2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის
არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები
რადიოარხების მონიტორინგი (ახალი ამბები)
15 აპრილი - 30 ივნისი, 2014
„ინტერნიუსი - საქართველომ“, ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ
დაფინანსებული პროექტის, „პროფესიონალური მედია არჩევნებისთვის", ფარგლებში
რადიოარხების საარჩევნო მონიტორინგი განახორციელა. მონიტორინგი 15 აპრილს დაიწყო
და 30 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდა. იგი 12 რადიომაუწყებლის საღამოს საინფორმაციო
გამოშვებების მონიტორინგს მოიცავდა. ესენია: „რადიო 1“ (საზოგადოებრივი მაუწყებელი),
„იმედი“, „ფორტუნა“, „თავისუფლება“, „პალიტრა“, „პირველი რადიო“, „უცნობი“, „მაესტრო“,
„ჰერეთი“ (ქ. ლაგოდეხი), „ძველი ქალაქი“ (ქ. ქუთაისი), „ათინათი“ (ქ. ზუგდიდი) და „აჭარა“
(ქ. ბათუმი).
2014 წლის მონიტორინგის შედეგებმა აჩვენა, რომ რადიო არ წარმოადგენს პოლარიზებულ
მედიასეგმენტს. რადიომაუწყებლები მოვლენებს მიუკერძოებლად აშუქებდნენ და არც ერთ
პოლიტიკურ

ძალას

განსაკუთრებულად

დადებით

ან

უარყოფით

კონტექსტში

არ

წარმოაჩენდნენ. 2012-2013 წლებთან შედარებით, არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების
გაშუქებას მეტი დრო ეთმობოდა. თუმცა, პოლიტიკოსთა აქტივობების კრიტიკული
კითხვების დასმის გარეშე გაშუქება კვლავაც პრობლემად დარჩა.
ჟურნალისტებს აკლდათ პროაქტიურობა, რომ აღმოეჩინათ მოსახლეობისთვის მტკივნეული
საკითხები

და

დაეყენებინათ.

აღნიშნული

პრობლემები

ჟურნალისტები

ქართული

დამატებითი

პოლიტიკის

ინფორმაციის

დღის

მოძიებას

წესრიგში
ნაკლებად

ცდილობდნენ. ისინი არ იყენებდნენ შესაძლებლობას, რომ პოლიტიკოსთა განცხადებების
სისწორე საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნით, კვლევის შედეგების მოშველიებით ან სხვა
ემპირიული მონაცემების გამოყენებით გადაემოწმებინათ. შესაბამისად, სიუჟეტები და
ჟურნალისტთა კითხვები მხოლოდ პოლიტიკოსთა განცხადებებს ეყრდნობოდა.
რადიომაუწყებლის მიერ მოვლენების ზედაპირული გაშუქება ნეიტრალური ტონის ზრდაზე
აისახა.

სუბიექტებისთვის

დაგროვილი

უარყოფითი

ტონი

პოლიტიკოსთა
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ურთიერთკრიტიკული განცხადებებით იყო გამოწვეული, რადგან პოლიტიკოსები მათთვის
დათმობილი დროის დიდ ნაწილს ოპონენტთა კრიტიკისთვის იყენებდნენ. ოპოზიციური
პარტიების წარმომადგენლები საკუთარ საარჩევნო კამპანიას ხელისუფლების კრიტიკაზე
აგებდნენ, რის გამოც მმართველი გუნდის უარყოფითი გაშუქების მაჩვენებელი გაიზარდა.
თუმცა,

განსხვავებული

სურთი

გვქონდა

პრეზიდენტ

გიორგი

მარგველაშვილის

შემთხვევაში, რადგან ოპონენტები მას საერთოდ არ აკრიტიკებდნენ. გიორგი მარგველაშვილს
დრო, უმეტესად, ოფიციალური შეხვედრების გაშუქებისას

ეთმობოდა და საარჩევნო

კამპანიის კონტექსტში თითქმის არ გაშუქებულა.
საპრეზიდენტო არჩევნების მონიტორინგის შედეგების მსგავსად, რადიომაუწყებლები
კონკრეტულ კანდიდატებს ამჯერადაც ნაკლებ ყურადღებას უთმობდნენ. მათზე სიუჟეტები,
ძირითადად, მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს მზადდებოდა და ისეთ საკითხებს
შეეხებოდა, როგორიცაა: „ვის შეხვდა კანდიდატი, სად შეხვდა და რას დაჰპირდა“. საარჩევნო
პროგრამები არ განიხილებოდა. ჟურნალისტებს არ დაუსვამთ კითხვა, თუ რამდენად
რეალურია ან რა შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს კანდიდატის ესა თუ ის დაპირება.
ამიტომაც, რადიომაუწყებლების უმეტესობის საინფორმაციო გამოშვებები ამომრჩეველთა
ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებას ხელს არ უწყობდა.
2012-2013 წლების მსგავსად, შენარჩუნდა ტენდენცია, რომ ჟურნალისტები პროფესიული
ეთიკის სტანდარტებს არ არღვევდნენ. არც ერთი რადიომაუწყებლის ეთერში ხმით/მუსიკით
მანიპულაციის ან სიძულვილის ენის გამოყენების შემთხვევები არ დაფიქსირებულა.

