა
რელიგიური უმცირესობების გაშუქება. პოზიტიური გაშუქების 95% ეთნიკურ
უმცირესობებს დაეთმოთ (დათმობილი ფართობის მიხედვით სმ2), 5% კი რელიგიურ
უმცირესობებს (იხ.დიაგრამა 8).
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დიაგრამა 7

დიაგრამა 8
ნეიტრალურ

ტონში

გაშუქებული

მთელი

მასალების

49%

სექსუალურ

უმცირესობებზე მოდის, 40% - ეთნიკურ უმცირესობებზე, 11% კი - რელიგიურ
უმცირესობებზე (იხ. დიაგრამა 9)
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დიაგრამა 9

ეთნიკური უმცირესობები უმრავლეს შემთხვევაში ნეიტრალურ ტონში შუქდებოდა.
ეთნიკური უმცირესობებისადმი დათმობილი მთლიანი სივრცის 15% გაშუქდა
ნეგატიურ ტონში, 5% კი - პოზიტიურში. (იხ. დიაგრამა 10).

დიაგრამა 10
რელიგიური უმცირესობების გაშუქება მხოლოდ ნეიტრალურ ტონში ხდებოდა. ეს
სურათი რადიკალურად განსხვდება პირველი კვარტალის მონაცემებისგან, სადაც
რელიგიური უმცირესობები უმეტესად ნეგატიურ ტონში შუქდებოდნენ (54%) (იხ.
დიაგრამა 11).
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დიაგრამა 11
სექსუალური უმცირესობების გაშუქებისას ჭარბობს ნეიტრალური ტონი (92%).
სექსუალური

უმცირესობებისთვის

დათმობილი

ფართობის

მხოლოდ

8%-ის

შემთხვევაში იყო გაშუქება ნეგატიური. მონიტორინგის პერიოდში მხოლოდ ერთხელ
მოხდა სექსუალური უმცირესობების პოზიტიურ ტონში გაშუქების გამოვლენა (იხ.
დიაგრამა 12).

დიაგრამა 12

ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებს შორის ყველაზე დიდი გაშუქება (პირველი
კვარტალის მსგავსად) სომხებს ერგოთ. ქართულ პრესაში ყველაზე ხშირად
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გაშუქებად ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებში მოხვდნენ ასევე აფხაზები,
აზერბაიჯანელები და თურქები (იხ. დიაგრამა 13).

დიაგრამა 13
მონიტორინგმა ასევე აჩვენა, რომ პრესა ყველაზე მეტ ყურადღებას კათოლიკებს (49
%) და მუსლიმებს (37 %) უთმობს (იხ. დიაგრამა 14).
მონიტორინგის პერიოდში სექსუალური უმცირესობებიდან პრესის ყველაზე დიდი
ყურადღება ტრანსსექსუალებს დაეთმოთ (40%). 38%-ის შემთხვევაში სტატიებში
საუბარი გეებზე იყო, 22%-ის შემთხვევაში კი - ზოგადად ლგბტ 5 ჯგუფებზე. (იხ.
დიაგრამა 15).

5

ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი;

16

დიაგრამა 14

დიაგრამა 15

5. თვისებრივი ანალიზის შედეგები
ქართულ

პრესაში

უმცირესობების

გაშუქების

სიხშირე

უმეტეს

შემთხვევაში

დაკავშირებულია ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან. ამის ნათელი
დადასტურება იყო ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში გამოჩენა. ეს მოვლენა
საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ ქართულ მედიას მოედუნებინა ყურადღება
უმცირესობებისადმი. აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში ქართულმა პრესამ
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გაზეთის ფურცლები თითქმის სრულად დაუთმო ივანიშვილთან დაკავშირებულ
პერიპეტიებს, რამაც ასახვა ჰპოვა უმცირესობების თემების გაშუქების სიხშირეზე.
ისეთი მედია საშუალებებიც კი, რომლებიც ყველაზე ხშირად ახდენენ ჰომოფობიური
და ქსენოფობიური სტატიების ტირაჟირებას, ივანიშვილის გამოჩენის შემდეგ
გაზეთის ფურცლებს თითქმის სრულად უთმობდნენ პოლიტიკურ პროცესებს.
პირველი

