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მოკლე შინაარსი 
 
ულტრამემარჯვენეთა ბოლოდროინდელი მობილიზაცია მთელ მსოფლოში, მათ შორის, 
საქართველოში, ბუნებრივია, იპყრობს მედიის ყურადღებას. მართალია, მედიისა და 
ულტრამემარჯვენეების ურთიერთდამოკიდებულება ნაკლებად გამოკვლეულია, მაგრამ 
სხვა ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ მედიას შეიძლება გავლენა ჰქონდეს 
ულტრამემარჯვენეობის მოთხოვნასა და მიწოდებაზე, ანუ როგორც საზოგადოებრივ 
აზრზე, ისე - ულტრამემარჯვენე აქტორების კონსოლიდაციაზე. წინამდებარე პოლიტიკის 
დოკუმენტი განიხილავს ქართული მედიის შესაძლო როლს ულტრამემარჯვენეთა 
მობილიზაციის კონტექსტში  და გასცემს რეკომენდაციებს მედიისა და სამოქალაქო 
ორგანიზაციებისათვის. 
 
საკვანძო სიტყვები: ულტრამემარჯვენეობა, მედიის გავლენა, საპროტესტო აქციები, მედია 
ფრეიმინგი, დღის წესრიგის დადგენა, ვალიდაცია, მომენტუმი, ლეგიტიმაცია. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



შესავალი 

 
ახლახანს გამოქვეყნებულ წიგნში ,,ულტრამემარჯვენეობა 1  დღეს“, კას მუდე, 
ულტრამემარჯვენეობის საკითხების ერთ-ერთი წამყვანი მკვლევარი, აღწერს 
ულტრამემარჯვენე დემონსტრაციის ტიპიურ მაგალითს ევროპაში: 
 

[დემონსტრაცია] ტარდება პროვინციულ ქალაქში, მას ესწრება რამდენიმე ათეული 
აქტივისტი, რომელთა უმეტესობა 15-დან 40 წლამდე ასაკის თეთრკანიანი კაცია. მათ 
გარს ახვევია მინიმუმ ამდენივე პოლიციელი (ან სპერაზმელი), კიდევ უფრო მეტი 
ჟურნალისტი და რეპორტიორი. აქვე არიან აქციის მონაწილეთა რაოდენობაზე მინიმუმ 
ორჯერ მეტი საპასუხოდ მოწყობილი ,,ანტი-ფაშისტური“ აქციის მონაწილეები. 
ულტრამემარჯვენეების დემონსტრაციებს, შესაძლოა, მეტი მხარდამჭერი და საპასუხო 
აქციის ნაკლები მონაწილე ესწრებოდეს, თუმცა ამგვარი აქციები მაინც საგრძნობლად 
იშვიათი და მცირემასშტაბიანია, განსაკუთრებით  იმ აჟიოტაჟის გათვალისწინებით, 
რომელსაც მათ ირგვლივ მედია ტეხს.2 

 
მუდე აქცენტს ძირითადად დასავლეთ ევროპაში გამართულ დემონსტრაციებზე აკეთებს, 
მაგრამ საქართველოში ჩატარებული მსგავსი ღონისძიებებიც მის მიერ აღწერილ 
ტენდენციებს მიჰყვება და შედარებით მცირე რაოდენობის აქციის მონაწილეებს, 
კონტრაქციის მონაწილეებსა და ჟურნალისტების არმიას აერთიანებს. 2014-2018 წლებში 
ქართველი მემარჯვენე ექსტრემისტების მიერ ორგანიზებული 66 საპროტეტო აქციიდან3 
დაახლოებით ნახევარში მონაწილეობას 50 პირზე ნაკლები იღებდა (ძირითადად 5-25 
ადამიანი), თუმცა, ძირითადი მედიასაშუალებების ყურადღების ცენტრში მხოლოდ 9 
აქცია არ მოხვდა. დანარჩენი ფართოდ გააშუქეს როგორც ონლინ მედია საშუალებებმა, ისე 
- მთავარმა სატელევიზიო არხებმა და გაზეთებმა.  
 
ულტრამემარჯვენე ჯგუფებისადმი მედიის გაზვიადებული ყურადღების 
ბოლოდროინდელი მაგალითია ფილმ ,,And then We Danced-ის‘’ პრემიერა თბილისში, 
რომელსაც ქართველი ულტრამემარჯვენეების მხრიდან მძაფრი რეაქცია იმის გამო მოჰყვა, 
რომ ფილმი ორი კაცის სასიყვარულო ისტორიას ეხებოდა.4 დღის ამბების მთავარი გმირი 
კონსერვატორი  ქართველი მილიონერი, ლევან ვასაძე გახდა, რომელიც პროტესტის 
გამოსახატად თბილისის ცენტრში რამდენიმე მხარდამჭერთან ერთად გამოვიდა და 

1 ქართულ ენაში ზუსტი ტერმინის არარსებობის გამო, ტერმინი far right (პირდაპირი მნიშვნელობით 
„უკიდურესი მემარჯვენე“), რომელიც მოიცავს ექსტრემალურ და რადიკალურ მიმართულებებს, 
ითარგმნება, როგორც „ულტრამემარჯვენე“. ეს მოიცავს სხვადასხვა ტიპის აქტორებს, პოლიტიკური 
პარტიებისა და სუბკულტურული ჯგუფების ჩათვლით, რომლებიც უფრო ფართო სოციალურ 
მოძრაობას მიეკუთვნებიან. ტერმინის დამატებითი განმარტებისთვის იხ. Mudde, C. 2019. The Far 
Right Today. Polity Press. 
2 Mudde, C. 2019. The Far Right Today. Polity Press. გვ.41 
3 Gelashvili, T. 2019a. “Georgian Pride World Wide:” Extreme Right Mobilization in Georgia, 2014-2018 
(Master's thesis). 
4 Gray, C. 2019. “When a Film Shows Gay Romance in Georgia, Going to See It Is a Risk.” The New York Times. 
მოპოვებულია: https://www.nytimes.com/2019/12/06/ 
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https://www.nytimes.com/2019/12/06/movies/and-then-we-danced-georgia-protests.html


ჟურნალისტების დიდი ჯგუფის შეკრებაც მოახერხა.5 შედეგად, ეს მცირე დემონსტრაცია 
მალევე ქვეყნის ახალი ამბების მთავარ თემად იქცა.  
 