2014 წლის 15 აპრილი - 30 ივნისის პერიოდში რადიოარხების მონიტორინგმა შემდეგი
ძირითადი მიგნებები გამოავლინა:
•

ყველაზე მეტი დრო მთავრობას, „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასა“ და კოალიცია
„ქართულ ოცნებას“ დაეთმოთ;

•

ჟურნალისტების კითხვები მხოლოდ პოლიტიკოსთა განცხადებებს ეყრდნობოდა და
არა ემპირიულ მონაცემებს;

•

რადიომაუწყებლების

უმეტესობა

პოლიტიკოსების

მიერ

გავრცელებული

ინფორმაციის გადამოწმებას არ ცდილობდა;
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•

ჟურნალისტები სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით საკითხის ერთჯერადად
გაჟღერებით შემოიფარგლებოდნენ და შემდგომ დღეებში მოვლენების განვითარების
შესახებ მსმენელებს დამატებით ინფორმაციას არ აწვდიდნენ;

•

2012-2013 წლებთან შედარებით, არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების გაშუქება
გაიზარდა;

•

ცენტრალურ რადიომაუწყებლებს რეგიონების თვითმმართველი ქალაქების მერობის
კანდიდატები არ გაუშუქებიათ;

•

მერობის

კანდიდატებს

მცირე

დრო

ეთმობოდათ

და

ისინი

ზედაპირულად

შუქდებოდნენ;
•

რადიომაუწყებლების უმეტესობას არჩევნების მეორე ტურის მიმართ ინტერესი არ
გამოუჩენია;

•

ჟურნალისტები ხმით/მუსიკით არ მანიპულირებდნენ და არც სიძულვილის ენას
იყენებდნენ.

"რადიო 1 " (საზოგადოებრივი მაუწყებელი)
„რადიო 1“ მონიტორინგის სუბიექტებს მიუკერძოებლად აშუქებდა. დიდი დრო ეთმობოდა
წინასაარჩევნო თემატიკის გაშუქებასაც. თუმცა, ჟურნალისტები პროაქტიურობით არ
გამოირჩეოდნენ და ძირითადად, პოლიტიკოსთა განცხადებების მშრალი ციტირებით
შემოიფარგლებოდნენ.
მონიტორინგის სუბიექტებს 3 საათი და 50 წუთი დაეთმოთ. მათგან ყველაზე ხშირად
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ (19%), მთავრობა (14%) და კოალიცია „ქართული ოცნება“
(13%) გაშუქდნენ. ჟურნალისტები არც ერთი პოლიტიკური ძალის მიმართ სუბიექტურ
დამოკიდებულებას არ გამოხატავდნენ. თუმცა მათი აქტივობების შესახებ მწვავე კითხვებსაც
არ სვამდნენ. უარყოფითი ტონის გადანაწილება პოლიტიკოსების მიერ ოპონენტთა
კრიტიკით იყო გამოწვეული.
რადიომაუწყებლების უმრავლესობასთან შედარებით, “რადიო 1-ის“ ეთერში თბილისის
მერობის კანდიდატებს დიდი დრო დაეთმოთ. ისინი, ძირითადად, მოსახლეობასთან
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შეხვედრების დროს შუქდებოდნენ და მათ საარჩევნო პროგრამებსა თუ კონკრეტული
პრობლემის მოგვარების მათეულ ხედვებზე მწირი ინფორმაცია ვრცელდებოდა. მაგალითად,
პირველი ივნისის ახალი ამბავი მხოლოდ იმას გადმოსცემდა, რომ კახა კუკავამ
წინასაარჩევნო პროგრამა წარადგინა, თუმცა რა საკითხებს მოიცავდა აღნიშნული პროგრამა,
არ გაუშუქებიათ. შესაბამისად, მერობის კანდიდატების პოლიტიკური ხედვების შესახებ
მსმენელი ინფორმაციას ვერ იღებდა.

დიაგრამა 1

2012-2013 წლების მსგავსად, რადიომაუწყებლის მთავარ პრობლემად ანალიზს, კრიტიკულ
კითხვებსა და წყაროთა მრავალფეროვნებას მოკლებული სიუჟეტები დარჩა.

დიაგრამა 2

4

„პირველი რადიო“
„პირველი

რადიო“

ქვეყანაში

მიმდინარე

მოვლენებს

აქტიურად

აშუქებდა.

რადიომაუწყებელმა მონიტორინგის ყველაზე მეტ სუბიექტს დაუთმო დრო. ჯამში მათ 10
საათი და 6 წუთი დაუგროვდათ. სხვა რადიომაუწყებლებთან შედარებით, მერობის
კანდიდატებიც ყველაზე აქტიურად აქ შუქდებოდნენ. ჟურნალისტები კრიტიკულ კითხვებს
ნაკლებად სვამდნენ, თუმცა მოვლენებს მიუკერძოებლად და სუბიექტური შეფასებების
გარეშე აშუქებდნენ. რადიომაუწყებლის ეთერში ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტები
დაცული იყო.
ყველზე ხშირად მთავრობა (18%), „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ (16%) და კოალიცია
„ქართული ოცნება“ (10%) გაშუქდნენ. ყველა სუბიექტს დრო ეთმობოდა როგორც ირიბი, ისე
პირდაპირი საუბრისთვის. ჟურნალისტები დამატებითი ინფორმაციის მოძიებას ნაკლებად
ცდილობდნენ და ანალიტიკურ სიუჟეტებს არ ამზადებდნენ. შესაბამისად, სუბიექტები,
ძირითადად,

ნეიტრალურ

და

დადებით

ტონში

შუქდებოდნენ.

არასაპარლამენტო

ოპოზიციური პარტიები მათთვის დათმობილი დროის დიდ ნაწილს ხელისუფლებისა და
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ კრიტიკისთვის იყენებდნენ, რის გამოც ამ სუბიექტებს
დრო უარყოფით ტონშიც დაეთმოთ.
რადიომაუწყებელი არაკვალიფიციური მერობის კანდიდატების აქტიური გაშუქებით
გამოირჩეოდა. საინფორმაციო გამოშვების ბოლოს მერობის ერთ-ერთ კანდიდატთან
ინტერვიუ

გადიოდა.

