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პოლიტიკური პოლარიზაცია და მედია - რა საფრთხის 

წინაშე დგას დემოკრატიული პროცესი საქართველოში? 

 

ნინო რობაქიძე1 

აბსტრაქტი 

პოლიტიკური პოლარიზაციის პრობლემა მსოფლიოს მასშტაბით ტრადიციული 

ლიბერალური დემოკრატიის ქვეყნების დღის წესრიგში დგას. პარალელურად, 

როგორც ერთ-ერთი მთავარი დემოკრატიული ინსტიტუტი, მედიაც ახალი 

გამოწვევების წინაშე დადგა. კონკრეტული საზოგადოებრივი ჯგუფების ნდობას 

ტრადიციული მედიის მიმართ, პროფესიონალიზმსა და მედიის მიერ ფაქტების 

ობიექტურ გაშუქებაზე მეტად, მედიასაშუალების პარტიული თუ იდეოლოგიური 

პერსპექტივა განსაზღვრავს.  

პოლიტიკური პოლარიზაცია ქართული მედიის ლანდშაფტის გამოწვევაცაა. 

განსაკუთრებული სიმწვავით ეს პრობლემა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური 

პროცესების გააქტიურებისას, მაგალითად საარჩევნო ციკლების პარალელურად 

იჩენს თავს. არსებობს მოსაზრება, რომ  პოლარიზებული მედიაგარემო არ 

წარმოადგენს რეალურ პრობლემას თუ ზოგადად მედიაგარემო ქვეყანაში 

პლურალისტულია და ამომრჩეველს  განსხვავებულ მედიასაშაულებებზე  

მიუწვდება ხელი. წარმოადგენს თუ არა ფრაგმენტირებული ქართული მედიაგარემო 

თავისთავად საფრთხეს და რამდენად შეძლებს ასეთი მედია შეასრულოს 

ჟურნალისტიკის ერთ-ერთი უმთავრესი -  საჯარო ფორუმის ფუნქცია და მოამზადოს 

მოქალაქეები ინფორმირებული პოლიტიკური არჩევანისთვის? 

 

 

 

                                                           
1 ნინო რობაქიძე - მედიამკვლევარი, SAFE ინიციატივის ევრაზიის ცენტრის მენეჯერი, IREX 

* ავტორი მადლობას უხდის მარიამ გრიგალაშვილს, კვლევაში შეტანილი წვლილისათვის. 
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პლურალური მედიაგარემო დემოკრატიის შეფასების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

კრიტერიუმია და გულისხმობს მედიის მფლობელობის მრავალფეროვნებას, 

დამოუკიდებლობას პარტიული გავლენებისგან, მრავალფეროვანი საზოგადოებრივი 

ინტერესების სამსახურს, საზოგადოებისა და პოლიტიკური სპექტრის განსხვავებული 

შეხედულებების ჯეროვან ასახვას მედიაში2.  ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ 

მხოლოდ  მედიასაშუალებების სიმრავლე, რომლებიც თავის მხრივ პოლიტიკური გავლენის 

სფეროების მიხედვით არიან დაყოფილი, არ ნიშნავს მედიაპლურალიზმს და  ეს 

მოცემულობა არასაკმარისია დემოკრატიული სტანდარტისთვის.  სხვადასხვა პოლიტიკურ 

პარტიებთან აფილირებული ტელეარხების არსებობა შეიძლება შეფასდეს, როგორც 

ვირტუალური პლურალიზმი.3 დემოკრატიულ საზოგადოებას კი სჭირდება 

შინაარსობრივად მრავალფეროვანი, რეალურად პლურალისტური მედია.  

