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მედიის მონიტორინგის შემაჯამებელი შედეგები
20 აგვისტო - 20 ოქტომბერი
2012 წელი

შესავალი
მედიის

მონიტორინგი

სამოქალაქო

საზოგადოების

ფუნქციაა,

რომელიც

პროფესიონალური და დამოუკიდებელი ჟურნალისტიკის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს.
მედიის მონიტორინგის პროექტი, რომელსაც „ინტერნიუსი-საქართველო“ ცენტრალურ
საარჩევნო

კომისიასთან

ერთად

ახორციელებს,

მიზნად

ისახავს

წინასაარჩევნო

პერიოდში ქართულ მედიაში პოლიტიკური სუბიექტების მისამართით და მათი
მხრიდან გამოხატული სიძულვილის ენის გამოვლენას და საზოგადოებაში დისკუსიის
გაღვივებას.
სიძულვილის ენის უნივერსალურად აღიარებული დეფინიცია არ არსებობს და
სხვადასხვა ქვეყნებში და ორგანიზაციებში მცირედით განსხვავებული განმარტებები
გვხვდება. მონიტორინგი ეყრდნობა შემდეგ ფართოდ აღიარებულ განმარტებას:

სიძულვილის

ენის

სტერეოტიპულად

ქვეშ

იგულისხმება

უთანასწორო

ნებისმიერი

დამოკიდებულების

დამაკნინებელი

გამოხატვა

ადამიანისა

და
თუ

ადამიანთა ჯგუფის მიმართ.
ასევე არსებობს ევროპის საბჭოს 1997 წლის 30 ოქტომბრის რეკომენდაცია No. R(97)20,
სადაც „სიძულვილის ენის“ შესახებ მინისტრთა კომიტეტმა შემდეგი დაადგინა:

„ტერმინი „სიძულვილის ენა“ მოიაზრებს გამოხატვის ყველა ფორმას, რომელიც
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ავრცელებს, იწვევს, ხელს უწყობს ან ამართლებს რასობრივ
ანტისემიტიზმს

ან

შეუწყნარებლობაზე

დაფუძნებულ

შუღლს, ქსენოფობიას,

შუღლის

სხვა

ფორმებს,

დისკრიმინაციისა და უმცირესობათა მიმართ გამოხატული მტრობის ჩათვლით. ამ
რეკომენდაციის მიზნებისათვის, ითვლება, რომ ტერმინი „სიძულვილის ენა“ ფარავს
სიძულვილის გამომხატველი გამოთქმების ფორმებს, გამოხატვის რა საშუალებაც უნდა
იყოს გამოყენებული, ინტერნეტისა და ნებისმიერი სხვა მედიის ჩათვლით.“
სიძულვილის

ენის

სამართლებრივი

დეფინიცია

საკანონმდებლო

აქტებსა

და

საერთაშორისო ხელშეკრულებებში არარსებობს. ეს ტერმინი მეორე მსოფლიო ომის
შემდეგ გაჩნდა, როცა 1966 წელს მიიღეს კონვენცია "რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა
ფორმის აღმოფხვრის შესახებ". ამ დოკუმენტში პირდაპირ მოუწოდებდნენ მონაწილე
სახელმწიფოებს,

რომ

სიძულვილის

ენა,

ანუ

რასობრივ

უპირატესობებზე

დაფუძნებული იდეები, მოსაზრებები, ასევე ამ მოტივით ძალადობის წაქეზება კანონით
დასჯადად გამოეცხადებინათ.
ქართული კანონმდებლობით, სიძულვილის ენა კრიმინალიზებული არ არის. თუმცა

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 რეგულაციების მიუხედავად საქართველოში მწვავედ
დგას

შემწყნარებლობის

და

განსხვავებული

აზრის

მიღების

პრობლემა.

ამის

გათვალისწინებით საკმაოდ მნიშვნელოვანია მედიის როლი ცნობიერების ამაღლებასა
და საზოგადოებაში სწორი ღირებულებების დამკვიდრების საქმეში, განსაკუთრებით
ისეთ მნიშვნელოვან პერიოდში როგორიც წინასაარჩევნო პერიოდია. მნიშვნელოვანია,
რომ ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელებისას დაცული იყოს ძირითადი
ჟურნალისტური სტანდარტები, როგორიცაა ბალანსი, ობიექტურობა და ადამიანის
ფუნდამენტურ უფლებების პატივისცემა.
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მონიტორინგისთვის შერჩეული მედია საშუალებები
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით "ინტერნიუს-საქართველომ"
შემდეგი მედია საშუალებების მონიტორინგი განახორციელა:

•

ტელეკომპანიები:
o საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რუსთავი-2, იმედი, მაესტრო, მე-9 არხი,
კავკასია, რეალ ტვ" –19:00-24:00 პერიოდში გასული მთავარი საინფორმაციო
გამოშვებები და პოლიტიკურ თოქ-შოეუები;

•

რადიოები:
o რადიო 1, იმედი, მწვანე ტალღა, ფორტუნა, აფხაზეთის ხმა, პალიტრა,
უცნობი- საღამოს საინფორმაციო გამოშვებები;

•

ბეჭდური მედია საშუალებები:
o ალია, კვირის ქრონიკა, ასავალ-დასავალი, კვირის პალიტრა, 24 საათი,
რეზონანსი,

ახალი

თაობა,

პრაიმტაიმი

და

ჟურნალებს:

გზა,

თბილისელები, რეიტინგი, სარკე, ტაბულა;
•

ინტერნეტ-გამოცემები:

www.netgazeti.ge,

www.liberali.ge,

www.tribuna.ge1,

www.droni.ge, www. presa.ge, www. news.ge, www.for.ge, www.ambebi.ge

მონიტორინგის სუბიექტები
20 აგვისტო-20 ოქტომბრის პერიოდში, ყველა ზემოთჩამოთვლილ მედიასაშუალებაში
შემდეგი სუბიექტების მისამართით და ასევე მათი მხრიდან გამოხატული სიძულვილის
ენის მონიტორინგი განხორციელდა:
1.

პარლამენტი (სპიკერი, ვიცე-სპიკერები, პარლამენტის წევრები, კომიტეტები,

აპარატი);
2.

1

პრეზიდენტი (პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, მრჩევლები, პრეს-სპიკერი);

მონიტორინგის პერიოდში ვებ-გვერდმა www.tribuna.ge შეწყვიტა ფუნქციონირება, რის გამოც ის ჩანაცვლდა ვებ-

გვერდით www.ambebi.ge;
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3.

მთავრობა (პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები, მინისტრის მოადგილეები,

გუბერნატორები);
4.

ხელისუფლება (სპეციფიკაციის გარეშე, ანუ როდესაც დაუკონკრეტებლად

ახსენებენ);
5.

ადგილობრივი თვითმმართველობა (მერები, საკრებულოების და გამგეობების

თავმჯდომარეები, მათი მოადგილეები);
6.

ცენტრალური საარჩევნო კომისია;

7.

არჩევნების დამკვირვებლები;

8.

ოპოზიცია (სპეციფიკაციის გარეშე, ანუ როდესაც დაუკონკრეტებლად ახსენებენ).

9.

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

10.

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო;

11.

კოალიცია ქართული ოცნება;

12.

თავისუფალი დემოკრატები;

13.

ეროვნული ფორუმი;

14.

საქართველოს რესპუბლიკური პარტია

15.

საქართველოს კონსერვატიული პარტია

16.

ხალხის პარტია;

17.

საქართველოს გზა;

18.

თავისუფალი საქართველო;

19.

ახალი მემარჯვენეები;

20.

დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველოსთვის;

21.

ეროვნულ დემოკრატიული პარტია;

22.

ლეიბორისტული პარტია;

23.

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს;

24.

საქართველოს დემოკრატიული პარტია;

25.

ქართული დასი;

26.

ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა;

27.

ევროპელი დემოკრატები;
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28.

ამომრჩეველთა ლიგა;

29.

სახალხო კრება;

30.

პოლიტიკური გაერთიანება „მერაბ კოსტავას საზოგადოება“;

31.

„მწვანეთა პარტია-გიორგი გაჩეჩილაძე“;

32.

„ტრადიციონალისტები“;

33.

პოლიტიკური გაერთიანება „დემოკრატიული განახლება - ჩვენი საქართველო
გაბრწყინდება“;

34.

პოლიტიკური პარტია „განახლებული საქართველოსთვის“;

35.

„თეთრები“;

36.

„საქართველოს სოციალური სამართლიანობის კავშირი“;

37.

„საქართველოს სახალხო ფრონტი“;

38.

„ჩვენი ქვეყანა“;

39.

პოლიტიკური მოძრაობა „თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა“;

მონიტორინგის მეთოდოლოგიის აღწერა
მედიის მონიტორინგი შედგება რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის ეტაპებისგან,
რომელიც

ეფუძნება

მედიასაშუალებების

მსოფლიოს

35

სპეციფიკიდან

ქვეყანაში

აპრობირებულ

გამომდინარე,

მეთოდოლოგიას.2

ტელევიზიების,

რადიოების,

გაზეთების და ინტერნეტგამოცემების მონიტორინგისთვის ოდნავ განსხვავებული
მეთოდოლოგიები გამოიყენება.
მიუხედავად იმისა, იზიარებს თუ არა ჟურნალისტი ან რედაქცია რესპოდენტის პათოსს
თუ მედიასაშუალების მიერ პერეფრაზის სახით გადმოცემულ შეფასებას, მკვლევარები
მონიტორინგის პროცესში ითვალისწინებენ იმ ფაქტს, მოახდინა თუ არა ცალკეულმა
მედიასშუალებამ სიძულვილის ენის ტირაჟირება.

2

მონიტორინგი ჩატარდა ორგანიზაცია MEMO 98‐ის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით, რომელიც

საერთაშორისოდ აღიარებული მედიაორგანიზაციაა სლოვაკეთში.
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სატელევიზიო მონიტორინგი
1.

რაოდენობრივი კომპონენტი

მონიტორინგის

რაოდენობრივი

კვლევის

ეტაპი

განსაზღვრავს

რაოდენობრივ

ინდიკატორებს, რომელიც შეიძლება დაითვალოს და გაანალიზდეს.

1.1.

სუბიექტებისთვის დათმობილი დრო

ითვლება

დრო

(წამობრივად),

როდესაც

სუბიექტზე

საუბრობს

საინფორმაციო

გამოშვების წამყვანი, სიუჟეტის ჟურნალისტი ან სიუჟეტში წარმოდგენილი ნებისმიერი
რესპონდენტი და ხდება სიძულვილის ენის გამოყენება. ასევე ითვლება დრო, როდესაც
სუბიექტი უბრალოდ ჩანს ეკრანზე, ან ჩანს მისი ფოტო, პლაკატი ან სხვა ნებისმიერი
ვიზუალური მასალა (იმ შემთხვევაში, თუ ამ დროს მასზე არ საუბრობენ) და ეს მასალა
სიძულვილის ენას შეიცავს. ამასთან ითვლება დრო, როდესაც თავად სუბიექტი
საუბრობს სიძულვილის ენის გამოყენებით სხვა სუბიექტზე ან ნებისმიერ სხვა
ადამიანზე/ადამიანთა ჯგუფზე.

წყარო
მონაცემების ცხრილში შეტანისას, წყაროს გრაფაში შეგვყავს სიძულვილის ენის
შემცველი განცხადების ავტორი. როდესაც სიძულვილის ენას იყენებს მონიტორინგის
სუბიექტების ჩამონათვალში

მოცემული ნებისმიერი

კომპონენტი (ჩამონათვალი

იხილეთ 5-ე გვერდზე), „წყაროს“ გრაფაში შეგვყავს ეს სუბიექტი ზუსტად ისე როგორც

ჩამონათვალშია მოცემული. როდესაც სიუჟეტიდან გამომდინარე გაურკვეველია
სიძულვილის ენის შემცველი განცხადების ავტორი და ჟურნალისტი ფრაზას მისი
მითითების გარეშე ახმოვანებს, „წყაროს“ გრაფაში მონიტორი შეიყვანს ჟურნალისტს. იმ
შემთხვევაშიც

როდესაც

ჟურნალისტი

საკუთარ

აზრს

აფიქსირებს,

რომელიც

სიძულვილის ენას შეიცავს, „წყაროდ“ ჟურნალისტი გატარდება. როდესაც განცხადების
ავტორი რომელიმე მუსიკოსი, დამსახურებული ხელოვანი, მწერალი, მოქალაქე,
მსახიობი ან მსგავსი კატეგორიის ადამიანია, „წყაროს“ გრაფაში მას შევიყვანთ კრებითი

ინტერნიუსი - საქართველო
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სახელწოდებით „მოქალაქე“. როდესაც განცხადების ავტორი ექსპერტი ან რომელიმე
სპეციალისტია, „წყაროს“ გრაფაში მას შევიყვანთ როგორც „ექსპერტს“.