ჟურნალისტი

კანდიდატების

განცხადებებს

კითხვებით

არ

უღრმავდებოდა, თუმცა სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ, საკუთარ უპირატესობებზე
ესაუბრათ და მოსახლეობისთვის პრობლემების მოგვარების გეგმები გაეცნოთ. „პირველი
რადიოს“ მსმენელი, სხვა რადიომაუწყებლების უმეტესობისგან განსხვავებით, მერობის
კანდიდატების

საარჩევნო

პროგრამების

შესახებ

ინფორმაციას

იღებდა.

ამასთან,

ჟურნალისტები არჩევნების თემატიკის აქტიურ გაშუქებას მეორე ტურის კონტექსტშიც
აგრძელებდნენ.

დიაგრამა 3
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2013 წელთან შედარებით, არხზე არჩევნები უფრო სიღრმისეულად გაშუქდა, თუმცა
პოლიტიკოსთა განცხადებების მშრალი ციტირება, ნაკლებად პროაქტიური ჟურნალისტები
და კრიტიკული კითხვების ნაკლებობა კვლავაც პრობლემად დარჩა. ამასთან, ჟურნალისტი,
ზოგჯერ, რესპონდენტებს არ წარადგენდა, ამიტომაც გაურკვეველი იყო, თუ ვინ საუბრობდა
ეთერში.

დიაგრამა 4

6

რადიო „პალიტრა“
რადიო

„პალიტრა“

პოლიტიკურ

პროცესებს

აქტიურად

აშუქებდა.

სხვა

რადიომაუწყებლებთან შედარებით, სიუჟეტები უფრო ანალიტიკური იყო. შუქდებოდა,
მონიტორინგის სუბიექტების როგორც ირიბი, ისე პირდაპირი საუბარი. მოვლენების
გადმოცემისას ჟურნალისტები პროფესიული ეთიკის სტანდარტებს იცავდნენ.
მონიტორინგის სუბიექტებს ჯამში 7 საათი და 47 წუთი დაეთმოთ. მათგან ყველაზე მეტი
დრო მთავრობას (31%), „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასა“ (21%) და პრემიერმინისტრს
(16%) დაეთმოთ. ჟურნალისტები რესპონდენტებს პოლიტიკოსთა განცხადებების ზოგადი
შეფასების

ნაცვლად, კითხვებს კონკრეტულ პრობლემებზე უსვამდნენ. ყველაზე ხშირად

გაშუქებულ ხუთ სუბიექტს დრო უარყოფით ტონშიც დაეთმოთ, რაც ჟურნალისტის
კრიტიკული კითხვებითა და წყაროთა სიმრავლით იყო გამოწვეული. საინფორმაციო
გამოშვებებში ექსპერტთა მოსაზრებების გაშუქება სიუჟეტებს უფრო მრავალფეროვანს
ხდიდა. მაგალითად, 10 ივნისს მერობის კანდიდატების წინასაარჩევნო სლოგანები
განიხილეს და ჟურნალისტებმა ანალიზისთვის პიარტექნოლოგიების სპეციალისტებს
მიმართეს.
თუმცა, მთლიანობაში, მერობის კანდიდატების აქტივობები ზედაპირულად შუქდებოდა.
სამ წუთზე მეტი დრო მხოლოდ თბილისის მერობის კანდიდატებს დავით ნარმანიასა
(კოალიცია „ქართული ოცნება“) და ნიკა მელიას („ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“)
დაეთმოთ. არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების მერობის კანდიდატები კი თითქმის
არ გაშუქებულან. რადიომაუწყებელი შედარებით სიღრმისეულ სიუჟეტებს საარჩევნო
გარემოს, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საფრთხის, საარჩევნო სიებისა და
ცესკოში არსებული ვითარების შესახებ ამზადებდა. მერობის კანდიდატების შესახებ კი
მოკლე და მშრალი ახალი ამბები გადიოდა.
2012-2013 წლების მსგავსად, რადიომაუწყებელი დაბალანსებულ სიუჟეტებს ამზადებდა.
თუმცა, პრეზიდენტობის კანდიდატების მსგავსად, მერობის კანდიდატებიც ზედაპირულად
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შუქდებოდნენ.

შედარებით

შემცირდა

არასაპარლამენტო

ოპოზიციური

პარტიების

გაშუქებაც.

დიაგრამა 5

რადიო „უცნობი“
რადიო „უცნობი“ მოკლე საინფორმაციო გამოშვებებს ამზადებდა. მათი ქრონომეტრაჟი 5
წუთს არ აღემატებოდა. ჟურნალისტები მოვლენებს სუბიექტური შეფასებების გარეშე
აშუქებდნენ,

თუმცა

ახალი

ამბები,

ხშირად,

დაუბალანსებლად

და

ერთ

წყაროზე

დაყრდნობით მზადდებოდა.
მონიტორინგის სუბიექტების გაშუქებას საათი და 30 წუთი დაეთმო. ამ დროის უმეტესი
ნაწილი (51%) მთავრობაზე მოდიოდა. პოლიტიკური პარტიებიდან სამ წუთზე მეტი დრო
მხოლოდ მმართველ გუნდსა და „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ დაუგროვდათ.
8

გამოშვებებში არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების აქტივობები არ შუქდებოდა.
რადიომაუწყებელს დრო არც მერობის კანდიდატებისთვის დაუთმია: არ მომზადებულა
ისეთი