კვარტალის

შედეგების

მსგავსად,

რეგიონალურ

მედიაში

კვლავაც

შეინიშნება უმცირესობების თემატიკისადმი ინტერესის ნაკლებობა. მონიტორინგის
პერიოდში

რეგიონალურ

მედიაში

უმცირესობების

თემასთან

დაკავშირებით

გამოქვეყნებული 5 სტატიიდან ერთ-ერთი "სამხრეთის კარიბჭეში" დაიბეჭდა და მისი
ავტორი 12 წლის არმინე მკოიანი იყო, რომელმაც სტატია „ღია საზოგადოება
საქართველოს“ მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში მოამზადა. უნდა
აღინიშნოს, რომ"სამხრეთის კარიბჭეში" უმცირესობებისადმი მიძღვნილი ორივე
სტატიის ავტორი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელია.

ეთნიკური უმცირესობები
მონიტორინგის

მეორე

კვარტალის

მონაცემების

თანახმად,

ეთნიკური

უმცირესობების გაშუქებისას ყველაზე მეტი ყურადღება სომხებს და აფხაზებს
დაეთმოთ. აფხაზებთან დაკავშირებით მედიის მხრიდან დაინტერესება ძირითადად
სოხუმის დაცემის 20 წლისთავით იყო განპირობებული და გამოყენებული ტონი
უმრავლეს შემთხვევებში ნეიტრალური ან იშვიათ შემთხვევაში პოზიტიური იყო.
რაც შეეხება სომხების გაშუქების ტონს, მიუხედავად იმისა, რომ გაშუქება შედარებით
დაბალანსებულია და გვხვდება როგორც ნეიტრალური, ასევე პოზიტიური ტონი,
“სომეხი” მაინც რჩება ყველაზე ხშირად გამოყენებულ სალანძღავ ტერმინად.
აღსანიშნავია, რომ ქართული პრესის ერთი ნაწილი (გაზეთები "ალია", "კვირის
ქრონიკა" და "ასავალ-დასავალი") კვლავ აგრძელებდა წერას რობერტ სტურუას
განცხადების შესახებ. განსაკუთრებით ქსენოფობიური განცხადებების ადრესატები
უმეტეს

შემთხვევაში

საქართველოს

პრეზიდენტი

ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლები იყვნენ.
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მიხეილ

სააკაშვილი

და

კვირის ქრონიკა 09/26/2011 "ისე ბატონო ანზორ,
გოკა და კოტე გაბაშვილზეც ამბობენ, რომ
გვარგადაკეთებული სომხები არიან" - ინტერვიუ ანზორ
ჩომახიძესთან.

ხშირ

შემთხვევაში

რესპონდენტების

მხრიდან

აღნიშნული

თემის

წამოწევა

განპირობებულია ჟურნალისტების მიერ კითხვის ფორმულირებით. 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.
“სომეხს” ყველაზე ხშირად მოიხსენიებენ სალანძღავ ტერმინად და რობერტ
სტურუას

განცხადებამ

პრეზიდენტ

მიხეილ

სააკაშვილის

ეთნიკურ

წარმომავლობასთან დაკავშირებით აღნიშნული ტენდენცია კიდევ უფრო გააძლიერა.

კვირის ქრონიკა 09/26/2011 "ბატონო ანზორ, ბოლოს
და ბოლოს, მიხეილ სააკაშვილი სომეხია თუ
ქართველი?" - ინტერვიუ ანზორ ჩომახიძესთან.

ალია 11/24/2011 “ამ სომეხ სააკოვსაც და
რესპუბლიკელებსაც ერთი პატრონი ჰყავთ.
დაგვიმონა ამ სომეხმა სააკოვმა” - ინტერვიუ ლელიკო
ჯაფარიძესთან.

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.
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რელიგიური უმცირესობები
ნიშანდობლივია, რომ ეთნიკურ და სექსუალურ უმცირესობებთან შედარებით,
მონიტორინგის

პერიოდში

რელიგიურ

უმცირესობებს

ნაკლები

ყურადღება

დაეთმოთ. გაშუქების ტონი ყველა შემთხვევაში ნეიტრალური იყო.

