
 

                                        

 

 

„სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში: ლაკმუსის ტესტი ადამიანის 

უფლებებისა და სოციალური ტოლერანტობისათვის“ 

 

ეთნიკური, რელიგიური და სექსუალური უმცირესობების გაშუქება პრესაში 

 

მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში 

1 მაისი, 2011 - 31 აგვისტო 2012 

 

 

 

 

 „ინტერნიუსი - საქართველო“ 

ანგარიში მომზადებულია გიორგი თაბაგარის და დიანა ჩაჩუას მიერ 

 

 

 

მხარდაჭერილია საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის და ჰაინრიჰ ბიოლის 

ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის მიერ



2 

 

 

სარჩევი 

 

შესავალი .....................................................................................................................................................3 

1. პროექტის მიმოხილვა.......................................................................................................................3 

2. მეთოდოლოგია ..................................................................................................................................6 

3. ძირითადი მიგნებები........................................................................................................................9 

4.რაოდენობრივი კვლევის შედეგები ..............................................................................................10 

5. თვისებრივი ანალიზის შედეგები ................................................................................................16 

დასკვნა ..................................................................................................................................................29 

    დანართი................................................................................................................................................33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

შესავალი  

 

საქართველოს კონსტიტუციის მეთოთხმეტე მუხლის თანახმად “ყველა ადამიანი დაბადებით 

თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, 

სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, ეთნიკური და 

სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა, 

საცხოვრებელი ადგილისა.”  

თუმცა, კონსტიტუციის თუ სხვა საკანონმდებლო რეგულაციების მიუხედავად 

საქართველოში მწვავედ დგას შემწყნარებლობის და განსხვავებულობის მიღების პრობლემა. 

ამის გათვალისწინებით საკმაოდ მნიშვნელოვანია მედიის როლი ცნობიერების ამაღლებისა 

და საზოგადოებაში დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრების საქმეში. 

ტრადიციული მედია საშუალებები ჯერ კიდევ წარმოადგენენ ინფორმაციის მიღების მთავარ 

წყაროს საქართველოში.1 შესაბამისად, მნიშვნელოვანია რომ ჟურნალისტური საქმიანობის 

განხორციელებისას დაცული იყოს ძირითადი ჟურნალისტური სტანდარტები, როგორიცაა 

ბალანსი, ობიექტურობა და ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებების პატივისცემა.  

მედიის მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების ფუნქციაა, რომელიც პროფესიონალური 

და დამოუკიდებელი ჟურნალისტიკის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს. მედიის მონიტორინგის 

პროექტი, რომელსაც „ინტერნიუსი-საქართველო“ ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ 

კავკასიის რეგიონულ ოფისთან ერთად, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის 

მხარდაჭერით ახორციელებს, მიზნად ისახავს ქართულ პრესაში ეთნიკური, რელიგიური და 

სექსუალური უმცირესობების მისამართით გამოხატული სიძულვილის ენის გამოვლენას და 

საზოგადოებაში დისკუსიის გაღვივებას. 

 

1. პროექტის მიმოხილვა 

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისი პარტნიორ 

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

„ასოციაცია ათინათი“ ახორციელებს პროექტს „სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა 

საქართველოში: ლაკმუსის ტესტი ადამიანის უფლებებისა და სოციალური 

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

ადამიანის უფლებების ევროპული ინსტრუმენტის (EIDHR) ფარგლებში.  

პროექტის ფარგლებში „ინტერნიუსი-საქართველო“ ქართულ პრესაში ეთნიკური, 

რელიგიური და სექსუალური უმცირესობების მისამართით გამოყენებული სიძულვილის 

ენის და დისკრიმინაციის მონიტორინგს ახორციელებს. მონიტორინგისთვის შერჩეულ იქნა 9 

ეროვნული და 3 რეგიონალური ბეჭდური გამოცემა.  

პროექტის მიზანია ქართულ ბეჭდურ მედიაში ეთნიკური, რელიგიური და სექსუალური 

უმცირესობების გაშუქების მონიტორინგი. მონიტორინგის გუნდის ამოცანა არის შეაფასოს 

რამდენად შუქდება ქართულ პრესაში უმცირესობების თემები და რა ხარისხით. 

პროექტი ასევე მიზნად ისახავს ქართულ პრესაში ეთნიკური, რელიგიური და სექსუალური 

უმცირესობების მიმართ სიძულვილის ენის გამოყენების გამოვლენას, საზოგადოებაში 

მედიის მიერ ეთნიკური, რელიგიური და სექსუალური უმცირესობების მიმართ არსებულ 

მიდგომებზე ცნობადობის ამაღლებას, მოქალაქეებში უმცირესობებთან დაკავშირებით 

ინფორმირებულობის ამაღლებას და სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერას.  

მონიტორინგი ჩატარდა 2011 წლის 1 მაისი - 2012 წლის 31 აგვისტოს პერიოდში. დაფარვის 

არეალის გათვალისწინებით კვლევისთვის შეირჩა 12 ბეჭდური გამოცემა: "რეზონანსი", 

"ალია", "კვირის ქრონიკა", "ახალი თაობა", "ვერსია", "კვირის პალიტრა", "ასავალ-დასავალი", 

"24 საათი" და "Weekend', "პრაიმტაიმი", "ბათუმელები", "სამხრეთის კარიბჭე" (ახალციხე)  და 

"ახალი გაზეთი"  (ქუთაისი).  

მონიტორინგი შედგება რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის ეტაპებისგან, რომელიც 

ეფუძნება მსოფლიოს 35 ქვეყანაში აპრობირებულ მეთოდოლოგიას.2 პროექტისთვის 

შერჩეულმა მონიტორებმა წინასწარ გაიარეს ტრენინგი მედიის მონიტორინგში.3 

 

სიძულვილის ენის განმარტება და კანონმდებლობა 

სიძულვილის ენა - წარმოადგენს კომუნიკაციის  ნებისმიერ ფორმას, რომელიც მიმართულია 

ადამიანისა თუ ადამიანთა ჯგუფის დამცირებისკენ/შეურაცხყოფისკენ  რასის, კანის ფერის, 

სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, ეთნიკური კუთვნილების, რელიგიური მრწამსის ან სხვა 

მახასიათებლების ნიადაგზე.  

                                                            
2 კვლევა ჩატარდა ორგანიზაცია MEMO 98-ის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით, რომელიც საერთაშორისოდ 
აღიარებული მედია ორგანიზაციაა სლოვაკეთში. 
3 ტრენინგები მედია მონიტორინგში განხორციელდა გაეროს განვითარების პროგრამის მედია მონიტორინგის 
პროექტის ფარგლებში “მედია მონიტორინგის ხელშეწყობა საქართჳელოში”, ევროკავშირის ფინანსური 
მხრდაჭერით; 
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სიძულვილის ენის სამართლებრივი დეფინიცია საკანონმდებლო აქტებსა და საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებში არ არსებობს. ქართული კანონმდებლობით სიძულვილის ენა 

კრიმინალიზებული არ არის. 

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.”  

ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიის პრეამბულის მე-7 პუნქტის თანახმად4: 

ჟურნალისტს უნდა ესმოდეს მედიის მიერ დისკრიმინაციის წახალისების საფრთხე; ამიტომ 

ყველაფერი უნდა იღონოს ნებისმიერი პირის დისკრიმინაციის თავიდან ასაცილებლად 

რასის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა 

შეხედულებების, ეროვნული ან სოციალური წარმოშობის საფუძველზე ან რაიმე სხვა 

ნიშნით. 

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2010)5 წევრი 

სახელმწიფოების მიმართ სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის 

საფუძველზე დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ზომების შესახებ5: 

1. განიხილონ არსებული საკანონმდებლო და სხვა სახის ზომები, შეისწავლონ ისინი, 

მოაგროვონ და გააანალიზონ რელევანტური მონაცემები, რათა მონიტორინგი გაუწიონ და 

პასუხი გასცენ ნებისმიერ პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დისკრიმინაციას სექსუალური 

ორიენტაციისა  ან გენდერული იდენტობის საფუძველზე;  

2. უზრუნველყონ საკანონმდებლო და სხვა სახის ზომების მიღება და მათი ეფექტიანი 

განხორციელება, რათა წინ აღუდგნენ დისკრიმინაციას სექსუალური ორიენტაციისა ან 

გენდერული იდენტობის საფუძველზე საიმისოდ, რომ უზრუნველყონ ლესბოსელების,  

გეიების, ბისექსუალებისა და ტრანსგენდერების ადამიანთა უფლებების დაცვა და ხელი 

შეუწყონ მათდამი შემწყნარებლობას;  

3. უზრუნველყონ, რომ დისკრიმინაციის მსხვერპლთ ჰქონდეთ ინფორმაცია ეფექტიან 

სამართლებრივ საშუალებებზე და ხელი მიუწვდებოდეთ მათზე ადგილობრივი 
                                                            
4 2009 წლის 4 დეკემბერს, 138-მა ჟურნალისტმა სქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია დააფუძნა. ქარტია 
ეფუძნება ევროპის საბჭოს „ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის” მე–10 
მუხლსა და „ჟურნალისტების საერთაშორისო ფედერაციის“ მიერ აღიარებულ „ჟურნალისტების ქცევის 
პრინციპების დეკლარაციას“. ეს პრინციპები პროფესიული ქცევის სტანდარტად დამკვიდრდა იმ 
ჟურნალიტებისთვის, რომლებიც მოიპოვებენ, გადასცემენ და ავრცელებენ ინფორმაციასა და კომენტარებს 
მიმდინარე მოვლენებზე;  
5 მიღებულია მინისტრთა კომიტეტის მიერ 2010 წლის 31 მარტს მინისტრთა მოადგილეების 1081–ე შეხვედრაზე. 
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ხელისუფლების წინაშე,  აგრეთვე, დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები 

მოიცავდეს, საჭიროების შემთხვევაში,  სანქციებს უფლებათა დარღვევებისათვის და 

დისკრიმინაციის მსხვერპლთა სათანადო კომპენსაციით უზრუნველყოფას;   

 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია, მუხლი 9: ყველას 

აქვს უფლება აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლებისა; ეს უფლება მოიცავს 

რელიგიის ან რწმენის შეცვლის თავისუფლებას და, აგრეთვე, თავისუფლებას როგორც 

ინდივიდუალურად, ისე სხვებთან ერთად, საქვეყნოდ ან განკერძოებით, გააცხადოს თავისი 

რელიგია თუ რწმენა აღმსარებლობით, სწავლებით, წესების დაცვითა და რიტუალების 

აღსრულებით. 