სიუჟეტები,

რომლებიც

მსმენელებს

ინფორმირებული

არჩევანის

გაკეთების

შესაძლებლობას მისცემდა.
ჟურნალისტები მოკლე ახალ ამბებს ამზადებდნენ, სადაც პოლიტიკოსთა განცხადებების
ციტირებით

შემოიფარგლებოდნენ

და

დამატებითი

ინფორმაციის

მოძიებას

არ

ცდილობდნენ. მოვლენების დაუბალანსებელი და ზედაპირული გაშუქება ნეიტრალური
ტონის მაღალ მაჩვენებელზე აისახა. ამასთან, ხელისუფლების აქტივობები კრიტიკული
კითხვების დასმის გარეშე შუქდებოდა და მათ უარყოფით ტონთან შედარებით, მეტი
დადებითი ტონი დაუგროვდათ. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ შესახებ კი ეთერში
მხოლოდ ნეიტრალური და უარყოფითი ინფორმაცია გავიდა.
2012 წლის მსგავსად, რადიომაუწყებელი მოვლენებს მოკლედ და დამატებითი ინფორმაციის
მოძიების გარეშე აშუქებდა. ახალი ამბები კვლავაც საინფორმაციო სააგენტოების სტილში
გადმოიცემოდა.

დიაგრამა 6

რადიო „თავისუფლება“
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რადიო „თავისუფლება“, სხვა რადიომაუწყებლებთან შედარებით, მოვლენებს ყველაზე
სიღრმისეულად და დეტალურად აშუქებდა. ჟურნალისტები ახალ ამბებს სხვადასხვა
კუთხით

წარმოაჩენდნენ.

რადიომაუწყებლის

სიუჟეტებში

ეთერში

ბალანსი

ჟურნალისტური

ყოველთვის

ეთიკის

დაცული

სტანდარტების

იყო.

დარღვევის

შემთხვევები არ დაფიქსირებულა.
მონიტორინგის სუბიექტებს 6 საათი და 54 წუთი დაეთმოთ. აქედან, დროის 67% მთავრობის,
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა" და კოალიცია "ქართული ოცნების" აქტივობების
გაშუქებაზე მოდიოდა. ჟურნალისტები პოლიტიკოსთა განცხადებების ციტირებით არ
შემოიფარგლებოდნენ

და

დამატებითი

ინფორმაციის

მოძიებას

ცდილობდნენ.

პოლიტიკოსებისთვის დასმული მათი კითხვები მხოლოდ ოპონენტთა ბრალდებებს არ
ეფუძნებოდა

და

ემპირიული

მონაცემებითაც

იყო

გამყარებული.

ამასთან,

სხვა

რადიომაუწყებლებთან შედარებით, მოვლენები ამომწურავად შუქდებოდა და საკითხის
ირგვლივ არსებულ განსხვავებულ მოსაზრებებს წარმოაჩენდა. მაგალითად, ჟურნალისტებმა
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ მიღებული კანონის გაშუქებისას კონკრეტული მუხლების
შინაარსი გააშუქეს, მაშინ როდესაც სხვა რადიომაუწყებლის ეთერში კანონის შესახებ
მხოლოდ ზოგადი კომენტარები გავიდა.
წინასაარჩევნო

კამპანიის

გაშუქებისას

აქცენტი

საარჩევნო

გარემოს

მიმოხილვაზე

კეთდებოდა. ჟურნალისტები მოქალაქეებისა და ოპოზიციური პარტიების კანდიდატების
მიმართ ზეწოლის შესაძლო შემთხვევებს, ცესკოს განცხადებებსა და საერთაშორისო
ორგანიზაციების შეხედულებებს აშუქებდნენ. თუმცა, სამ წუთზე მეტი დრო მერობის
მხოლოდ ორ კანდიდატს დაეთმო. რადიომაუწყებელი საარჩევნო პროგრამებს ნაკლებად
აშუქებდა და მსმენელს საშუალება არ ჰქონდა კანდიდატთა სამომავლო გეგმებისა თუ
პრობლემების მოგვარების მათეული ხედვების შესახებ ინფორმაცია მიეღო.
2012-2013 წლების მსგავსად, რადიო „თავისუფლება“, სხვა რადიოარხებთან შედარებით,
ყველაზე ანალიტიკურ საინფორმაციო გამოშვებებს ამზადებდა. თუმცა, ისევე როგორც,
პრეზიდენტობის კანდიდატების შემთხვევაში, მერობის კანდიდატების გაშუქებასაც მცირე
დროს უთმობდა.
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დიაგრამა 7

რადიო "მაესტრო"
რადიო „მაესტრო“ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას დიდ დროს
უთმობდა, თუმცა ცალეკული სიუჟეტები მოკლე და ზედაპირული იყო. ახალი ამბები
პოლიტიკოსთა განცხადებების ციტირებით შემოიფარგლებოდა და მათ პირდაპირ საუბარსაც
მცირე დრო (6%) ეთმობოდა. სიუჟეტების დიდი ნაწილი დაუბალანსებელი იყო, თუმცა
რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიმართ ტენდენციური დამოკიდებულება არ იგრძნობოდა.
მიუხედავად იმისა, რომ რადიო „მაესტრო“, ყველა სხვა რადიომაუწყებელთან შედარებით,
ხანგრძლივ საინფორმაციო გამოშვებას ამზადებდა, ახალი ამბები მაინც მშრალად, ანალიზის
გარეშე შუქდებოდა. მონიტორინგის სუბიექტებს 8 საათი და 17 წუთი დაეთმოთ, საიდანაც
დროის

უმეტესი

ნაწილი

მთავრობის,

„ერთიანი

ნაციონალური

მოძრაობისა“

და

პრემიერმინისტრის გაშუქებაზე მოდიოდა. ხელისუფლებასა და საპარლამენტო ოპოზიციას
დრო უარყოფით ტონშიც დაუგროვდათ, რაც არა ჟურნალისტის მწვავე კითხვებით, არამედ
პოლიტიკოსთა

ურთიერთკრიტიკული

განცხადებების

გაშუქებით

იყო

გამოწვეული.