ბოლო წლების მანძილზე, წამყვან ქართულ საინფორმაციო წყაროებს შორის  ორი კერძო 

ტელემაუწყებელი სტაბილურად ლიდერობს - ტელეკომპანია „იმედი“ და „რუსთავი 2“ 

ერთმანეთის მთავარი კონკურენტები არიან4 და ამავე დროს, ორივე წამყვან  პოლიტიკურ 

ძალასთან ასოცირდება:  ტელეკომპანია იმედი მმართველ პარტია „ქართულ ოცნებასთან“, 

ხოლო „რუსთავი 2“ - ყველაზე დიდი რეიტინგის მქონე ოპოზიციურ პარტია „ერთიან 

ნაციონალურ მოძრაობასთან.“ “რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე” 2013 წლიდან 

მოყოლებული საქართველოში მედიაგარემოს აფასებს, როგორც “პლურალური, თუმცა ჯერ 

კიდევ პოლარიზებული”5, რაც, თავის მხრივ, ნეგატიურ გავლენას ახდენს მთლიანად 

მედიალანდშაფტზე.  

მედიის პოლარიზაცია მნიშვნელოვნად აისახება მოსახლეობის განწყობებზე. მიკერძოებით 

გაშუქებული მოვლენები, რომლებიც ფაქტის მიწოდების ნაცვლად დაუფარავად 

აფიქსირებს პოზიციას რომელიმე პოლიტიკური ძალის სასარგებლოდ ან საწინააღმდეგოდ, 

ქართული მედიასივრცის დამახასიათებელ ნიშნად იქცა. ამ ფონზე, 2018 წელი ქვეყანაში 

მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების, კერძოდ კი საპრეზიდენტო არჩევნების გამო, მეტად 

საინტერესო გამოდგა. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებმა უფრო მეტად წარმოაჩინა 

მედიის პოლარიზაციის ნეგატიური გავლენა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ 

პროცესებზე და მედიის მრავალფეროვნების მნიშვნელობა ქვეყნის სტაბილური 

დემოკრატიული განვითარებისთვის.   

როგორც კავკასიის ბარომეტრის საზოგადოებრივი აზრის კვლევა აჩვენებს, დღეს 

საქართველოში ინფორმაციის მიღების მთავარ წყაროს კვლავ ტელევიზია წარმოადგენს. 

რესპონდენტების 73% მიმდინარე მოვლენებზე ინფორმაციის მიღების პირველ წყაროდ  

                                                           
2 Peruško, Z. (2010). The Link That Matters: Media Concentration and Diversity of Content. in B. Klimkiewicz (ed.), 

Media Freedom and Pluralism: Media Policy Challenges in the Enlarged Europe, Central European University Press, pp. 

261-273 
3 იქვე. 
4TVMR GE. (თებერვალი, 2018). 2017 წლის ყველაზე რეიტინგულები #1. ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2UTjcjP  
5 Reporters Without Borders. (2018). 2018 World Press Freedom Index. ხელმისაწვდომია: https://rsf.org/en/georgia  

შესავალი 

https://bit.ly/2UTjcjP
https://rsf.org/en/georgia
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სწორედ ტელეარხებს იყენებს6. აზრის ფორმირების პროცესში კრიტიკული ხდება 

ტელეარხების როლი. მნიშვნელოვანია ისიც, თუ რამდენად პასუხობს ქართული 

ტელემედია ჟურნალისტიკის ძირითად სტანდარტებს. აღნიშნული ნაშრომი ყურადღებას 

სწორედ ტელევიზიებზე ამახვილებს და მიმოიხილავს მათ როლსა და გავლენას 

საზოგადოების პოლარიზაციასა და ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესზე. კერძოდ, 2018 

წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმოხილვით გავაანალიზებთ, თუ რამდენად 

ობიექტურად და მიუკერძოებლად ასახავდნენ მნიშვნელოვანი მედიასაშუალებები 

საზოგადოებისთვის საჭირბოროტო სხვადასხვა სოციალური თუ პოლიტიკური საკითხების 

მიმართ არსებულ მოსაზრებათა მრავალფეროვნებას. ეს ანალიზი საშუალებას იძლევა 

დავინახოთ, თუ რამდენად უწყობს მედია ხელს საზოგადოების პოლიტიკურ 

ფრაგმენტაციას, სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებს შორის დაპირისპირების გაღრმავებას და 

ქმნის თუ არა  განსხვავებულ პოლიტიკურ რეალობებს განსხვავებული პოლიტიკური 

შეხედულებების მქონე აუდიტორიისთვის.   