2. თვისებრივიკომპონენტი:
2.1. თემა
მონიტორინგი უტარდება არა მხოლოდ საარჩევნო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტებს,
არამედ ყველა სიუჟეტს, სადაც მონიტორინგის სუბიექტების მიმართ (ან მათი მხრიდან)
გამოყენებულია სიძულვილის ენა. ყოველი სიუჟეტის მონიტორინგის დროს აღირიცხება
ის „თემა“, რის ნიადაგზეც მოხდა სუბიექტის წინააღმდეგ სიძულვილის ენის გამოყენება
(ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური, იდეოლოგიური, გენდერული და სხვა)

2.2. კადრებით/მუსიკით მანიპულირება
ითვლება, რომ მოახდინეს კადრებითა და მუსიკით მანიპულირება მაშინ, როცა
სიუჟეტში გამოყენებული კადრები, ფოტოები, ისეა წარმოდგენილი და თან დაჰყვება
ისეთი მუსიკა, რომელიც უარყოფით ასოციაციებს იწვევს და სიძულვილის ენის
შემცველია.

3. სიძულვილის ენის გამოყენების მაგალითები:
თუ სიუჟეტის ავტორი ან რესპონდენტი ნეგატიურად მოიხსენიებს სუბიექტს და ხაზს
უსვამს მის ეთნიკურ წარმომავლობას, რელიგიურ აღმსარებლობასან მის არქონას,
სექსუალურ ორიენტაციას, გენდერულ იდენტობას, ასაკს, შეზღუდულ შესაძლებლობას,
ენას, იდეოლოგიას, სოციალურ კლასს, გარეგნობას (სიმაღლე, წონა, კანის ფერი და სხვა)
და ა.შ. კონტექსტთან შეუსაბამოდ, მონიტორინგი მიიჩნევს, რომ სუბიექტის მიმართ
გამოყენებული იქნა სიძულვილის ენა. მაგალითად:

„ომი დაიწყო სააკაშვილმა! სააკაშვილი სომეხია! (..)
სააკაშვილი წიგნებთან ომს აგრძელებს! სააკაშვილი
სომეხია! (..) დიახ, სააკაშვილის ხელისუფლება გადაყრის 4
მილიონ წიგნს და ააშენებს 4-ვარსკვლავიან სასტუმროს!
ინტერნიუსი - საქართველო
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სასტუმროების აშენება და საქართველოს დაქცევა! - ასეთია
სომეხი პრეზიდენტის ანტიქართული პოლიტიკა.“
ამ შემთხვევაში დაფიქსირდება, რომ პრეზიდენტის მისამართით გამოყენებულ იქნა
სიძულვილის ენა და დაითვლება ამ განცხადებისთვის დათმობილი დრო წამებში.
აუცილებელია, რომ სიძულვილის ენის აღმოჩენის შემდეგ მონიტორმა ცალკე ფაილში
შეინახოს/გადმოწეროს

თითოეული

ციტატა

თუ

სიძულვილის

ენის

შემცველი

ტერმინი/ვიდეო/აუდიო მასალა.
კიდევ ერთი მაგალითი, როდესაც პოლიტიკური პარტიის წევრი საკუთარი კოლეგის
მიმართ ეთნიკურ ნიადაგზე ახდენს სიძულვილის ენის გამოხატვას:

"გიორგი მასალკინი არ მინდა ვთქვა რა..არ არის გენით...მოკლედ, ვთქვათ, უნდა
გავხსნათ, არ არის გენით ქართველი. ვერ მიხვდა ამან რა არის საქართველო. ეს ვერ
გაიგო ამ კაცმა, ოშკი გაგონილი არ აქვს, სანთელი არ დაუნთია, კაცო. ოშკი არ არის
მთავარი, ქართველობაა მთავარი,"- მურმან დუმბაძის განცხადება.
გამომდინარე იქიდან, რომ მურმან დუმბაძე „ქართული ოცნება-დემოკრატიული
საქართველოს“ წევრია და მის მიერ გაკეთებული განცხადების ადრესატი

(გიორგი

მასალკინი) „რესპუბლიკური პარტიის“ წევრი იყო, ეს განცხადება ავტომატურად ექცევა
ჩვენი მონიტორინგის ფარგლებში (ეს ორივე პარტია შედის მონიტორინგის სუბიექტების
ჩამონათვალში. იხ, გვერდი 5). სუბიექტის კატეგორიაში ჩაიწერება „გიორგი მასალკინი“,
სუბიექტის აფილიაციაში - „რესპუბლიკური პარტია“, წყაროში - „მურმან დუმბაძე“,
წყაროს აფილიაციაში - „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“, დროის
გრაფაში - ამ განცხადებისთვის დათმობილი დრო (წამებში), თემაში კი - „ეთნიკური“
(თუ რის ნიადაგზე მოხდა სიძულვილის ენის გამოყენება).
კიდევ ერთი მაგალითი ქართული პოლიტიკიდან:

"ჩვენი სომეხი კოლეგა, ბატონი ჯონდი ბაღათურიანი თავის
სომხურ აზრზე დარჩა,” - პარლამენტის წევრი აზერ სულეიმანოვი.
ეს შემთხვევა გატარებული იქნება როგორც ჯონდი ბაღათურიას მიმართ სიძულვილის
ენის გამოყენება, რადგან აზერ სულეიმანოვმა სომხური ეთნიკური წარმოშობა
წარმოაჩინა

როგორც

დამაკნინებელი

გარემოება

ინტერნიუსი - საქართველო
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ამოვარდნილად გაუსვა ხაზი დეპუტატის ეთნიკურ წარმომავლობას.

სუბიექტის

გრაფაში გატარდება „ჯონდი ბაღათურია“, წყაროში - „აზერ სულეიმანოვი“, დროში - ამ
განცხადებისთვის დათმობილი დრო (წამებში), თემაში - „ეთნიკური“ (თუ რის ნიადაგზე
მოხდა სიძულვილის ენის გამოყენება).
თუ მედიაში პოლიტიკური სუბეიქტების მიმართ ხდება არასწორი და შეურაცხმყოფელი
ტერმინის გამოყენება, რომელიც ხელს უწყობს საზოგადოებაში მათდამი ნეგატიური
წარმოდგენების შექმნას ან გაძლიერებას, მიჩნეული იქნება, რომ გამოყენებული იქნა
სიძულვილის ენა. მაგალითად:

"გაიგეთ, შეიგნეთ, რომამ პიდარასტი და სექტანტი
ხელისუფლების საქართველოარასოდეს გაბრწყინდება..."
ან

"თუ მართლა ასეთუ გახსნილები ბრძანდებით,
ნახევარი ხელისუფლება პედერასტები ხართ
და გამოეთრიეთ ვარდისფერ კოლგოტებში."
ამ

შემთხვევაშიც

აღინიშნება,

რომ

ხელისუფლებისადმი

გამოყენებულ

იქნა

სიძულვილის ენა და დაითვლება ამ განცხადებისთვის დათმობილი დრო წამებში.
სიძულვილის ენას მიეკუთვნება შემთხვევები, როდესაც ხდება ოპონენტების ან
ჟურნალისტების მიერ მონიტორინგის სუბიექტების დეჰუმანიზაცია (ცხოველებთან,
ფრინველებთან შედარება), დემონიზაცია (დემონებთან, მონსტრებთან შედარება)და
ასევე გინება.

რადიოების მონიტორინგი
რადიოების მონიტორინგისას სატელევიზიო მონიტორინგის მსგავსი მეთოდოლოგია
გამოიყენება, თუ არ ჩავთვლით იმ ფაქტორს, რომ რადიოს შემთხვევაში აზრს კარგავს
გამოსახულებასთან დაკავშირებული დეტალები და კადრებით მანიპულაციების
შესაძლებლობები.
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პრესის მონიტორინგი
რაოდენობრივი

კვლევის

ეტაპზე

მონიტორები

გაზეთებში

ზომავენ

შესაბამისი

სუბიექტებისთვის დათმობილ სივრცეს კვადრატულ სანტიმეტრებში, როდესაც მათზე
სიძულვილის ენის გამოყენებით იყო საუბარი და ასევე როდესაც თავად მონიტორინგის
სუბიექტები საუბრობდნენ სიძულვილის ენის გამოყენებით. მონიტორინგის ქვეშ ექცევა
ფოტო მასალაც, რაც ტექტის მსგავსად სმ2-ში ითვლება.
მაგალითად, თუ სტატიის ავტორი ან რესპონდენტი ნეგატიურად მოიხსენიებს
სუბიექტს და ხაზს უსვამს მის ეთნიკურ წარმომავლობას, რელიგიურ აღმსარებლობას ან
მის არქონას, სექსუალურ ორიენტაციას, გენდერულ იდენტობას, ასაკს, შეზღუდულ
შესაძლებლობას, ენას, იდეოლოგიას, სოციალურ კლასს, გარეგნობას (სიმაღლე, წონა,
კანის ფერი და სხვა.) და ა.შ. კონტექსტთან შეუსაბამოდ, მონიტორინგი მიიჩნევს, რომ
სუბიექტის მიმართ გამოყენებული იქნა სიძულვილის ენა. 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.“
ამ შემთხვევაში დაფიქსირდება, რომ პრეზიდენტის მისამართით გამოყენებულ იქნა
სიძულვილის ენა და დაითვლება ამ წინადადებისთვის დათმობილი საგაზეთო
ფართობი.
კიდევ ერთი მაგალითი, როდესაც პოლიტიკური პარტიის წევრი საკუთარი კოლეგიის
მიმართ ეთნიკურ ნიადაგზე ახდენს სიძულვილის ენის გამოხატვას:

"გიორგი მასალკინი არ მინდ ავთქვა რა..არ არის გენით...მოკლედ, ვთქვათ, უნდა
გავხსნათ, არ არის გენით ქართველი. ვერ მიხვდა ამან რა არის საქართველო. ეს ვერ
გაიგო ამ კაცმა, ოშკი გაგონილი არ აქვს, სანთელი არ დაუნთია, კაცო. ოშკი არ არის
მთავარი, ქართველობაა მთავარი,"- მურმან დუმბაძის განცხადება.
ინტერნიუსი - საქართველო
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გამომდინარე იქიდან, რომ მურმან დუმბაძე „ქართული ოცნება-დემოკრატიული
საქართველოს“ წევრია და მის მიერ გაკეთებული განცხადების ადრესატი

(გიორგი

მასალკინი) „რესპუბლიკური პარტიის“ წევრი იყო, ეს განცხადება ავტომატურად ექცევა
ჩვენი მონიტორინგის ფარგლებში (ეს ორივე პარტია შედის მონიტორინგის სუბიექტების
ჩამონათვალში. იხ, გვერდი3). სუბიექტის კატეგორიაში ჩაიწერება „გიორგი მასალკინი“,
სუბიექტის აფილიაციაში - „რესპუბლიკური პარტია“, წყაროში - „მურმან დუმბაძე“,
წყაროს აფილიაციაში - „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“, დროის
გრაფაში - ამ განცხადებისთვის დათმობილი ფართობი (სმ2), თემაში კი - „ეთნიკური“
(თუ რის ნიადაგზე მოხდა სიძულვილის ენის გამოყენება).
თუ ბეჭდურ მედიაში პოლიტიკური სუბეიქტების მიმართ ხდება არასწორი და
შეურაცხმყოფელი ტერმინის გამოყენება, რომელიც ხელს უწყობს საზოგადოებაში
მათდამი ნეგატიური წარმოდგენების შექმნას ან გაძლიერებას, მიჩნეული იქნება, რომ
გამოყენებული იქნა სიძულვილის ენა. მაგალითად:

"გაიგეთ, შეიგნეთ, რომამ პიდარასტი და სექტანტი
ხელისუფლების საქართველოარასოდეს გაბრწყინდება..."
ან

"თუ მართლა ასეთუ გახსნილები ბრძანდებით,
ნახევარი ხელისუფლება პედერასტები ხართ
და გამოეთრიეთ ვარდისფერ კოლგოტებში."
ამ

შემთხვევაშიც

აღინიშნება,

რომ

ხელისუფლებისადმი

გამოყენებულ

იქნა

სიძულვილის ენა და დაითვლება ამ წინადადებისთვის დათმობილი საგაზეთო
ფართობი.
სიძულვილის ენას მიეკუთვნება შემთხვევები, როდესაც ხდება ოპონენტების ან
ჟურნალისტების მიერ მონიტორინგის სუბიექტების დეჰუმანიზაცია (ცხოველებთან,
ფრინველებთან შედარება), დემონიზაცია (დემონებთან, მონსტრებთან შედარება)და
ასევე გინება.
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მონიტორინგს დაექვემდებარება არა მარტო ტექსტი, არამედ ყველა ის ფოტო, თუ
გრაფიკული გამოსახულება, რომელიც სიძულვილის ენას შეიცავს.
თვისებრივი კვლევის ეტაპზე დაკვირვება მოხდება თემაზე, რომლის ნიადაგზეც ხდება
სიძულვილის ენის გამოყენება, სიძულვილის ენის შემცველი განცხადებების პირველ
გვერდზე მოხვედრის სიხშირეზე და ასევე ფოტო/გრაფიკული გამოსახულებებით
მანიპულაციებზე.
მონიტორინგი უტარდება არა მხოლოდ საარჩევნო თემაზე მომზადებულ სტატიებს,
არამედ

ყველა

პუბლიკაციას,

სადაც

მონიტორინგის

სუბიექტების

მიმართ

გამოყენებულია სიძულვილის ენა. ანალიზში გამოვლინდება არსებობს თუ არა
კონკრეტული

სუბიექტის

რაიმე

თემებთან

დაკავშირებით,

სიძულვილის

ენის

გამოყენების კონტექსტში გაშუქების ტენდენცია.
მონიტორინგისას

ჩაითვლება,

რომ

ადგილი

ჰქონდა

ფოტო

და

გრაფიკული

გამოსახულებებით მანიპულირებას, როცა სტატიაში გამოყენებული ფოტოები ან
ნებისხმიერი სხვა გრაფიკული გამოსახულება ისეა წარმოდგენილი, რომ მკითხველში
უარყოფით ასოციაციებს იწვევს და სიძულვილის ენის გავრცელებას ემსახურება.

