
 1 

რადიოების წინასაარჩევნო მონიტორინგი 

15 ივნისი - 15 ივლისი 

„ინტერნიუსი-საქართველო“, ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ 

დაფინანსებული პროექტის, „პროფესიონალური მედია არჩევნებისთვის", ფარგლებში 

ახორციელებს რადიოარხების მონიტორინგს. მონიტორინგი 15 ივნისს დაიწყო და 15 

ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. იგი მოიცავს 12 (+2) რადიომუწყებლის საღამოს 

საინფორმაციო გამოშვებების მონიტორინგს. ესენია: „რადიო 1“ (საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი), „იმედი“, „ფორტუნა“, „რადიო თავისუფლება“, „პალიტრა“, „პირველი რადიო“, 

„მწვანე ტალღა“, „ჰერეთი“, „ძველი ქალაქი“, „ათინათი“, „უცნობი“, „აფხაზეთის ხმა“, 

„მაესტრო“ და „აჭარა“. 

რადიოებმა "უცნობი“ (30 ივლისიდან) და „აფხაზეთის ხმა“ (12 ივლისიდან) საინფორმაციო 

გამოშვებების მომზადება გაურკვეველი დროით, სავარაუდოდ სექტემბრამდე, შეწყვიტეს. 

შესაბამისად, მონიტორინგის ფარგლებში რადიო "უცნობი“ „მაესტრომ“ ჩაანაცვლა, ხოლო 

„აფხაზეთის ხმას“ რადიო „აჭარა“ ჩაანაცვლებს. აღსანიშნავია, რომ 2012 წლის წინასააჩევნო 

მონიტორინგის დროს რადიომაუწყებლები საინფორმაციო გამოშვებებს უწყვეტ რეჟიმში 

ამზადებდნენ და მსგავსი შეფერხებები არ ყოფილა. 

საპრეზიდენტო კანდიდატებისთვის ცალკე დროის დათვლა მხოლოდ პირველი ივლისიდან 

დაიწყო, რადგან მანამდე არჩევნების თარიღი გამოცხადებული არ იყო და არც კანდიდატები 

იყვნენ ოფიციალურად დასახელებულები.  

რადიოარხების პირველი თვის მონიტორინგმა შემდეგი ძირითადი მიგნებები გამოავლინა: 

 რადიომაუწყებლების ახალი ამბები ხშირად იდენტური იყო: სიუჟეტებში თემები 

ერთნაირი კუთხით იყო განხილული და რესპონდენტების ერთიდაიგივე 

კომენტარები გვხვდებოდა;  

 რადიომაუწყებლების უმეტესობაზე არ მზადდებოდა სიუჟეტები, სადაც ჟურნალისტი 

დამოუკიდებლად "მიაგნებდა" პრობლემას და ამ საკითხის ირგვლივ 

პოლიტიკოსების, ექსპერტების ან დაინტერესებული მხარეების პოზიციებს 

გააშუქებდა; 
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 მონიტორინგის სუბიექტებს მიუკერძოებლად აშუქებდნენ: არ შეინიშნებოდა მათი 

აშკარად დადებითად ან უარყოფითად წარმოჩენის ტენდენცია;  

 აქტიურად შუქდებოდა მონიტორინგის სუბიექტების პრესკონფერენციები. თუმცა, 

საინფორმაციო გამოშვებებში პოლიტიკოსებს, ძირითადად, ოპონენტის განცხადების 

კომენტირებისას აშუქებდნენ და მათ ნაკლებად უწევდათ ჟურნალისტის კრიტიკულ 

კითხვებზე პასუხის გაცემა;  

 კოალიცია „ქართული ოცნებისა“ და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ გარდა, სხვა 

პოლიტიკური პარტიების საქმიანობა, თითქმის, არ გაშუქებულა;  

 რადიომაუწყებლების ნაწილი ნაკლებად აშუქებდა მონიტორინგის სუბიექტების 

პირდაპირ საუბარს;  

 საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა ხმით / მუსიკით 

მანიპულირების შემთხვევები; 

15 ივნისი - 15 ივლისის პერიოდში რადიოები დიდ დროს უთმობდნენ ქვეყანაში მიმდინარე 

პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას. განვლილი პერიოდის ძირითადი თემები იყო 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრთა დაკითხვები და დაკავებები. ასევე, 