ბევრმა ჟუნალისტმა აქციის წევრები პირდაპირ ეთერში ჩართო და მათი სამომავლო 
გეგმებით დაინტერესდა. დემონსტრანტები ამ კითხვებისათვის მზად არ იყვნენ და 
არაორგანიზებულობის კომპენსაციისათვის, ბევრმა მათგანმა ამბიციური განცხადებები 
გააკეთა. მაგალითად, აქციის ერთ-ერთმა წევრმა განაცხადა, რომ კინოთეატრში შევიდოდა 
და ფილმს ,,შტეფსელიდან გამორთავდა“. 6ვიდეოები სოციალურ მედიაში ვირუსულად 
გავრცელდა, რამაც დემონსტრანტები უფრო ხილვადი გახადა. ამას კი, ნებით თუ 
უნებლიეთ, მათი გზავნილების უფრო ფართოდ გავრცელება მოჰყვა. რამდენიმე მედია 
გამოცემამ, მაგალითად, „Open Caucasus Media-მ“ პირდაპირი ჩართვისგან თავი შეიკავა და 
მეორე დღეს შემაჯამებელი სტატიით შემოიფარგლა. 7  თუმცა, მათი პასუხისმგებლიანი 
გაშუქება, სამწუხაროდ, სხვა მედიასაშუალებების დაუსრულებელმა პირდაპირმა 
ჩართვებმა გადაფარა; შედეგად, შესაძლო მცირერიცხოვანი აქცია მალევე გადაიზარდა 
ბოლო წლებში საქართველოში ჩატარებულ ერთ-ერთ ყველაზე ფართომასშტაბიან 
დემონსტრაციაში. 
 
რა თქმა უნდა, ძალადობრივი აქციის მხოლოდ და მხოლოდ მედიაზე გადაბრალება 
გაზვიადებული იქნება. როგორც სხვა სოციალური მოვლენების შემთხვევაში, მედიასა8 და 
ულტრამემარჯვენეებს შორის პირდაპირი მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების  დამყარება 
რთულია. თუმცა, სხვა ქვეყნების მაგალითებიდან ჩანს, რომ მედიას შეიძლება გავლენა 
ჰქონდეს როგორც ულტრამემარჯვენე მოძრაობის მოთხოვნაზე, ისე მის მიწოდებაზე. ამ 
კონტექსტში ,,მოთხოვნაში“ ულტრამემარჯვენე იდეებისა და ჯგუფების მხარდაჭერა 
იგულისხმება, ხოლო ,,მიწოდებაში“ - ულტრამემარჯვენე აქტორების კონსოლიდაცია. 
შესაბამისად, წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანი იმ ფაქტორების 
მნიშვნელობის დაკნინება არ არის, რომლებიც მედიაზე არაა დამოკიდებული. მისი 
მიზანია, გამოიკვლიოს, როგორ გადმოიცემა ეს ფაქტორები მედიის მეშვეობით. 
 

 
 

5 დათო ფარულავა. 8 ნოემბერი 2019. Facebook. მოპოვებულია: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221121835934993  
6 On.ge. 8 November 2019. მოპოვებულია:  
https://www.facebook.com/news.on.ge/videos/1451058611727613/ 
7 Open Caucasus Media. 2019. “Homophobic protesters attack filmgoers at Georgian film premiere.” 
მოპოვებულია:  https://oc-media.org/homophobic-protesters-attack-filmgoers-at-georgian-film-premiere/ 
8 როგორც მუდე (2019) აღნიშნავს ,,მედია მრავლობით რიცხვში უფრო უნდა აღვიქვათ, ვიდრე 
მხოლობითში, გამომდინარე იქიდან, რომ ის აერთიანებს ადამიანებისა და ინსტიტუტების ფართო 
სპექტრს, რომლებიც ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული მიზნებისა და იდეოლოგიების 
მატარებლები არიან“. თუმცა, ამ დოკუმენტის მიზნებისთვის, „მედია“ განიხილება, როგორც 
სოციალურ და პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილე ერთი მრავალკომპონენტიანი აქტორი.  

4 

                                                 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221121835934993&set=pb.1217076037.-2207520000..&type=3&theater
https://www.facebook.com/news.on.ge/videos/1451058611727613/
https://oc-media.org/homophobic-protesters-attack-filmgoers-at-georgian-film-premiere/


რატომ არის მედიაგაშუქება მნიშვნელოვანი? 

 
როგორც სოციოლოგი რუდ კუპმანსი წერს, ,,ადამიანების უმეტესობა პოლიტიკის შესახებ 
ყველაფერს მედიით იგებს“.9 უმრავლესობას პირადად არასდროს მიუღია მონაწილეობა 
პოლიტიკურ მოვლენებში, არ შეხვედრია პოლიტიკოსებს, რომლებიც წარმოადგენენ10 და 
საფუძვლიანად არ იცნობს პოლიტიკურ პროცესებს. ამ კონტექსტში მედია 
უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს როგორც საზოგადოების ინფორმირების, ისე 
პოლიტიკური აქტორების მიერ საკუთარი იდეების ფართო მასებისთვის გაცნობის 
კუთხით.  
 
ღონისძიებები, რომლებიც მედის ყურადღებას ვერ იპყრობს, ,,არარსებულ 
ღონისძიებებად“ მიიჩნევა. ასეთი ღონისძიება საჯაროდაც რომ იმართებოდეს, ,,უფრო 
მნიშვნელოვანია არა ადგილზე მყოფი ხალხი, არამედ ფართო საზოგადოება, რომელიც 
სახლში ზის და უყურებს ან კითხულობს მის გაშუქებას მედიაში“. 11  შესაბამისად, 
საპროტესტო აქციის შედეგები უფრო ნაკლებადაა განპირობებული იმით, თუ როგორ 
ტარდება თავად აქცია და მეტად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად მიიპყრო მან 
მედიის ყურადღება და როგორ გაშუქდა როგორც საზოგადოების, ისე  ხელისუფლების 
თვალში.12 კვლავ ფილმ  And Then We Danced-ის პრემიერას თუ დავუბრუნდებთ, აქციის 
მონაწილეთა თავდაპირველი, მცირე რაოდენობა ნაკლებად მნიშვნელოვანი გამოდგა და 
პროცესის დრამატიზებაში მთავარი როლი დემონსტრაციიდან პირდაპირმა ჩართვებმა 
შეასრულა. მედიის მიერ გაშუქებამ ვითარება უკიდურესად დაძაბა, რასაც ფილმის 
სანახავად მისულ ადამიანებსა და აქციის მონაწილეებს შორის საპოლიცო ძალების 
ჩაყენება და ძალადობის რამდენიმე შემთხვევა მოჰყვა.13 საბოლოოდ, ყველაფერი საჯარო 
ლოცვით დასრულდა, რომელიც ასევე პირდაპირი ეთერით გადაიცემოდა.14 
 
მედიასაშუალებებსა და ულტრამემარჯვენეებზე საუბარი, ცხადია, უკავშირდება უფრო 
ზოგად დებატებს გამოხატვის თავისუფლებისა და რადიკალიზმის ან/და ექსტრემიზმის 
დაბალანსების შესახებ. თუმცა, ამ პრობლემის სიღრმეებში ჩასვლა წინამდებარე 
პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანი არაა. დოკუმენტი ულტრამემარჯვენე მოძრაობის 
„მოთხოვნასა“ და „მიწოდებაზე“ მედიის შესაძლო როლს მიმოიხილავს.  