ჟურნალისტები დამატებითი ინფორმაციის მოძიებას არ ცდილობდნენ: ისინი არც კვლევის
შედეგებს იშველიებდნენ, არც საჯარო ინფორმაციას გამოითხოვდნენ და ექსპერტების
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ანალიზსაც იშვიათად აშუქებდნენ. მონიტორინგის განმავლობაში ანალიტიკური სიუჟეტები
არ მომზადებულა.
საარჩევნო თემატიკაზე მომზადებული სიუჟეტებიც ერთფეროვანი იყო. რვა საათიდან სამ
წუთზე მეტი დრო მხოლოდ კოალიცია „ქართული ოცნების“ თბილისის მერობის კანდიდატს
დაეთმო. შესაბამისად, მსმენელი კანდიდატთა საარჩევნო პროგრამების შესახებ ინფორმაციას
ვერ იღებდა. არჩევნების შემდგომ პერიოდში რადიომაუწყებელი შედარებით გააქტიურდა.
ჟურნალისტებმა გამოვლენილი დარღვევები, პოლიტიკოსთა და არასამთავრობო სექტორის
შეფასებები

გააშუქეს.

არჩევნების

შესაფასებლად,

რამდენჯერმე,

პოლიტოლოგებთან

ინტერვიუებიც ჩაწერეს.
2013 წლის მონიტორინგის დროს გამოვლენილი ხარვეზები კვლავაც მოუგვარებელი დარჩა.
თუმცა, შენარჩუნდა ტენდენცია, რომ ჟურნალისტები სუბიექტურ შეფასებებს არ აკეთებდნენ
და არც პროფესიული ეთიკის სტანდარტებს არღვევდნენ.

დიაგრამა 8

რადიო „ფორტუნა“
რადიო „ფორტუნას“ საინფორმაციო გამოშვების ქრონომეტრაჟი 5-6 წუთს არ აღემატებოდა.
შესაბამისად, ახალი ამბები მოკლედ გადმოიცემოდა და ანალიტიკური სიუჟეტები არ
12

მზადდებოდა. ხშირად, ინფორმაცია მხოლოდ ერთ წყაროზე დაყრდნობით ვრცელდებოდა
და

საკითხის

ირგვლივ

არსებული

განსხვავებული

მოსაზრებები

არ

შუქდებოდა.

ჟურნალისტები დამატებითი ინფორმაციის მოძიებას არ ცდილობდნენ, თუმცა რომელიმე
პოლიტიკური ძალის მიმართ სუბიექტურ დამოკიდებულებასაც არ გამოხატავდნენ.
მონიტორინგის სუბიექტებს 2 საათი და 20 წუთი დაეთმოთ. აქედან, ყველაზე მეტი დრო
მთვრობასა

(37%)

სუბიექტებიდან

და

"ერთიან

პირდაპირი

ნაციონლაურ
საუბრისთვის

მოძრაობას"
დრო

(18%)

მხოლოდ

ხვდათ

წილად.

ხელისუფლების

წარმომადგენლებს დაეთმოთ, სხვა სუბიექტები კი ირიბად გაშუქდნენ.
მონიტორინგის დასაწყისში საინფორმაციო გამოშვებები მხოლოდ ერთ ახალ ამბავზე
დაყრდნობით მზადდებოდა და ერთ-ერთ პოლიტიკოსთან 3-4 წუთიანი ინტერვიუთი
შემოიფარგლებოდა. მონიტორინგის შემდეგ ეტაპებზე სიუჟეტების თემატიკა უფრო
მრავალფეროვანი გახდა და სხვადასხვა საკითხებს ეხებოდა.
რადიომაუწყებელმა მერობის კანდიდატებიდან სამ წუთზე მეტი დროით მხოლოდ
კოალიცია „ქართული ოცნების“ თბილისის მერობის კანდიდატი გააშუქა. ჟურნალისტები
შედარებით მეტ დროს საარჩევნო გარემოს განხილვას უთმობდნენ. ზოგჯერ, ექსპერტთა და
არასამთავრობო სექტორის მოსაზრებებიც შუქდებოდა. მაგალითად, 16 ივნისს არჩევნების
შედეგებთან დაკავშირებით ექსპერტ კახი კახიშვილის შეფასებები გაშუქდა.
2012-2013 წლების მონიტორინგის

შედეგებთან შედარებით, 2014-ში მნიშვნელოვანი

განსხვავებები არ გამოვლენილა. რადიო „ფორტუნა“ ახალ ამბებს კვლავაც საინფორმაციო
სააგენტოს სტილში აშუქებდა.

დიაგრამა 9

13

რადიო „იმედი“
რადიო „იმედი“ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს აქტიურად აშუქებდა. შუქდებოდა, როგორც
საპარლამენტო,

ისე

არასაპარლამენტო

ოპოზიციური

პარტიების

აქტივობები.

სუბიექტებისთვის დათმობილი დროის უმეტესი ნაწილი (52%) პირდაპირ საუბარზე
მოდიოდა. სიუჟეტების უმრავლესობაში ბალანსი დაცული იყო, თუმცა ჟურნალისტები
მწვავე კითხვებს ნაკლებად სვამდნენ.
მონიტორინგის

სუბიექტების გაშუქებას 7 საათი და 47 წუთი დაეთმო. აქედან 21-21%

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა" და მთავრობის გაშუქებას

მოიცავდა.