მნიშნელოვანი დრო დაეთმო სამეგრელოში აღმოჩენილი მასალების (იარაღი, ფარული 

ჩანაწერები) საკითხის განხილვას. აღნიშნული თემის გაშუქებამ „ერთანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ უარყოფით ტონში გაშუქების მაჩვენებელი გაზარდა. შედარებით ნაკლები 

უარყოფითი ტონი დაუგროვდა კოალიცია „ქართულ ოცნებას“, ხოლო პრემიერ-მინისტრი და 

პარლამენტის თავჯდომარე რადიოების უმეტესობაზე უარყოფითად თითქმის არ 

გაშუქებულან.  

 

"რადიო 1 " (საზოგადოებრივი მაუწყებელი) 

„რადიო 1-მა“ მონიტორინგის სუბიექტებს 1 საათი და 57 წუთი დაუთმო. აქედან, ყველაზე 

მეტი დრო „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ დაეთმო (40 წთ), შემდეგ მოდის მთავრობა 30 

წუთით და კოალიცია „ქართული ოცნება“ 15 წუთით. 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ და პრეზიდენტი პოზიტიურ ტონში თითქმის არ 

გაშუქებულან, მაშინ როდესაც პრემიერ-მინისტრზე დათმობილი დროის 29% პოზიტიურად 
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ისაუბრეს. ამასთან, „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასა“ და პრეზიდენტს ნეგატიურ ტონში 

გაშუქების უფრო მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი ჰქონდათ, ვიდრე კოალიცია „ქართულ 

ოცნებას“ ან მთავრობას. აღსანიშნავია, რომ ტონების მსგავსი გადანაწილება ამა თუ იმ 

სუბიექტის მიკერძოებულად გაშუქების შედეგი არ არის და ეს უფრო ახალი ამბების 

თემატიკით იყო გამოწვეული. მაგალითად, სამეგრელოში აღმოჩენილ პირადი ცხოვრების 

ამსახველ, ღირსებისშემლახველ ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით რესპონდენტთა 

უმეტესობა წინა ხელისუფლებას ადანაშაულებდა. 

”რადიო 1-ის“ საინფორმაციო გამოშვებებში ჟურნალისტები თავად ციტირებდნენ 

რესპონდენტების განცხადებებს და პირდაპირ საუბარს დრო თითქმის არ დაეთმო.  ხოლო, 

ზოგჯერ, როდესაც პირდაპირი საუბარი ისმოდა, ჟურნალისტები რესპონდენტებს არ 

წარადგენდნენ, შესაბამისად, რთული იყო იმის გარკვევა თუ ვინ საუბრობდა. 

„რადიო 1-ის შემთხვევაში არ დაფიქსირებულა ისეთი ტიპის დარღევები, როგორიცაა 

დაუბალანსებლობა, ტენდენციური გაშუქება, მიკერძოებულობა ან ხმით / მუსიკით 

მანიპულირება. მხოლოდ ის შეიძლება ითქვას, რომ ჟურნალისტები ფაქტებს ზედაპირულად, 

დამატებითი ინფორმაციის მოძიების გარეშე აშუქებდნენ. მაგალითად, სიუჟეტებში 

მონიტორინგის სუბიექტები პასუხს სცემდნენ არა ჟურნალისტების კრიტიკულ კითხვებს, 

არამედ კომენტარებს აკეთებდნენ ოპონენტთა განცხადებებზე. 
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"პირველი რადიო" 

საანგარიშო პერიოდში „პირველმა რადიომ“ მონიტორინგის ყველაზე მეტი სუბიექტი 

გააშუქა. 12 სუბიეტს ჯამში 3 საათი და 41 წუთი დაეთმოთ. ამ დროის 40% „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“ შუქდებოდა, მომდევნო სუბიექტ  მთავრობას კი ორჯერ ნაკლები 

დრო დაეთმო (20%).  