9 Koopmans, R., 2004. “Movements and media: Selection processes and evolutionary dynamics in the public 
sphere.” Theory and society, 33(3-4), გვ.14. 
10 Boomgaarden, H.G. and Vliegenthart, R., 2007. “Explaining the rise of anti-immigrant parties: The role of 
news media content.” Electoral studies, 26(2), გვ. 4. 
11 იქვე., გვ.6 
12 იქვე., გვ.6 
13 News.on.ge. 8 ნოემბერი 2019. Facebook-ის პოსტი. მოპოვებულია: 
https://www.facebook.com/news.on.ge/videos/701019260389208/ 
14 News.on.ge. 8 ნოემბერი 2019. Facebook-ის პოსტი. მოპოვებულია: 
https://www.facebook.com/news.on.ge/videos/804150753321457/ 
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ულტრამემარჯვენეობის მოთხოვნა 
 
რადგან მედია ხშირად დგას პოლიტიკურ აქტორებსა და მათ პოტენციურ მხარდამჭერებს 
შორის, ბუნებრივია, რომ ის გარკვეულწილად განსაზღვრავს საზოგადოების მიერ 
პოლიტიკური აქტორების აღქმას. 15  ულტრამემარჯვენეობის მოთხოვნაზე, ანუ მათ 
საზოგადოებრივ მხარდაჭერაზე მედია გავლენას ორი გზით ახდენს: დღის წესრიგში 
დაყენებითა და ინტერპრეტაციით.16 
 
დღის წესრიგში დაყენება გულისხმობს მედიის მიერ საზოგადოების ყურადღების ამა თუ 
იმ საკითხისკენ მიმართვის უნარს. ზოგადად, მედიის ყურადღების ცენტრში ყველაზე 
ხშირად ექცევა იმიგრაციისა და კრიმინალის თემები. ვინაიდან ამ საკითხებს საკუთარი 
მიზნებისთვის ულტრამემარჯვენე მოძრაობა ხშირად იყენებს, მათი გაშუქება, როგორც 
წესი, ულტრამემარჯვენეებისათვის სარგებლის მომტანია. ამის მაგალითია ევროპის 
რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის, ავსტრია, გერმანია, ნიდერლანდები, ბელგია და უნგრეთი.17 
კვლევები აჩვენებს, რომ იმიგრაციის თემის ხშირმა გაშუქებამ ნიდერლანდებში ანტი-
იმიგრაციული პოლიტიკის მქონე პარტიებისადმი ამომრჩევლის მხარდაჭერა გაზარდა.18  
მნიშვნელოვანია, რომ დღის წესრიგში დაყენება არ გულისხმობს საკითხის პოზიტიური ან 
ნეგატიური კუთხით გაშუქებას. აუცილებელი არაა, რომ მედიამ ანტი-იმიგრაციული 
პოზიციის მქონე პარტიების ხედვები გაიზიაროს. მნიშვნელოვანია თავად გაშუქების 
ფაქტი. საზოგადოება ადვილად იმახსოვრებს იმ ამბებსა და ადამიანებს, რომლებიც 
მედიაში ხვდებიან,19 იმ პოლიტიკოსებს კი, რომლებიც მედიის ყურადღების ცენტრში ვერ 
ექცევიან, საკუთარი თავისა და ხედვების მნიშვნელობაში პოტენციური მხარდამჭერების 
დარწმუნება უჭირთ. 20  მაგალითად, იმიგრაციის თემის ხშირი განხილვა პოტენციურ 
ამომრჩეველს იმიგრაციის პრობლემურად აღქმისკენ უბიძგებს და ანტი-იმიგრაციული 
განწყობის მქონე პარტიებს, რომლებიც ამ საკითხის მთავარ გამტარებად აღიქმებიან, 
აღნიშნულ პრობლემასთან გამკლავების საუკეთესო ალტერნატივად წარმოაჩენს.21 
 
ამასთანავე, ,,მნიშვნელოვანია არამარტო ის, თუ რამდენად ხშირად შუქდება საკითხი, 
არამედ ის, თუ როგორ შუქდება იგი“. 22  იმიგრაციის ნეგატიური ინტერპრეტაცია, მისი 
პრობლემად წარმოჩენა ან კრიმინალთან დაკავშირება ანტი-იმიგრაციული განწყობების 

15 Bos, van der Brug and de Vreese, 2011, გვ. 5 
16 Ellinas, 2018; Kavtaradze, L. 2019. Coverage of Issues Related to Violent Extremism. Georgian Center for 
Strategy and Development, in partnership with the Georgian Charter of Journalistic Ethics. Tbilisi.  
17 Ellinas, 2018; Walgrave, S. and K. de Swert, 2004. “The Making of the (Issues of the) Vlaams Blok.” Political 
Communication 21(4); Karapin, R., 2002. Far-right parties and the construction of immigration issues in 
Germany. In Shadows over Europe. Palgrave Macmillan, New York. 
18 Boomgaarden and Vliegenthart, 2006, გვ.404 
19 Bos, L., Van der Brug, W. and De Vreese, C., 2011. “How the media shape perceptions of right-wing populist 
leaders.” Political Communication, 28(2), გვ.6 
20 იქვე. 
21 იქვე. გვ.407 
22 Ellinas, 2018, გვ.3; Kavtaradze, 2019. 