ინტერნეტ-გამოცემების მონიტორინგი
ინტერნეტ-გამოცემების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება პრესის მონიტორინგისას
გამოყენებული მეთოდოლოგია, მხოლოდ ერთი განსხვავებით: ფართობის დათვლის
ნაცვლად, მონიტორი დაითვლის თუ რამდენ სიტყვას შეიცავს სიძულვილის ენის
შემცველი განცხადება/წინადადება. რაც შეეხება ფოტო მასალას, ის არ დაითვლება
რაოდენობრივად და მხოლოდ თვისებრივად შეფასდება.

მთავარი მიგნებები
•

მონიტორინგის საბოლოო შედეგების თანახმად, ქართულ მედიაში სიძულვილის
ენის არაერთ გამოვლინებას აქვს ადგილი;

•

სიძულვილის ენის გამოყენების სიხშირით პრესა პირველ ადგილზეა, შემდეგ მოდის
ინტერნეტმედია და ტელემედია;
ინტერნიუსი - საქართველო
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•

მონიტორინგის პერიოდში რადიოებში სიძულვილის ენის გამოყენების მხოლოდ
ორი შემთხვევა დაფიქსირდა. კერძოდ, რადიო ჰერეთის 26 სექტემბრის და 4
ოქტომბრის გამოშვებებში გავიდა კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლის
ლუკა კურტანიძის ფარული აუდიოჩანაწერი და კომენტარი, სადაც ის სიძულვილის
ენით საუბრობს;

•

ქართულ მედიაში სიძულვილის ენის გამოხატვის ფორმებიდან ყველაზე ხშირად
დეჰუმანიზაციის

და

დემონიზაციის

გამომხატველი

კომენტარები

(შედარება

ცხოველებთან, ფრინველებთან, მუმიებთან, დემონებთან) და ეთნიკურ, გარეგნობის
და სექსუალურ ნიადაგზე გაკეთებული დისკრიმინაციული შეფასებები გვხვდება;
•

სიძულვილის ენა ყველაზე ხშირად კოალიცია ქართული ოცნების, პრეზიდენტის,

მთავრობისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მისამართით გამოიყენება;
•

სიძულვილის ენის ავტორები კი ყველაზე ხშირად კოალიცია ქართული ოცნება,,

ჟურნალისტი, მოქალაქე, პრეზიდენტი და ლეიბორისტული პარტია არიან;
•

პრესაში და ინტერნეტმედიაში სიძულვილის ენას ყველაზე ხშირად თავად
ჟურნალისტი იყენებს;

•

აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა მედიასაშუალებებში კოალიცია ქართული ოცნება
ერთდროულად გვევლინება, როგორც სიძულვილის ენის ყველაზე ხშირი ადრესატი
და ასევე სუბიექტი, რომელიც ყველაზე დიდი დოზით იყენებს სიძულვილის ენას;

•

ასავალ-დასავალი, კვირის ქრონიკა და ალია სისტემატიურად ახდენენ სიძულვილის
ენის ტირაჟირებას;

•

მონიტორინგის პერიოდში სიძულვილის ენის არც ერთი შემთხვევა არ გამოვლენილა
გამოცემებში: 24 საათი, ახალი თაობა, გზა, სარკე და თბილისელები;

•

ყველაზე ხშირად გამოყენებული გამონათქვამებია: ავადმყოფი, გიჟი, ფსიქოპათი,

ძაღლი, პინგვინი, ვირთხა, ღორი, პოლიტიკური გვამი, დინოზავრი და მონსტრი;
•

არჩევნების შემდგომ პერიოდში ქართულ მედიაში სიძულვილის ენის გამოყენებამ
საგრძნობლად იკლო;
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მონიტორინგის შედეგები
ტელევიზიები

რაოდენობრივი კვლევის ანალიზი
20 აგვისტო - 20 ოქტომბრის პერიოდში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად
გამოვლინდა, რომ სიძულვილის ენის გამოყენების მიხედვით ტელეკომპანიები კავკასია
(34%), იმედი (21%) და მაესტრო (19%) ლიდერობენ. ყველაზე ნაკლებად სიძულვილის
ენას საზოგადოებრივი მაუწყებელი (1%) და რუსთავი 2 (1%) იყენებენ. აღნიშნულ
მაჩვენებლებში გაერთიანებულია პრაიმ-ტაიმის პერიოდში როგორც საინფორმაციო
გამოშვებებში, ისე თოქ-შოუებში გამოვლენილი სიძულვილის ენისთვის დათმობილი
დრო. (იხ. დიაგრამა 1)

დიაგრამა 1
ინტერნიუსი - საქართველო
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მონიტორინგის პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის და რუსთავი

2-ის ეთერში სიძულვილის ენას ყველაზე ნაკლები დრო დაეთმო (66 წამი და 69 წამი,
შესაბამისად). ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში სიძულვილის ენის გამოყენებით 34
წუთის განმავლობაში საუბრობდნენ, ტელეკომპანია იმედის ეთერში კი 21 წუთის
განმავლობაში (იხ. დიაგრამა 2).

დიაგრამა 2

მონიტორინგის პერიოდში ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში გასულ საინფორმაციო

გამოშვებებში ყველაზე ხშირად სიძულვილის ენა კოალიცია ქართული ოცნების (194 წმ),
პრეზიდენტის (35 წმ) და მთავრობის (25 წმ) მიმართ ისმოდა (იხ. დიაგრამა 3).
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დიაგრამა 3

ამასთან, ტელეკომპანია კავკასიის საინფორმაციო გამოშვებაში დღეს სიძულვილის ენის
წყაროს ყველაზე ხშირად კოალიცია ქართული ოცნება (193 წმ), მოქალაქე (21 წმ),
ლეიბორისტული პარტია (12 წმ) და თავისუფალი საქართველო (12 წმ) წარმოადგენდა.
აღსანიშნავია

ტენდენცია,

რომლის

მიხედვითაც

კოალიცია

ქართული

ოცნება

სხვადასხვა მედიასაშუალებებში ერთდროულად არის სიძულვილის ენის მთავარი
ადრესატიც და წყაროც (იხ. დიაგრამა 4).
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დიაგრამა 4

დიაგრამა 5
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ამავე პერიოდში, ტელეკომპანია კავკასიის თოქ-შოუებში სიძულვილის ენის ადრესატს
ყველაზე ხშირად მთავრობა (5 წუთი), ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (4 წუთი),

ხელისუფლება

(3 წუთი), ოპოზიცია (2,5 წუთი) და პრეზიდენტი (2 წუთი)

წარმოადგენდნენ (იხ.დიაგრამა 5).
რაც შეეხება წყაროს, ტელეკომპანია კავკასიის თოქ-შოუებში სიძულვილის ენის
შემცველი განცხადებების ავტორებად ყველაზე ხშირად

ჟურნალისტი (7 წუთი),

კოალიცია ქართული ოცნება (4 წუთი), მოქალაქე (3 წუთი) და პრეზიდენტი (2 წუთი)
გვევლინებიან (იხ. დიაგრამა 6).

დიაგრამა 6

ტელეკომპანია მაესტროს საინფორმაციო გამოშვებებში სიძულვილის ენის ძირითადი
ადრესატი პრეზიდენტი იყო (ჯამში 44 წამი) (იხ. დიაგრამა 7).
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დიაგრამა 7

კოალიცია ქართული ოცნება, რომელიც სიძულვილის ენის ადრესატებს შორის მეორე
ადგილზეა, ამავე დროს თავადაც გვევლინება სიძულვილის ენის მნიშვნელოვან წყაროდ
(ჯამში 58 წამი) (იხ. დიაგრამა 8).

დიაგრამა 8
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სიძულვილის

ენის

შემოთავაზებულ

სუბიექტებს

თოქ-შოუებშიც

შორის,

ტელეკომპანიის

პრეზიდენტი

მიერ

გამოიკვეთა

წინასაარჩევნოდ

(181

წამი).

მას

მნიშვნელოვნად არ ჩამორჩება კოალიცია ქართული ოცნება"(170) (იხ.დიაგრამა 9).

დიაგრამა 9

არჩევნების მოახლოებასთან ერთად, სიძულვილის ენის წყაროებს შორის პოლიტიკურ
თოქ-შოუებში მოქალაქეთა მხრიდან სიძულვილის ენის გამოყენების შემთხვევები
(ჯამში 4 წუთი) გახშირდა. სიძულვილის ენას მიმართავდა ასევე ტელეკომპანიის
ჟურნალისტი შალვა რამიშვილი (ხუთი შემთხვევა) (იხ.დიაგრამა 10).
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დიაგრამა 10

რაც შეეხება ტელეკომპანია იმედს, მონიტორინგის პერიოდში მთავარ საინფორმაციო
გამოშვებებში სიძულვილის ენის გამოყენების შემთხვევები შემდეგი სუბიექტების
მისამართით დაფიქსირდა: კოალიცია ქართული ოცნება (8 წთ), ოპოზიცია (86 წმ),

პრეზიდენტი (31 წმ), ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (22 წმ), დემოკრატიული
მოძრაობა - ერთიანი საქართველო (10 წმ), მთავრობა (2 წმ) (იხ.დიაგრამა 11).
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დიაგრამა 11

აღსანიშნავია, რომ მონიტორინგის შედეგების მიხედვით, კოალიცია ქართული ოცნება,
ერთი მხრივ, წარმოადგენს სიძულვილის ენის ძირითად წყაროს, ამავე დროს ასევე
გვევლინება მის უმთავრეს ადრესატად (იხ.დიაგრამა 12).
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დიაგრამა 12

ანალოგიური ტენდენცია გამოიკვეთა ტელეკომპანია რეალ-ტვ-ის საინფორმაციო
ეთერის მონიტორინგის დროს: კოალიცია ქართული ოცნება სიძულვილის ენის მთავარი
წყაროა.

გარდა

ამისა,

ოპოზიციური

გაერთიანება

გვევლინება

წინასაარჩენოდ

სიძულვილის ენის მთავარ სამიზნედაც (იხ. დიაგრამა 13 და 14).
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დიაგრამა 13

დიაგრამა 14
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როგორც

იმედის,

ისე

რეალ-ტვ-ის

საინფორმაციო

გამოშვებებში

მთავრობის,

პრეზიდენტისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან სიძულვილის ენის
ტირაჟირებას, ამის მაჩვენებელი შედარებით მცირეა.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებებში სიძულვილის ენა
კოალიცია ქართული ოცნების (16 წმ) და პრეზიდენტის (10 წმ.) მისამართით ჟღერდა
(იხ.დიაგრამა 15).

დიაგრამა 15

რაც შეეხება ავტორს, ამ პერიოდში საინფორმაციო გამოშვებებში სიძულვილის ენის
გამოყენებით მხოლოდ ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლები საუბრობდნენ.
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დიაგრამა 16

საზოგადოებრივი მაუწყებლის თოქ-შოუებში სიძულვილის ენის ადრესატები ერთიანი

ნაციონალური მოძრაობა (12 წმ) და კოალიცია ქართული ოცნება (8 წმ) იყვნენ
(იხ.დიაგრამა 16).
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დიაგრამა 17

საზოგადოებრივი მაუწყებლის თოქ-შოეუებში კი, სიძულვილის ენის

წყაროს

ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა (12 წმ) და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (8
წმ) წარმოადგენდნენ (იხ.დიაგრამა 17).

ტელეკომპანია მეცხრე არხის დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში ახალი 9-ზე
სიძულვილის ენას ყველაზე ხშირად კოალიცია ქართული ოცნების მისამართით
იყენებდნენ (42 წმ). შემდეგ მოდის პრეზიდენტი (5 წმ) და ხელისუფლება (3 წმ)
(იხ.დიაგრამა 18).
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დიაგრამა 18

დიაგრამა 19
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რაც შეეხება სიძულვილის ენის წყაროს, ამ კატეგორიაში ყველაზე ხშირად კოალიცია

ქართული ოცნება (35 წამი), პრეზიდენტი (7 წამი) და ლეიბორისტული პარტია (7 წამი)
იყვნენ (იხ.დიაგრამა 19).