აღსანიშნავია, რომ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ დათმობილი დროის 41% უარყოფით 

ტონში გაშუქდა, მაშინ როდესაც იგივე მაჩვენებელი მთავრობის შემთხვევაში 18%-ია, 

კოალიცია „ქართული ოცნების“ შემთხვევაში კი - 12%. მიუხედავად იმისა, რომ 

ჟურნალისტების სუბიექტური დამოკიდებულება არ ჩანდა, ტონების არათანაბარი 

გადანაწილება და თვისებრივი კვლევის შედეგები არასაკმარისი ბალანსის შესახებ 

მიუთითებს. მაგალითად, 24 ივნისის გამოშვებაში ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ვანო 

მერაბიშვილის შესახებ ვრცელი სიუჟეტი მომზადდა, სადაც არც მერაბიშვილის, არც მისი 

გუნდის და მხარდამჭერების პოზიცია არ გაშუქებულა.  
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ისევე როგორც სხვა რადიოარხების შემთხვევაში, აქაც პრობლემად რჩება ის, რომ 

ჟურნალისტები ნაკლებად სვამდნენ სიღრმისეულ კითხვებს და ძირითადად 

პრესკონფერენციებზე მიღებული ზედაპირული ინფორმაციის გაშუქებით 

შემოიფარგლებოდნენ.  

100

86

88

76

81

58

12

12

17

18

41ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 1:30:10

მთავრობა 0:44:02

პრემიერ-მინისტრი 0:24:47

კოალიცია ქართული ოცნება 0:22:24

პრეზიდენტი 0:18:16

პარლამენტის თავმჯდომარე 0:06:53

გიორგი მარგველაშვილი 0:03:24

ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა 0:02:35

ერთიანი საქართველოსთვის 0:02:25

შალვა ნათელაშვილი 0:02:14

ქართული დასი 0:01:25

გიორგი თარგამაძე 0:01:21

დადე ბითი ნე იტრალური უარყ ოფითი

პირველ რადიოზე სუბიექტებისთვის დათმობილი დრო

ტონის მიხედვით (%)

 

 

რადიო "პალიტრა" 

რადიო "პალიტრის“ ეთერში მონიტორინგის სუბიექტებს  4 სთ და 15 წთ დაეთმო. ყველაზე 

მეტი დრო შუქდებოდა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ (32%), შემდეგ მოდის მთავრობა 

20%-ით, ხოლო პრემიერ-მინისტრისა და პრეზიდენტის გაშუქება თანაბარია (15-15%). 

„ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ ნეგატიურ ტონში დროის 45% დაეთმო,  37%-ით მას 

პრეზიდენტი მოჰყვება. აღსანიშნავია, რომ კოალიცია „ქართულ ოცნებას“, მთავრობას და 

პრემიერს პირდაპირი საუბრის უფრო მაღალი მაჩვენებელი აქვს, ვიდრე პრეზიდენტს და მის 

გუნდს.  მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტები სუბიექტურ შეფასებებს არ აკეთებდნენ, 

რაოდენობრივი მონაცემები ხაზს უსვამს არასაკმარისი ბალანსის პრობლემას: სიუჟეტებში 

გაჟღერებული იყო „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ პოზიციაც, თუმცა მმართველი 

გუნდის შეფასებების წილი მაინც გაცილებით მაღალი იყო.  
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რადიო "მწვანე ტალღა" 

„მწვანე ტალღის“ მიერ საანგარიშო პერიოდში გადაცემული ინფორმაციიდან მონიტორინგის 

სუბიექტებს 2 საათი და 44 წუთი დაეთმოთ. დროის უდიდესი ნაწილი (33%) „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“ შუქდებოდა, შემდეგ მოდიან მთავრობა (20%) და პრემიერ-

მინისტრი (19%). 

„ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ უარყოფით ტონში გაშუქების მაჩვენებელი თითქმის 

ორჯერ მეტი დაუგროვდა (45%), ვიდრე კოალიცია „ქართულ ოცნებას“ (23%). ამასთან, 

მმართველ გუნდს დროის 34% პირდაპირი საუბრისთვის დაეთმო, „ერთიან ნაციონალურ 

მოძრაობას“ კი - 20%. აღნიშნული მონაცემები ცხადყოფს, რომ „მწვანე ტალღა“ მმართველი 

გუნდის პოზიციას უფრო მეტად აშუქებდა; თუმცა, ჟურნალისტების ტექსტი არცერთი 

სუბიექტის მიმართ აშკარად პოზიტიურ ან ნეგატიურ დამოკიდებულებას არ ავლენდა.  
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აღსანიშნავია ისიც, რომ ჟურნალისტები პოლიტიკოსების პოზიციას ძირითადად ოპონენტთა 

განცხადებების კომენტირებისას აშუქებდნენ და თვითონ კრიტიკულ კითხვებს ნაკლებად 

სვამდნენ.  