 

2. მეთოდოლოგია  

პროექტში გამოყენებული მეთოდოლოგია დამტკიცებული და აპრობირებულია მსოფლიოს 

35 ქვეყანაში, საქართველოს ჩათვლით. კომპლექსურ შინაარსზე ორიენტირებული მიდგომის 

გათვალისწინებით ის შემუშავებულია სიღრმისეული კვლევის, შენიშვნებისა და 

წინადადებების მისაწოდებლად. 

მონიტორინგი ეფუძნება რაოდენობრივ და თვისებრივ კვლევებს. რაოდენობრივი 

მონიტორინგი განსაზღვრავს რაოდენობრივ ინდიკატორებს, რომელიც შეიძლება 

დაითვალოს და გაანალიზდეს. თვისებრივი მონიტორინგი გამოიყენება მედიის 

საშუალებების მუშაობის ეფექტურობის შესაფასებლად ისეთ მაჩვენებლებთან მიმართებაში, 

როგორიცაა ეთიკური ან პროფესიონალური სტანდარტები, რომელთა რაოდენობრივად 

გაზომვა რთულია. 

მონიტორინგისთვის საკვლევ სუბიექტებად შეირჩა ეთნიკურ, რელიგიურ და სექსუალურ 

უმცირესობათა ყველა ჯგუფი.  

რაოდენობრივი კვლევის ეტაპზე მონიტორები გაზეთებში ზომავენ შესაბამისი 

სუბიექტებისთვის დათმობილ სივრცეს კვადრატულ სანტიმეტრებში.   

მონიტორები ასევე აფასებენ ტონს, რომელშიც შესაბამისი სუბიექტები არიან 

წარმოდგენილნი - პოზიტიური, ნეიტრალური და ნეგატიური. მნიშვნელოვანია, რომ 

შეფასება უკეთდება მედია საშუალების ქცევას და არა კონტროლირებად სუბიექტს.  ამასთან, 

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

გათვალისწინებით, რომ სტატიის ზოგადი შინაარსი და მონიტორინგის სუბიექტები ხშირ 

შემთხვევაში არ მოდიან თანხვედრაში. ასევე, სტატიაში ერთი და იგივე სუბიექტის მიმართ 
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შესაძლოა გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა ტონი, შესაბამისად ხდება სტატიის დანაწევრება 

და ცალკეული სუბიექტისთვის დათმოვილი სივრცის და ტონის ცალ-ცალკე განსაზღვრა. იმ 

შემთხვევაში, როცა სტატია სრულად ეთმობა რომელიმე უმცირესობას და ტონი ყველგან 

ერთნაირია, ხდება სტატიისთვის დათმობილი სრული სივრცის გაზომვა და გამოყენებული 

ტონიც მთლიანად სტატიას ენიჭება.  

პოზიტიური და ნეგატიური შეფასების მიზანია განვსაზღვროთ ექმნება თუ არა მკითხველს 

სუბიექტთან დაკავშირებით პოზიტიური ან ნეგატიური შთაბეჭდილება. 

მეთოდოლოგიაში დიდი ყურადღება ენიჭება ტონის განსაზღვრისას კონტექსტის 

გათვალისწინებას. გაშუქების ტონი პოზიტიურია თუ სუბიექტი სტატიაში წარმოდგენილია 

პოზიტიურად და ამასთან კონტექსტიც პოზიტიურია. მონიტორები პოზიტიურ ტონს 

ანიჭებენ ყველა იმ სტატიას თუ სტატიის კონკრეტულ ნაწილს, რომელიც პოზიტიურ 

კონტექსტს ატარებს მაგ:  

“საქართველოს მოქალაქე ეთნიკურ უმცირესობებს მნიშვნელოვანი 

წვლილი მიუძღვით ქვეყნის აღმშენებლობაში”. 

თუ სტატიის ავტორი ან რესპონდენტი ნეგატიურად მოიხსენიებს სუბიექტს და ხაზს უსვამს 

მის ეთნიკურ წარმომავლობას, რელიგიურ აღმსარებლობას, სექსუალურ ორიენტაციას და 

გენდერულ იდენტობას კონტექსტთან შეუსაბამოდ, ტონი განისაზღვრება როგორც 

ნეგატიური. მაგ:  

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

„სააკაშვილი წიგნებთან ომს აგრძელებს! სააკაშვილი სომეხია! 

(..) დიახ, სააკაშვილის ხელისუფლება გადაყრის 4 მილიონ 

წიგნს და ააშენებს 4-ვარსკვლავიან სასტუმროს! 

სასტუმროების აშენება და საქართველოს დაქცევა! - ასეთია 

სომეხი პრეზიდენტის ანტიქართული პოლიტიკა.“  

თუ ბეჭდურ მედიაში ეთნიკური, რელიგიური თუ სექსუალური უმცირესობების ჯგუფების 

მიმართ ხდება არასწორი ტერმინის გამოყენება, რომელიც ხელს უწყობს საზოგადოებაში 

აღნიშნული ჯგუფებისადმი ნეგატიურ სტერეოტიპების შექმნას ან გაძლიერებას, ტონი 

განისაზღვრება როგორც ნეგატიური. მაგ:  

"გაიგეთ, შეიგნეთ, რომ ჭიპგადმოგდებული ქალების და ამ 

პედარასტების საქართველო არ იქნება არასოდეს!..."  
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"როგორ შეიძლება, სააკაშვილს საქართველო და ქართველი ხალხი 

უყვარდეს, როცა მოდგმით სომეხია და მთელი მსოფლიოს 

სომხური დიასპორები მაგას ლობირებენ, რათა სამცხე-ჯავახეთი 

დაისაკუთრონ!"  

„გული მიგრძნობს, მალე ბათუმში 'პედერასტების' ძეგლსაც 

დაგვიდგამენ და გვეტყვიან, ეს არის ხელოვნების უმაღლესი 

ნიმუშიო. გითხრათ როგორი იქნება "პედერასტების" ძეგლი? 

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

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

აღნიშნული ციტატები მაგალითია იმ შემთხვევებისა, როცა მედია საშუალება ახდენს 

სიძულვილის ენის ტირაჟირებას. მიუხედავად იმისა, იზიარებს თუ არა ჟურნალისტი ან 

რედაქცია რესპოდენტის პათოსს, მკვლევარები მონიტორინგის პროცესში ითვალისწინებენ 

იმ ფაქტს, მოახდინა თუ არა ცალკეულმა გამოცემამ სიძულვილის ენის ტირაჟირება.  

ამასთან, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ როდესაც მკვლევარები სტატიას ან სტატიის 

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

სიძულვილის ენას შეიცავს. ნეგატიურ ტონში გაშუქება და სიძულვილის ენის გამოყენება არ 

წარმოადგენენ სინონიმებს. 

ნეგატიური გაშუქების მაგალითი, რომელიც არ შეიცავს სიძულვილის ენას:  

"სომხურ სამთავრობო საიტებზე, გნებავთ, სომხურ 

ბიბლიოთეკებში ან მეცნიერებათა აკადაემიებში, ყველგან 

შეგიძლიათ იხილოთ გეგმა, რომლის მიზანია აფხაზეთის 

ჩრდილო არმენიად გადაკეთება და საქართველოს ისტორიულ 

ტერიტორიაზე დიდი არმენიის ჩამოყალიბება. მათ უკან დგას 

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

აფხაზეთი არ არსებობს და ეს არის დიდი არმენიის 

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

მონიტორები ნეიტრალურ ტონს ანიჭებენ სუბიექტების გაშუქებას თუ კონტექსტი 

ნეიტრალურია, მეტწილად ხდება ფაქტებზე დაყრდნობა და სტატიაში სუბიექტი 

წარმოდგენილია ნეიტრალურად. მაგ:  
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“რელიგიური უმცირესობები საქართველოს კანონმდებლობაში შეტანილ 

ცვლილებებს მიესალმებიან” 

 

“ზუგდიდელი გეები ქორიწინების უფლებას ითხოვენ” 

 

თვისებრივი კვლევა აფასებს ისეთ ასპექტებს, როგორიცაა მაგალითად გაზეთის მიერ 

ეთიკური და პროფესიონალური სტანდარტების დარღვევა, რომელიც როგორც წესი არ 

იზომება რაოდენობრივად. მონიტორები ჩანაწერებს აკეთებენ ტყუილის, ფაქტის 

დამახინჯების, დაუბალანსებელი გაშუქების, უზუსტობის, ტენდენციურობის და ნებისმიერი 

ისეთი ფაქტის შესახებ, რომელიც მნიშვნელოვანია გაშუქების ხარისხის შესაფასებლად.  

თვისებრივი ანალიზისას მონიტორებს ასევე ევალებათ შეაფასონ მოწოდებული 

ინფორმაციის საერთო ხარისხი შერჩეულ სუბიექტთან მიმართებაში, შეაფასონ 

ჟურნალისტის ცოდნა თემასთან მიმართებაში და ასევე ჟურნალისტის მიერ გამოყენებული 

მანიპულაციის ფორმები გამოხატული ფოტოებით და გრაფიკებით. მონიტორს ასევე ევალება 

შეაფასოს ცალკეულ ისტორიაში ჟურნალისტის მონაწილეობა და განსაზღვროს ყველა ის 

შეურაცხმყოფელი და განზოგადებული გამონათქვამი, რომელიც უმცირესობების ჯგუფების 

მიმართ სტერეოტიპების გაძლიერებას უწყობს ხელს. 

რაოდენობრივი კვლევის შედეგების ონლაინ ბაზაში შეყვანა ხორციელდება 

ყოველდღიურად. „ინტერნიუსი-საქართველომ“ სპეციალურად მონიტორინგის 

პროექტისთვის შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც მონაცემთა შეყვანის, შენახვის და შემდგომი 

ანალიზის ეფექტურ პლატფორმას წარმოადგენს.   