 

 

 

პოლიტიკური პოლარიზაციის კლასიკური სიმპტომებია საზოგადოებაში პოპულისტური 

ჯგუფების პოპულარობის ზრდა; პოლიტიკური დებატების დაყრდნობა პოპულისტურ ან 

ემოციურ და არარაციონალურ არგუმენტებზე; პოლიტიკურ ლექსიკონში “ჩვენ” და “სხვა” 

დიქოტომიის გააქტიურება; პოლიტიკური მოწინააღმდეგის ხატის დეჰუმანიზაცია და 

პოლიტიკური მხარდაჭერის მობილიზება მოწინააღმდეგის წინააღმდეგ და არასაკუთარი 

იდეების მხარდასაჭერად.7 

2018 წლის არჩევნებმა გამოკვეთა პრობლემები, როგორც პოლიტიკური კულტურის 

ნაკლებობის მხრივ, ასევე არაჯანსაღი მედიაგარემოს თვალსაზრისით. თუკი მანამდე 

ქვეყნის წამყვანი ტელეარხები პოლიტიკურ მიკუთვნებულობას შედარებით შეფარვით 

აფიქსირებდნენ, არჩევნების დროს ტელეარხების პარტიების ინტერესების სფეროდ 

გადანაწილებამ უფრო დაუფარავი სახე მიიღო. ერთი მხრივ, აშკარა გახდა ტელევიზიების 

მიკერძოება და გამოიკვეთა ორპოლუსიანობა, ხოლო, მეორე მრივ, დაფიქსირდა 

არასასურველი კანდიდატების ნეგატიური გაშუქება, რასაც თან ახლდა მედიის 

პროფესიული ეთიკის დარღვევისა და მანიპულაციის შემთხვევები8. 

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პარალელურად მიმდინარე მედიამონიტორინგის 

შედეგები თვალნათლივ აჩვენებს, რომ ოპოზიციურად განწყობილი “რუსთავი 2” ქართულ 

ოცნებას, მის საპრეზიდენტო კანდიდატსა და ქვეყნის მთავრობას ძირითადად ნეგატიურ 

კონტექსტში აშუქებდა. მაშინ, როცა ტელეკომპანია “იმედი” ნეგატიურ ჭრილში აშუქებდა 

ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, ხოლო ხელისუფლების, პარტია „ქართული ოცნებისა“ და 

                                                           
6 Caucasus Barometer. (2017). Main Sources of Information – First Source. ხელმისაწვდომია: 

https://caucasusbarometer.org/en/nj2017ge/INFSOU1/  
7 McCoy, J., Rahman, T. and Somer, M. (2018). Polarization and the Global Crisis of Democracy: Common Patterns, 

Dynamics, and Pernicious Consequences for Democratic Polities. American Behavioral Scientist, 62(1), 16-42. 
8 მედიამონიტორი. (2018). არჩევნების მედიამონიტორინგის საბოლოო ანგარიში, 2016-2018. ხელმისაწვდომია: 

http://mediamonitor.ge/. ბოლოს ნანახია: 6 მარტი, 2019 

მედიის პოლარიზაცია და 2018 წლის არჩევნები 

https://caucasusbarometer.org/en/nj2017ge/INFSOU1/
http://mediamonitor.ge/
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მის მიერ მხარდაჭერილი საპრეზიდენტო კანდიდატის მიმართ ძირითადად გაშუქების 

ნეიტრალურ ტონს იყენებდა. „იმედის” პოლიტიკური პროგრამები ძირითადად 

ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის, გრიგოლ ვაშაძის გაპრეზიდენტების პერსპექტივის 

ნეგატიური შედეგების წარმოჩენას ეძღვნებოდა, “რუსთავი 2” კი საინფორმაციო -

პოლიტიკურ ბადეს სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ მიმართავდა9.  