 

 

"რადიო თავისუფლება" 

„რადიო თავისუფლების“ ეთერში მონიტორინგის სუბიექტებს 3 საათი და 29 წუთი 

დაეთმოთ. ჟურნალისტები საქართველოში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებს 

ეხმაურებოდნენ და ანალიტიკურ სიუჟეტებს ამზადებდნენ: სვამდნენ კრიტიკულ კითხვებს, 

აშუქებდნენ ექსპერტთა კომენტარებსა და მონიტორინგის სუბიექტების როგორც პირდაპირ, 

ასევე ირიბ საუბარს. აღსანიშნავია, რომ მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია გამყარებული 

იყო ფაქტებითა და წინაისტორიით, რაც საკითხის ირგვლივ უფრო სრულყოფილ სურათს 

ქმნიდა. ახალი ამბების სიღრმისეული და კრიტიკული გაშუქება აისახა ტონთა სიჭრელეშიც: 

როგორც მმართველ გუნდს, ასევე „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ დრო სამივე ტონში 

(დადებითი, ნეიტრალური და ნეგატიური) დაეთმო. 
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აღსანიშნავია, რომ პრემიერ-მინისტრის მიმართ დაგროვილი პოზიტიური გაშუქების 

მაჩვენებელი (40%) 3 ივლისს ბიძინა ივანიშვილის მედიასთან გამართულ შეხვედრას 

უკავშირდება, სადაც პრემიერი დადებით კონტექსტში იყო წარმოდგენილი. 

ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ვანო მერაბიშვილის დაკავებისა და მისთვის სანდრო 

გვირგვლიანის საკითხთან დაკავშირებით ბრალის დამძიმების საკითხის ხშირად გაშუქებამ 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ უარყოფითი ტონის მაჩვენებელი 43%-მდე გაზარდა.  

 

 

რადიო"უცნობი" 

რადიო „უცნობმა“ მონიტორინგის სუბიექტებს 38 წუთი დაუთმო. მთლიანობაში, მიმდინარე 

მოვლენებს არხი მშრალად და ზედაპირულად აშუქებდა. საინფორმაციო გამოშვებებში 

საერთოდ არ იყო წარმოდგენილი მონიტორინგისთვის საინტერესო სუბიეტების პირდაპირი 

საუბარი, რაც ართულებდა ფაქტისა და მოსაზრების ერთმანეთისგან გამიჯვნას. 

რადიო „უცნობმა“ 30 ივნისს დროებით შეაჩერა საინფორმაციო გამოშვება. ამ ეტაპზე, 

მონიტორინგის მასალის სიმცირიდან გამომდინარე, გამოვლენილ ტენდენციებზე, ბალანსსა 

და მიუკერძოებლობაზე საუბარი რთულია. 
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რადიო "მაესტრო" 

რადიო „მაესტროს“ მონიტორინგი 2 ივლისიდან დაიწყო (მას შემდეგ, რაც რადიო „უცნობმა“ 

საინფორმაციო გამოშვების მომზადება შეწყვიტა). „მაესტრომ“ მონიტორინგის სუბიექტებს 1 

საათი და 45 წუთი დაუთმო. ამ დროის უმეტესი ნაწილი მთავრობა (32%) გააშუქეს; შემდეგ 

მოდის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" (22%) და პრემერ-მინისტრი (18%). ტონი 

ძირითადად ნეიტრალური იყო.  

ჟურნალისტები სუბიექტური შეფასებების გარეშე წარმოაჩენდენ, როგორც ოპოზიციის, ასევე 

მმართველი გუნდის პოზიციებს. თუმცა, ახალი ამბები მაინც მშრალი და ზედაპირული იყო, 

რადგან ნაკლებად მზადდებოდა  ანალიტიკური სიუჟეტები და ჟურნალისტები იშვიათად 

სვამდნენ კრიტიკულ კითხვებს. 