სექსუალური უმცირესობები

ბიძინა ივანიშვილმა თავის პირველ პრესკონფერენციაზე რელიგიურ და სექსუალურ
უმცირესობებთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. იმის გათვალისწინებით, რომ
სექსუალური უმცირესობების თემა იშვიათად ხდება პოლიტიკური განხილვის
საგანი, ეს ივანიშვილის მხრიდან ცალსახად თამამი განაცხადი იყო. თუმცა,
აღნიშნული განცხადების მიმართ პრესის ინტერესი, მხოლოდ პრესკონფერენციის
ბეჭდური ვერსიის გამოქვეყნებით შემოიფარგლა და ისიც მხოლოდ ორი მედია
საშუალების ფარგლებში.

ვერსია 2/11/11 "რაც შეეხება მეორე კითხვას სექსუალური და
რელიგიური

უმცირესობების შესახებ, მე მიმაჩნია, რომ ისინი

არიან ისეთივე წევრები ჩვენი საზოგადოების, როგორც ყველა
დანარჩენი საქართველოს მოსახლეობა და დამოკიდებულება
მათდამი იქნება ისეთივე, როგორც ყველასთან," - ბიძინა

ივანიშვილის პრესკონფერენციის სრული ვერსია.

ასევე პრესის ყურადღების მიღმა დარჩა ევროპარლამენტის რეზოლუცია, რომელიც
სექსუალურ

უმცირესობებთან

მისამართით

გაკეთებულ

დაკავშირებით
სადროშოს"

გაზეთ

რეკომენდაციეებს

"კვირის

თავმჯდომარე

მიმართებაში

მამა

ქრონიკასთან"
ელიზბარმა

საქართველოს
ეხებოდა.

ხელისუფლების

აღნიშნულ

ინტერვიუში
განცხადება

"წმიდა

გააკეთა,

თემასთან
გიორგის
რომელიც

ევროკავშირსა და მის ინსტიტუციებს გეებისა და ლესბოსელების უფლებების დაცვის
გამო “ქართული მართლმადიდებლობის” მტრად აცხადებს.
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კვირის ქრონიკა 11/28/2011 “ასე რყვნის და ასე იცავს ამ ბილწი
არსებების უფლებებს ევროპარლამენტი. როცა ამოდენა
სტრუქტურა გეებისა და ლესბოსელების დაცვაზეა გადასული,
ეს იმას ნიშნავს, რომ იგი ებრძვის ქართულ
მართლმადიდებლობას," - ინტერვიუ მამა ელიზბართან.
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:

“ჰერმოფროდიტი”,

“ტრანსსექსუალიზმი”, “ჰომოსექსუალისტები”, “ლიბერასტები”, “მიშარასტი”.
“სომეხთან” ერთად “პედერასტი” ყველაზე ხშირად გამოყენებული სალანძღავი
ტერმინია ქართულ პრესაში.

ალია 09/29/2011, “ეგ ბასი არის, ბანი თუ ბოსი, მაგან არ
დაუკრა კვერი მიტინგის
დარბევას და ხალხის დახოცვას?! კონსული
პედერასტი ჰყავთ, - კაცია და გათხოვილია.." - ინტერვიუ
ლელიკო ჯაფარიძესთან:
ასავალ-დასავალი 09/19/2011 „მეტყლაპე პანფილოვი და სხვა
მიშარასტები“: “აბა სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ
ჩამოყვანილი და სკოლაში ბავშებთან შეყვანილი "ინგლისურის
მასწავლებელი" პირწავარდნილი მამათმავალი და ბუნებრივი
ფალოსების პირში დამატრიალებელი რომ აღმოჩნდა, მეტყლაპე
მიშამ და სხვა მიშარასტებმა ეს რამით ხომ უნდა გაამართლონ.”
აღსანიშნავია,

რომ

ტერმინების

არასწორი

გამოყენება

თავად

უმცირესობის

წარმომადგენლების მხრიდანაც შეინიშნება.