 

საპრეზიდენტო არჩევნების მედიაში გაშუქების კვლევა (მედიამონიტორი, 2018)10 

 

„საქართველოს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიაში გაშუქების კვლევის” 

თანახმად, გარდა წინასაარჩევნო პროცესის დაძაბულ რეჟიმში მსვლელობისა, 

განსაკუთრებით ნიშანდობლივია მედიაში სიძულვილის ენის გამოყენება. “რუსთავი 2”-ის 

მიერ სალომე ზურაბიშვილზე მომზადებულ სიუჟეტებში დაფიქსირდა ყველაზე მეტი 

ეთიკური დარღვევა, მათ შორის ჟურნალისტების მიერ საკუთარ საავტორო ტექსტებში 

ცინიზმის და ირონიის გამოყენების შემთხვევები11. კვლევის თანახმად, საარჩევნო 

პერიოდში პირველი ტურიდან მეორემდე მკვეთრად გაიზარდა (56%‐დან 89%‐მდე) სალომე 

ზურაბიშვილის უარყოფითი გაშუქება “რუსთავი 2”-ზე. მაშინ, როდესაც “იმედი” 

წინასაარჩევნო კამაპანიის ფარგლებში დაკავებული იყო ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ 

სააკაშვილის, „ნაციონალურ მოძრაობისა“ და გრიგოლ ვაშაძის კრიტიკული შეფასებით12. 

შედარებით ნეიტრალური მედიის ნიშა დაიკავეს  ტელეკომპანია „პირველმა“ და აჭარის 

საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა. საგულისხმოა, რომ სატელევიზიო სივრცის ამგვარი 

ფორმირება აისახება მაყურებლის განწყობაზეც ძირითადი მედიების მიმართ. ორი ყველაზე 

პოპულარული მაუწყებელიდან - „იმედი“ და „რუსთავი 2“ ვერც ერთი იამაყებს მაყურებლის 

ნდობის მაღალი მაჩვენებლით. ტელეკომპანია იმედს ენდობა გამოკითხულთა  26% და არ 

                                                           
9 იგივე. 
10 იგივე. 
11 იგივე. 
12 იგივე. 
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ენდობა 20%, ხოლო „რუსთავი 2“-ს ენდობა 20% და არ ენდობა 27%. ორივე ტელევიზიასთან 

მიმართებაში მაყურებლის უმრავლესობას ნეიტრალური დამოკიდებულება აქვს13.  

 

მედიის ნდობა (ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი, 2018)14 

 

მედიაში პოლიტიკური პოლარიზაციის  ტალღა, რომლის პიკიც 2018 წლის საპრეზიდენტო 

არჩევნები იყო, ბევრად უფრო ადრე დაიწყო. 2012 და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში 

ტენდენცია უკვე თვალნათელი იყო. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო 

მედიამონიტორინგის შედეგები ასევე აჩვენებდა პოპულარული და გავლენიანი ტელე 

მედიების პოლიტიკურ იარაღად გამოყენების პრაქტიკას.15 საქართველოს პარლამენტის 2016 

წლის არჩევნებზე საარჩევნო ბარიერი გადალახა სამმა პოლიტიკურმა გუნდმა და სამივე 

მათგანი პოლიტიკურ ბრძოლაში აქტიურად იყენებდა მათ გავლენებს კონკრეტულ 

ტელევიზიებზე.16 შედეგად, საარჩევნო ხმის მქონე მოქალაქეთა დიდი ნაწილი17 

ფაქტობრივად გარიყული იყო პოლიტიკური დისკუსიიდან, რაც პირდაპირ ეწინააღმდეგება 

პლურალისტური და წარმომადგენლობითი დემოკრატიის პრინციპებს. 