6 

                                                 



აქტორების გზავნილებს ეხმიანება. 23  ამა თუ იმ საკითხის ინტერპრეტაციის გარდა, 
მნიშვნელოვანია ისიც, თუ როგორ წარმოაჩენს მედია თავად ულტრამემარჯვენეებს. ბევრ 
ქვეყანაში, მედიის ყურადღების ცენტრში მოქცევა წინ უძღოდა ულტრამემარჯვენეების 
მხარდამჭერთა რიცხვის მნიშვნელოვან ზრდას, ისევე, როგორც მათ საარჩევნო წარმატებას. 
ერთ-ერთი მაგალითია აშშ-ში მოძრაობა “Tea Party”, რომელიც, ცხადია, ერთ დღეში არ 
გაჩენილა და სხვა კონსერვატიულ ჯგუფებსაც უკავშირდება, თუმცა მის მასშტაბურ 
მობილიზაციას წინ უძღოდა და განაპირობებდა კიდეც მედიის მხიდან ყურადღება და 
მისი, როგორც მზარდი სამოქალაქო მოძრაობის, ფართო გაშუქება.24  

 

ულტრამემარჯვენეობის მიწოდება 
 
მედიის მიერ გაშუქება ასევე ხელს უწყობს ულტრამემარჯვენეების მობილიზაციას. უფრო 
კონკრეტულად, მედიაგაშუქება მათთვის საჯარო სივრცის ხელმისაწვდომობას ზრდის და 
მათ ვალიდურობას (მნიშვნელობას), ლეგიტიმურობასა და მომენტუმს სძენს. 25 
 
საჯარო განხილვებსა და პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობისათვის მისაღებად, 
ულტრამემარჯვენე აქტორებმა უნდა მოახერხონ საკუთარი გზავნილების ფართო 
საზოგადოებამდე მიტანა, რაც მასობრვი კომუნიკაცის ინსტრუმენტებზე წვდომის გარეშე 
შეუძლებელი იქნება.26 იმის გამო, რომ საჯარო სივრცე შეზღუდულია (მიუხედავად იმისა, 
რომ მისი გაფართოება გარკვეულწილად შესაძლებელია), მედიის მიერ გაუშუქებელი 
ღონისძიება ,,არარსებულ ღონისძიებად“ რჩება. 27  როგორც კუპმანი და ოლზაკი 
აღნიშნავენ, 28  მედია გამოცემებები ყოველდღიურად იღებენ ინფორმაციას ასობით 
განცხადების, დემონსტრაციის, პრესკონფერენციისა და სხვა ღონისძიებების შესახებ, 
რომელთა უმეტესობაც საზოგადოებამდე არ მიდის.29 კომუნიკაციის არხების სიმწირე და 
სხვადასხვა აქტორების მიერ მათზე წვდომის მოსაპოვებლად ბრძოლა განაპირობებს იმას, 
რომ მედიის ყურადღებას მხოლოდ რამდენიმე მათგანი მიიქცევს და, შესაბამისად, 
საზოგადოებაც მხოლოდ მათი მცირე ნაწილის შესახებ შეიტყობს. 
 
შერჩევის ეს პროცესი დამოკიდებულია ,,ახალი ამბების ღირებულებებზე“, რომლებიც 
მოიცავს: დრამატიზებისა და განპიროვნების პოტენციალს, ამბის სიახლეს, კონფლიქტის 
ხარისხს, მაყურებელთან/მკითხველთან სიახლოვის დონესა და ა.შ.30 აქედან გამომდინარე, 
ისინი, ვინც მედის ყურადღების მისაპყრობად იბრძვიან, ცდილობენ, ისე დაგეგმონ საჯარო 

23 Koopmans, R. and Olzak, S., 2004. “Discursive opportunities and the evolution of right-wing violence in 
Germany.” American Journal of Sociology, 110(1). 
24 Martin, G., 2015. Understanding social movements. Routledge. გვ.199 
25 Ellinas, 2018, გვ. 5 
26 Della Porta, D. and Diani, M., 2020. Social movements: An introduction. John Wiley & Sons. 
27 Koopmans and Olzak, 2004, გვ.202 
28 იქვე. 
29 Koopmans 2004, გვ.7 
30 იქვე. 
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გამოსვლები, რომ მაქსიმალურად მოერგონ მედიის პრიორიტეტებს. იმისათვის, რომ  
უფრო „მედიაგენურები“ იყვნენ, ულტრამემარჯვენე ჯგუფები ხშირად აკეთებენ 
დრამატულ და ემოციურ განცხადებებს.31 ეს მოიცავს ქართველ ულტრამემარჯვენეებსაც: 
კონსერვატორ მილიონერ ლევან ვასაძეს საჯარო გამოსვლების დროს ხელნაკეთი ჯვარ-
კომბალი ეჭირა; 32  პატრიოტთა ალიანსმა თბილისიდან დავით გარეჯის მონასტრამდე 
ცოცხალი ჯაჭვი შეკრა; 33  ანტი-იმიგრანტულმა ჯგუფმა, „ქართულმა მარშმა“, ჯორჯ 
სოროსის ფიტულები დაწვა; 34  „ქართული ძალის“ წევრებმა კი მედიის ყურადღების 
მისაპყობად წითელი კვამლი და მუქი ნიღბები გამოიყენეს.35  
 
მედიის ყურადღებისათვის ბრძოლაში იჩაგრებიან პოლიტიკაში ახლადმოსული, პატარა ან 
შეზღუდული რესურსების მქონე აქტორები, რომლებიც სხვებზე უფრო მეტად არიან 
მედიაზე დამოკიდებულნი.36 მედიაზე წვდომა მათ საშუალებას აძლევს ,,ხმა მიაწვდინონ 
გაცილებით უფრო ფართო საზოგადოებას, ვიდრე ქუჩაში გამართული აქციებითა და 
შეზღუდული ფინანსური რესურსებით შეძლებდნენ“.37 სწორედ ამით შეიძლება აიხსნას, 
რატომ ესროლეს ქართული მარშის აქტივისტებმა ჟურნალისტებს ცოცხალი ქათმები ან 
რატომ ჩაიარეს „ნაციონალურ-სოციალისტური მოძრაობის“ წევრებმა თბილისის ქუჩებში 
ნაცისტური მისალმებით.38 ამგვარი ქმედება იპყრობს გამვლელების, და რაც კიდევ უფრო 
მნიშვნელოვანია, მედიის ყურადღებას. ახალ ამბებში ხშირად გამოჩენა მათ მნიშვნელობას 
ზრდის, რადგან მედიის მხრიდან ყურადღება ამა თუ იმ აქტორის სერიოზულად აღქმის 
ნიშანია. ,,როგორც ჩანს, უბრალოდ გაშუქების ფაქტიც კი, რომელიც სხვებისგან გამორჩევას 
გულისხმობს, საკმარისია პრესტიჟულობისა და ავტორიტეტულობის იმიჯის 
მოსაპოვებლად.“39  
 