აღსანიშნავია, რომ დაფიქსირდა აშკარად დაუბალანსებელი სიუჟეტის შემთხვევაც:  8 

ივლისის გამოშვებაში დანაშაულთა კლების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 

გავრცელებული ინფორმაცია ცალმხრივად და ზედაპირულად გააშუქეს.  გადაცემის წამყვანი 

დაახლოებით 4 წუთის განმავლობაში სამინისტროს მოწოდებულ ინფორმაციას ოპოზიციისა 
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თუ ექსპერტების კომენტარების გარეშე კითხულობდა, რაც მთავრობას აშკარად 

პოზიტიურად წარმოაჩენდა. 

 

 

რადიო „ფორტუნა“ 

15 ივნისიდან 15 ივლისამდე რადიო „ფორტუნას“ ეთერში მონიტორინგის სუბიექტებს 1 

საათი და 25 წუთი დაეთმოთ. ამ დროის 36% მთავრობა გაშუქდა, 27% - „ერთიან 

ნაციონალურ მოძრაობა“, მას მოსდევს პრემერ-მინისტრი 12%-ით და პრეზიდენტი 11%-ით.  

მიუხედავად იმისა, რომ საინფორმაციო გამოშვების წამყვანები სუბიექტურ შეფასებებს არ 

აკეთებდნენ, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ დათმობილი დროის 52% მაინც უარყოფით 

ტონში გაშუქდა, რადგან ჟურნალისტები მმართველი გუნდის პოზიციებს  უფრო 

აშუქებდნენ. 

შეიძლება ითქვას, რომ რადიო „ფორტუნას“ მონიტორინგის შედეგები მნიშვნელოვნად არ 

განსხვავდება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის შედეგებისგან. 

საინფორმაციო გამოშვება კვლავაც 5 წუთიანი იყო, საინფორმაციოს წამყვანები ციტირებდნენ 

რესპონდენტთა კომენტარებს და მონიტორინგის სუბიექტების პირდაპირი საუბარი არ 
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გაშუქებულა. ამასთან, ჟურნალისტები დღის მთავარ თემებთან დაკავშირებით ფაქტებს 

მოკლედ, ანალიზისა და კრიტიკული კითხვების დასმის გარეშე გადმოსცემდნენ. 

 

 

რადიო „იმედი“ 

რადიო „იმედმა” მონიტორინგის სუბიექტებს 4 საათი და 5 წუთი დაუთმო. ჯამში „ერთიან 

ნაციონალურ მოძრაობასა“ და პრეზიდენტს დაახლოებით იგივე დრო დაეთმო, რაც 

კოალიცია „ქართულ ოცნებასა“ და მთავრობას.  

მცირედი განსხვავებები გამოვლინდა ტონის მიხედვით: მმართველ გუნდს და მთავრობას 

ნეგატიურ ტონში გაშუქების შედარებით ნაკლები მაჩვენებელი აქვთ, ვიდრე „ერთიან 

ნაციონალურ მოძრაობასა“ და პრეზიდენტს. თუმცა, კვლევის თვისებრივმა ნაწილმა აჩვენა, 

რომ რადიომაუწყებელი მიკერძოებულად და ტენდენციურად არც ერთ სუბიექტს არ 

აშუქებდა.  

რადიო „იმედის“ ეთერში სუბიექტებს დრო დაეთმოთ, როგორც პირდაპირი, ასევე ირიბი 

საუბრისას. ჟურნალისტები არ მანიპულირებდნენ ხმით / მუსიკით, არ გამოთქვამდნენ 

სუბიექტურ შეფასებებს, თუმცა ფაქტებს, მაინც, ზედაპირულად გადმოსცემდნენ. ამ 

შემთხვევაშიც სიუჟეტები, ძირითადად პოლიტიკოსთა განცხადებებისა თუ ბრიფინგებზე 

გამოთქმული მოსაზრებების გაშუქებით შემოიფარგლებოდა. როგორც უმეტესი 
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რადიომაუწყებლის შემთხვევაში, აქაც ჟურნალისტები თითქმის არ იჩენდნენ ინიციატივას, 

რომ თავად "აღმოეჩინათ" პრობლემა და ეცადათ ამ საკითხის ირგვლივ მეტი ინფორმაციის 

მიღება. 