პრაიმ-ტაიმი10/03/2011, „მაია მალე კაცი გახდება“, ინტერვიუ
ტრანსსექსუალთან:
ჟურნალისტის კითხვა: "მამაკაცთან სექსი გქონია?"
პასუხი: "გაგიჟდი? მე ცისფერი არა ვარ!!!"
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სექსუალური

უმცირესობების

თვითცენზურა

და

საუბრისგან
ინტერვიუ

საკუთარი

თავშეკავება.
ჯაბა

წარმომადგენლების
სექსუალური

ამის

მაგალითია

ქარსელაძესთან,

მხრიდან

ორიენტაციის

შესახებ

“პრაიმტაიმში”

სათაურით

შეინიშნება
საჯაროდ

გამოქვეყნებული

„შანზელიზეზე

დაწყებული

სიყვარულის ამბავი“, რომელსაც რესპოდენტის და მეორე მამაკაცის ფოტოები ახლავს
თან. აღნიშნული სტატია რესპოდენტის სექსუალური ორიენტაციის შესახებაა, თუმცა
ამ საკითხებზე საუბარი შეფარვით ხდება, რადგან თავად რესპოდენტი გაურბის
სიტყვის „გეი“-ს ხსენებას. ინტერვიუში არცერთხელ არ არის გამოყენებული ეს
ტერმინი.
ასევე

უნდა

აღინიშნოს

საინფორმაციო

სააგენტოების

მიერ

გავრცელებული

ინფორმაცია თუშეთში გეი ტურისტების ცემის თაობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ
ინცინდენტის

სანდოობა

არ

დასტურდება,

ქართულმა

პრესამ

ყოველგვარი

სიძულვილის ენის გამოყენების გარეშე მოახდინა მოვლენის გაშუქება.

დასკვნა
პოლიტიკური

პროცესები

მნიშვნელოვან

გავლენას

ახდენენ

სარედაქციო

პოლიტიკაზე, რაც პრესის მხრიდან უმცირესობების გაშუქების სიხშირეზე აისახება.
ამის ნათელი დადასტურება იყო ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში გამოჩენა.
მონიტორინგის პერიოდში ქართულმა პრესამ გაზეთის ფურცლები თითქმის
სრულად ივანიშვილთან დაკავშირებულ პერიპეტიებს დაუთმო, რამაც ასახვა ჰპოვა
უმცირესობების თემების გაშუქების სიხშირეზე. ისეთი მედია საშუალებებიც კი,
რომლებიც ყველაზე ხშირად ახდენენ ჰომოფობიური და ქსენოფობიური სტატიების
ტირაჟირებას, ივანიშვილის გამოჩენის შემდეგ გაზეთის ფურცლებს თითქმის
სრულად უთმობდნენ პოლიტიკურ პროცესებს.
სექტემბერი-ნოემბრის პერიოდში მედიის მონიტორინგმა აჩვენა, რომ გამოცემები

"ასავალ-დასავალი" და "ალია ჰოლდინგი" (გაზეთები - "ალია" და "კვირის ქრონიკა")
ხშირ შემთხვევებში ისევ არღვევენ ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტებს და
ახდენენ ქსენოფობიური და ჰომოფობიური განცხადებების გავრცელებას.
22

ასევე ძალაში რჩება პირველ კვარტალში გამოკვეთილი ტენდენცია, რომლის
თანახმადაც, რამდენიმე გაზეთის გამოკლებით, ქართულ პრესაში არსებობენ მედია
გამოცემები,
შესაბამის

რომლებიც
გაშუქებას

დაბალანსებულ

გვაწვდიან

და

ჟურნალისტურ

უმცირესობების

თემებთან

სტანდარტებთან
დაკავშირებით.

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

პალიტრა", "პრაიმტაიმი", და "სამხრეთის კარიბჭე" უმცირესობების თემატიკის
გაშუქებისას საკმაოდ დაბალანსებულია და თითქმის არ ახდენენ სიძულვილის ენის
შემცველი განცხადებების გავრცელებას.
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.

დანართი
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