ცნობადობასთან ერთად, მედიის ყურადღება ახალ და პატარა ულტრამემარჯვენე ჯგუფებს 
შესაძლებლობებს და ლეგიტიმაციასაც აძლევს. მედიაგაშუქებამ, შესაძლოა, შექმნას 
შთაბეჭდილება, რომ ესა თუ ის საზოგადოებრივი მოძრაობა მნიშვნელოვან როლს 
ასრულებს, მანამდეც კი, სანამ აღნიშნული მოძრაობა რეალურად გავლენიანი   გახდება. 
როგორც ზემოთ აღინიშნა, სწორედ მედიის ყურადღებამ შეუწყო ხელი თბილისის ერთ-
ერთი კინოთეატრის წინ მოწყობილი მცირე შეკრების ფართომასშტაბიან დემონსტრაციად 

31 Bos, van der Brug and de Vreese, 2011, გვ. 4 
32 Agenda.ge. 2019. “Police investigate calls to form anti-LGBT patrol in Tbilisi.” მოპოვებულია: 
https://agenda.ge/en/news/2019/1578 
33 1TV. 2019. Demonstration of the Alliance of Patriots near the Davit Gareja monastery complex. 
მოპოვებულია: https://1tv.ge/video/patriotta-aliansis-aqcia-davit-garejis-samonastro-kompleqstan/ 
34 Netgazeti. 2017. “ქართული მარში” მმართველი გუნდის და ჯორჯ სოროსის წინააღმდეგ. 
მოპოვებულია: https://netgazeti.ge/news/220070/  
35 ადამიანის უფლებათა განათლების და მონიტორინგის ცენტრი 2016. EMC 27 სექტემბერს 
ულტრანაციონალისტური ჯგუფების მიერ გამოვლენილი ძალადობის ფაქტს ეხმიანება. 
მოპოვებულია: https://emc.org.ge/ka/products/emc-27- 
36 Della Porta and Diani, 2020. 
37 Ellinas, 2018, გვ.5 
38 Wayne, S. (2018). “Neo-Nazi Group Leader Facing Prison.” Georgia Today. მოპოვებულია: 
http://georgiatoday.ge/news/12172/Neo-Nazi-Group-Leader-Facing-Prison.  
39 Bos, van der Brug and de Vreese, 2011, გვ. 6; Kinder 1998, 177, cited in Ellinas, 2018, გვ. 5 
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გადაქცევას, რომელიც, საბოლოოდ, საჯარო ლოცვებით დასრულდა.40 ამასთან, მედიაში 
გაშუქება ულტრამემარჯვენე აქტორების ერთგვარ ნორმალიზებას უწყობს ხელს და მათ იმ 
სტიგმას აშორებს, რომელიც მემარჯვენე ექსტრემიზმს, განსაკუთრებით, ნაციზმსა და 
ფაშიზმს უკავშირდება.41 
 
ულტრამემარჯვენე მოძრაობებზე მედიის გავლენის კარგ მაგალითს წარმოადგენს 
საფრანგეთში ულტრამემარჯვენე ეროვნული ფრონტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ჟან-
მარი ლე პენი, რომელმაც 1984 წელს ერთსაათიან ფრანგულ სატელევიზიო გადაცემაში 
მიიღო მონაწილეობა. გადაცემაში მონაწილეობამ მთლიანად შეცვალა მისი 30-წლიანი 
კარიერა: 
 

არ შემიცვლია არც გარეგნობა, არც მოსაზრებები, არც ენა, არც ქცევა... ერთი საათი 
არაფერია, მაგრამ ეს დრო საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ მომეცილებინა ის 
საშინელი, კარნავალის მსგავსი ნიღაბი, რომელსაც ჩემი ოპონენტები მანამდე 
წარმატებით მარგებდნენ.42  

 
მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ეს ინტერვიუ უძღოდა წინ ეროვნული ფრონტის 
მოულოდნელ წარმატებას არჩევნებზე, მიუხედავად იმისა, რომ პარტია მანამდე 
მარგინალურ პოლიტიკურ ძალად მიიჩნეოდა. მედიის ყურადღება ასევე წინ უძღოდა 
მარგინალური მოძრაობების მოულოდნელ საარჩევნო წარმატებას საბერძნეთში, 
შვედეთში, ნიდერნალდებსა და ავსტრიაშიც.43  

 

ქართული მედია და ულტრამემარჯვენეების მობილიზაცია 
 
იქიდან გამომდინარე, რომ ულტრამემარჯვენეების მობილიზაცია საქართველოში 
შედარებით ახალი მოვლენაა, მასზე მედიის ზეგავლენის შედეგები ჯერ კიდევ სანახავია.44 
სხვა ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ულტრამემარჯვენეების მხარდამჭერთა 
რაოდენობის ზრდასა და მობილიზაციაზე მედიის ზეგავლენა რამდენიმე ფაქტორზეა 
დამოკიდებული. მათ შორისაა ულტრამემარჯვენე ჯგუფების გავლენიანობა და მათი 
მობილიზების პოლიტიკური შესაძლებლობები, ისევე, როგორც მედიისა და და გაშუქების 
ფორმები. 45  