დიაგრამა 20

მე-9 არხის თოქ-შოუებში ოდნავ განსხვავებული სურათი გვხვდება. აქ სიძულვილის

ენას ყველაზე ხშირად

ხელისუფლების

(77

წამი), მთავრობისა (35

წამი) და

პრეზიდენტის ( 23 წამი) მისამართით იყენებდნენ (იხ.დიაგრამა 20).
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დიაგრამა 21

მე-9 არხის თოქ-შოუებში, სიძულვილის ენით ყველაზე ხშირად მოქალაქეები (56 წამი)
საუბროდნენ. მათ ამომრჩეველთა ლიგა ( 36 წამით) და კოალიცია ქართული ოცნება (29
წამით) მოსდევენ (იხ.დიაგრამა 21).

ტელეკომპანია რუსთავი2 -ის დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში კურიერი 9

საათზე სიძულვილის ენა ორი სუბიექტის - კოალიცია ქართული ოცნების (27 წმ) და
პრეზიდენტის (6 წმ) მიმართ იყო გამოყენებული (იხ.დიაგრამა 22).
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დიაგრამა 22

რაც შეეხება სიძულვილის ენის წყაროს, კოალიცია ქართული ოცნება არა მარტო
სიძულვილის ენის ადრესატია, არამედ თავად წარმოადგენს ხშირ შემთხვევაში
სიძულვილის ენის წყაროს (იხ. დიაგრამა 23).
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დიაგრამა 23

შვიდი

ტელეკომპანიის

ეთერში

გასული

სიძულვილის

ენის

კატეგორიებიდან

განსაკუთრებით არაკორექტული3 სჭარბობდა (73.8%). ხშირი იყო ასევე ოპონენტების
გონებრივი შესაძლებლობების (12.5%) და იდეოლოგიის (5.4%-ით) ნიადაგზე დაკნინება.

3

ოპონენტების დეჰუმანიზაცია, დემონიზაცია, გინება და ა.შ.
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თვისებრივი კვლევის ანალიზი
ტელემედიის

მონიტორინგის

ფარგლებში

შვიდი

ტელეკომპანიის

მონიტორინგი

განხორციელდა. მონიტორინგი მოიცავდა 19:00 საათიდან - 24:00 საათამდე საპროგრამო
ბადეში მოხვედრილ თოქ-შოუებსა და დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებებს.
სამი ტელეკომპანიის: რუსთავი 2-ის, იმედისა და რეალ-ტვ-ს ეთერში მონიტორინგის
საათებში მხოლოდ საინფორმაციო გამოშვებები მოხვდა (ამ ტელეკომპანიების პრაიმტაიმში არ გადის არც ერთი პოლიტიკური თოქ-შოუ), ხოლო დანარჩენი ოთხი
ტელეკომპანიის შემთხვევაში: საზოგადოებრივი მაუწყებელი, კავკასია, მაესტრო და

მეცხრე

არხი,

მონიტორინგში

მოხვდა

როგორც

დღის

მთავარ

საინფორმაციო

ოქტომბერს

საინფორმაციო

გამოშვებები, ასევე პოლიტიკური თოქ-შოუები.
ტელეკომპანია

რეალ-ტვ-მ

არჩევნების

შემდეგ,

6

გამოშვებები შეწყვიტა. ასევე, ტელეკომპანია იმედის ეთერში, 17 ოქტომბრის შემდეგ,
საინფორმაციო გამოშვება აღარ გასულა.
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სიძულვილის ენის გამოყენების შემთხვევების უმეტესობა სწორედ თოქ-შოუებზე
მოდის.

იმ

საინფორმაციო

ტელეკომპანიებში,
გამოშვებებით,

სადაც
ისე

პრაიმ-ტაიმი

თოქ-შოუებით,

დატვირთულია
სიძულვილის

როგორც

ენის

წილი

განსაკუთრებულად მაღალია.
მონიტორინგის პერიოდში ხშირი იყო ჟურნალისტების მხრიდან პოლიტიკოსების თუ
სხვა სუბიექტების მიერ გამოყენებული სიძულვილის ენის შემცველი შეფასებების
გამეორება.
ტელეარხების მონიტორინგმა გამოავლინა, რომ ქართულ ტელესივრცეში სიძულვილის
ენის გამოხატვის ფორმებიდან, ყველაზე ხშირად განსაკუთრებით არაკორექტული
დამოკიდებულების

გამომხატველი

ცხოველებთან

დემონებთან

და

შეფასებები
შედარებაში

გვხვდება,
გამოიხატება.

რაც

სუბიექტების

ყველაზე

ხშირად

გამოყენებული შეფასებებია: გიჟი, ფსიქიკურად შეშლილი, ფაშისტი, პინგვინი, მუმია,

კურდღელი, ბნელეთის მოციქული, პოლიტიკური გვამი.
კვლევის პერიოდში, შვიდი ტელეკომპანიის ეთერში დაფიქსირებული სიძულვილის
ენის გამოყენების 336 შემთხვევიდან შესაძლოა გამოვყოთ 10 პირობითი ჯგუფი:

განსაკუთრებით არაკორექტული (73.8%) მენტალური (12.5%), იდეოლოგია (5.4%),
ეთნიკური (3%), გარეგნობა (1.5%), რელიგიური (1.2%), სოციალური (0.9%), გენდერული
(0.9%), რასიზმი (0.6%), სექსუალური (0.6%). ყველაზე ხშირად ტელეკომპანიებში
განსაკუთრებით არაკორექტული გამონათქვამები (ოპონენტის დეჰუმანიზაცია, გინება)
გვხვდება.

ტელეკომპანია მე-9 არხი

საინფორმაციო გამოშვება ახალი 9-ზე
მონიტორინგის პერიოდში ტელეკომპანია მე-9 არხის დღის მთავარ საინფორმაციო
გამოშვებაში სიძულვილის ენას სუბიექტების მიმართ სულ 50 წამი დაეთმო.

ახალ

ამბებში ჟურნალისტი არც ერთხელ არ იყო სიძულვილის ენის წყარო. სიძულვილის ენის
ადრესატი ყველაზე ხშირად იყო კოალიცია ქართული ოცნება, პრეზიდენტი და
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ხელისუფლება. ამასთან კოალიცია ქართული ოცნება და პრეზიდენტი, ამავე დროს,
ყველაზე ხშირად გვევლინებოდა, როგორც სიძულვილის ენის წყაროც.
პრეზიდენტის

გამონათქვამები

გაშუქდა

ტელეკომპანია

მე-9

არხის

გადაცემაში. 21 აგვისტოს საინფორმაციო გამოშვებაში ახალი 9

რამდენიმე

საქართველოს

პრეზიდენტის მიერ გამოყენებული სიძულვილის ენის შესახებ სიუჟეტი გავიდა.
გადაცემის წამყვანმა ნათია ლაზაშვილმა ბოლო პერიოდში მიხეილ სააკაშვილის მიერ
გამოყენებული

განსაკუთრებულად

არაკორექტული

გამონათქვამები

შეკრიბა,

რომლებიც, სავარაუდოდ, კოალიცია ქართული ოცნების მიმართ იყო ნათქვამი:

"უწმინდურები, მუმიები, ბინძური მეტოქეები, წარსულის გადმონაშთები, ბნელეთის
მოციქულები, რუსული ჩექმის მლოკავები - ეს არის ენა, რომლითაც პრეზიდენტი
პოლიტიკურ ოპონენტებს ესაუბრება,“ - ნათია ლაზაშვილი.
ტელევიზიების მონიტორინგის საათებში ტელეკომპანია მე-9 არხის შემდეგი თოქშოუები მოხვდა: ახალკაცის მატრიცა, კონსილიუმი ვასილ მაღლაფერიძესთან ერთად
და ეკა ბერიძის მთავარი კითხვა.
ტელეკომპანია მე-9 არხის თოქ-შოუებში სიძულვილის ენის ადრესატად ყველაზე
ხშირად

ხელისუფლება, მთავრობა და პრეზიდენტი გვხვდება, ხოლო წყაროდ

ამომრჩეველთა ლიგა, კოალიცია ქართული ოცნება და პრეზიდენტი გვევლინება.

„ეს არის გახრწნილი, დეგრადირებული, ღრმა ნარკომანი, ავადმყოფი, ფსიქიურად

არანორმალური ადამიანი,“ - კინორეჟისორი გოგა ხაინდრავა, პრეზიდენტ მიხეილ
სააკაშვილის მისამართით.

საზოგადოებრივი მაუწყებელი

საინფორმაციო გამოშვება მოამბე 8 საათზე
ტელემონიტორინგის პერიოდში, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ყველაზე
ნაკლებად ისმოდა სიძულვილის ენა. მონიტორინგის პერიოდში საზოგადოებრივი
მაუწყებლის დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში, მოამბე 8 საათზე, სიძულვილის
ინტერნიუსი - საქართველო
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ენის გამოყენების ექვსი შემთხვევა დაფიქსირდა. სიძულვილის ენის გამოყენების
საერთო დრო 26 წამს შეადგენს, საიდანაც 10 წამი პრეზიდენტის მისამართით
გამოყენებულ სიძულვილის ენას დაეთმო, ხოლო დანარჩენი 16 წამი კი - კოალიცია

ქართულ ოცნებას.

სიძულვილის ენას სუბიექტების მიმართ ყველაზე ხშირად

იყენებდნენ ლეიბორისტული პარტიის წევრები პაატა ჯიბლაძე და გიორგი გუგავა.
"გამოდი თუ კურდღელი არა ხარ, გამოდი თუ პინგვინი არა
ხარ ვოლიერში შემძვრალი, გამოდი და დაჯექი დებატებზე," –

საზოგადოებრივი მაუწყებელი, 20 აგვისტო,
ლეიბორისტული პარტია, გიორგი გუგავა.

უნდა აღინიშნოს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოამბის ეთერში არ გასულა ის
აუდიო ჩანაწერები, სადაც ჭარბად იყო სიძულვილის ენა გამოყენებული. საუბარია

კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერებს შორის გამართული სატელეფონო საუბრების
ჩანაწერებზე, რომლებიც ექვსივე ტელეკომპანიის ეთერში 27 სექტემბერს გავიდა.

თოქ-შოუები
მონიტორინგის ფარგლებში საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემდეგი თოქ-შოუები
მოხვდა:

დიალოგი

დავით

პაიჭაძესთან,

აქცენტები,

საჯარო

პოლიტიკა

და

წინასაარჩევნო დებატები.
მონიტორინგის

პერიოდში

საზოგადოებრივი

მაუწყებლის

ეთერში

გამოიყენეს სიძულვილის ენა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის

დემოკრატიული მოძრაობის

თითოჯერ

და ქრისტიან -

წარმომადგენლებმა, შესაბამისად კოალიცია ქართული

ოცნებისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინააღდეგ.
აღსანიშნავია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში სიძულვილის ენის წყარო
ჟურნალისტი არც ერთხელ არ ყოფილა.
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რუსთავი 2
ტელემონიტორინგის ფარგლებში ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მხოლოდ დღის მთავარი
საინფომაციო გამოშვება, კურიერი 9 საათზე, მოხვდა.
სიძულვილის ენის გამოყენების ყველაზე დიდი მაჩვენებელი დაფიქსირდა 27
სექტემბერს, როდესაც კურიერში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერებს შორის
შემდგარი სატელეფონო საუბრების ჩანაწერები გავრცელდა.
ჯამში, სიძულვილის ენა პრეზიდენტის, როგორც სუბიექტის მიმართ 6 წამის, ხოლო

კოალიცია ქართული ოცნების მიმართ 27 წამის განმავლობაში გამოიყენეს.
რუსთავი 2-ის ეთერში სიძულვილის ენის გამოყენების მაგალითად შეგვიძლია
მოვიყვანოთ 14 სექტემბრის დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება კურიერი 9
საათზე, სადაც ფრანგული გამოცემა France Press-ის სტატია გაშუქდა:
„ოპოზიციის მილიარდელი ლიდერი მიხეილ სააკაშვილს "პროფესიონალ მატყუარას"
და "ძაღლიშვილს" უწოდებს," –
რუსთავი 2, ზაალ უდუმაშვილი (ჟურნალისტი).

იმედი
ორი თვის განმავლობაში მონიტორინგი ტელეკომპანია იმედის დღის მთავარ
საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა 8 საათზე ხორციელდებოდა. მონიტორინგის
პერიოდში, ტელეკომპანია იმედის საინფორმაციო გამოშვებებში სიძულვილის ენა
ყველაზე ხშირად კოალიცია ქართული ოცნების მიმართ - 480 წამის განმავლობაში
ისმოდა. სიძულვილის ენით პრეზიდენტისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის
მისამართითაც საუბრობდნენ, თუმცა გაცილებით ნაკლები დროის განმავლობაში (31 წმ
და 22 წმ). ამასთან, აღსანიშნავია, რომ კოალიცია ქართული ოცნება იმედის ეთერში
სიძულვილის ენის ყველაზე ხშირ წყაროდაც გვევლინება (486 წამი). ხშირად იყენებდა
სიძულვილის ენას პრეზიდენტი (86 წმ) და ლეიბორისტული პარტიაც (61 წმ).