 

3. ძირითადი მიგნებები 

 პოლიტიკური პროცესები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ სარედაქციო 

პოლიტიკაზე, რაც აისახება პრესის მხრიდან უმცირესობების გაშუქების სიხშირეზე; 

 უმცირესობების თემების მიმართ ქართული პრესის ინტერესი დიდწილად თემის 

სკანდალურობით არის განპირობებული;  

 რეგიონალური მედია შედარებით მცირე ინტერესს იჩენს უმცირესობებთან 

დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებაში; 

 გამოცემები: "ასავალ-დასავალი", "ალია" და "კვირის ქრონიკა" უმეტეს შემთხვევებში 

არღვევენ ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტებს და ახდენენ ქსენოფობიური და 

ჰომოფობიური განცხადებების გავრცელებას; 
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 გამოცემები: "24 საათი", "რეზონანსი", "ბათუმელები", "ახალი თაობა", "კვირის 

პალიტრა", „პრაიმტაიმი“, „ვერსია““, პრაიმტაიმი”, “ახალი გაზეთი” და “სამხრეთის 

კარიბჭე” უმცირესობების თემატიკის გაშუქებისას საკმაოდ დაბალანსებულია; 

 საქართველოს მოქალაქე ეთნიკური უმცირესობებიდან ყველაზე დიდი ყურადღება 

სომხებს, აფხაზებს, თურქებსა და აზერბაიჯანელებს დაეთმოთ. სომხები და თურქები 

უმეტესად ნეგატიურ ტონში იყო გაშუქებული, მაშინ როცა აფხაზების და 

აზერბაიჯანელების მიმართ ტონი ხშირ შემთხვევაში ნეიტრალური იყო; 

 განსხვავებით ეთნიკური და სექსუალური უმცირესობებისგან, რელიგიური 

უმცირესობებით ქართული პრესა ნაკლებად ინტერესდება; 

 სექსუალურ ორიენტაციასთან და გენდერულ იდენტობასთან დაკავშირებულ 

საკითხებთან მიმართებაში თვალსაჩინოა როგორც ჟურნალისტების, ასევე 

რესპონდენტების მხრიდან ინფორმაციის ნაკლებობა/არასწორი ტერმინოლოგიის 

გამოყენება;  

 შესამჩნევია ანალიტიკური სტატიების ნაკლებობა სექსუალურ, რელიგიურ და 

ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებაში; 

 

4. რაოდენობრივი კვლევის შედეგები 

მონიტორინგის პერიოდში  ეთნიკურ რელიგიურ და სექსუალურ უმცირესობებთან 

დაკავშირებული  545 სტატია გაანალიზდა. აქედან ყველაზე დიდი სივრცე თავის 

ფურცლებზე ამ თემების გაშუქებას გაზეთმა “ასავალ-დასავალმა” დაუთმო (საერთო სივრცის 

25%). სხვა გამოცემებთან შედარებით უმცირესობებს შედარებით უფრო აქტიურად 

აშუქებდნენ გაზეთი “რეზონანსი” (18 %) და “ახალი თაობა” (15%). (იხ. დიაგრამა 1) 
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დიაგრამა 1 

უმცირესობები გაზეთის პირველ გვერდზე სულ 84-ჯერ მოხვდნენ. აქედან, ეთნიკური 

უმცირესობები 42-ჯერ, სექსუალური უმცირესობები - 26-ჯერ და რელიგიური 

უმცირესობები - 16-ჯერ. (იხ. დიაგრამა 2). 

 

დიაგრამა 2 

ეთნიკური უმცირესობების გაშუქებას საკუთარ ფურცლებზე ყველაზე დიდი ფართობი 

"ასავალ-დასავალმა" (29%), "რეზონანსმა“ (20%) და "ახალმა თაობამ“ (18%) დაუთმეს. (იხ. 

დიაგრამა 3).  
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დიაგრამა 3 

რელიგიური უმცირესობებისადმი კი ყველაზე დიდ ინტერესს გაზეთები "ბათუმელები"  

(28%) და “რეზონანსი“ (21%)  იჩენენ. “პრაიმტაიმს“ არც ერთხელ არ გაუშუქებია რელიგიური 

უმცირესობები. (იხილეთ დიაგრამა 4) 

 

დიაგრამა 4 

სექსუალური უმცირესობების გაშუქების მიხედვით, „ასავალ-დასავალი“ (22%) და 
„პრაიმტაიმი“ (22%) ლიდერობენ. „ვერსია“, „რეზონანსი“ და “ახალი თაობა“ თითქმის 
თანაბარი სიხშირით აშუქებდნენ სექსუალურ უმცირესობებს (შესაბამისად 12%, 11% და 
10%). (იხ. დიაგრამა 5) 



13 

 

   

დიაგრამა 5 

გაშუქების ტონის თვალსაზრისით, სექსუალური უმცირესობების გაშუქებისას 

გამოყენებული იყო როგორც ნეიტრალური ისე ნეგატიური ტონები, თუმცა ნეიტრალური 

ტონის შემცველი სტატიები მეტი სიხშირით იბეჭდებოდა (68%). (იხ. დიაგრამა 6)  

უნდა აღინიშნოს, რომ ნეიტრალური ტონის წილი ჭარბობს როგორც სექსუალური 

უმცირესობების, ისე ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების გაშუქების მონაცემებში. 

 

დიაგრამა 6 

ეთნიკური უმცირესობების გაშუქებისას სამივე ტონი გამოიყენებოდა, თუმცა ყველაზე 

ხშირად ამ უმცირესობის წარმომადგენლებს ნეიტრალურ ტონში აშუქებდნენ. ნეგატიურ 

ტონში გაშუქებული მასალების წილი 32%-ია. ასევე დაფიქსირდა პოზიტიურ ტონში 

გაშუქების შემთხვევებიც (5%). (იხ. დიაგრამა 7) 
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დიაგრამა 7 

15 თვის შედეგების მიხედვით, რელიგიური უმცირესობები ყველაზე ხშირად ნეიტრალურ 

ტონში შუქდებოდა. თუმცა დაფიქსირდა ნეგატიურ (24%) და პოზიტიურ (2%) ტონში 

გაშუქების შემთხვევებიც. (იხ.დიაგრამა 8)  

 

დიაგრამა 8 

12 გაზეთში ეთნიკური უმცირესობებიდან ყველაზე ხშირად სომხებს (38%) და აფხაზებს 

(19%) აშუქებდნენ. აზერბაიჯანელებს და თურქებს 7%, ხოლო მაჰმადიან მესხებს ეთნკური 

უმცირესობებისთვის დათმობილი საერთო ფართობის 6 % დაეთმოთ. (იხილეთ დიაგრამა 9) 
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დიაგრამა 9 

რაც შეეხება რელიგიური უმცირესობების გაშუქების ტონს, 15 თვის მონაცემების თანახმად, 
ყველაზე დიდ საგაზეთო ფართობს მუსლიმები, კათოლიკები და სომხეთის სამოციქულო 
ეკლესიის წარმომადგენლები იკავებდნენ. (იხ. დიაგრამა 10)  

 

დიაგრამა 10 

პრესაში სექსუალური უმცირესობების გაშუქების მონიტორინგმა აჩვენა, რომ ლგბტ (59%) და 
გეები (31) ყველაზე ხშირად ხვდებოდნენ გაზეთის ფურცლებზე. ასევე იყო 
ტრანსსექსუალების, ლესბოსელების, ტრანსვესტიტების და ინტერსექსუალების გაშუქების 
მაგალითებიც. (იხ. დიაგრამა 11) 
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დიაგრამა 11 

ცალკეული გამოცემების მიხედვით უმცირესობების გაშუქების ამსახველი დიაგრამები 
იხილეთ დანართში. 

 

5. თვისებრივი ანალიზის შედეგები 

 

ქართულ პრესაში უმცირესობების გაშუქების სიხშირე უმეტეს შემთხვევაში 

დაკავშირებულია ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ, კულტურულ და საზოგადოებრივ 

პროცესებთან. მონიტორინგის მეოთხე კვარტალში ამის ნათელი დადასტურება იყო ბათუმში 

აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობის თემა, თბილისში ორგანიზებული ლგბტ მარში, რომელიც 

სექსუალური უმცირესობების უფლებების დამცველებსა და რელიგიურ ჯგუფებს შორის 

დაპირისპირებაში გადაიზარდა, პარლამენტში სომხების გენოციდის აღიარებასთან 

დაკავშიებით მომხდარი ინციდენტი და ასევე აფხაზეთის არჩევნები. ამ მოვლენებს გაზეთის 

ფურცლებზე უამრავი სტატია და კომენტარი მიეძღვნა, რამაც ავტომატურად გააღვივა 

საქართველოში ერთის მხრივ ლგბტ ჯგუფებისა და მეორეს მხრივ თურქების, სომხების, 

აფხაზების და მუსლიმების ყოფასთან დაკავშირებული დებატები და კრიტიკა. უნდა 

აღინიშნოს, რომ ზემოხსენებულ თემებს საკმაოდ დიდი ყურადღება დაუთმეს იმ 

გამოცემებმაც, რომლებიც როგორც წესი ნაკლებად ან საერთოდ არ აშუქებენ უმცირესობებს.  

12 გაზეთიდან მხოლოდ გამოცემები "ასავალ-დასავალი", "ალია" და "კვირის ქრონიკა" 

არღვევდნენ სისტემატიურად ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტებს და ახდენენ 

ქსენოფობიური და ჰომოფობიური განცხადებების გავრცელებას. 
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„ასავალ-დასავალის“, „ალიას“ და „კვირის ქრონიკის“ სტატიებში ხშირი იყო შემთხვევები, 

როდესაც სიძლვილის ენა ერთ წინადადებაში ერთდროულად ეთნიკური და სექსუალური, ან 

რელიგიური და სექსუალური უმცირესობების მიმართ გამოიყენებოდა.  

ალია“, 9.02. 2012,   
 „სააკაშვილმა დროშა სომხებს მოჰპარა?“ , დიტო ჩუბინიძე (სტატიის ავტორი)  

"ჰოდა, ამის შემდეგ რატომ გვიკვირს, თუ ვიღაც სომეხი დიზაინერი და ისიც  
"ცისფერი" საქართველოს სახელმწიფო დროშას სომხურ დროშად გაასაღებს?"..  

"ახლა სომეხი პედერასტი გაიძახის, - ხუთჯვრიანი დროშა სომხურიაო!..“ 
 

კვლევის პერიოდში, მონიტორინგის სუბიექტს მხოლოდ საქართველოში წარმოდგენილი 

ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფები წარმოადგენდნენ და არა აღნიშნული ეთნიკური 

ჯგუფები ზოგადად. თუმცა ცალკე უნდა აღინიშნოს განცხადებები, რომელიც არ ყოფილა 

მიმართული საქართველოს მოქალაქე ეთნიკური უმცირესობებისადმი, თუმცა შეიცავდა 

ქსენოფობიურ განცხადებებს აღნიშნული სახელმწიფოს ან ერის მისამართით. გამომდინარე 

იქიდან, რომ მსგავსი შინაარსის სტატიები ცასლახად ხელს უწყობს არაჯანსაღი 

სტერეოტიპების ჩამოყალიბებას საზოგადოებაში, მონიტორინგის გუნდმა მიზანშეწონილად 

მიიჩნია მსგავსი შემთხვევების მონიტორინგი. 