40 Kavtaradze, 2019. 
41 Ellinas, 2018, გვ.6; Bos, van der Brug and de Vreese, 2011, გვ.17 
42 Ellinas, 2018, გვ.6 
43 Ellinas, A.A., 2010. The media and the far right in Western Europe: Playing the nationalist card. Cambridge 
University Press, გვ.205 
44 საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი ამჟამად ატარებს კვლევას, რომლის მიზანი ქართული 
მედია გამოცემების მიერ ულტრამემარჯვენეების გაშუქების შესწავლაა. რადგან წინამდებარე 
პოლიტიკის დოკუმენტი ულტრამემარჯვენე ჯგუფებისა და მედიის შესახებ სხვა ქვეყნების 
მაგალითზე შესწავლილ თეორიულ და ემპირიულ ცოდნას მოიცავს, ის მომავალი კვლევისათვის 
ერთგვარ ნიადაგს ამზადებს. 
45 Ellinas 2018, გვ.7 
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მედიაგაშუქება პოლიტიკაში ახლადმოსული პარტიებისა და ჯგუფებისათვის უფრო 
მნიშვნელოვანია, რადგან მას შესაძლოა გადამწყვეტი გავლენა ჰქონდეს პატარა აქტორების 
საარჩევნო წარმატებაზე. თუმცა, შემდგომში, მედიას უკვე ნაკლები ზეგავლენა აქვს იმაზე, 
შეინარჩუნებს ან/და გაიზრდის თუ არა პოლიტიკურ წონას ესა თუ ის აქტორი. 46 
„პატრიოტთა ალიანსის“ გარდა, რომელსაც საკუთარი ტელეარხი აქვს, ქართველი 
ულტრამემარჯვენეები მცირე ზომის ჯგუფებს წარმოადგენენ და არ აქვთ ორგანიზაციული 
და ფინანსური რესურსები.47 ამის გამო, ისინი განსაკუთრებულად არიან დამოკიდებულნი 
მედიაზე, რომლის გარეშეც სასიცოცხლოდ აუცილებელი კომუნიკაციის საშუალების 
გარეშე რჩებიან. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ისიც, რომ ულტრამემარჯვენე აქტორები, 
რომლებიც მედიაზე არიან დამოკიდებულნი, როგორც წესი, ნაკლებ ყურადღებას უთმობენ 
საკუთარი სტრუქტურისა და კომუნიკაციის არხების განვითარებას. შესაბამისად, თუ ერთ 
დღესაც მედია გადაწყვეტს, რომ მათ ნაკლები ყურადღება მიაქციოს, ისინი უბრალოდ 
ქრებიან პოლიტიკური სივრციდან. 48 ეს ნაწილობრივ ხსნის ბოლო დროს პოლიტიკური 
სივრციდან ზოგიერთი ქართული ულტრამემარჯვენე ჯგუფის (მაგალითად, „ქართული 
ძალისა“ და „ნაციონალურ-სოციალისტური მოძრაობის“) გაქრობას. 
 
მეორე მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს პოლიტიკური შესაძლებლობების 
ხელმისაწვდომობა. ულტრამემარჯვენეების პოლიტიკური აქტიურობის საკანონმდებლო 
შეზღუდვები, პოლიტიკური სივრცის ხელმისაწვდომობა და რადიკალი მემარჯვენე 
იდეების მიმართ საზოგადოების მხარდაჭერა განსაზღვრავს, რამდენად აქვს 
ულტრამემარჯვენე მოძრაობას ქვეყნის პოლიტიკურ სივრცეში გაჩენისა და შემდგომი 
განვითარების შესაძლებლობა. საქართველოში კანონმდებლობა ზღუდავს 
ულტრამემარჯვენე (ფაშისტურ) აქტივობას. ულტრამემარჯვენე აქტორები 
მარგინალურები არიან და არ აქვთ წვდომა ფორმალურ პოლიტიკურ ინსტიტუტებზე. 
მიუხედავად ამისა, გავლენიანი პოლიტიკური აქტორები, მაგალითად, მმართველი პარტია 
და მართლმადიდებელი ეკლესია, მათ მიმართ მკვეთრ პოზიციას არ გამოხატავენ და 
ზოგჯერ, პირდაპირ თუ ირიბად, მხარდამჭერ განცხადებებსაც აკეთებენ. 49  მსგავს 
კონტექსტში მედიაგაშუქებამ შესაძლოა კიდევ უფრო დიდი როლი ითამაშოს 
ულტრამემარჯვენეების მობილიზაციასა და მათი მხარდაჭერის ზრდაზე. 
 
პირდაპირი ან ირიბი მხარდაჭერა, ცხადია, ხელს უწყობს ულტრამემარჯვენე იდეების 
გავრცელებას. თუმცა, აღნიშნული იდეები საკამათოა და  ხშირად ხდება კრიტიკის საგანი. 
საკამათო მოსაზრებები კი, როგორც წესი, უფრო მარტივად ვრცელდება. 50  ამა თუ იმ 
მოსაზრების მიერ ფართო მასების ყურადღების მიპყრობის შანსსა და მისი 
ლეგიტიმურობის ხარისხს შორის კავშირი პარაბოლის მსგავსია: საკამათო მოსაზრებები 
მეტ ყურადღებას იპყრობს, ვიდრე სრულიად ლეგიტიმური, ან სრულიად არალეგიტიმური 

46 იქვე. 
47 Gelashvili, 2019a.  
48 Ellinas 2018, გვ.7 
49 Gelashvili, T., 2019b. “Political opportunities for the extreme right in Georgia.” Georgian Institute of Politics.  
50 Koompans and Olzak, 2004, გვ.205 
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იდეები.51 ასე რომ, მაშინაც კი, თუ რაიმე მოსაზრებაზე რეაქცია უარყოფითია, მაგალითად, 
თუ რომელიმე გადაცემაში გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა ულტრამემარჯვენე 
აქტორის განცხადებაზე აღშფოთებას გამოხატავს, ეს რეაქცია თავისთავად გულისხმობს 
თავდაპირველი მოსაზრების გარკვეულწილად გამეორებას. შესაბამისად, თავდაპირველ 
გზავნილს სამიზნე აუდიტორიამდე მიღწევის უფრო მეტი შანსი აქვს, ვიდრე იგნორირების 
შემთხვევაში ექნებოდა.52  
 
ამასთან, ნეგატიურმა გაშუქებამ, შესაძლოა, უფრო მეტი სიმტკიცე შესძინოს 
ულტრამემარჯვენეთა არგუმენტს ლიბერალური ცენზურის არსებობაზე. როგორც 
კვლევები აჩვენებს, ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ულტრამემარჯვენე პარტიები და 
ჯგუფები ხშირად ამტკიცებენ, რომ მათი ნეგატიურ ჭრილში გაშუქება აიხსნება იმით, რომ 
ისინი ლიბერალურ-დემოკრატიული სისტემის ერთადერთ რეალურ მეტოქეებს 
წარმოადგენენ. 53  ამავე მიზეზით აკრიტიკებენ მედიას ქართული ულტრამემარჯვენე 
ჯგუფებიც. მაგალითად, „ქართული მარში“ ამტკიცებს, რომ ,,საბჭოთა დიქტატურა 
სოდომურ-ლიბერასტულმა დიქტატურამ შეცვალა“ (სტილი დაცულია), ხოლო 
ნაციონალურ-სოციალისტური მოძრაობა ქართულ მედია საშუალებებს ,,ტყუილების 
ქარხანასა“ და „ნაგვის გროვას“ უწოდებს. 54  მიუხედავად ამისა, ეს ჯგუფები ხშირად 
ცდილობენ, მიიპყრონ სწორედ იმ ჟურნალისტების ყურადღება, რომლებსაც, როგორც 
თავადვე ამბობენ, არ ენდობიან. შვედეთის, ავსტრიის, საბერძნეთისა და გერმანიის 
მაგალითები გვიჩვენებს, რომ პატარა და ახლადშექმნილი ულტრამემარჯვენე 
აქტორებისთვის ე.წ. „შავი პიარიც“ სასარგებლოა.55 
 