 

 

რადიო „აფხაზეთის ხმა“ 

საანაგარიშო პერიოდის ბოლოს, 12 ივლისიდან, რადიო „აფხაზეთის ხმამ“ საინფორმაციო 

გამოშვებების მომზადება შეწყვიტა. მანამდე მონიტორინგის სუბიექტები აქტიურად 

შუქდებოდნენ და ჯამში მათ 3 საათი და 14 წუთი დაეთმოთ. ძირითადად „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“, პრეზიდენტი, კოალიცია „ქართული ოცნება“ და პრემერ-

მინისტრი გაშუქდნენ. რადიო „აფხაზეთის ხმა“ ჩამოთვლილი სუბიექტების აქტივობებს 

აშუქებდა, როგორც პირდაპირი, ასევე ირიბი საუბრით. ამასთან ოპოზიციასა და მმართველ 

გუნდს დრო დაახლოებით ერთნაირად დაეთმოთ და მნიშვნელოვანი განსხვავებები არც 

ტონის მიხედვით დაფიქსირებულა. რაოდენობრივ მონაცემებთან ერთად, თვისებრივი 

მონაცემებიც უჩვენებს, რომ ახალი ამბები დაბალანსებულია და ჟურნალისტები ფაქტებს 

მიუკერძოებლად აშუქებენ. თუმცა, აქაც ნაკლებად მზადდებოდა სიუჟეტები, სადაც 
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ჟურნალისტები კრიტიკულ კითხვებს სვამდნენ და ოფიციალურ პირებს პასუხის გაცემას 

სთხოვდნენ. 

 

 

რადიო "ათინათი" (ქ. ზუგდიდი)  

რადიო „ათინათი“ თავის მცირე საინფორმაციო ეთერს (საანგარიშო პერიოდში სუბიექტები 

მხოლოდ 24 წუთის განმავლობაში გაშუქდნენ) უთმობდა, როგორც ქვეყნის, ასევე 

რეგიონული ახალი ამბების გაშუქებას. სუბიექტებიდან მთავრობას და „ერთიან ნაციონალურ 

მოძრაობას“ თითქმის თანაბრი დრო დაეთმოთ (32% და 31%). რაც შეეხება გაშუქების ტონს, 

მთავრობაზე ისაუბრეს როგორც დადებითად (11%), ასევე ნეიტრალურად (66%) და 

ნეგატიურად (23%); „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ და კოალიცია „ქართული ოცნება“ კი 

მხოლოდ ნეიტრალურ და ნეგატიურ ტონში გაშუქდნენ. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ 

კოალიცია „ქართულ ოცნებას“ დროის 70% უარყოფით კონტექსტში დაეთმო. ამის ერთ-ერთი 

მიზეზი ადგილობრივ თვითმმართველობაში განვითარებული პროცესები იყო: კოალიციის 

წარმომადგენლებს ბრალს სდებდნენ „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან“ კავშირში, რაც 

მმართველ გუნდს ნეგატიურ კონტექსტში წარმოაჩენდა. რადიომ წუთზე მეტი დრო 
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მონიტორინგის მხოლოდ ოთხ სუბიექტს დაუთმო და ეს სუბიექტები, ფაქტობრივად, 

მხოლოდ ირიბად გაშუქდნენ. აღსანიშნავია, რომ „ათინათის“ ჟურნალისტები სუბიექტურ 

შეფასებებს არ აკეთებდნენ. ამასთან, მეტ-ნაკლებად ცდილობდნენ სოციალური თემების 

გაშუქებას და კრიტიკული კითხვების დასმას. მაგალითად, 12 ივლისის საინფორმაციო 

გამოშვებაში გასულ სიუჟეტში ჟურნალისტმა დამოუკიდებლად გამოავლინა სოციალური 

პრობლემა და ამასთან დაკავშირებით ოფიციალური პირებისგან პასუხის მიღებასაც შეეცადა. 

  

 

რადიო"ძველი ქალაქი" (ქ. ქუთაისი) 

რადიო „ძველი ქალაქი“ მნიშვნელოვან დროს უთმობდა რეგიონში განვითარებულ 

მოვლენებს. არხმა მონიტორინგის სუბიექტებს ჯამში 45 წუთი დაუთმო. აქედან, ყველაზე 

მეტი დრო „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ დაეთმო (21%), შემდეგ მოდის მთავრობა (21%) 