შემდეგ

მოდიოდა კოალიცია "ქართული ოცნება" (15%) და პრემიერმინისტრი (13%). ახალი ამბების
დაბალანსებული გაშუქება ტონთა თანაბარ გადანაწილებაზე აისახა: ხშირად გაშუქებულ
სუბიექტებს დადებითი და უარყოფითი ტონის მაჩვენებელი თითქმის თანაბარი ჰქონდათ.
რადიომაუწყებლის

მთავარ

პრობლემად

პოლიტიკოსთა

აქტივობების

კრიტიკული

კითხვების დასმის გარეშე გაშუქება გამოიკვეთა. ჟურნალისტებს აკლდათ პროაქტიურობა,
რომ მოვლენების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია მოეპოვებინათ, გამოეთხოვათ საჯარო
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დოკუმენტაცია ან მოეშველიებინათ კვლევის შედეგები, რაც სიუჟეტებს უფრო ამომწურავსა
და ინფორმაციულს გახდიდა.
რადიო „იმედი“ არჩევნების თემატიკის გაშუქებას დიდ დროს უთმობდა. ჟურნალისტები ამ
თემაზე ცალკე ბლოკსაც ამზადებდნენ, სადაც საარჩევნო გარემოს განიხილავდნენ, თუმცა
მერობის

კანდიდატებთან

დაკავშირებით

ზედაპირულ

ინფორმაციას

ავრცელებდნენ.

კანდიდატები, უმეტესად, მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს შუქდებოდნენ, მათი
საარჩევნო პროგრამების განხილვას მცირე დრო ეთმობოდა. 15 ივნისის არჩევნების შემდეგ
რადიომაუწყებელს მერობის კანდიდატები აღარ გაუშუქებია. ჟურნალისტები არჩევნების
მეორე ტურის მიმართ ინტერესს არ იჩენდნენ.
2012-2013

წლებთან

შედარებით,

სიუჟეტები

უფრო

დაბალანსებული

იყო,

თუმცა

კრიტიკული კითხვების ნაკლებობა კვლავაც პრობლემად დარჩა.

დიაგრამა 10

რადიო „ათინათი“ (ქ. ზუგდიდი)
რადიო „ათინათი“ ყურადღებას, ძირითადად, სამეგრელოში განვითარებულ მოვლენებზე
ამახვილებდა. ჟურნალისტები არც ერთი პოლიტიკური ძალის მიმართ ტენდენციურ
15

დამოკიდებულებას

არ

გამოხატავდნენ.

არხის

მთავარ

პრობლემად

მოვლენების

ზედაპირული გაშუქება გამოიკვეთა.
რადიო "ათინათის" ეთერში მოკლე საინფორმაციო გამოშვებები გადიოდა. მონიტორინგის
სუბიექტების გაშუქებას საათი და 26 წუთი დაეთმო. აქედან თანაბარი დრო, 22-22% "ერთიან
ნაციონალურ მოძრობასა" და კოალიცია "ქართულ ოცნებას" დაეთმოთ, შემდეგ მოდის
მთავრობა

19%-ით.

ხელისუფლებისა

ჟურნალისტები

და

ოპოზიციის

კრიტიკულ

კითხვებს

ურთიერთკრიტიკული

არ

სვამდნენ,

განცხადებები

თუმცა

აქტიურად

შუქდებოდა, რაც ტონთა სიჭრელეზეც აისახა.
რადიომაუწყებელი აშუქებდა მოსახლეობისთვის მტკივნეულ იმ საკითხებსაც, რომლებზეც
პოლიტიკოსები არ საუბრობდნენ. თუმცა, ამ შემთხვევაში ჟურნალისტებს აკლდათ
აქტიურობა, რომ აღნიშნულ პრობლემებთან დაკავშირებით პასუხისმგებელი პირებისთვის
მწვავე კითხვები დაესვათ და მოვლენების განვითარებისთვის თვალ-ყური ედევნებინათ.
ჟურნალისტები სამეგრელოში არსებული საარჩევნო გარემოს გაშუქებას დიდ ყურადღებას
უთმობდნენ. ხშირად შუქდებოდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესაძლო
შემთხვევები,

ცესკოს

რადიომაუწყებელმა

განცხადებები

და

არასამთავრობო

სექტორის

შეფასებები.

დრო ზუგდიდის მერობის ყველა კანდიდატს დაუთმო, თუმცა სამ

წუთზე მეტი დრო მხოლოდ “ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ კანდიდატს დაუგროვდა.
კანდიდატების

საარჩევნო

პროგრამების

შესახებ

სიღრმისეული

სიუჟეტები

არ

მომზადებულა.

დიაგრამა 11
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რადიო „ათინათის“ მუშაობის სტილი წლიდან წლამდე მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. 20122013 წლების მსგავსად, კრიტიკული კითხვების ნაკლებობა კვლავაც პრობლემად რჩება,
ხოლო მოვლენების მიუკერძოებელი გაშუქების ტენდენცია გრძელდება.