ულტრამემარჯვენე აქტორების მხარდაჭერასა და მობილიზაციაზე მედიის გავლენა ასევე 
დამოკიდებულია თავად მედიის ტიპზე. სოციალური მედია გავლენიანი 
მედიასაშუალებების კარგი ალტერნატივაა, რომელიც სამიზნე აუდიტორიაზე წვდომას 
ამარტივებს და ნაკლებ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. სწორედ ამის გამო, ბოლო დროს 
ულტრამემარჯვენეების აქტიურობამ ონლაინ პლატფორმებსა და სოციალურ მედიაში 
გადაინაცვლა. 56  სოციალური მედიის პროფილები შესაძლოა წაიშალოს და ძველი 
საქმიანობისა და მხარდამჭერების დაკარგვა გამოიწვიოს, თუმცა, მაშინაც კი, თუ 
რომელიმე ულტრამემარჯვენე აქტორი ახალ ანგარიშს შექმნის და ბევრ მხარდამჭერს 
მიიზიდავს, მისი გავლენა ვერ შეედრება იმ სატელევიზიო არხებს, რომლებსაც 
მილიონობით ადამიანი უყურებს. როგორც საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები 
აჩვენებს, საქართველოში მოსახლეობის 69% ახალ ამბებზე ინფორმაციის მიღების მთავარ 

51 Koopmans, 2004, გვ.10 
52 Koopmans and Olzak, 2004, გვ.204 
53 Hellström and Hervik 2014, cited in Ellinas, 2018, გვ.7 
54 Gelashvili, 2019a, გვ.87 
55 Ellinas, 2010, გვ.206-7; Ellinas, A.A. 2013. “The Rise of Golden Dawn: The New Face of the Far Right in 
Greece.” South European Society and Politics, 18(4).  
56 Staggenborg, S. 2011. Social Movements. Oxford: Oxford University Press, გვ.47; Horsti, K. 2015. “Techno-
cultural opportunities: the anti-immigration movement in the Finnish mediascape.” Patterns of Prejudice, 
49(4); 
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წყაროდ ტელევიზიას მიიჩნევს, მაშინ, როდესაც ინტერნეტიდან ახალ ამბებს მხოლოდ 
მოსახლეობის 24% იგებს (იხ. ცხრილი N1).57 გავლენიან მედიაგამოცემებთან შედარებით, 
სოციალური ქსელებისა და ონლაინ მედის გავლენა და რეპუტაცია შედარებით 
შეზღუდულია. ამის გამო, სოციალურმა და ონლაინ მედიამ, შესაძლოა, ულტრამემარჯვენე 
აქტორებს გარკვეული ხილვადობა შესძინოს, მაგრამ ვალიდაციასა და ლეგიტიმაციაზე 
მათი გავლენა შედარებით მცირეა.58 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

შემაჯამებელი შენიშვნები 

 
მედიისა და ულტრამემარჯვენეთა ურთიერთდამოკიდებულების თემა საქართველოში 
გამოკვლეული არ არის, თუმცა, სხვა ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ 
მედიაგაშუქებას პოტენციური გავლენა აქვს როგორც საზოგადოებრივ აზრზე, ისე თავად 
ულტრამემარჯვენე ჯგუფების კონსოლიდაციაზე. ულტრამემარჯვენე მოძრაობის 
მობილიზაციაზე მედიის გავლენის შესწავლა საჯარო განხილვებსა და პოლიტიკის 
შემუშავების პროცესებზე მათი პოტენციური ზეგავლენის შემცირებისათვის 
აუცილებელია.  
 

57 National Democratic Institute. 2019. Public Attitudes in Georgia: Results of December 2019 Survey. 
მოპოვებულია: https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_December%202019   
58 Ellinas, 2018, p.გვ.9 
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ეჭვგარეშეა, რომ თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფოს სოციალური და 
პოლიტიკური გარემო მედიისა და ულტრამემარჯვენეების სიმბიოზს ხელსაყრელ 
პირობებს უქმნის. „მედიაგენური“ პოლიტიკა ადვილად იყიდება. ბაზარზე მზარდი 
კონკურენციის პირობებში, ულტრამემარჯვენე იდეები უფრო და უფრო გამარტივებული 
და გასართობი ხდება და მედიის ყურადღებას იქცევს. 59 საქართველოში, სხვა ქვეყნების 
მსგავსად, ულტრამემარჯვენეების რიტორიკა ხშირად ეფუძნება შიშს და რთული 
სოციალური და ეკონომიკური პროცესები გამარტივებულ მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებზე 
დაჰყავს, რაც საინტერესო და „ყურებად“ ახალი ამბებად იქცევა. 60  გარდა ამისა, მედია 
ხშირად არის აფილირებული ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალასთან, რის გამოც გაშუქება 
პოლიტიკურ პროცესებზეც არის დამოკიდებული. ქართული პოლიტიკის უკიდურესი 
პოლარიზაცია მედიასაშუალებების პოლარიზაციაშიც გამოიხატება, ამიტომ ზოგიერთი 
მედიასაშუალება არცთუ ისე მნიშვნელოვან ულტრამემარჯვენე აქტორებს მხარდაჭერის 
გამოხატვის მიზნით ან, პირიქით, დაპირისპირების გამოსახატად, გადაჭარბებულ 
ყურადღებას უთმობს.  
 