იმედის

ეთერში

სიძულვილის

ენა,

სხვა

ფორმებთან

ერთად,

სექსუალური

ორიენტაციისა და ეთნიკური განსხვავებულობის ნიადაგზეც გამოიყენეს. 17 სექტემბერს
საინფორმაციო გამოშვებაში ქრონიკა 8 საათზე გავრცელდა
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ოცნების გლდანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის სოსო ჯაჭვლიანის
გამონათქვამი:
„ესე იგი თუ სომეხს ვეტყვი რომ სომეხია, ქსენოფობი ვარ? ვაი მაგათ პატრონს! თურმე
პედარასტს პედარასტი არ უნდა უწოდო! თუმცა, მე მაგათ მესაჯდომეები დავარქვი და
ასე მოვიხსენიებ,“-

იმედი, 17 სექტემბერი,
კოალიცია ქართული ოცნების წევრი სოსო ჯაჭვლიანი.

რეალ-ტვ
მონიტორინგის საათებში ტელეკომპანიის ბადეში მხოლოდ საინფორმაციო გამოშვება

რეალობა 10 საათზე მოხვდა, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, 6
ოქტომბრიდან ეთერში აღარ გასულა.
ტელეკომპანია რეალ-ტვ-ს ეთერში, სიძულვილის ენის ადრესატი ყველაზე ხშირად

კოალიცია ქართული ოცნება

იყო. სიძულვილის ენა კოალიცია ქართული ოცნების

მისამართით ჯამში 429 წამის განმავლობაში ისმოდა, პრეზიდენტის მიმართ - 23 წამის
განმავლობაში, მთავრობის მიმართ კი მხოლოდ 12 წამის განმავლობაში.

კოალიცია ქართული ოცნება, რომლის მისამართითაც ყველაზე ხშირად ისმოდა
სიძულვილის ენა, ამავე დროს სიძულვილის ენის ყველაზე ხშირ ავტორად გვევლინება.
მონიტორინგის

პერიოდში

სიძულვილის

ენით

საუბრობდნენ

ლეიბორისტული

პარტიისა და ამომრჩეველთა ლიგის წარმომადგენლებიც.
4 სექტემბერს საინფორმაციო გამოშვებაში რეალობა 10 საათზე გავიდა კოალიცია

ქართული ოცნების წევრის, გუბაზ სანიკიძის კომენტარი:
„სომხები გადაგვჭამენ, მეტი ფული აქვთ და გადაგვჭამენ,“-

კოალიცია ქართული ოცნება, გუბაზ სანიკიძე.
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მაესტრო

საინფორმაციო გამოშვება ახალი ამბები 9-ზე
მონიტორინგის

პერიოდში

ტელეკომპანია

მაესტროს

ეთერში

გასული

დღის

მთავარ საინფორმაციო გამოშვებებში სიძულვილის ენას სულ 71 წამი დაეთმო.
საინფორმაციო გამოშვების სიუჟეტებში სიძულვილის ენის წყაროს ყველაზე ხშირად

პრეზიდენტი წარმოადგენდა.
„ ქვეყანა მუმიებს აღარ დაუბრუნდება“... „ქვეყანა იმიტომ კი არ აგვიშენებია, რომ
მღრღნელებს და მნგრეველებს გადავაბაროთ,“ - მაესტრო, პრეზიდენტი, მიხეილ
სააკაშვილი.

პრეზიდენტი წარმოადგენს, ამავე დროს, სიძულვილის ენის მთავარ ადრესატსაც.
აღსანიშნავია, რომ საინფორმაციო გამოშვებების მონიტორინგის შედეგების მიხედვით,
ჟურნალისტი არც ერთ შემთხვევაში არ ყოფილა სიძულვილის ენის წყარო.

თოქ-შოუები
ტელეკომპანია მაესტროს საპროგრამო ბადე მონიტორინგის საათებში მთლიანად
შევსებულია

სამი

თოქ-შოუთი:

სუბიექტური

აზრი,

არგუმენტები

და

ნინო

ჟიჟილაშვილის პოლიტმეტრი.
მონიტორინგის

პერიოდში

ადგილი

ჰქონდა

სიძულვილის

ენის

გამოყენებას

ჟურნალისტების მხრიდანაც.

მაესტროს თოქ-შოუებში პრეზიდენტისა და კოალიცია ქართული ოცნების მიმართ
სიძულვილის

ენის

შემცველი

გამონათქვამები

ოპოზიციურად

განწყობილი

რესპონდენტებისგან ისმოდა. მათ შორის ხშირი იყო პოლიტიკურ სუბიექტთა
ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებთან შედარების შემთხვევები. მაგალითად:

"ეს არის ფსიქიურად დაავადებული ადამიანი, ამას ავლენს ყოველდღიურად, ჩვენ ამის
მომსწრენი ვართ, მე ამას დაკნინებისთვის არ ვლაპარაკობ, ეს დიაგნოზია და ამ
დიაგნოზს ხედავს სულყველა," - კინორეჟისორი გოგა ხაინდრავა.
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"სიგიჟე და ფსიხოზია გარშემო, ხელისუფლებაზე, კონკრეტულ პიროვნებაზე
ვლაპარაკობ" - კინორეჟისორი გოგა ხაინდრავა.

"კაცი ფსიქიურად ავადმყოფია, ერთი ლექსი ვერ დაუმახსოვრებია".შალვა ნათელაშვილი, ლეიბორისტული პარტია.

"მინაშვილს რომ ვუსმენდი, მემგონი ერთმანეთს ეჯიბრებიან კლინიკურ შემთხვევებში,
ფსიქოზის გამოვლინებებში პრეზიდენტი და მისი გუნდი“. მწერალი ბასა ჯანიკაშვილი.
ტელეკომპანიის ეთერში, როგორც ჟურნალისტების, ისე რესპონდენტების მხრიდან
ხშირი

იყო

პრეზიდენტის

ოპონენტებს მუმიებად,

იმ

გამონათქვამების

მღრღნელებად,

ბნელეთის

გამეორება,

როცა

მოციქულებად

ის

და

ჯოჯოებად იხსენიებდა. ხშირად ეს კრიტიკის კონტექსტში ხდებოდა და არა როგორც
სიძულვილის ენის ტირაჟირების მცდელობა.

კავკასია
შვიდ ტელევიზიას შორის, სიძულვილის ენის გამოყენების თვალსაზრისით კავკასია
პირველ ადგილზეა (2018 წმ).
მონიტორინგის პერიოდში ტელეკომპანიის საეთერო ბადეში 5 გადაცემა მოხვდა: დღის
მთავარი საინფორმაციო გამოშვება და 4 თოქ-შოუ: სპექტრი, ცხელი ხაზი, ბარიერი და

არჩევანი 2012.
მონიტორინგის

შედეგების

თანახმად,

წინასაარჩევნო

პერიოდში

ტელეკომპანია

კავკასიის ეთერში სიძულვილის ენა საკმაოდ ხშირად გამოიყენებოდა, თუმცა
არჩევნების შემდეგ სიძულვილის ენის შემცველი გამონათქვამების რაოდენობამ
მკვეთრად იკლო.
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საინფორმაციო გამოშვება "დღეს"
მონიტორინგის პერიოდში ტელეკომპანია კავკასიის დღის მთავარ საინფორმაციო
გამოშვებაში სიძულვილის ენას 279

წამი დაეთმო.

ჟურნალისტი სიძულვილის ენის წყარო არ ყოფილა.

არც ერთ ამ შემთხვევაში
საინფორმაციო გამოშვებებში

სიძულვილის ენა ყველაზე ხშირად კოალიცია ქართული ოცნებისა და პრეზიდენტის
მისამართით

გამოყენებოდა,

ხოლო

წარმომადგენლები, მოქალაქეები,

წყარო

კოალიცია

ქართული

ოცნების

ლეიბორისტული პარტიისა და თავისუფალი

საქართველოს წევრები იყვნენ ხოლმე.

თოქ-შოუები
აღსანიშნავია, რომ თოქ-შოუებში სიძულვილის ენას ყველაზე ხშირად ჟურნალისტები
იყენებდნენ. გადაცემა „სპექტრის“

წამყვანი დავით აქუბარდია განსაკუთრებით

არაკორექტული გამონათქვამებით პატიმართა გაუპატიურების კადრების ხილვის
შემდეგ

გამოირჩეოდა,

რომელიც

არხმა

პირველად

სწორედ

ამ

გადაცემის

მსვლელობისას გაუშვა, ისე, რომ წამყვანს მანამდე ნანახი არ ჰქონდა.

„მალადეც როლანდ ახალაია, მაგარი ბიჭი გაუჩინე ქვეყანას... დამპალი დედა მოვ...ნ...
ვახტანგ რა არის ეს კაცო? ესენი მართლა გიჟები არიან? ამათი კარგი მოვ...ნ მე ამათი...“ დავით აქუბარდია.

„მიშა ვირეშმაკობს და ევაჭრება მომავალ ხელისუფლებას. მაპატიეთ და,
პრეზერვატივად მიშას თავი არავინ უნდა გამოაყებენინოს,“ - ეს განცხადება კი დავით
აქუბარდიამ კოალიციის მისამართით არჩევნების შემდეგ ერთ-ერთ თოქ-შოუში
გააკეთა.
წინასაარჩევნო პერიოდში, სიძულვილის ენის გამოყენების სიხშირით ერთ-ერთ
მოწინავე

პოზიციაზე

საქართველოს

პრეზიდენტი

მიხეილ

სააკაშვილი

იყო.

პრეზიდენტი მის ოპონენტებს სხვადასხვა ეპითეტებით მოიხსენიებდა:
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„ამ ბავშვის მომავალს წარსულის მუმიებს და ჯოჯოებს არ გადავაბარებ,“ - განაცხადა
მიხეილ სააკაშვილმა მოსახლეობასთან შეხვედრისას, რომელიც საინფორმაციო
გამოშვებისთვის მომზადებულ სიუჟეტში გაშუქდა.
აღსანიშნავია, რომ არჩევნების შემდეგ კავკასიის ეთერში პრეზიდენტი სიძულვილის
ენის წყარო არც ერთ შემთხვევაში არ ყოფილა.
წინასაარჩევნო პერიოდში მონიტორინგის ფარგლებში დათვლილი დროის დიდი
ნაწილი პრეზიდენტის მიერ წარმოთქმული სიტყვების ტირაჟირებას და გამეორებებს
დაეთმო. სხვადასხვა გადაცემებში წამყვანები,

მოქალაქეები და ექსპერტები ხშირად

საუბრობდნენ მიხეილ სააკაშვილის მიერ გამოყენებულ სიძულვილის ენაზე და იმ
წინადადებებისა თუ სიტყვების ციტირებებს ახდენდნენ, რომელთა სშუალებითაც
საქართველოს პრეზიდენტი ბოლო პერიოდში ოპოზიციას მოიხსენიებდა.

ესენია:

მუმიები, წარსულის გადმონაშთები, ჯოჯოები, მღრღნელები და უწმინდურები.
წინასაარჩევნო

პერიოდში

განსაკუთრებით

არაკორექტული

გამონათქვამებით

გამოირჩეოდნენ ასევე ის მოქალაქეები, რომლებიც სხვადასხვა თოქ-შოუებში თავიანთ
პოზიციებს სატელეფონო საუბრების დროს აფიქსირებდნენ. პოეტმა რეზო ამაშუკელმა
ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევის დროს გააკრიტიკა, როგორც ქრისტიან-დემოკრატიული

მოძრაობის წარმომადგენლები, ასევე საქართველოს პრეზიდენტი:

„ვულკანიზაციის შლანგზე მიმაგრებულს რომ ჰგავს ის ახვლედიანი და ხელებს
უსირცხვილოდ იქნევს“; „როგორც კი გამოჩნდა ეს გალსტუკიანი ხვლიკი, გიორგი
თარგამაძე“;„ეს ჯიბის ჰიტლერი, სააკაშვილი...“ - ამბობდა პოეტი რეზო ამაშუკელი.

კავკასიის

ეთერში

განსაკუთრებით
დემონიზაცია,

სიძულვილის

არაკორექტული

ენის

გამოხატვის

გამონათქვამები

გინება) გვხვდებოდა.

ფორმებიდან

(სუბიექტების

მეტწილად

დეჰუმანიზაცია,

ასევე ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც

სიძულვილის ენას ფსიქიკური მდგომარეობის და იდეოლოგიურ ნიადაგზე იყენებდნენ.
საპარლამენტო

არჩევნების

შემდეგ,

სიძულვილის

ენის

გამოყენება

ყველა

ტელეკომპანიის ეთერში მკვეთრად შემცირდა.
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პრესა

რაოდენობრივი კვლევის ანალიზი
მონიტორინგის ფარგლებში შერჩეული გაზეთებიდან სიძულვილის ენას ყველაზე დიდი
ფართობი ასავალ-დასავალმა, ალიამ და კვირის ქრონიკამ დაუთმეს (იხ. დიაგრამა 1).
უნდა აღინიშნოს, რომ ამ გამოცემებში სიძულვილის ენის გამოყენებას სისტემატიური
ხასიათი აქვს.
ამასთან, სიძულვილის ენის არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა შემდეგ
გამოცემებში: 24 საათი, ახალი თაობა, გზა, სარკე და თბილისელები.