                                                           
13ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი. (2018). საზოგადოებრივის აზრის კვლევა საქართველოში. 

ხელმისაწვდომია: 

https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_Issues%20Poll%20Presentation_December%202018_English_Fin

al.pdf 
14 იგივე. 
15 მედიამონიტორი. (2016). 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები. 

ხელმისაწვდომია: http://mediamonitor.ge/files/MM%20Final%20Report%20(Geo).pdf  
16 საერთაშორისო გამჭვირვალობა- საქართველო. (2015). ვის ეკუთვნის ქართული მედია. ხელმისაწვდომია: 

https://www.transparency.ge/ge/post/report/vis-ekutvnis-kartuli-media  
17 საარჩევნო ხმის უფლების მქონე მოქალაქეთა 36%-ს არ აქვს გამოხატული პოლიტიკური პრეფერენციები 

არცერთი პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ, ასევე რიგი მოქალაქეები მხარს უჭერენ ისეთ პოლიტიკურ 

მოთამაშეებს, რომლებსაც არ აქვთ ხელმისაწვდომობა მედია რესურსის მართვაზე. ეროვნულ დემოკრატიული 

ინსტიტუტი (2018). 

https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_Issues%20Poll%20Presentation_December%202018_English_Final.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_Issues%20Poll%20Presentation_December%202018_English_Final.pdf
http://mediamonitor.ge/files/MM%20Final%20Report%20(Geo).pdf
https://www.transparency.ge/ge/post/report/vis-ekutvnis-kartuli-media
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მედიაპლურალიზმი პირდაპირ კავშირშია საზოგადოების პლურალიზმთან და ამავე დროს, 

საზოგადოების პოლარიზაციაში მედია დიდ როლს თამაშობს.18  2019 წლის დასაწყისში 

ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის წარმომადგენლობამ საქართველოში 

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მორიგი ტალღის შედეგები გაასაჯაროვა.19 

საზოგადოებრივი აზრის კვლევა მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა 2018 წლის 

დეკემბერში, როცა ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნების ორივე ტური ახალი 

დასრულებული იყო.  საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის ერთ-ერთი მიგნება ისაა, თუ 

რამდენად განსხვავებულია მოქალაქეთა წარმოდგენები კონკრეტული საკითხების მიმართ 

მათი პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით.  

დეკემბერში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები აჩვენებენ პოლიტიკური სიმპათიების 

მიხედვით ადამიანების განსხვავებულ დამოკიდებულებებს არა მხოლოდ საჯარო 

პოლიტიკის სხვადასხვა საკითხთან, არამედ მოვლენებთან მიმართებაში, კონკრეტულად კი 

ისეთ ფაქტებთან მიმართებით, რომელთა გადამოწმებაც შესაძლებელია, მაგალითად, 

გაზრდილია თუ არა ქვეყანაში კრიმინალი. მაშინ, როცა ნაციონალური მოძრაობის 

მხარდამჭერთა 60% ფიქრობს, რომ კრიმინალური კუთხით სიტუაცია ქვეყანაში გაუარესდა, 

ქართული ოცნების მხარდამჭერთა მხოლოდ 19% იძლევა იგივე პასუხს.20  თუმცა, 

მიუხედავად იმისა, თუ როგორია რეალური სტატისტიკა, მმართველი პოლიტიკური 

გუნდისა და ოპოზიციის მხარდამჭერებს ამ თემაზე ისეთივე განსხვავებული წარმოდგენა 

აქვთ, როგორც ზოგად საკითხზე - თუ რამდენად სწორი მიმართულებით მიდის ქვეყანა.  

კრიმინალური სიტუაცია (ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი, 2018)21 

 

                                                           
18 Martin, J.G and Yurukoglu, A. (2017). Bias in Cable News: Persuasion and Polarization. American Economic Review, 

107(9), 2565-2599 
19 ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი. (2018). Results of December 2018 Public Opinion Polls in Georgia. 