„ახალი თაობის“ 6 აპრილის პუბლიკაცია „საქართველოში ქსენოფობიით სპეკულირებენ“ 

საქართველოში ქსენოფობიის თემას მიეძღვნა. სტატიაში მოყვანილი  იყო არასამთავრობო 

ორგანიზაციების განცხადებები, რომლებიც გმობენ პოლიტიკოსების მხრიდან ეთნიკურ და 

რელიგიურ გრძნობებზე თამაშს და ქსენოფობიურ განცხადებებს. მართალია სტატიაში არ 

ყოფილა ნახსენები  მონიტორინგის არც ერთი სუბიექტი, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ 

ქსენოფობია სწორედ რომ უმცირესობებისადმი და განსხვავებული ჯგუფებისადმი შიშსა და 

სიძულვილის ენის გამოყენებას გულისხმობს, მონიტორინგის ჯგუფმა მიზანშეწონილად 

ჩათვალა ამ სტატიის თვისებრივ ნაწილში მოხსენიება. თუმცა კი სტატიის რაოდენობრივად 

დათვლა არ მომხდარა. 

კიდევ ერთი სტატია, რომელმაც ქსენოფობიის და სიძულვილის ენის თემა წამოწია 2012 

წლის 4 მარტს გაზეთ „რეზონანსში“ დაიბეჭდა. სტატია 30 მარტს ტელეეთერში 

რესპუბლიკური პარტიის აჭარის ორგანიზაციის ყოფილი თამჯდომარის მურმან დუმბაძის 

კომენტარს მიეძღვნა, რომელმაც ამავე პარტიის ბათუმის სამოქალაქო ორგანიზაციის 

თავმჯდომარეს გია მასალკინს ასე მიმართა: „გიორგი მასალკინი, არ მინდა ახლა ვთქვა... 

მოკლედ ვთქვათ... უნდა გავხსნათ რა... არ არის გენით ქართველი, ვერ მიხვდა ამან, რა არის 

საქართველო.“ დუმბაძის თქმით მისი განსხვავებული გენებია იმის მიზეზი, რომ ის ბათუმში 

აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობას არ ეწინააღმდეგება. „რეზონანსის“ სტატიაში დუმბაძის, 
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საიას და „მრავალეროვანი საქართველოს“ თავმჯდომარის არნოლდ სტეპანიანის 

კომენტარებია მოყვანილი. რადგან ეთნიკური უმცირება როგორც ასეთი და არც ერთი 

ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფი კონკრეტულად არ ყოფილა ნახსენები, მონიტორინგის 

ჯგუფმა სტატია რაოდენობრივ ნაწილში არ დაითვალა. თუმცა თავად მედიის მხრიდან 

ქსენოფობიის და სიძულვილის ენის თემის გაშუქების აღნიშვნა აუცილებლად მიიჩნია.  

 

 „ასავალ-დასავალი“,“ალია“, „კვირის ქრონიკა“  

15 თვიანი მედიის მონიტორინგის შედეგების თანახმად, გამოცემები "ასავალ-დასავალი", 

„ალია" და "კვირის ქრონიკა" ხშირ შემთხვევებში არღვევდნენ ჟურნალისტური ეთიკის 

სტანდარტებს და ახდენენ ქსენოფობიური და ჰომოფობიური განცხადებების გავრცელებას. 

აღნიშნული გაზეთების ფურცლებზე სისტემატიურად იბეჭდება სიძლვილის ენის შემცველი 

შეფასებები. 

ამასთან, გაზეთების “ალია”, “კვირის ქრონიკა” და “ასავალ-დასავალი” ჟურნალისტები 

როგორც წესი, თავადვე აფიქსირებენ ჰომოფობიურ და ქსენოფობიურ პოზიციებს და 

ინტერვიუების განმავლობაში კითხვის ფორმულირებით თუ უშუალო განცხადებებით 

ახდენენ სიძულვილის ენის ტირაჟირებას. 

აღნიშნულ გამოცემებში, იშვიათად მაგრამ მაინც, ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლებთან ინტერვიუებიც იბეჭდება, სადაც მონიტორინგის სუბიექტები 

ნეიტრალურ ტონში არიან წარმოჩენილნი.  თუმცა ეს რესპოდენტები, როგორც წესი, 

ყოველთვის ოპოზიციურად არიან განწყობილნი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და 

პრეზიდენტის მიმართ, რასაც ჟურნალისტი სტატიის შესავალშივე უსვამს ხაზს. ასეთ 

შემთხვევევებში ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური შეხედულებები უპირატეს 

ფაქტორად იქცევა ხოლმე და სწონის უმცირესობების ჯგუფების მიმართ ამ გამოცემებში 

არსებულ ხშირ შემთხვევაში ნეგატიურ დამოკიდებულებას. 

„ასავალ-დასავალში“, „ალიაში“ და „კვირის ქრონიკაში“ უმცირესობების მიმართ 

გამოყენებული სიძულვილის ენა უმეტეს შემთხვევებში კონტექსტისთვის და 

სტატიის/ინტერვიუს შინაარსისთვის შეუსაბამო ხსენების დროს ფიქსირდება, სადაც 

რესპოდენტები და ჟურნალისტები კონკრეტული უმცირესობის ჯგუფის წარმომადგენლობას 

სალანძღავი და შეურაცმხყოფელი სიტყვის მასალად იყენებენ.  

იმას, რომ სიძულვილის ენის სისტემატიური გამოყენება სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილია, 

კარგად გამოხატავდა გაზეთ "ასავალ-დასავალის“  სტატია, რომელიც წარმოადგენდა პასუხს  

მონიტორინგის ჩამტარებელი ორგანიზაცია „ინტერნიუსი-საქართველოს” პირველი და 
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მეორე კვარტალის შედეგებზე. მედია მონიტორინგის ანგარიშებში არსებული 

რეკომენდაციების გათვალისწინების ნაცვლად, გამოცემამ მორიგ ჯერზე მოახდინა 

ჰომოფობიური და ქსენოფობიური განცხადებების ტირაჟირება.   

ამასთან, მონიტორინგის პერიოდში დაფიქსირდა შემთხვევები როდესაც რესპოდენტები თუ 

სტატიის ავტორები აღიარებდნენ, რომ სიძულვილის ენის გამოყენებას არა საკითხის თუ 

ტერმინის უცოდინარობით, არამედ სრულიად გააზრებულად ახდენენ და არც ერთი 

ორგანიზაციის შენიშვნას ამ საკითხთან დაკავშირებით არ იზიარებენ. 

ასავალ-დასავალი 16.04.2012,  
ინტერვიუ სოსო ჯაჭვლიანთან 

 “ესეიგი თუ სომეხს ვეტყვი, რომ სომეხია ქსენოფობი ვარ? ვაი ამათ 
პატრონს! თურმე, პედერასტს პედერასტი არ უნდა უწოდო! თუმცა მე 

მაგათ მესაჯდომეები დავარქვი და ასე მოვიხსენიებ”. 
 

რეგიონალური მედია 

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონალურ გამოცემებში უმცირესობების თემების გაშუქების 

ნაკლებობა გამოიკვეთა. 15 თვიან პერიოდში მხოლოდ 43 სტატია დაიბეჭდა, აქედან 24 – 

„ბათუმელებში“, 13 – „სამხრეთის კარიბჭეში“ და 6 – „ახალ გაზეთში“. თუმცა ისიც უნდა 

აღინიშნოს, რომ ამ 43 სტატიიდან 10 საერთაშორისო ორგანიზაციების პროექტების 

ფარგლებში იყო დაფინანსებული.  

„ბათუმელების“ 20 აგვისტოს ნომერში დაიბეჭდა მოზრდილი ანალიტიკური სტატია, 

რომელიც განსხვავებულობის და ქსენოფობიის პრობლემას მიეძღვნა. სტატია მთლიანად 

დათმობილი იყო ქსენოფობიის საკითხისადმი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ მასში 

მონიტორინგის სუბიექტები კონკრეტულად არ იყო ნახსენები, მონიტორინგის გუნდმა 

სტატია მხოლოდ თვისებრივ ნაწილში.6 

 

5.1. ეთნიკური უმცირესობები 

15 თვიანი მონიტორინგის შედეგების თანახმად, რელიგიურ და სექსუალურ 

უმცირესობებთან შედარებით, ყველაზე ხშირად ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებს 

აშუქებდნენ.  

                                                            
6 აღნიშნული მასალა მომზადებილი იყო ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის პროექტის - სიძულვილის წინააღმდეგ 
ბრძოლა საქართველოში: ლაკმუსის ტესტი ადამიანთა უფლებებისა და სოციალური ტოლერანტობისთვის - 
მხარდაჭერით.  
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მონიტორინგის ყველა კვარტალში შენარჩუნდა ტენდენცია, რომლის მიხედვითაც ეთნიკური 

უმცირესობების გაშუქებისას ყველაზე მეტი ყურადღება სომხებს, აფხაზებს,  

აზერბაიჯანელებსა და თურქებს ეთმობოდათ.  

თუ სომხები და აფხაზები ტრადიციულად უფრო ფართოდ იყვნენ გაშუქებული ქართულ 

მედიაში, თურქების მიმართ გამოჩენილი ყურადღება ძირითადად აზიზიეს მეჩეთის 

მშენებლობის  და აჭარაში თურქი მოსახლეობის რაოდენობის ზრდით იყო გამოწვეული და 

ხშირ შემთხვევაში ტონი ნეგატიური იყო. თემის აქტუალობა დასტურდება იმითაც, რომ 

ინტერვიუს ძირითადი შინაარსის მიუხედავად, ჟურნალისტები საკმაოდ ხშირად 

რესპონდენტებს ეკითხებოდნენ აზრს აზიზიეს მეჩეთის და აჭარაში თურქების რაოდენობის 

ზრდის ირგვლივ არსებულ ვითარებაზე.  

მაგალითისთვის, „ასავალ-დასავალის“ 9 ივლისის ნომერში ჟურნალისტი ბექა სივსივაძე 

ეკითხება რესპოდენტს, „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ 

წარმომადგენელ მურმან დუმბაძეს: „ბატონო მურმან, „დიდ თურქობაზე“ მინდა გსაუბროთ. 