დიაგრამა 1
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დიაგრამა 2
შვიდი გამოცემიდან ოთხში სიძულვილის ენას ყველაზე ხშირად პრეზიდენტის
მისამართით იყენებენ. შემდეგ მოდის მთავრობა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა.

პრეზიდენტს როგორც სიძულვილის ენის ადრესატს, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს
ასავალ-დასავალში (94%), კვირის პალიტრაში (42%), ალიაში (41%) და კვირის
ქრონიკაში (40%) (იხ. დიაგრამა 3).
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დიაგრამა 3
შვიდი გამოცემიდან სამში - ასავალ-დასავალი, ალია, კვირის ქრონიკა - სიძულვილის
ენას ყველაზე ხშირად თავად ჟურნალისტები იყენებენ. განსხვავებული მაჩვენებელია
გაზეთ კვირის პალიტრაში, სადაც სიძულვილის ენის წყაროდ ძირითადად მოქალაქე
გვევლინება (48%). მთლიანობაში მოქალაქეები, ჟურნალისტების შემდეგ, ყველაზე
ხშირად იყენებენ სიძულვილის ენას გაზეთის ფურცლებზე (იხ. დიაგრამა 4).
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დიაგრამა 4

მონიტორინგის პერიოდში პრესაში სიძულვილის ენის გამოყენების 368 შემთხვევა
გამოვლინდა. სიძულვილის ენის კატეგორიებიდან ყველაზე მეტად სჭარბობდა

განსაკუთრებით არაკორექტული (ოპონენტების დეჰუმანიზაცია, დემონიზაცია, გინება
და ა.შ.), რომელიც 269 შემთხვევაში გამოიყენეს (73%), მას მოსდევს გონებრივი
შესაძლებლობების ნიადაგზე გამოხატული სიძულვილის ენა - 28 შემთხვევა (8%) და
ეთნიკურ წარმომავლობაზე გამოყენებული სიძულვილის ენა - 23 შემთხვევა (6%)
(იხ.დიაგრამა 5).
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დიაგრამა 5

თვისებრივი კვლევის ანალიზი
პრესა, მედიის სხვა სეგმენტებთან შედარებით, სიძულვილის ენის გამოყენების ყველაზე
მაღალი სიხშირით გამოირჩევა. უნდა გამოიყოს სამი გაზეთი: ასავალ-დასავალი, კვირის

ქრონიკა და ალია, რომლებიც სისტემატიურად ახდენენ სიძულვილის ენის გამოყენებას
მონიტორინგის სუბიექტების მისამართით.
სიძულვილის ენა დაფიქსირდა კვირის პალიტრაში, რეზონანსში, პრაიმტაიმში და

რეიტინგშიც, თუმცა ამას სისტემატიური ხასიათი არ ჰქონია. ამასთან, სიძულვილის
ენის არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა შემდეგ გამოცემებში: 24 საათი, ახალი

თაობა, გზა, სარკე და თბილისელები.

სიძულვილის ენის ფორმები
სიძულვილის

ენის

დეჰუმანიზაციის

ფორმებიდან

(ცხოველებთან,

პრესაში

ყველაზე

ფრინველებთან
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ფსიქიკურად დაავადებულ ადამიანებთან შედარების შემთხვევები და იდეოლოგიურ,
ეთნიკურ და რელიგიურ ნიადაგზე გაკეთებული განცხადებები გვხვდება. ყველაზე
ხშირად გამოყენებული შედარებებია: ავადმყოფი, გიჟი, ფსიქოპათი, ვირთხა, ღორი,

ძაღლი.

სიძულვილის ენა სუბიექტების მიხედვით
პრესაში მონიტორინგის სუბიექტებიდან, სიძულვილის ენა ყველაზე მაღალი სიხშირით

პრეზიდენტთან, მთავრობასთან და ხელისუფლებასთან4 მიმართებაში გამოიყენება.
პრეზიდენტისადმი სიძულვილის ენა გამოიყენება როგორც ეთნიკური, რელიგიური,
ასევე

მენტალური

შესაძლებლობების

ნიადაგზე.

პრეზიდენტისადმი

ეთნიკური

წარმომავლობის ნიადაგზე სიძულვილის ენის გამოყენების აქტუალიზაცია განაპირობა
მიხეილ სააკაშვილის მიერ ახალციხეში რეაბილიტირებული რაბათის ციხის გახსნამ. ამ
მოვლენის შემდგომ პრესაში მთელი კვირის განმავლობაში იბეჭდებოდა სიძულვილის
ენის შემცველი განცხადებები.

27.08.2012 ასავალ-დასავალი.: „ისე კი თუ სომეხი ხარ, სომეხი უნდა იყო, ხოლო თუ
საქართველოს სათავეში ხარ, ქართული საქმე უნდა აკეთო“ - გურამ სოსელია,
თანადგომის საზოგადოება-„მემორალის“ ხელმძღვანელი.

20.08.2012 ასავალ-დასავალი: „მიხეილ სააკაშვილის გასაგონად ვამბობ, ნუ ღრიალებს
გასიებული ლაყუჩებით, თორემ დადგება მაგის განკითხვის დღე, მაგის დღესასწაული
სუფსარქისობაა და დიდგორობა ჩვენ ქართველებს დაგვანებოს,“ - რეზო ამაშუკელი,
პოეტი.

03.09.2012 “ასავალ-დასავალი“: „მაგან რაც ისწავლა ვეფხისტყაოსანზე დაეტყო, ორი
სტრიქონი მაინც ესწავლა ან სომხურად წაეკითხა. სომხურ ენაზე ვეფხისტყაოსანი
4

იგულისხმება შემთხვევები როდესაც პრესაში ხელისუფლებას კრებითად მოიხსენიებდნენ;
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მშვენივრად არის თარგმნილი. ნერვები მეშლება მაგის ხმის გაგონებაზე. გაბედა და
ქართველები არ მიუშვა დიდგორზე. ბაგრატიონებს ეთამაშება, თავის სომხურ გვარში
ეძებს ბაგრატიონს. ყველა სომეხს ბაგრატიონობა და ქართველობა უნდა,“ - მოქალაქე.

25.09.2012. „ალია“ : „რატომ მალავს ქართველი ერი, რომ გვყავს სომეხი, ნარკომანი,
მასონი პრეზიდენტი, რომელმაც გაყიდა საქართველო, მოსპო ქართველი ერი, ქალები
აუპატიურა და კაცებს ცოცხით მიადგა, ჩვენ კი ამას ვითმენდით!“ - მოქალაქე.
09.10.2012. „რეზონანსი“: „როცა ბაჩოს ნიშნავდა პოლიციის მინისტრად ნახეთ ის
კადრები, იქაა სიმართლე, ნახეთ სააკოვის სიტყვები,“ - მოქალაქე.

მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ასევე გამოიყენება როგორც გარეგნობაზე, ისევე
მენტალურ ნიადაგზე გაკეთებული დამაკნინებელი კომენტარები (ავადმყოფი, გიჟი,
ფსიქოპათი...). ხშირია ასევე პრეზიდენტის შედარება ამა თუ იმ ცხოველთან (ვირთხა,
ღორი, ძაღლი).

25.09.2012. „ალია“: „ყველაზე დიდი ვირთხა სააკაშვილია და იცოდეს,რომ ძალიან
მკაცრი რეჟიმით ვუმკურნალებ,“ - ლუკა კურტანიძე, კოალაცია ქართული ოცნება.

27.09.2012. „ალია“ : „ყველაზე დიდი სნეულება არის თვითონ სააკაშვილი, ეს უზნეო,
გიჟი, გადარეული, უბოროტესი არსება, მე მას ადამიანსაც ვერ ვუწოდებ, პირუტყვსაც
ვერ დავარმქევ,“ - მოქალაქე.
25.09.2012. „ალია“: „ეს დორბლიანი პრეზიდენტი რომ გეყოლება, მიმიფურთხებია
ისეთი ხალხისთვის ვინც ამათ მხარს უჭერს. ესენი არ არიან ქართველები, ესენი არაინ
ძაღლიშვილები!“ - ლუკა კურტანიძე, კოალიცია ქართული ოცნება“.

უნდა აღინიშნოს გაზეთ ასავალ-დასავალში ასახული ტენდენცია, როდესაც პრეზიდენტ
მიხეილ სააკაშვილს ადარებენ ჰიტლერს. 27 აგვისტოს ნომერში სააკაშვილის ფოტო
ჰიტლერის ულვაშებით სამჯერ გვხვდება.
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აღსანიშნავია, რომ სუბიექტი პრეზიდენტისადმი სიძულვილის ენა ერთმნიშვნელოვნად
გამოყენებულია უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ. არც ერთ გამოცემაში მისი
ადმინისტრაციისა და მრჩეველების მიმართ სიძულვილის ენის გამოყენებას არ ჰქონია
ადგილი.
კიდევ ერთი სუბიექტი ვის მიმართაც აქტიურად იყენებენ სიძულვილის ენას მთავრობა
და მთავრობის კონკრეტული წარმომადგენლებია.

27.08.2012. „კვირის ქრონიკა“: „მაგ შენს "ბეჩლამაზა " ლევან ვარშალომიძეზე მთელი
ქვეყანა იმას ლაპარაკობს, რომ ვარშალომიძეს "საწყობში" არც" ჩაზნექილი" აქვს და არც
"ამოზნექილი"! - ჟურნალისტი.

27.09.2012. „ალია“: ჯერ დააკვირდი სათითაოდ, გინდა ბოკერიას გინდა გაბაშვილს,
ქვეწარმავლებივით იყურებიან, აღარ იციან რა გააკეთონ“ - მოქალაქე.

08.10.2012. „კვირის ქრონიკა“: „ჯოჯოხეთიდან ამორწყეული ნაძირალა,“ - ჟურნალისტი
იყენებს სიძულვილის ენას გიორგი ბარამიძის მისამართით.

08.10.2012. „კვირის ქრონიკა“: „ბლანჟეიანი ვამპირი დიმიტრი შაშკინი“ - ჟურნალისტი.

სიძულვილის ენა ასევე მაღალი სიხშირით გამოიყენება ხელისუფლების მისამართით. ამ
სუბიექტის

მიმართ

ფიქსირდება

სიძულვილის

ენა

როგორც

გენდერის,

ასევე

გარეგნობის და გონებრივი შესაძლებლობების ნაიდაგზე.

20.08.2012. „ასავალ-დასავალი“: „ესენი [ხელისუფლება] არიან ავადმყოფები,
დაავადებული აქვთ ფსიქიკა, მე მათში კაცი ვერ ვნახე ვისც ნორმალური ფიზიონომია
და აღნაგობა აქვს“, - ვალერი გელაშვილი, კოალიცია ქართული ოცნება.
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20.08.2012. „ასავალ-დასავალი“: „ჩვენ გვყავს ჰერმაფროდიტი ხელისუფლება, რომელიც
არც კაცია, არც ქალი, შესაბამისად კაციცაა და ქალიც ანუ არაფერი არ არის“, - გოჩა
მსხილაძე, ექსპერტი.
არც საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები წარმოადგენენ გამონაკლისს.
მაგალითად, გაზეთ ალიაში საერთაშორისო ორგანიზაციის NDI-ის წარმომადგენლის
ლუის ნავაროს მიმართ სიძულვილის ენის გამოყენების რამდენიმე შემთხვევა
დაფიქსირდა:

06.09.2012. „ალია“: „ზოგადად ხალხი არ ვიცი რას იტყვის და მე ვამბობ აგერ - ნავაროს
ქართველობა ნაციონალურად დას...ებული ჰგონია,“ - ჟურნალისტი.

06.09.2012. „ალია“: „მინდა შხაპში განარნარო, უნიტაზის შენ ნავარო,“ - მოქალაქე.

გაზეთ პრაიმთაიმსა და რეზონანსში კოალიცია ქართული ოცნებისადმი სიძულვილის
ენის გამოყენებას ჰქონდა ადგილი, თუმცა ამას სისტემატიური ხასიათი არ ჰქონია და
მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა.

კოალიცია

ქართული

ოცნების

მისამართით

გამოთქმული

სიძულვილის

ენის

მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ გაზეთ კვირის პალიტრის ფურცლებზე გაკეთებული
მოქალაქის განცხადება:

03.09.2012. კვირის პალიტრა: „ყველაფერი იმის ბრალია, რომ სირებს, პროჭებს,
მოღალატეებს- ვინც არიან პირდაპირ არ ვეუბნებით,“ - (კოალიცია ქართული ოცნების
მისამართით გაკეთებული განცხადება) ნიკა ქავთარაძე.

სიძულვილის ენის ავტორი
პრესაში სიძულვილის ენის ავტორები არა მხოლოდ რესპონდენტები, არამედ თავად
ჟურნალისტებიც არიან. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ გამოცემებში, სადაც სიძულვილის
ენის გამოყენებას სისტემატიური ხასიათი აქვს (ალია, ასავალ-დასავალი, კვირის
ინტერნიუსი - საქართველო
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ქრონიკა), უმეტეს შემთხვევაში სწორედ ჟურნალისტები ახდენენ სიძულვილის ენის
ტირაჟირებას.