სოციალური და პოლიტიკური პირობების მიუხედავად, მნიშვნელოვანია, მედიამ 
გაიაზროს საკუთარი როლი ულტრამემარჯვენე ჯგუფებზე მოთხოვნისა და მიწოდების 
ზრდის პროცესში. მედიამ მიმდინარე მოვლენების გაშუქებას თავი არ უნდა აარიდოს, 
თუმცა, აუცილებელია, რომ ჟურნალისტებმა და პროდიუსერებმა გარკვეული მოვლენის 
შესახებ ფართო საზოგადოების ინფორმირების შედეგად მოტანილი სარგებელი 
ულტრამემარჯვენე აქტორების მნიშვნელობის ხელოვნურად გაზრდის რისკს შეადარონ 
და ,,არარსებული ღონისძიებები“ რეალურ ღონისძიებებად არ გარდაქმნან.61  
 
დაბოლოს, მნიშვნელოვანია არამარტო ის, რამდენად აშუქებს  მედია ამა თუ იმ მოვლენას, 
არამედ ისიც, თუ როგორ აშუქებს ის მას. მაგალითად, გერმანიაში ჟურნალისტების 
სამოქალაქო პასუხისმგებლობად მიიჩნევა, რომ მათ ულტრამემარჯვენე ჯგუფებს 
არასაჭირო ყურადღება არ მიაქციონ, ხოლო გაერთიანებულ სამეფოში ნორმად მიიჩნევა 
მოვლენის გაშუქება ყველა პოზიციიდან, ,,თითოეული მხარის მიმართ თანაბრად 
გამოხატული სკეპტიციზმითა და პატივისცემით“.62 „ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია“ და 
„მედიაჩეკერი“ რეგულარულად აკრიტიკებენ ქართული საინფორმაციო საშუალებების 
მხრიდან მხოლოდ ობიექტურობასა და ბალანსის დაცვისკენ სწრაფვას.63 ობიექტურობისა 
და ბალანსის გამარტივებული ხედვის ნაცვლად, რომელიც ყველა მხარის თანაბარ 

59 Martin, 2015, გვ. 192 
60 Wodak, R., 2015. The politics of fear: What right-wing populist discourses mean. Sage.; Bos, van den Brug, de 
Vreese, 2011, გვ.18; Gelashvili, 2019a. 
61 ბოლოდროს ნიდერლანდებში გადაღებული მინი-დემონსტრაციის  ფოტო კარგი ილუსტრაციაა 
@CasMudde. ,,ეს ფოტო კარგად ასახავს დასავლეთ ევროპაში გამართული რადიკალი მემარჯვენეების 
დემონსტრაციების უმრავლესობას“ Twitter. 13 ნოემბერი 2019. მოპოვებულია: 
https://twitter.com/CasMudde/status/1194712183990435841?s=20  
62 Ellinas, 2010, გვ.215. 
63 მეცხვარიშვილი, მ.. 2019. რადიკალური ჯგუფების გაშუქების ეთიკური დილემები. Mediachecker. 
მოპოვებულია: https://www.mediachecker.ge/ka/analizi/article/77369-radikaluri-jgufebis-gashuqebis-
ethikuri-dilemebi  
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გაშუქებას გულისხმობს, მედია უნდა ცდილობდეს, თავი შეიკავოს სხვადასხვა მოვლენისა 
და მოსაზრების სენსაციური, გაზვიადებული ტონით გაშუქებისგან. 64 ამ მიზნით, 
სასურველია, მედიამ გაითვალისწინოს ტერორიზმისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის 
გაშუქების სახელმძღვანელოები, რომლებიც ქართული საინფორმაციო 
საშუალებებისათვის შეიქმნა.65 

 

რეკომენდაციები: 
 
მედიასაშუალებებისთვის: 
 

• ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ემოციური გაშუქებისა  და ზედაპირული, 
გამარტივებული დასკვნების გაკეთებისგან თავის შეკავება. 
 

• ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მიერ ორგანიზებული აქციების გაშუქებისას, მათი 
მნიშვნელობის ხელოვნურად ზრდისა და მათი გზავნილების ტირაჟირების 
საფრთხეების გათვალისწინება. 

 
• ულტრამემარჯვენეების გაშუქების დროს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის 

სახელმძღვანელო პრინციპების დაცვა, მათი ნორმალიზებისა და სენსაციური 
გაშუქების გარეშე და ძალადობრივი ექსტრემიზმის საკითხის გაშუქების 
გაიდლაინების დაცვა. 

 
სამოქალაქო ორგანიზაციებისათვის:  
 

• საქართველოში მოქმედი ულტრამემარჯვენე ჯგუფების რიტორიკისა და 
მობილიზაციის მონიტორინგი და მიღებული შედეგების ფართო საზოგადოებისა 
და მთავრობისათვის გაცნობა. 
 

• ულტრამემარჯვენეებთან დაკავშირებული საკითხების მედიაგაშუქების 
მონიტორინგი. იმ სიუჟეტებისა თუ სხვა მასალების გამოვლენა, რომლებმაც 
შესაძლოა გავლენა იქონიოს ულტრამემარჯვენეთა მოთხოვნაზე ან მიწოდებაზე. 

 
• სიძულვილის ენასა და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის შესახებ 

საზოგადოების ცნობადობის ამაღლების მიზნით კამპანიების ორგანიზება. 

64 ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია. 2019. ტერორიზმთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქება. 
მოპოვებულია: https:// 
www.qartia.ge/sakhelmdzghvanelo-tsesebi1/article/29310-terorizmtan-dakavshirebuli-temebis-gashuqeba. 
65 ქავთარაძე, 2019; ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია. 2019. 
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თამთა გელაშვილი ოსლოს უნივერსიტეტის დოქტორანტი და
ნორვეგიის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის
უმცროსი მკვლევარია. ის ფლობს კონფლიქტისა და მშვიდობის
მაგისტრის ხარისხს ოსლოს უნივერსიტეტიდან და პოლიტიკური
მეცნიერებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრის
ხარისხს ამსტერდამის უნივერსიტეტიდან. სხვადასხვა დროს
მუშაობდა ნორვეგიის სამეფოში  საქართველოს საელჩოში,
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის
ცენტრში, ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში, საქართველოს
უნივერსიტეტსა და ამსტერდამის გამოყენებითი მეცნიერებების
უნივერსიტეტში. მისი ინტერესები მოიცავს ნაციონალიზმს,
სოციალურ მოძრაობებს და მემარჯვენე ექსტრემიზმსა და
რადიკალიზმს.

ავტორის შესახებ



საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP)

არის არაკომერციული, არაპარტიული,
კვლევითი და ანალიტიკური ორგანიზაცია.
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი
ცდილობს საქართველოში დემოკრატიული
ინსტიტუტების ორგანიზაციული საფუძვლების
გაძლიერებას და ეფექტური მმართველობის
პრინციპების განვითარებას პოლიტიკური
კვლევისა და ადვოკატირების გზით.
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