დიაგრამა 12

რადიო „ძველი ქალაქი“ (ქ. ქუთაისი)
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რადიო „ძველი ქალაქი“ აქცენტს ქუთაისში მიმდინარე მოვლენების გაშუქებაზე აკეთებდა.
სიუჟეტები მიუკერძოებელი იყო და ჟურნალისტები არც ერთი პოლიტიკური ძალის მიმართ
სუბიექტურ დამოკიდებულებას არ გამოხატავდნენ. მონიტორინგის დასაწყისში მოვლენები
უფრო ზედაპირულად შუქდებოდა და ახალი ამბები ერთ წყაროს ეყრდნობოდა. თუმცა,
შემდგომ პერიოდში სიტუაცია შეიცვალა: სიუჟეტები უფრო დაბალანსებული გახდა და
ჟურნალისტებმა კრიტიკული კითხვების დასმა დაიწყეს.
რადიომაუწყებელი მოკლე საინფორმაციო გამოშვებებს ამზადებდა. სუბიექტებს სულ 2
საათი და 23 წუთი დაეთმოთ, თუმცა სიუჟეტები მრავალფეროვანი იყო. მაგალითად,
ყველაზე ხშირად გაშუქებულ ორ სუბიექტს, კოალიცია „ქართულ ოცნებასა“ და მთავრობას,
დროის დიდი ნაწილი უარყოფით ტონში დაუგროვდათ, რაც ჟურნალისტის მწვავე
შეკითხვებით იყო გამოწვეული. მონიტორინგის სუბიექტებს საშუალოდ დროის 38%
პირდაპირი საუბრისთვის დაეთმოთ. ამ დროს პოლიტიკოსები საკუთარ უპირატესობებზე
საუბრისთვის იყენებდნენ, რის გამოც სუბიექტებს დადებითი ტონის მაჩვენებელიც
დაუგროვდათ. რადიომაუწყებელი აქტიურად აშუქებდა მოსახლეობის პრობლემებს და მათი
მოგვარების გზების შესახებ პასუხისმგებელ პირებს მიმართავდა. ამასთან, ჟურნალისტები
პროაქტიურობით გამოირჩეოდნენ და დამატებითი ინფორმაციის მოძიებას ცდილობდნენ.
მაგალითად,

15

მაისს

ჟურნალისტი

ცდილობდა

გაერკვია,

შეიძლება

თუ

არა

ვეტერანებისთვის დახმარების მიცემა ამომრჩევლის მოსყიდვად ჩაითვალოს.
რადიომაუწყებელი საარჩევნო თემატიკასაც დიდ დროს უთმობდა. საარჩევნო გარემოს
მიმოხილვის, შესაძლო დარღვევებისა და არასამთავრობო სექტორის შეფასებების გარდა,
მერობის კანდიდატებიც გაშუქდნენ. არჩევნებში სამ უმაღლესი შედეგის მქონე კანდიდატს
სამ წუთზე მეტი დრო დაეთმო. მთლიანობაში, ქუთაისის მერის პოსტის დასაკავებლად
არჩევნებში მონაწილე 7 კანდიდატიდან 6 გაშუქდა.

დიაგრამა 13
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2013 წელთან შედარებით რადიომაუწყებელმა საინფორმაციო გამოშვებების ხანგრძლივობა
შეამცირა. მიუხედავად ამისა, ზედაპირული სიუჟეტების პრობლემა შედარებით გამოსწორდა
და მოვლენები უფრო სიღრმისეულად შუქდებოდა.

დიაგრამა 14

რადიო „ჰერეთი“ (ქ. ლაგოდეხი)
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რადიო „ჰერეთი“, ძირითადად, კახეთში მიმდინარე მოვლენებს აშუქებდა. ჟურნალისტები
დამატებითი ინფორმაციის მოძიებას ცდილობდნენ და ეთერში გასული მასალა მხოლოდ
პოლიტიკოსთა

განცხადებებს

არ

ემყარებოდა.

რადიომაუწყებელი

მოსახლეობის

პრობლემების გაშუქებას დიდ დროს უთმობდა. ჟურნალისტები პოლიტიკოსებს ოპონენტთა
განცხადებებზე

ზოგადი

კომენტარის

გაკეთების

ნაცვლად,

კითხვებს

კონკრეტული

პრობლემების კონტექსტში უსვამდნენ. ამასთან, ისინი საკითხის ერთჯერადად გაშუქებით
არ შემოიფარგლებოდნენ და მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებებში მსმენელს მოვლენების
განვითარების შესახებ დამატებით ინფორმაციას აწვდიდნენ.
მონიტორინგის განმავლობაში სუბიექტებს 5 საათი და 27 წუთი დაეთმოთ. აქედან
მთავრობის გაშქებაზე დროის 34% მოდიოდა, კოალიცია „ქართული ოცნების“ გაშუქებაზე 23%, ხოლო „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ გაშუქებაზე - 17%. სამივე სუბიექტს დრო
უარყოფით ტონშიც დაუგროვდათ, რაც ხშირად, ჟურნალისტის კრიტიკული კითხვებიდან
გამომდინარეობდა. ამასთან, დროის, საშუალოდ, 38% პირდაპირ საუბარს ეთმობოდა. ახალი
ამბების

ნაწილი

დაუბალანსებლად

შუქდებოდა,

თუმცა

დღის

მთავარ

თემაზე

მომზადებული სიუჟეტი ყოველთვის წყაროთა მრავალფეროვნებით გამოირჩეოდა.
რადიომაუწყებელი

საარჩევნო

თემატიკის

გაშუქებისას

აქცენტს

ადმინისტრაციული

რესურსის გამოყენების საფრთხეზე, ცესკოს განცხადებებსა და არასამთავრობო სექტორის
შეფასებებზე აკეთებდა. ჟურნალისტები თელავის მერობის კანდიდატებსაც აშუქებდნენ,
თუმცა მათ შესახებ მოკლე და ზედაპირული ინფორმაცია ვრცელდებოდა. მათი საარჩევნო
პროგრამები თითქმის არ განხილულა. სამ წუთზე მეტი დრო მხოლოდ კოალიცია „ქართული
ოცნების“ თელავის მერობის კანდიდატს დაეთმო.
2012-2013 წლებთან შედარებით, რადიომაუწყებელი უფრო მრავალფეროვან საინფორმაციო
გამოშვებებს ამზადებდა. „ჰერეთის“ ჟურნალისტები პროაქტიურობით გამოირჩეოდნენ და
პროფესიული ეთიკის სტანდარტებსაც იცავდნენ.