27.08.2012. კვირის ქრონიკა: „ქვეყანამ იცის, რომ ზოგს პარლამენტის შესახვევთან აქვს
ტრაკი გადადებული შარაზე, ზოგს ‐ ცირკთან, ზოგს ავლაბრის რეზიდენციისკენ
მიმავალ გზაზე და ზოგს კანცელარიის ნაძვების ძირას ,“ - ჟურნალისტი.

11.10.2012. „ალია“ : „გმადლობთ თქვენ რომ ხართ კვერცხები,“
- ჟურნალისტი მთავრობის შესახებ.

16.10.2012. „ალია“ : „ბოზს სხვაც ბოზი რომ ჰგონია, ეს ერთია, მაგრამ ფაქტია, რომ
რევანშისტული
გეგმის მანქანა 'ნაცშპანას" მოქოქილი აქვს და თუ ამ ნამსხვრევების ღერძულა სათავეში
დარჩება,შესაძლოა პოლიტიკური საიქიოდან მათ თავები კვლავაც ამოყონ. "ნაცშპანამ"
ზუსტად იცის,რამ შეიძლება პროცესები დააჩქაროს და ბიძინა ივაბიშვილი თავის
გუნდთან ერთად გაისტუმროს,“ - ჟურნალისტი გივი თარგამაძის მისამართით.

01.10.2012. „კვირის ქრონიკა“: „თქვენი გიჟი დედა მოვტ..ან,“ - ჟურნალისტი ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის მისამართით.
ჟურნალისტების შემდეგ, სიძულვილის ენას ყველაზე ხშირად მოქალაქეები იყენებენ:

18.10.2012. „ალია“: „ვარი ნამთინქ ვა ჭარათ, თეშ გიხოდუნ დიდაშ მუნდს! (არა რა არ
დაწეროთ, ისე მოგიტყ..ნავთ დედის ტრა..სო!),“ - მოქალაქე.

25.09.2012. „ალია“ : „შე დედამოტ..ნულო ..როგორ ითხოვ კიდევ რომ ხმა მოგცეთ.
სახლში რომ წახვალ, გადაბრუნდები და დაიძინებ, როდესაც იცი, რომ 20 წლის ბიჭს
წამებით კლავენ ციხეში, არ მესმის როგორ ითხოვ, რომ ხმა მოგცეთ,“ - დათო
ტურაშვილი, მოქალაქე.
ინტერნიუსი - საქართველო
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მონიტორინგის პერიოდში პოლიტიკური სუბიექტის მხრიდან ადგილი ჰქონდა
სიძულვილის

ენის

გამოყენებას

სექსუალური

უმცირესობების

დისკრიმინაციის

ნიადაგზეც:

17.09.2012. კვირის ქრონიკა „გეები არიან ავადმყოფები და მაგათ მკურნალობა უფრო
ჭირდებათ ვიდრე არჩევნებში მონაწილეობა,“ - კოალიცია ქართული ოცნება, მურმან
დუმბაძე.

ინტერნეტმედია
რაოდენობრივი კვლევის ანალიზის
20 აგვისტო - 20 ოქტომბრის პერიოდში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად
გამოვლინდა, რომ სიძულვილის ენის გამოყენების მიხედვით ინტერნეტგამოცემები

For.ge (33%) Presa.ge (22%) და Droni.ge

(14%) ლიდერობენ. ყველაზე ნაკლებად კი

სიძულვილის ენას მედიაგამოცემები Liberali.ge (1%) და Netgazeti.ge (4%) იყენებენ. (იხ.
დიაგრამა 1)

ინტერნიუსი - საქართველო
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დიაგრამა 1
For.ge-იმ სიძულვილის ენას 1810 სიტყვა, Presa.ge-იმ - 1195 სიტყვა, ხოლო Droni.ge-იმ
796 სიტყვა დაუთმო. ყველაზე ნაკლები რაოდენობით სიძულვილის გამომხატველი
სიტყვები Liberal.ge-ზე - 72 და Netgazet.ge-ზე 212 სიტყვა გამოქვეყნდა (იხ. დიაგრამა 2).

ინტერნიუსი - საქართველო
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დიაგრამა 2
ყველაზე ხშირად ინტერნეტმედიაში განსაკუთრებით არაკორექტული გამონათქვამები
გვხვდება. კვლევის პერიოდში,

შვიდ მედია საშუალებაში თემატიკის მიხედვით

შეიძლება გამოვარჩიოთ შემდეგი პირობითი ჯგუფები: განსაკუთრებით არაკორექტული
(62), მენტალობა (31),

გარეგნობა (16), ეთნიკური (14), რელიგია (7), გენდერი (3),

სექსუალური (5), რასა (2), იდეოლოგია (2), სოციალური (2) და ასაკი (2). (იხ. დიაგრამა 3)

ინტერნიუსი - საქართველო
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დიაგრამა 3

მონიტორინგის პერიოდში საინფორმაციო პორტალზე For.ge განთავსებულ სტატიებში
სიძულვილის ენის ადრესატები ყველაზე ხშირად მთავრობა (27%), ხელისუფლება (23%)
და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (20%) იყო (იხ. დიაგრამა 4).

ინტერნიუსი - საქართველო
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დიაგრამა 4
აღსანიშნავია, რომ For.ge-ზე სიძულვილის ენის წყარო ყველაზე ხშირად თავად

ჟურნალისტი (75%) იყო, მას მოსდევს ექსპერტი (7%) და მოქალაქე (6%) (იხ. დიაგრამა 5).

ინტერნიუსი - საქართველო
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დიაგრამა 5
მონიტორინგის პერიოდში საინფორმაციო პორტალზე Presa.ge სიძულვილის ენას
ყველაზე

ხშირად

კოალიცია

ქართული

ოცნების,

დემოკრატიული

მოძრაობა

საქართველოს, ოპოზიციისა და საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის მისამართით
იყენებდნენ (იხ. დიაგრამა 6).

ინტერნიუსი - საქართველო
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დიაგრამა 6
Presa.ge-ზე მონიტორინგის პერიოდში სიძულვილის ენას ყველაზე ხშირად კოალიცია
ქართული ოცნება (52%), ლეიბორისტული პარტია

(21%) და ჟურნალისტი

(20%)

იყენებდა. (იხ. დიაგრამა 7)

ინტერნიუსი - საქართველო
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Presa.ge ‐ სიძულვილის ენის წყარო (%)
51

21

20

5
2
კოალიცია
ქართული

ლეიბორისტული
პარტია

ჟურნალისტი

პრეზიდენტი

ექსპერტი

1
მოქალაქე

დიაგრამა 7

საინფორმაციო პორტალზე Droni.ge სიძულვილის ენას უმეტესად კოალიცია ქართული

ოცნების

(83%)

მისამართით

იყენებდნენ.

შედარებით

ნაკლებად

იყენებდნენ

სიძულვილის ენას პრეზიდენტისა (8%) და ამომრჩეველთა ლიგის (4%) მიმართ (იხ.
დიაგრამა 8).

ინტერნიუსი - საქართველო
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დიაგრამა 8

უნდა აღინიშნოს, რომ ინტერნეტგამოცემა Droni.ge-ზე კოალიცია ქართული ოცნება
გვევლინება როგორც სიძულვილის ენის ყველაზე ხშირ ადრესატად, ისე სიძულვილის
ენის აქტიურ ავტორადაც. Droni.ge-ზე გამოქვეყნებულ მასალებში სიძულვილის ენის
წყარო უმეტეს შემთხვევაში სწორედ კოალიცია ქართული ოცნება

(82%) იყო.

სიძულვილის ენას გარკვეული დოზით იყენებდა ჟურნალისტი (11%) და პრეზიდენტი
(3%) (იხ. დიაგრამა 9).

ინტერნიუსი - საქართველო
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დიაგრამა 9

მონიტორინგის

პერიოდში

ინტერნეტგამოცემა

News.ge-ზე

სიძულვილის

ენის

ადრესატები ყველაზე ხშირად კოალიცია ქართული ოცნება (83%), პრეზიდენტი (12%)

და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (3%) იყვნენ. (იხ. დიაგრამა 10).

ინტერნიუსი - საქართველო
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დიაგრამა 10

ამასთან, News.ge-ზე სიძულვილის ენის გამოყენებით მხოლოდ კოალიცია ქართული
ოცნება (35%) და მოქალაქე (20%) საუბრობდნენ (იხ. დიაგრამა 11).

ინტერნიუსი - საქართველო
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News.ge ‐ სიძულვილის ენის წყარო (%)
85

15

კოალიცია ქართული ოცნება

მოქალაქე

დიაგრამა 11

მონიტორინგის პერიოდში ინტერნეტგამოცემა Ambebi.ge-ზე

სიძულვილის ენის

სუბიექტი ყველაზე ხშირად პრეზიდენტი (26%), ხელისუფლება (22%) და ოპოზიცია
(12%) იყო (იხ. დიაგრამა 12).

ინტერნიუსი - საქართველო
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დიაგრამა 12

რაც შეეხება სიძულვილის ენის წყაროს, Ambebi.ge-ზე გამოქვეყნებულ სტატიებში ამ
კატეგორიაში ყველაზე ხშირად მოქალაქე (50%) და ექსპერტი (11%) გვევლინებოდა. რაც
შეეხება პოლიტიკურ პარტიებს, აქ ლეიბორისტული პარტიის (11%) წარმომადგენლების
სიძულვილის ენის შემცველი გამონათქვამები ლიდერობს (იხ. დიაგრამა 13).

ინტერნიუსი - საქართველო
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დიაგრამა 13

მონიტორინგის პერიოდში ინტერნეტგამოცემა Netgazeti.ge-ზე სიძულვილის ენა სამი
სუბიექტის მისამართით გამოიყენებოდა. ესენია: ოპოზიცია (67), კოალიცია ქართული

ოცნება (19%) და მთავრობა (14%) (იხ. დიაგრამა 14).

ინტერნიუსი - საქართველო
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დიაგრამა 14

ამავე ინტერნეტგამოცემაზე, სიძულვილის ენას სულ ორი სუბიექტი: პრეზიდენტი (85%)
და ჟურნალისტი (15%) იყენებდნენ (იხ. დიაგრამა 15).

ინტერნიუსი - საქართველო
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Netgazeti.ge ‐ სიძულვილის ენის წყარო (%)
86

14

პრეზიდენტი

ჟურნალისტი

დიაგრამა 15

ინტერნეტგამოცემა Liberal.ge-ზე გამოქვეყნებულ

სტატიებში სიძულვილის ენას

პრეზიდენტის (50%) და მთავრობის მისამართით (50%) იყენებდნენ. სიძულვილის ენის
წყაროს კი ჟურნალისტი და პარტია თავისუფალი საქართველო წარმოადგენდნენ (იხ.
დიაგრამა 16, 17).

ინტერნიუსი - საქართველო

68

სიძულვილის ენა საარჩევნო პერიოდში

Liberali.ge ‐ სიძულვილის ენა სუბიექტების მიხედვით (%)
50

50

პრეზიდენტი

მთავრობა

დიაგრამა 16

Liberali.ge ‐ სიძულვილის ენის წყარო (%)

50

50

ჟურნალისტი

თავისუფალი საქართველო

ინტერნიუსი - საქართველო
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დიაგრამა 17

თვისებრივი კვლევის ანალიზი

სიძულვილის ენის ფორმები
ინტერნეტმედიის მონიტორინგის ფარგლებში შვიდი მედიასაშუალების მონიტორინგი
განხორციელდა.

მონიტორინგმა

გამოავლინა,

რომ

ქართულ

ინტერნეტსივრცეში

სიძულვილის ენის გამოხატვის ფორმებიდან, ყველაზე ხშირად განსაკუთრებით

არაკორექტული (138 შემთხვევა) დამოკიდებულების გამომხატველი შეფასებები
გვხვდება, რაც სუბიექტების დეჰუმანიზაციასა და დემონიზაციას გულისხმობს.
ყველაზე ხშირად სუბიექტს აიგივებდნენ კურდღელთან, პინგვინთან, დინოზავრთან,

მონსტრთან, მუმიასთან და პოლიტიკურ გვამთან. მონიტორინგის ფარგლებში მოხვდა
პრეზიდენტის მიერ გამოყენებული დამაკნინებელი შეფასებები (პოლიტიკური გვამები,

მონსტრები, მუმიები), რაც აქტიურად ჩნდებოდა თავად ჟურნალისტების მსჯელობაში.
არჩევნებამდე

ერთი კვირით ადრე გავრცელდა საქართველოს პენიტენციალურ

სისტემაში პატიმრების წამების კადრები, რამაც სიძულვილის ენის ახალი ტალღა
გამოიწვია. ასევე ინეტრნეტმედიამ გააშუქა ფარული ჩანაწერების სერია, რომელშიც

კოალიცია ქართული ოცნების წევრები არაკორექტულად მოიხსენიებდნენ პოლიტიკურ
პარტნიორებს.