არაერთგზის ითქვა, რომ გონიოში გაუსაძლისი სიტუაციაა და თურქებს ყოველ ფეხის 

ნაბიჯზე ბორდელები აქვთ გახსნილი...“ ამავე ჟურნალისტის მეორე შეკითხვა: „ბატონო 

მურმან, თურქები მასპინძლებს უფრო გვანან, ვიდრე სტუმრებს. მგონი, მთელი ბათუმი 

იყიდეს უკვე...“ და ჟურნალისტის კიდევ ერთი კომენტარი ამავე ინტერვიუში: „დაბოლოს, 

ბატონო მურმან, შეგვიძლია, ქართველ კაცებს შევუძახოთ, რომ ფრთხილად იყვნენ, რადგან 

პლაჟზე გასულ მათ ქალებს, შეიძლება თურქმა უჩქმიტოს...“  ჟურნალისტის ამ კომენტარს 

რესპოდენტმა ასეთი პასუხი გასცა: „დიახ, სრულიად გეთანხმები. ეს არის ერის ტრაგედია.“ 

მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად, აზიზიეს მეჩეთის საკითხი ძირითადად რელიგიურ 

დატვირთვას ატარებდა, გეოგრაფიული და ისტორიული ასპექტების გათვალისწინებით 

პრესაში საკითხის განხილვა ძირითადად საქართველო-თურქეთის ურთიერთობების 

ჭრილში მოხდა. შესაბამისად ხშირი იყო ანტითურქული განცხადებები, როგორც 

ჟურნალისტების ასევე რესპონდენტების მხრიდან. 

„ასავალ-დასავალი“, 25.06.2012 
ჟურნალისტი ზაზა დავითაია 

„ხელისუფლების ასეთი დამოკიდებულებით კი, 
 თანამედროვე თურქი დამპყრობლები სარგებლობენ 

და ქართულ მიწაზე ქართველებს უმოწყალოდ ჩაგრავენ.“ 
 

„ახალი თაობა“ 19.04.2012 
ჰამლეტ ჭიპაშვილი (ექსპერტი) 
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“თუ ასე გაგრძელდა საქართველო აღარ იარსებებს” 
 “დიდი თურქობა კიდევ ერთხელ დაიწყო საქართველოში?” - 

 
ასავალ-დასავალი, 25.06.2012 

უცნობი რესპოდენტის ციტატა:  
„აღმაშენებელმა თურქები გაჟლიტა და სამშობლოდან  

გააძევა, სააკაშვილმა კი, პირიქით - შემოგვისია 
და ბათუმი თურქების სამეძაო ქალაქად აქცია!“  

 
 

მონიტორინგის პერიოდში, ანალოგიურად ხდებოდა სომხების და ჩინელების თემის 

აქტუალიზაცია და ნეგატიური შეფასებების პროვოცირება თავად ჟურნალისტების მხრიდან 

„ასავალ-დასავალში“, „ალიასა“ და „კვირის ქრონიკაში“.   

„კვირის ქრონიკა“ 26.09.2011, ჟურნალისტის კითხვა ანზორ ჩომახიძეს (მოქალაქე) 
"ისე ბატონო ანზორ, გოკა და კოტე გაბაშვილზეც ამბობენ, რომ  

გვარგადაკეთებული სომხები არიან." 
 
და იმავე ინტერვიუდან ჟურნალისტის მორიგი შეკითხვა: 
 

„კვირის ქრონიკა“ 26.09.2011, ჟურნალისტის კითხვა ანზორ ჩომახიძეს (მოქალაქე) 
 "ბატონო ანზორ, ბოლოს  

და ბოლოს, მიხეილ სააკაშვილი სომეხია თუ ქართველი?" 
 

ასევე უნდა აღინიშნოს, პოლიტიკური პარტიების ლიდერების მხრიდან დაფიქსირებული 

სიძულვილის ენის შემცველი განცხადებები. მაგალითად, 2012 წლის ივნისი-ივლისის 

პერიოდში „ალია ჰოლდინგის“ გამოცემებში სამჯერ დაიბეჭდა ინტერვიუ „თავისუფალი 

საქართველოს“ რეგიონულ მდივანთან გია ყრუაშვილთან.  სამივე ინტერვიუში რესპოდენტი 

ქსენოფობიურ და ჰომოფობიურ შეფასებებს აკეთებდა: 

„ალია", 6 ივნისი, 2012, დიტო ჩუბინიძის ინტერვიუ 
„თავისუფალი საქართველოს“ რეგიონულ მდივანთან, გია ყრუაშვილთან 

 „იცით როგორ გვიყურებენ? ზიზღით და აგდებულად, -  
თითქოს ჩვენ ვიყოთ სტუმრები და ეგენი - მასპინძლები! (...)  

ბათუმში მოსახლეობაში ასეთი აზრი მუსირებს, -  
„მილიონ თურქს ერთი ოკუპანტი რუსი გვირჩევნიაიო!“ 

 
„ალიას“ შემდეგ, დათო ჩუბინიძის კიდევ ერთი ინტერვიუ დაიბეჭდა, ამჯერად „ალია 
ჰოლდინგის“ მეორე გამოცემაში „კვირის ქრონიკაში“, სადაც წინა სტატიის მსგავსად 
სიძულვილის ენის შემცველი არაერთი განცხადება დაფიქსირდა: 

„კვირის ქრონიკა“, 2 ივლისი, ინტერვიუ  
„თავისუფალი საქართველოს“ რეგიონულ მდივანთან, გია ყრუაშვილთან  
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„თბილისი ხომ მივეცით სომხებს, ხოლო ქუთაისლებს, რომ  
ჰკითხო, ყველა გაიძახის, - კაი ბიჭი ვარ, ძმაო, და  
ამ დროს „კესარია“ ყველას გადააჯდა თავზე/ აწი,  

ალბათ, ქართველი ბიჭები ასე გაეცნობიან ერთმანეთს:  
„კაი პედერასტი ვარ, ძმაო!“ (...) ვისაც უნდა ასეთ პედერასტულ 

 ქვეყანაში, აგერ არის მიხეილ სააკაშვილი და  
„ნაც მოძრაობა“ და მისცენ მათ ხმა.“ 

 
ამ ინტერვიუდან ექვს დღეში „ალიაში“„თავისუფალი საქართველოს“ რეგიონულ მდივანთან 
მორიგი ინტერვიუ შედგა:  

„ალია“, 12 ივლისი, ინტერვიუ თავისუფალი საქართველოს  
ერთ-ერთ ლიდერთან, გია ყრუაშვილთან: 

„ნებისმიერი ჩამოვიდეს და ნახავს, რომ ჩინელებს დაცვის 
 სახით ქართველი პოლიციელები დაჰყვებიან.  
ეს ჩამოთესლილი ნაძირლები პატარა ბავშვებს 

 უკვე მანქანაში იტყუებენ და ადგილობრივი ხელისუფლება ხმას არ იღებს.“ 
 

მონიტორინგის 15 თვიან პერიოდში, ქართული ბეჭდური მედიის ერთი ნაწილი („ასავალ-

დასავალის“, „ალიას“ და „კვირის ქრონიკის“ სახით) აქტიურად განაგრძობდა “სომეხის” 

როგორც სალანძღავი ტერმინის გამოყენებას.  

განსაკუთრებით ქსენოფობიური განცხადებების ადრესატები უმეტეს შემთხვევაში 

საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და ხელისუფლების სხვადასხვა 

წარმომადგენლები იყვნენ, ვის ეთნიკურ წარმომავლობაზეც ხაზგასმას გაზეთ “ასავალ-

დასავალის”, “ალიას” და “ქრონიკას” ფურცლებზე სისტემატიური ხასიათი ჰქონდა.  

 

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

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

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

ასეთია სომეხი პრეზიდენტის ანტიქართული პოლიტიკა.“ 
 

უნდა აღინიშნოს, რომ ამ გაზეთების ჟურნალისტები, როგორც წესი, თავადვე აფიქსირებენ 

ჰომოფობიურ და ქსენოფობიურ პოზიციებს და ინტერვიუების განმავლობაში კითხვის 

ფორმულირებით თუ უშუალო განცხადებებით ახდენენ სიძულვილის ენის გავრცელებას. 

უნდა გამოიყოს სამი ჟურნალისტი, რომლებიც სისტემატიურად აკეთებენ ჰომოფობიურ და 

ქსენოფობიურ განცხადებებს: ჯაბა ხუბუა („ასავალ-დასავალი“), გელა ზედელაშვილი 

(„ალია“, „ კვირის ქრონიკა“) და დიტო ჩუბინიძე („ალია“,  „კვირის ქრონიკა“). 
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კვირის ქრონიკა, 14.05.2012,  
გელა ზედელაშვილი (სტატიის ავტორი):  

“მე ქართველი არტურა და თანაც პირაჟკაშვილი არ გამიგონია, შენ ხარ 
არტურ პირჟაკიანი.” 

 
ასავალ-დასავალი, ჯაბა ხუბუა (სტატიის ავტორი):  

“პროვოკატორი სომეხი. სომეხი არნოლდ სტეპანიანი” 
 

ქართულ პრესაში უმცირესობების გაშუქების სიხშირე უმეტეს შემთხვევაში დაკავშირებული 

იყო ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან.  ამის ნათელი დადასტურება იყო 

ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში გამოჩენა.  ეს მოვლენა საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის,  

რომ ქართულ მედიას მოედუნებინა ყურადღება უმცირესობებისადმი. აღნიშნული 

პერიოდის განმავლობაში ქართულმა პრესამ გაზეთის ფურცლები თითქმის სრულად 

დაუთმო ივანიშვილთან დაკავშირებულ პერიპეტიებს,  რამაც ასახვა ჰპოვა უმცირესობების 

თემების გაშუქების სიხშირეზე. ისეთი მედია საშუალებებიც კი, რომლებიც ყველაზე ხშირად 

ახდენენ ჰომოფობიური და ქსენოფობიური სტატიების ტირაჟირებას,  ივანიშვილის 

გამოჩენის შემდეგ გაზეთის ფურცლებს თითქმის სრულად უთმობდნენ პოლიტიკურ 

პროცესებს.  

მსგავს მოვლენებს მიეკუთვნება 2011 წლის 26 მაიისს მომხდარი აქციის დარბევა, რომელმაც 

მთლიანად მიიპყრო მედიის ყურადღება. პრესამ თითქმის სრულად დაუთმო გაზეთის 

ფურცლები აქციის დარბევის პერიპეტიებს, რამაც წარმოშვა ერთკვირიანი შუალედი, 

რომლის განმავლობაშიც ქართულ პრესაში არ დაბეჭდილა არცერთი სტატია ეთნიკურ, 

რელიგიურ თუ სექსუალურ უმცირესობებზე. 