და პრემიერ-მინისტრი (15%). მონიტორინგის სუბიექტები უმეტესად ნეიტრალურ ტონში 

გაშუქდნენ და  ნაკლები დრო დაეთმო მათ პირდაპირ საუბარს. არ დაფიქსირებულა 

ჟურნალიტის მხრიდან მიკერძოებული გაშუქების ფაქტები. თუმცა, რადიო ახალ ამბებს 

მშრალად და ზედაპირულად გადმოსცემდა: ჟურნალისტები ნაკლებად სვამდნენ კრიტიკულ 

კითხვებს და არ ამზადებდნენ ანალიტიკურ სიუჟეტებს. 
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რადიო"ჰერეთი" (ქ. ლაგოდეხი) 

რადიო „ჰერეთი“ რეგიონსა და ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს  აქტიურად აშუქებდა. 

მონიტორინგის სუბიექტებს 1 საათი და 38 წუთი დაეთმო. მათ შორის აქცენტი „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ (როგორც ყოფილი სახელისუფლებო გუნდის) საქმიანობაზე 

გაკეთდა. საანგარიშო პერიოდის მანძილზე განვითარებულმა მოვლენებმა კი მათ მიმართ 

უარყოფითი ტონის ზრდა გამოიწვია (45%), რაც ძირითადად სამეგრელოში აღმოჩენილ 

მასალებს და პარტიის წევრთათვის ბრალის წაყენებას უკავშირდებოდა.  

ჟურნალისტები მოვლენებს დაბალანსებულად აშუქებდნენ, თანაბრად კრიტიკულები იყვნენ 

ადგილობრივ თვითმმართველობაში შემავალი კოალიცია „ქართული ოცნებისა“ და 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლების მიმართ. 

გამოშვებებში გვხვდებოდა მონიტორინგის სუბიექტების პირდაპირი საუბარი და 

ჟურნელისტების ჩართვები მოვლენათა ეპიცენტრიდან. მნიშვნელოვანი დრო სოციალური 

საკითხების გაშუქებასაც ეთმობოდა.   
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დასკვნა 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში (15 ივნისი - 15 ივლისი) რადიოარხების საღამოს  

საინფორმაციო გამოშვებებში პოლიტიკური მოვლენები აქტიურად შუქდებოდა, თუმცა 

"წინასაარჩევნო ტემპერატურა" ჯერ კიდევ არ იყო მაღალი, რადგან პრეზიდენტობის 

კანდიდატები წინასაარჩევნო კამპანიაში აქტიურად არ ჩაბმულან. თუმცა, მას შემდეგ, რაც 

არჩევნების თარიღი გამოცხადდა შედარებით გაიზარდა მათი გაშუქება. 1 ივლისიდან 

რადიომაუწყებლების ნაწილმა მცირედი დრო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასაც დაუთმო.  

აღსანიშნავია, რომ რადიომაუწყებლების უმეტესობა ინფორმაციას მიუკერძოებლად და 

დაბალანსებულად გადმოსცემდა. მთავარ პრობლემად კი ანალიტიკას მოკლებული 

სიუჟეტები გამოიკვეთა, სადაც ჟურნალისტები კრიტიკულ კითხვებს ნაკლებად სვამდნენ და 

ძირითადად ბრიფინგებზე გაჟღერებული ინფორმაციის გამავრცელებლის როლში 

გვევლინებოდნენ. ამასთან, ჟურნალისტები ინიციატივასაც ნაკლებად იჩენდნენ: თვითონ 

იშვიათად "პოულობდნენ" პრობლემას, რომლის ირგვლივაც თემის გაშლას და ოფიციალური 

პირებისგან პასუხის გაცემას მოითხოვდნენ. ამაზე ის ფაქტიც მიუთითებს, რომ „რადიო 

თავისუფლებისა“ და რეგიონული რადიომაუწყებლების გარდა, სოციალურ თემებზე 

სიუჟეტები თითქმის არ მზადდებოდა. პრობლემად რჩება ისიც, რომ რადიოების ნაწილზე 

საინფორმაციო გამოშვებების წამყვანები რესპონდენტების კომენტარებს მხოლოდ 
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ციტირებდნენ და მონიტორინგის სუბიექტების ხმა (პირდაპირი საუბარი) არ ისმოდა. 

ჟურნალისტები სუბიექტურ შეფასებებს არ აკეთებდნენ და არც ხმით / მუსიკით 

მანიპულაციის შემთხვევები დაფიქსირებულა.  