For.ge
მონიტორინგის პერიოდში ინტერნეტპორტალმა For.ge

სიძულვილის ენას ყველაზე

მეტი 1810 სიტყვა დაუთმო. ამასთან, სიძულვილის ენის წყაროს ხშირ შემთხვევაში
ჟურნალისტი წარმოადგენდა. ამ კუთხით გამოირჩეოდნენ For.ge-ს ჟურნალისტები:

დიტო გელოვანი, დავით ზარდიაშვილი,

გიგი მესვეტე და სოლომონ თერნელი.

სიძულვილის ენა, როგორც წესი მათი მხრიდან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის,
მთავრობის ან პრეზიდენტის მისამართით ფიქსირდებოდა:
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„სპორტის სასახლეში ნაცბოზბანდის თავყრილობა გაიმართა და ყველას, ვინც
სააკაშვილს სხვადასხვა ციფრებს ეუბნებოდა და 900 ათასზე ნაკლები არავის უთქვამს,
მინდა მოკლედ და კონკრეტულად ვუთხრა: „თქვენ კი მოგხვდათ არმაგედონის ზანგის,“
-

დიტო გელოვანი (ჟურნალისტი)
www.for.ge 19/09/2012

„ხოლო პრემიერ‐ მინისტრი – ერთ დროს ქვეყნის
ხერხემლად წოდებული ენაბრჯგუ მერაბიშვილი.“
სოლომონ თერნალი (ჟურნალისტი),
www.for.ge 19/09/2012
For.ge-ს ჟურნალისტები

არღვევდნენ

ჟურნალისტურ

ეთიკას

და

სიძულვილით

მოუწოდებდნენ მკითხველს აგრესიისაკენ:

„ავიღებ იარაღს და დავერევი, დავხოცავ, ვაწამებ, გადავრევ,
გავაგიჟებ, გავაცოფებ, დედებს გავუუპატიურებ, დებსაც,
დაქალებსაც და თუ ორი დღის სიცოცხლე დამრჩენია,
იმ ორ დღეს ამათ წამებას მივუძღვნი“
გიგი მესვეტე (ჟურნალისტი), განცხადება ეხება ხელისუფლებას,
www.for.ge, 19/09/2012
For.ge-ს რესპოდენტები - ექსპერტები, პოლიტიკოსები და მოქალაქეებიც აქტიურად
იყენებდნენ სიძულვილის ენას ოპონენტების წინააღმდეგ:

„ამასთანავე, ის მძიმედ დაავადებული ტაკიმასხარაა და მის დედას ვურჩევ, საკუთარ
შვილს მიხედოს, რადგან როგორც ჩანს, 19 წლის ასაკში კაგებე-ს ჯარში მსახურობის
დაწყებისას დაიწყო ამ ადამიანის ფსიქიკური აშლილობა,“
-

კინორეჟისორი გოგა ხაინდრავა
www.for.ge, 10/09/2012

ინტერნიუსი - საქართველო

71

სიძულვილის ენა საარჩევნო პერიოდში

საქართველოს პენიტენციალურ სისტემაში მომხდარი პატიმართა წამების გავრცელების
შემდეგ For.ge -ს სტატიებში იმატა სიძულვილის ენის გამოყენების შემთხვევებმა.

Presa.ge
მონიტორინგის განმავლობაში ინტერნეტგამოცემა Presa.ge გამოირჩეოდა სიძულვილის
ენის ტირაჟირებით. სულ მედიასაშუალებამ სიძულვილის ენას 1195 სიტყვა დაუთმო.
აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ პორტალზე სიძულვილის ენის წყარო ხშირად თავად

ჟურნალისტი იყო. განსაკუთრებულად არაკორექტული გამონათქვამებით გამოირჩეოდა
ჟურნალისტი
სიძულვილის

ნატალია
ენას

კალანდაძე.

ხშირად

კოალიცია

აღნიშნულ

პორტალზე

ქართული

ოცნების

ჟურნალისტები

წარმომადგენლების

წინააღმდეგ იყენებდნენ:

„სახეშეშლილი, გაფითრებული, ტუჩებგალურჯებული
ოლიგარქი იმაზე უფრო დაჩიავებული ჩანდა, ვიდრე
რეალურადაა. სახეზეა მწვავე ფსიხოზი.
შეიძლება პასიური შიზოფრენიაც...“
ნატალია კალანდაძე (ჟურნალისტი),
www.presa.ge, 31.08.2012
ინტერნეტგამოცემა Presa.ge-ზე ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც ადრესატის მიმართ
გამოთქმულ

განცხადებებში

კეთდებოდა.

რიგ

აქცენტი

შემთხვევებში,

სუბიექტის

სექსისტური

სქესობრივ

შეფასებები

კუთვნილებაზე

სხვა

კატეგორიის

დამაკნინებელ განცხადებებს დამატებით ერთვის:

„...საკმაოდ კარგადაც "იჩალიჩა" და ბიძინაც დაითანხმა, მაგრამ "დედა ბუს" "ეროვნული
ფორუმის" ლიდერებმა აჯობეს... „დედა ბუ" ბოლომდე ვერ ეგუება, რომ ამბროლაურში
თავისი კაცი ვერ დაასახელა...ერთ მხარეს ეს სამეული და მათი დამქაშები არიან, მეორე
მხარეს კი, ლეგენდარული „დედა ბუ“ და მისი ფავორიტი, დეპუტატობის
კანდიდატობიდან უარყოფილი ვინმე თევზაძე.“
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ჟურნალისტი
www.presa.ge, 24/08/2012

Presa.ge-მ ასევე გამოაქვეყნა სავარაუდოდ კოალიცია ქართული ოცნების

წევრების

ფარული ჩანაწერები. რამაც კიდევ უფრო გაზარდა აღნიშნული მედიასაშუალების
სიძულვილის ენის მაჩვენებელი. მედიასაშუალება არ შემოიფარგლა აღნიშნული
ვიდეოების

გამოქვეყნებით,

მასალის

სათაური

განსაკუთრებით

არაკორექტულ

გამონათქვამებს შეიცავდა.

Droni.ge
მონიტორინგის განმავლობაში ინტერნეტგამოცემა Droni.ge-მ სიძულვილის ენას 796
სიტყვა დაუთმო. აღნიშნულ გამოცემაში სიძულვილის ენის გამოყენების მატება
უკავშირდება

ფარული

ჩანაწერების

სერიის

გამოქვეყნებას.

მედიასაშუალებამ

გამოაქვეყნა კოალიცია ქართული ოცნების წევრის ლუკა კურტანიძის ფარული
ჩანაწერები, სადაც იგი ქსენოფობიურ და სიძულვილის ენის შემცველ გამონათქვამებს
იყენებს:

“და მერე რას ასწავლიდი სკოლაში, პიდარასტობა და ცისფერობა რომ კარგია, ამას
ასწავლიდი? აბა, რას აკეთებენ? მითხარით, აღლუმის ჩატარება მე მინდა? თქვენი
პრეზიდენტი, რომელზეც თავს იკლავთ, მაგი უკეთებს პროპაგანდას ყველაფერ ამას და
მე არ მინდა ასეთი საქართველო, ძმაო.”

ლუკა კურტანიძე (კოალიცია ქართული ოცნება)
www.droni.ge 26.09.2012
მონიტორინგში მოხვდა სავარაუდოდ კოალიცია ქართული ოცნების წევრების ფარული
ჩანაწერები.

აღნიშნულ

არაკორექტული

ჩანაწერებში

გამონათქვამები

შეურაცხმყოფელი

კოალიცია

ქართული

და

განსაკუთრებულად

ოცნების

სხვა

წევრების

მისამართით ისმოდა.
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News.ge
მონიტორინგის პერიოდში საინფორმაციო პორტალმა News.ge სიძულვილის ენას 717
სიტყვა დაუთმო. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ გამოცემაში სიძულვილის ენის ტირაჟირება
სოციალურ ქსელებში მოქალაქეთა მიერ გამოქვეყნებული კომენტარების ხარჯზე
ხდებოდა.
გამოცემა

რუბრიკაში

მოქალაქეთა

მიერ

„სოციალური

გამოთქმულ

მედია“

ხშირად

აქვეყნებდა

სოციალურ

განსაკუთრებით

ქსელებში

არაკორექტულ

და

სიძულვილის ენის შემცველ კომენტარებს:
”უკანასკნელი ბინძური ღორი თუ არ ხარ,

თავში როგორ უნდა მოგივიდეს ამაზე აქცენტის გაკეთება?”
მოქალაქის კომენტარი სოციალური ქსელებიდან,
რომელიც ბიძინა ივანიშვილის შესახებ გაკეთდა,
www.news.ge, 30/08/2012
პორტალზე სიძულვილის ენის წყარო არცერთ შემთხვევაში არ ყოფილა ჟურნალისტი.
News.ge-მ გამოაქვეყნა, სავარაუდოდ, კოალიცია ქართული ოცნების წევრების ფარული
ჩანაწერები, რომლებიც შეიცავდა სიძულვილის ენას:

„ზოოპარკში შენ გინახავს სულ თეთრი ვეფხვები და ლომები რო იბადებიან? ეს
"კრავასმისიწელნი" ისენია, სულ ალბინოსები იბადებიან უკვე ზოოპარკში ცხოველები,
და-ძმას შორის არის რაა.“
გუბაზ სანიკიძე
www.news.ge 27.09.2012

Ambebi.ge
მონიტორინგის განმავლობაში ინტერნეტგამოცემა Ambebi.ge-მ სიძულვილის ენას 714
სიტყვა

დაუთმო.

სიძულვილის

ენის

ადრესატებს

ყველაზე

ხშირად

ერთიანი

ნაციონალური მოძრაობის წევრები წარმოადგენდნენ.
პორტალზე

სიძულვილის

ენის

გამოყენება

სხვადასხვა

ნიადაგზე

ხდებოდა.

მონიტორნგის პერიოდში Ambebi.ge-ზე გამოქვეყნდა ლეიბორისტული პარტიის წევრის
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კომენტარები, რომელიც შეიცავდა სიძულვილის ენას როგორც რელიგიურ, ასევე
ფიზიკური შესაძლებლობების ნიადაგზე:

“კონკრეტულად, ვითომ ჭეშმარიტ ოპოზიციას, თუნდაც გია ყარყარაშვილს, რომელზეც
ასე ვიტყვი და მინდა ზუსტად ასე დაწეროთ, - ახია მასზე, რომ ინვალიდის ეტლს არის
მიჯაჭვული... თქვენ არც გოგა ხაინდრავას ბოროტ წარსულზე გეცოდინებათ ალბათ,
ისე კი, ისიც ღირსია, ყარყარაშვილის დღეში იყოს. ეს ძალიან სამართლიანი
იქნებოდა[...] ამიტომ ვამბობ, როცა მას ესროდნენ, უნდა მოეკლათ და ახი იქნებოდამეთქი.”
გურამ პეტრიაშვილი (ლეიბორისტული პარტია)
www.ambebi.ge, 30/08/2012

Netgazeti.ge
მონიტორინგის პერიოდში Netgazeti.ge-ზე სიძულვილის ენის გამოყენების სამი
შემთხვევა

გამოვლინდა.

აღნიშნული

გამოცემა

გამოირჩევა

ჟურნალისტური

სტანდარტების და ეთიკის დაცვით. მიუხედავად ამისა მონიტორინგში მოხვდა ბლოგპოსტი, რომელიც განსაკუთრებით არაკორექტულ გამონათქვამს შეიცავდა:

„მაგრამ პარტიულო-ჩიტუნებო, მონსტრო-მინისტრებო, გულანთებულო პატრიოტებო,
გულმხურვალე მრევლო, მე ერთი ეჭვიანი ვირი ვარ, პასუხისმგებლობის გრძობით,“
-

ჟურნალისტი

www.netgazeti.ge 03.09.2012
დანარჩენი ორი მაგალითის შემთხვევაში, სიძულვილის ენის წყარო იყო საქართველოს

პრეზიდენტი, ხოლო ადრესატები კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები.
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სიძულვილის ენა საარჩევნო პერიოდში

Liberali.ge
მონიტორინგის

პერიოდში,

სიძულვილის

ენა

ყველაზე

მცირე

რაოდენობით

ინტერნეტგამოცემა Liberal.ge-ზე დაფიქსირდა. საუბარია ორ სტატიაზე, რომელთაგან
ერთში სიძულვილის ენის მაგალითის მოყვანას, განხილვის და პრობლემის გამოვლენის
მიზანი ჰქონდა.
“ავკრძალავთ ჰომოსექსუალიზმის და სექტების ზღვარგადასულ პროპაგანდას,”
-

თავისუფალი საქართველო (საარჩევნო რეკლამიდან)
www.liberali.ge 13.09.2012

მეორე სტატია ქართულ პენიტენციალურ სისტემაში პატიმრების წამების კადრების
გავრცელების შემდეგ გამოქვეყნდა:

„პრეზიდენტი სააკაშვილი და მისი გუნდი აღმოჩნდნენ პათოლოგები და მანიაკები,
რომლებმაც ადამიანების სადისტური წამება სახელმწიფო პოლიტიკის ორგანულ
შემადგენელად გახადეს,“
-

თეოლოგი ბასილ კობახიძე
www.liberali.ge 25.09.2012
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