თუმცა ეს რამდენიმე მოვლენა გამონაკლისს წარმოადგენდა, რადგან ქართულ 

საზოგადოებრივ სივრცეში მომხდარი ხმაურიანი პროცესები,  პირიქით კატალიზატორის 

როლს ასრულებდა პრესაში უმცირესობების გაშუქებაზე.  ასეთი იყო რეჟისორ რობერტ 

სტურუას მიერ გაკეთებული განცხადება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ეთნიკურ 

წარმომავლობასთან დაკავშირებით. აღნიშნულ განცხადებას განსაკუთრებული 

გამოხმაურება მოჰყვა გაზეთ "ასავალ-დასავალში", რომელმაც თითქმის ორი სრული ნომერი 

მიუძღვნა სააკაშვილის წარმომავლობას.   

ასევე უნდა აღინიშნოს სომხეთის კათოლიკოს პატრიარქის გარეგინ II-ის ვიზიტი 

საქართველოში და საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი რელიგიური 

გაერთიანებების შესახებ.  აღნიშნული მოვლენები დროში ერთმანეთს დაემთხვა, რამაც 
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მომდევნო კვირის განმავლობაში თემის აქტუალიზება განაპირობა. აღნიშნული თემა 

ერთგვარ გაგრძელებად იქცა გაზეთ  "ასავალ-დასავალისთვის",  რომელიც სააკაშვილს და 

საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას  (როგორც საკანონმდებლო ასევე 

აღმასრულებელი ხელისუფლება)  საქართველოში სომხურ ლობად მოიხსენიებდა.   

აღნიშნულ სტატიაში "ასავალ-დასავალი"  წარმოგვიდგენდა ყველა იმ დეპუტატის ფოტოს, 

ვინც ხმა მისცა კანონს რელიგიური გაერთიანებების შესახებ და მოიხსენიებს მათ კრებით 

სახელით “ვან ბაიბურთი”. ხელისუფლების ეთნიკურ წარმომავლობაზე საუბრობს ასევე 

ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში გოგა ხაინდრავა. 

უნდა აღინიშნოს საქართველოს პარლამენტში მომხდარი ინცინდენტიც, სადაც 

აზერბაიჯანული წარმოშობის დეპუტატმა აზერ სულეიმანოვმა ჯონდი ბაღათურიას 

“სომეხი” დამაკნინებელ და შეურაცხმყოფელ კონტექსტში უწოდა. აღნიშნული მოვლენა, 

რომელსაც სახალხო დამცველის და სხვა ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების 

გამოხმაურებაც მოჰყვა ფართოდ იქნა გაშუქებული ქართულ პრესაში.  

მონიტორინგის პერიოდში ყველაზე ხშირად გამოყენებული ტერმინებია: „მიკირტუმა“, 

„ტერტერა“ (სომხების მისამართით გამოიყენება),  „უცხო თესლი“, „ჩამოთესლებულები“, 

„დიდი თურქობა“, „ვან ბაიბურთი“, „თურქი დამპყრობლები“ და სხვა. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული პრესის ნაწილი არა მხოლოდ უშუალოდ ეთნიკური 

უმცირესობების მიმართ ახდენდა სიძულვილის ენის გამოყენებას, არამედ ზოგადად 

სომხეთის, თურქეთის, რუსეთის და აზერბაიჯანის ხელისუფლებაზე, საეკლესიო პირებსა 

თუ უბრალოდ სახელმწიფოზე საუბრისას, როგორც რესპონდენტების, ასევე ჟურნალისტების 

მხრიდან, რაც საზოგადოებაში ნეგატიური სტერეოტიპების გაძლიერებას უწყობენ ხელს.  

 

5.2. რელიგიური უმცირესობები  

რელიგიური უმცირესობები სხვა ჯგუფებთან შედარებით, ყველაზე ნაკლებად შუქდებოდა 

ქართულ პრესაში. ჩვეულებრივ ქვეყანაში მომხდარი მოვლენები ხდებოდა გამოცემების 

რელიგიური უმცირესობების თემით დაინტერესების მიზეზი.  

აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობის თემა ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევებს მიეკუთვნება.  იმის 

გათვალისწინებით, რომ მეჩეთის აშენება რელიგიურად შედარებით სენსიტიურ რეგიონში - 

აჭარაშია დაგეგმილი, ქართული პრესის ფურცლებზე ხშირი იყო ჟურნალისტების თუ 

რესპონდენტების განცხადებები აჭარაში ისლამის გაძლიერებასა და ამაში 

საქართველოს ხელისუფლების წვლილზე.  
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მუსლიმებთან ერთად ტრადიციულად ყველაზე დიდი ყურადღება დაეთმოთ იეჰოვას 

მოწმეებს. უნდა აღინიშნოს, რომ იეჰოვას მოწმეები არასწორი ტერმინოლოგიით 

“იეღოველები” ხშირად გამოიყენებოდა ხელისუფლების წარმომადგენლების და 

საზოგადოების სხვა წარმომადგენლების შეფასებებისას.  

მონიტორინგის პერიოდში, ტერმინი „იეღოველი“, „სომეხთან“ ერთად, ხშირად 

გამოიყენებოდა როგორც სალანძღავი და დამაკნინებელი მიმართვა. 

 
„ასავალ-დასავალი“, 25.06.2012, ინტერვიუ სოსო პავლიაშვილთან 

 „თურქმაც თავისი ადგილი უნდა იცოდეს, 
 სომეხმაც და აზერბაიჯანელმაც, მაგრამ არის ასე? 

 იეღოველები და ბაპტისტები გინდათ თქვენ? 
 გყავდეთ! მშვიდობაში მოგახმაროთ (...) თურქეთი 

 და გეიაღლუმები უშველის საქართველოს! აი გეი თურქები 
 რომ ჩამოვლენ, მერე ორმაგად ეშველება ყველაფერს!“ 

 
 
 

5.3. სექსუალური უმცირესობები 

 

მედია საშუალებებში სექსუალური უმცირესობების მისამართით წარმოდგენილი 

ჰომოფობიური განცხადებები, როგორც წესი უკავშირდება: „ქვეყნის გარყვნას“, 

„ქართველების გადაგვარებას“ და „მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ ბრძოლას“. ყველაზე 

ხშირად გამოყენებული შეურაცხმყოფელი ტერმინია “პედერასტი”, რომელსაც არცთუ 

იშვიათად სექსუალური კონოტაციის გარეშე იყენებენ. ასევე მონიტორინგის პერიოდში 

არაერთხელ იქნა გამოყენებული ტერმინები: “მესაჯდომე”, “ჰომოსექსუალისტები”, 

“ლიბერასტები”, “მიშარასტი” და „ხურუშიანები“. 

დიდია იმის ალბათობა,  რომ ჟურნალისტები და რესპოდენტები გარკვეულ შემთხვევებში არ 

ფლობენ ინფორმაციას სწორი ტერმინების შესახებ,  ასეთებად შეიძლება მივიჩნიოთ 

“ჰომოსექსუალისტი”  და  “ჰერმოფროდიტი”. აღნიშნული ტერმინების გამოყენებისას 

შესაძლოა ჟურნალისტს არ სურდა სიძულვილის ენის გამოყენება,  თუმცა არასაკმარისი 

ინფორმაციის თუ ტერმინების დაზუსტების მცდელობის არქონის გამო, გამოყენებულ იქნა 

არასწორი ტერმინოლოგია. სხვა დანარჩენ შემთხვევებში,  როგორც წესი ჰომოფობიური 

ტერმინის ავტორს გაცნობიერებული აქვს ტერმინის მნიშვნელობა და შეგნებულად იყენებს 

მას ცალკეული პიროვნების ან ადამიანთა ჯგუფის მიმართ.  

2012 წლის 17-18 მაისს თბილისში გამართულ ლგბტ მარშთან დაკავშირებული ინცინდენტის 

შემდეგ, მონიტორინგის მეოთხე კვარტალში მკვეთრად გაიზარდა ლგბტ თემატიკის 
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გაშუქება ქართულ პრესაში. ისეთი მედია საშუალებებიც კი, როგორებიცაა: “24 საათი”, 

“ახალი თაობა” და “რეზონანსი”, რომლებიც მონიტორინგის საერთო პერიოდის 

განმავლობაში ნაკლებად ინტერესდებოდნენ აღნიშნული საკითხით, მაისის თვეში ლგბტ 

ჯგუფებს საკმაოდ დიდი ყურადღება დაუთმეს. აღნიშნულ გამოცემებში გაშუქების ტონი 

უმრავლეს შემთხვევებში ნეიტრალური იყო, განსხვავებით სხვა რამდენიმე მედია 

საშუალებისგან, რომელთათვისაც მაისის მოვლენები სიძულვილის ენის გამოყენების მორიგ 

კატალიზატორად იქცა. გამოცემები “ასავალ-დასავალი”, “კვირის ქრონიკა” და “ალია” ლგბტ 

ჯგუფების მიმართ სისტემატიურად იყენებენ სიძულვილის ენას, ამასთან იდენტური 

დამოკიდებულება დაფიქსირდა იმ რესპონდენტების მხრიდანაც, ვინ აღნიშნულ მედია 

საშუალებებთან გარკვეული პერიოდულობით თანამშრომლობენ. ყველაზე ხშირად 

სიძულვილის ენა ლგბტ ჯგუფების მიმართ ზემოხსენებულ გამოცემებში გამოიყენეს სოსო 

ჯაჭვლიანმა, გიგა ლორთქიფანიძემ, დიმა ჯაიანმა და ჟურნალისტებმა: ჯაბა ხუბუამ, გელა 

ზედელაშვილმა და დიტო ჩუბინიძემ.  

 
ალია, 17.05.2012, N 37 

ჟურნალისტი დიტო ჩუბინიძე: 
"თქვენც არ მომიკვდეთ, - "ხურუშიანებს" თავისი ბოლომდე 

 გაუტანიათ და გამარჯვების აღსანიშნავად 
 უკანალში კოლექტიურადაც ჩაუხველებიათ!..." 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მოვლენები როგორც ჟურნალისტების ასევე რესპონდენტების 

მხრიდან ხშირად  შეფასდა როგორც გარედან თავსმოხვეული პრობლემა, რომელსაც 

სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები და საქართველოში წარმოდგენილი 

დიპლომატიური კორპუსი აქტიურად ლობირებს. 