დიაგრამა 15
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რადიო „აჭარა“ (ქ. ბათუმი)
რადიო „აჭარა“ მოკლე საინფორმაციო გამოშვებებს ამზადებდა. მონიტორინგის დასაწყისში
ახალი

ამბები

ერთ

წყაროზე

დაყრდნობით

მზადდებოდა

და

საკითხის

გარშემო

განსხვავებულ მოსაზრებებს არ აშუქებდა. თუმცა, მაისის ბოლოდან ჟურნალისტები
შედარებით გააქტიურდნენ და სიუჟეტებიც უფრო მრავალფეროვანი გახდა.
მონიტორინგის სუბიექტებს 3 საათი და 17 წუთი დაეთმოთ, აქედან ყველაზე მეტი დრო
აჭარის მთავრობას, კოალიცია „ქართულ ოცნებასა“ და „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“
დაუგროვდათ (18-18%). ჟურნალისტები ხელისუფლების აქტივობებს ყოველგვარი კრიტიკის
გარეშე აშუქებდნენ. მაგალითად, აჭარის მთავრობის წარმატებით განხორციელებული
პროექტების გაშუქებას დიდი დრო ეთმობოდა, ხოლო მოუგვარებელ პრობლემებთან
დაკავშირებით პასუხისმგებელ პირებს მწვავე კითხვებზე პასუხის გაცემა თითქმის არ
უწევდათ. შესაბამისად, აჭარის მთავრობა დროის 46% დადებით ტონში გაშუქდა. თუმცა,
სუბიექტებს დრო უარყოფით ტონშიც დაეთმოთ, რადგან ჟურნალისტები ოპოზიციონერი
პოლიტიკოსების მიერ ხელისუფლების მიმართ გაკეთებული კრიტიკული განცხადებების
გაშუქებას არ ერიდებოდნენ.

21

რადიომაუწყებელი მოსახლეობის სოციალურ პრობლემებს დიდ დროს უთმობდა, თუმცა
უმეტესად,

მოქალაქეთა

განცხადებების

ციტირებით

შემოიფარგლებოდა:

არც

პასუხისმგებელი პირების კომენტარები შუქდებოდა და სხვა საინფორმაციო გამოშვებებში
მოვლენათა შემდგომი განვითარების შესახებ ინფორმაციაც აღარ ვრცელდებოდა.
ჟურნალისტები არჩევნების კონტექსტში პოლიტიკოსების, არასამთავრობო სექტორისა და
მოქალაქეთა განცხადებებს ხშირად აშუქებდნენ. სამ წუთზე მეტი დრო მეორე ტურში გასულ
კოალიცია „ქართული ოცნებისა“ და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მერობის
კანდიდატებს დაეთმოთ. ჟურნალისტებმა არჩევნების დღეს გამოვლენილი დარღვევები
აქტიურად და დაბალანსებულად გააშუქეს. სხვა რადიომაუწყებლებთან შედარებით, მეორე
ტურის მიმართ მეტი ინტერესი იგრძნობოდა.
2013 წლის მონიტორინგის მსგავსად, ხელისუფლების აქტივობების კრიტიკული კითხვების
დასმის გარეშე გაშუქება კვლავაც პრობლემად დარჩა. ჟურნალისტები ანალიტიკურ
სიუჟეტებს არც ამჯერად ამზადებდნენ. თუმცა, წელს არჩევნების თემას უფრო დიდი
ყურადღება ეთმობოდა და არასაპრალემენტო ოპოზიციური პარტიებიც უფრო აქტიურად
შუქდებოდნენ.

დიაგრამა 16
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დასკვნა
რადიომაუწყებლების მთავარი პრობლემა ანალიზს მოკლებული სიუჟეტები იყო, სადაც
ჟურნალისტები არ სვამდნენ კრიტიკულ კითხვებს და დამატებითი ინფორმაციის მოძიებას
არ ცდილობდნენ. ამ საკითხების მოგვარება რადიომაუწყებლებისთვის მთავარი გამოწვევაა.
ჟურნალისტებს უფრო მეტი პროაქტიურობა სჭირდებათ, რათა მრავალფეროვანი სიუჟეტები
მოამზადონ. მოვლენების გაშუქებისას ექსპერტთა ჩართვა და ჟურნალისტის მხრიდან
ემპირიული

მონაცემების

მოძიება

რადიომაუწყებლებს

საშუალებას

მისცემდა,

რომ

საინფორმაციო გამოშვებაში გასული ინფორმაცია მხოლოდ პოლიტიკოსთა განცხადებების
ციტირებით აღარ შემოფარგლულიყო.
რადიომაუწყებლებმა ამომრჩევლის მიერ ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებას ხელი რომ
შეუწყოს, მხოლოდ კანდიდატთა მოსახლეობასთან შეხვედრების გაშუქება საკმარისი არ არის
და საარჩევნო პროგრამებზე მეტი ყურადღების გამახვილებაა საჭირო.
2012-2014 წლების მანძილზე ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები ცხადყოფს, რომ
რადიომაუწყებლების ჟურნალისტები პროფესიული ეთიკის სტანდარტებს არ არღვევენ.
მედიის

განვითარების

აუცილებელი

პირობაა,

რომ

ჟურნალისტებმა

მოვლენების
23

მიუკერძოებლად, ხმით/მუსიკით მანიპულაციისა და სიძულვილის ენის გამოყენების გარეშე
გაშუქების ტენდენცია შეინარჩუნონ.

24