  

კვირის ქრონიკა,  2.05.2011, ინტერვიუ პოეტ რეზო ამაშუკელთან 
"დღევანდელი მსოფლიოს 70  პროცენტი არის გაპედარასტებული,  

ახლა,  ამ დედამიწაზე,  არის დარჩენილი პტარ-პატარა კუნძულები,  
რომლის წაშლაც უნდათ და ახლა ამაზე მიდის ომი!...  ბოდიში 

მომითხოვია და ამ პედარასტების ემისარი რომ არის,  ერთი ქალბატონი,  
კამეჩს რომ ჰგავს,  მე ვიცი მაგათი "ლიბერალობა"  რაც არის..." "გაიგეთ,  

შეიგნეთ,  ამ ჭიპგადმოგდებული ქალების და ამ პედარასტების 
საქართველო არ იქნება არასოდეს!..." "არ გიფიქრიათ ერთ რამეზე ხალხო?!  

პირდაპირ ვამბობ ამას, - გეიკლუბებში ნაწრუწუნები  ახვლედიანი რომ 
ჩამოგიტანს იერუსალიმიდა წმინდა ცეცხლს  რა სიკეთე უნდა მოგვიტანოს 

ამ ცეცხლმა?..."   
 

ალია 09.29.2011, ინტერვიუ 
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სახალხო არტისტ ლელიკო ჯაფარიძესთან 
“ეგ ბასი არის, ბანი თუ ბოსი, მაგან არ დაუკრა კვერი 
მიტინგის დარბევას და ხალხის დახოცვას?! კონსული  

პედერასტი ჰყავთ, - კაცია და გათხოვილია.."   
 

ლგბტ მსვლელობის მომდევნო დღეებში სექსუალური უმცირესობების თემას ფელეტონიც კი 

მიეძღვნა. „კვირის პალიტრაში“  21 მაისს გამოქვეყნებული ფელეტონი ორ ამხანაგის შესახებ 

გამოგონილ ამბავს გადმოგვცემს. ერთ-ერთი ამხანაგი აარსებს არასამთავრობო 

ორგანიზაციას და ლგბტ უფლებების დამცველი ხდება. არგუმენტად იმას ასახელებს, რომ ამ 

საკითხზე ახლა ბევრ გრანტს იძლევიან და დასაქმების სხვა გზა ვერ იპოვა. ის ცდილობს 

საკუთარი მეგობარიც ჩართოს თავის საქმიანობაში და ამისთვის სთავაზობს აირჩიოს გეობა 

ან ტრანსსექსუალობა და ამაში ხელფასს მიიღებს. შემდეგ მას ასეთ სცენარს სთავაზობს: ის 

უნდა გავიდეს ქუჩაში, მას სცემს წინასწარ გაფრთხილებული პიროვნება, რის შემდეგაც ამ 

ორგანიზაციამ უნდა ატეხოს განგაშის ზარი. მთლიანობაში მოთხრობა ნეიტრალურია ლგბტ-

ს მიმართ. ნეგატიური ტონი და ირონია იმ ადამიანების და ჯგუფების მიმართაა, რომლებიც 

ამ თემას საკუთარი ინტერესებისთვის იყენებენ. ამიტომაც გაშუქების ტონი შეფასდა როგორც 

ნეიტრალური. 

დამაკნინებელი და დისკრიმინაციული ენის გარდა, პრესაში დაფიქსირდა გეების მიმართ 

ძალადობის და სიცოცხლის მოსწრაფების სურვილის შემცველი განცხადებაც: 

ალია, 22.05.2012 
ინტერვიუ რეჟისორ გიგა ლორთქიფანიძესთან 

(აღნიშნული ინტერვიუ თავდაპირველად „ასავალ-დასავალში“ 
 დაიბეჭდა, რომელიც შემდგომ „ალიამ“ გადაბეჭდა.) 

“ამ პატარა საქართველოში ამდენი პედერასტი საიდან მოიყვანეს?”  
"ვერ ხედავთ, რომ ვიღუპებით, საქართველო ამ გეიაღლუმებს გაუძლებს? ამ 

პატარა საქარველოში ამდენი პედარასტი საიდან მოიყვანეს? ... 
ერთადერთი რაც ჰიტლერმა კარგი გააკეთა, ეს იყო - ასეთები გემით 

შორს გაიყვანა და ჩაძირა." 
 

ალია, 22.05.2012, N38 
ამონარიდები პოეტ რეზო ამაშუკელთან ინტერვიუდან 

(აღნიშნული ინტერვიუ თავდაპირველად „ასავალ-დასავალში“ 
 დაიბეჭდა, რომელიც შემდგომ „ალიამ“ გადაბეჭდა.) 

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

 

როგორც აღინიშნა,  „ასავალ-დასავალის“, „ალიასა“ და „კვირის ქრონიკის“ გარდა სხვა 

გამოცემებს პრაქტიკულად არ გამოუყენებიათ სიძლუვილის ენა. თუმცა დანარჩენ 
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გაზეთებშიც იყო რამდენიმე შემთხვევა, მაგალითად, „ვერსიაში“, სადაც 20 ივნისს (2011) 

გამოქვეყნდა სტატია სათაურით: “სექსუალური უმცირესობები სპორტში -  უკვე ურცხვად”: 

 

„ვერსია“, ჟურნალისტი გია ხომერიკი 
“ორმა  ცისფერმა ბავშვი  აიყვანა  და  როდესაც  ჰკითხეს,  

ბიჭია თუ გოგოო, - გაიზრდება, თავად გადაწყვიტოსო. სწორედ ამ ანეკდოტზე  
დამებადა ერთი ,,გენიალური''  კითხვა, როცა  ასეთი  დემოკრატიაა,  ხომ  არ  

სჯობდა,  არატრადიციული ორიენტაციის  სპორტსმენების  იმ  
სქესში  გადაყვანა,  რომელსაც ეტმასნებიან?  ეს  რომ  მოითხოვონ,  რა  

რეაქცია  ექნება  საერთაშორისო სპორტულ  ორგანიზაციებს?”  
 

ბიძინა ივანიშვილმა თავის პირველ პრესკონფერენციაზე რელიგიურ და სექსუალურ 

უმცირესობებთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. გასათვალისწინებელია, რომ 

სექსუალური უმცირესობების თემა იშვიათად ხდება პოლიტიკური განხილვის საგანი, 

თუმცა, აღნიშნული განცხადების მიმართ პრესის ინტერესი,  მხოლოდ პრესკონფერენციის 

ბეჭდური ვერსიის გამოქვეყნებით შემოიფარგლა და ისიც მხოლოდ ორი მედია საშუალების 

ფარგლებში.  

 „ვერსია“, 2.11.11 
ბიძინა ივანიშვილის პრესკონფერენციის სრული ვერსია: 

"რაც შეეხება მეორე კითხვას სექსუალური და რელიგიური უმცირესობების 
შესახებ, მე მიმაჩნია, რომ ისინი არიან ისეთივე წევრები 

ჩვენი საზოგადოების, როგორც ყველა დანარჩენი საქართველოს 
მოსახლეობა და დამოკიდებულება მათდამი იქნება 

ისეთივე, როგორც ყველასთან."  
 

ასევე პრესის ყურადღების მიღმა დარჩა ევროპარლამენტის რეზოლუცია, რომელიც 

სექსუალურ უმცირესობებთან მიმართებაში საქართველოს ხელისუფლების მისამართით 

გაკეთებულ რეკომენდაციეებს ეხებოდა.  აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით გაზეთ  

"კვირის ქრონიკასთან"  ინტერვიუში  "წმიდა გიორგის სადროშოს"  თავმჯდომარე მამა 

ელიზბარმა განცხადება გააკეთა,  რომელიც ევროკავშირსა და მის ინსტიტუციებს გეებისა და 

ლესბოსელების უფლებების დაცვის გამო “ქართული მართლმადიდებლობის მტრად" 

აცხადებს. 

აღსანიშნავია,  რომ მონიტორინგის პერდიოდში ტერმინების არასწორი გამოყენება თავად 

უმცირესობის წარმომადგენლების მხრიდანაც დაფიქსირდა.  

  
„პრაიმ-ტაიმი“,10.03.2011, „მაია მალე კაცი გახდება“, ინტერვიუ 

ტრანსსექსუალთან:  
ჟურნალისტის კითხვა: "მამაკაცთან სექსი გქონია?"  
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პასუხი: "გაგიჟდი? მე ცისფერი არა ვარ!!!"  
 

სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლების მხრიდან შეინიშნება თვითცენზურა და 

საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ საჯაროდ საუბრისგან თავშეკავება.  ამის 

მაგალითია  “პრაიმტაიმში”  გამოქვეყნებული ინტერვიუ ჯაბა ქარსელაძესთან,  სათაურით  

„შანზელიზეზე დაწყებული სიყვარულის ამბავი“, რომელსაც რესპოდენტის და მეორე 

მამაკაცის ფოტოები ახლავს თან. აღნიშნული სტატია რესპოდენტის სექსუალური 

ორიენტაციის შესახებაა, თუმცა ამ საკითხებზე საუბარი შეფარვით ხდება,  რადგან თავად 

რესპოდენტი გაურბის სიტყვის „გეი“-ს ხსენებას.  ინტერვიუში არცერთხელ არ არის 

გამოყენებული ეს ტერმინი.  

ასევე უნდა აღინიშნოს საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია 

თუშეთში გეი ტურისტების ცემის თაობაზე.  მიუხედავად იმისა,  რომ ინცინდენტის 

სანდოობა არ დასტურდება,  ქართულმა პრესამ ყოველგვარი სიძულვილის ენის გამოყენების 

გარეშე მოახდინა მოვლენის გაშუქება.   

დასკვნა 

15 თვიანი მონიტორინგის შემაჯამებელი შედეგების თანახმად, ქართული პრესა ყველაზე 

მეტ ინტერესს ეთნიკური და სექსუალური უმცირესობების მიმართ იჩენს, რელიგიური 

უმცირესობები კი ნაკლებად ექცევიან ქართული პრესის ინტერესის არეალში. 

მონიტორინგში ჩართული 12 გაზეთის ფურცლებზე ყველაზე ხშირად სომხები, თურქები, 

აფხაზები, აზერბაიჯანელები, გეები და იეჰოვას მოწმეები ხვდებოდნენ. 

ქართულ პრესაში უმცირესობების გაშუქების სიხშირე უმეტეს შემთხვევაში დაკავშირებული 

იყო ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ, კულტურულ და საზოგადოებრივ პროცესებთან. 

მონიტორინგის სხვადასხვა ეტაპზე ამის ნათელი დადასტურება იყო აზიზიეს მეჩეთის 

მშენებლობის საკითხი, თბილისში ორგანიზებული ლგბტ მარში, რობერტ სტურუას 

განცხადება, ბიძნა ივანიშილის პოლიტიკაში გამოჩენა. ეს უკანასკნელი მოვლენა საკმარისი 

აღმოჩნდა იმისათვის,  რომ ქართულ მედიას მოედუნებინა ყურადღება უმცირესობებისადმი. 

აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში ქართულმა პრესამ გაზეთის ფურცლები თითქმის 

სრულად დაუთმო ივანიშვილთან დაკავშირებულ პერიპეტიებს,  რამაც ასახვა ჰპოვა 

უმცირესობების თემების გაშუქების სიხშირეზე. ისეთი მედია საშუალებებიც კი, რომლებიც 

ყველაზე ხშირად ახდენენ ჰომოფობიური და ქსენოფობიური სტატიების ტირაჟირებას,  

ივანიშვილის გამოჩენის შემდეგ გაზეთის ფურცლებს თითქმის სრულად უთმობდნენ 

პოლიტიკურ პროცესებს.  
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თუმცა ეს მოვლენა გამონაკლისს წარმოადგენს, რადგან ქართულ საზოგადოებრივ სივრცეში 

მომხდარი ხმაურიანი პროცესები როგორც წესი, პირიქით, კატალიზატორის როლს 

ასრულებდა პრესაში უმცირესობების გაშუქების სიხშირეზე.  ასეთი იყო რეჟისორ რობერტ 

სტურუას მიერ გაკეთებული განცხადება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ეთნიკურ 

წარმომავლობასთან დაკავშირებით. აღნიშნულ განცხადებას განსაკუთრებული 

გამოხმაურება მოჰყვა გაზეთ "ასავალ-დასავალში", რომელმაც თითქმის ორი სრული ნომერი 

მიუძღვნა სააკაშვილის წარმომავლობას.  ასევე უნდა აღინიშნოს სომხეთის კათოლიკოს 

პატრიარქის გარეგინ II-ის ვიზიტი საქართველოში და საქართველოს პარლამენტის მიერ 

მიღებული კანონი რელიგიური გაერთიანებების შესახებ.  აღნიშნული მოვლენები დროში 

ერთმანეთს დაემთხვა, რამაც მომდევნო კვირის განმავლობაში თემის აქტუალიზება 

განაპირობა.  

12 გაზეთიდან მხოლოდ გამოცემები "ასავალ-დასავალი", "ალია" და "კვირის ქრონიკა" 

არღვევდნენ სისტემატიურად ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტებს და ახდენენ 

ქსენოფობიური და ჰომოფობიური განცხადებების გავრცელებას. 

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

დასავალი” ჟურნალისტები როგორც წესი,  თავადვე აფიქსირებენ ჰომოფობიურ და 

ქსენოფობიურ პოზიციებს და ინტერვიუების განმავლობაში კითხვის ფორმულირებით თუ 

უშუალო განცხადებებით ახდენენ სიძულვილის ენის ტირაჟირებას.  უნდა გამოიყოს სამი 

ჟურნალისტი,  რომლებიც სისტემატიურად ახდენენ ჰომოფობიური და ქსენოფობიური 

განცხადებების გავრცელებას:  ჯაბა ხუბუა, გელა ზედელაშვილი და დიტო ჩუბინიძე.  

ჟურნალისტებთან ერთად უნდა აღინიშნოს ის რესპონდენტებიც,  ვინც ყველაზე დიდი 

სიხშირით აკეთებენ ქსენოფობიური და ჰომოფობიურ განცხადებებს,  ესენი არიან:  ლელიკო 

ჯაფარიძე,  ელიზბარ ჯაველიძე,  გია ყრუაშვილი და რეზო ამაშუკელი. 

იმას რომ სიძულვილის ენის სისტემატიური გამოყენება სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილია, 

კარგად გამოხატავდა გაზეთ "ასავალ-დასავალის“  სტატია, რომელიც წარმოადგენდა პასუხს  

მონიტორინგის ჩამტარებელი ორგანიზაცია „ინტერნიუსი-საქართველოს” პირველი და 

მეორე კვარტალის შედეგებზე. მედია მონიტორინგის ანგარიშებში არსებული 

რეკომენდაციების გათვალისწინების ნაცვლად, გამოცემამ მორიგ ჯერზე მოახდინა 

ჰომოფობიური და ქსენოფობიური განცხადებების ტირაჟირება.   



31 

 

ამასთან, მონიტორინგის პერიოდში დაფიქსირდა შემთხვევები როდესაც რესპოდენტები თუ 

სტატიის ავტორები აღიარებდნენ, რომ სიძულვილის ენის გამოყენებას არა საკითხის თუ 

ტერმინის უცოდინარობით, არამედ სრულიად გააზრებულად ახდენდნენ და სხვადასხვა 

ორგანიზაციების შენიშვნებს ამ საკითხთან დაკავშირებით არ იზიარებდნენ. 

ქსენოფობიური განცხადებების ადრესატები უმეტეს შემთხვევაში საქართველოს 

პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლები იყვნენ, 

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

ქრონიკას” ფურცლებზე სისტემატიური ხასიათი ჰქონდა.  

ამასთან ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული პრესის ნაწილი არა მხოლოდ უშუალოდ 

ეთნიკური უმცირესობების მიმართ ახდენდა სიძულვილის ენის გამოყენებას, არამედ 

ზოგადად სომხეთის, თურქეთის, რუსეთის და აზერბაიჯანის ხელისუფლებაზე, საეკლესიო 

პირებსა თუ უბრალოდ სახელმწიფოზე საუბრისას, როგორც რესპონდენტების, ასევე 

ჟურნალისტების მხრიდან, რაც საზოგადოებაში ნეგატიური სტერეოტიპების გაძლიერებას 

უწყობენ ხელს.  

მონიტორინგის პერიოდში კიდევ ერთი ტენდენცია დაფიქსირდა. “ასავალ-დასავალში”, 

“ალიაში” და “კვირის ქრონიკაში” იშვიათად მაგრამ მაინც, ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლებთან ინტერვიუებიც იბეჭდებოდა, სადაც მონიტორინგის სუბიექტები 

ნეიტრალურ ტონში იყვნენ ხოლმე წარმოჩენილნი.  ყველა ეს რესპოდენტი როგორც წესი 

ყოველთვის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და პრეზიდენტის მიმართ ოპოზიციურად 

განწყობილ პირს წარმოადგენდა, რასაც ჟურნალისტი სტატიის შესავალშივე უსვამდა ხაზს. 

ასეთ შემთხვევებში ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური იდეოლოგია უპირატეს 

ფაქტორად იქცევა და სწონის უმცირესობების ჯგუფების მიმართ ამ გამოცემებში არსებულ 

ხშირ შემთხვევაში ქსენოფობიურ დამოკიდებულებას. 

მონიტორინგის 15 თვიან პერიოდში, ქართული ბეჭდური მედიის ერთი ნაწილი („ასავალ-

დასავალის“, „ალიას“ და „კვირის ქრონიკის“ სახით) აქტიურად განაგრძობდა “სომეხის” და 

„იეღოვას“ როგორც სალანძღავი და დამაკნინებელი ტერმინის გამოყენებას. მონიტორინგის 

პერიოდში აღნიშნულ სამ გამოცემაში ასევე ხშირად იყენებდნენ შემდეგ ტერმინებს: „დიდი 

თურქობა“, „ვან ბაიბურთი“, „მიკირტუმა“, „ტერტერა“, „პედერასტი“, „ერის 

გადამჯიშებლები“, „უცხო თესლი“, „ჩამოთესლებულები“, „თურქი დამპყრობლები“ და სხვა. 
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მედია საშუალებებში სექსუალური უმცირესობების მისამართით წარმოდგენილი 

ჰომოფობიური განცხადებები, როგორც წესი უკავშირდება: „ქვეყნის გარყვნას“, 

„ქართველების გადაგვარებას“ და „მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ ბრძოლას“. ყველაზე 

ხშირად გამოყენებული შეურაცხმყოფელი ტერმინია “პედერასტი”, რომელსაც არცთუ 

იშვიათად სექსუალური კონოტაციის გარეშე იყენებენ. ასევე მონიტორინგის პერიოდში 

არაერთხელ იქნა გამოყენებული ტერმინები: “მესაჯდომე”, “ჰომოსექსუალისტები”, 

“ლიბერასტები”, “მიშარასტი” და „ხურუშიანები“. 

ბიძინა ივანიშვილმა თავის პირველ პრესკონფერენციაზე რელიგიურ და სექსუალურ 

უმცირესობებთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. სექსუალური უმცირესობების თემა 

იშვიათად ხდება პოლიტიკური განხილვის საგანი, თუმცა, აღნიშნული განცხადების მიმართ 

პრესის ინტერესი, მხოლოდ პრესკონფერენციის ბეჭდური ვერსიის გამოქვეყნებით 

შემოიფარგლა და ისიც მხოლოდ რამდენიმე მედია საშუალებაში. ასევე პრესის ყურადღების 

მიღმა დარჩა ევროპარლამენტის რეზოლუცია, რომელიც სექსუალურ უმცირესობებთან 

მიმართებაში საქართველოს ხელისუფლების მისამართით გაკეთებულ რეკომენდაციეებს 

ეხებოდა.  აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით გაზეთ  "კვირის ქრონიკასთან"  ინტერვიუში  

"წმიდა გიორგის სადროშოს"  თავმჯდომარე მამა ელიზბარმა განცხადება გააკეთა,  რომელიც 

ევროკავშირსა და მის ინსტიტუციებს გეებისა და ლესბოსელების უფლებების დაცვის გამო 

“ქართული მართლმადიდებლობის მტრად" აცხადებს. 

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონალურ გამოცემებში უმცირესობების თემების გაშუქების 

ნაკლებობა გამოიკვეთა. ამასთან ამ სტატიების მეოთხედი საერთაშორისო ორგანიზაციების 

პროექტების ფარგლებში იყო დაფინანსებული. აღნიშნული პუბლიკაციები იმ იშვიათ 

შემთხვევებს წარმოადგენდა, როდესაც უმცირესობებთან დაკავშირებული თემის განხილვა 

ანალიტიკურ ჭრილში ხდებოდა. საერთო ჯამში, მონიტორინგის პერიოდში შესამჩნევი 

გახდა ანალიტიკური სტატიების ნაკლებობა.  

15 თვიანი მონიტორინგის შედეგები მიუთითებს ფაქტზე, რომ ქართულ პრესაში 

უმცირესობების მიმართ ჰომოფობიური და ქსენოფობიური დამოკიდებულების არაერთ 

გამოვლინებას აქვს ადგილი. ეს კი იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოში ჯერაც დგას 

შემწყნარებლობის და განსხვავებულობის მიღების პრობლემა.  
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