ხელმისაწვდომია: https://www.ndi.org/publications/results-december-2018-public-opinion-polls-georgia  
20 ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი. (2018). საზოგადოებრივის აზრის კვლევა საქართველოში. 

ხელმისაწვდომია: 

https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_Issues%20Poll%20Presentation_December%202018_English_Fin

al.pdf 
21 იგივე 

მედია და საზოგადოების პოლარიზაცია 

https://www.ndi.org/publications/results-december-2018-public-opinion-polls-georgia
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_Issues%20Poll%20Presentation_December%202018_English_Final.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_Issues%20Poll%20Presentation_December%202018_English_Final.pdf
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თუ უპარტიო მოქალაქეების 45%-ის აზრით ქვეყანა ზოგადად არასწორი მიმართულებით 

მიდის, ქართული ოცნების, მმართველი პარტიის მხარდამჭერთა მხოლოდ 15% თვლის ასე. 

ხოლო ყველაზე რეიტინგული ოპოზიციური პარტიის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 

მხარდამჭერთა შემთხვევაში, ეს რიცხვი  67%-ს აღწევს. ბოლო 10 წლის მანძილზე ქვეყანაში 

კრიმინალური სიტუაცია გაუარესებულია უპარტიო მოქალაქეების 53%-ისა და ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის მომხრეთა 60%-ის აზრით. ამის საპირისპიროდ, ამ მსჯელობას 

ქართული ოცნების მომხრეთა მხოლოდ 19% ეთანხმება.22 

  

ქვეყნის მიმართულება (ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი, 2018)23 

 

 

ერთი შეხედვით თითქოს არაფერია განსაკუთრებული იმაში, რომ სხვადასხვა პლატფორმის 

პოლიტიკური ძალების მხარდამჭერები სხვადასხვა პრიზმიდან აღიქვამდნენ საჯარო 

პოლიტიკის საკითხებს, თუმცა გამოკითხვის შედეგები აჩვენებს, რომ ეს განსხვავებები 

წლიდან წლამდე იზრდება, რაც შესაძლოა საზოგადოების პოლიტიკურ ფრაგმენტაციაზე 

მიუთითებდეს.24  

მედიის პოლარიზაცია მათ მიმართ მოსახლეობის ნდობაზეც აისახება. ქვეყნის მასშტაბით 

მოქალაქეთა უმრავლესობა (64%) ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ტელევიზიით 

დეზინფორმაციას გაცნობია, თუმცა თუ კონკრეტულად რომელი მაუწყებელი ავრცელებს 

                                                           
22 იგივე 
23 იგივე 
24 კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. საზოგადოებრივი აზრის კვლევა 2014-2018. ხელმისაწვდომია: 

https://caucasusbarometer.org/en/  

https://caucasusbarometer.org/en/
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დეზინფორმაციას, ეს მაჩვენებელი უკვე იმის მიხედვით იცვლება, თუ რომელ პოლიტიკურ 

პარტიას უჭერს მოქალაქე მხარს. მაგალითად ქართული ოცნების მხარდამჭერების 37%-ს 

მიაჩნია, რომ ტელეკომპანია “იმედი” (ქართულ ოცნებასთან ასოცირებული ტელევიზია) 

არასდროს ავრცელებს დეზინფორმაციას მაშინ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის 

მხარდამჭერთა მხოლოდ 4% პასუხობს მსგავსად. კითხვაზე გაცნობია თუ არა 

დეზინფორმაციას ტელეკომპანია “რუსთავი 2”-ზე (ნაციონალურ მოძრაობასთან 

ასოცირებული ტელევიზია), ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი 

მოქალაქეების 40% და ქართული ოცნების მხარდამჭერების 6% პასუხობს “არასდროს”.25 

 

ტელევიზიების დეზინფორმაციის აღქმა (ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი2018) 26 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი. (2018). საზოგადოებრივის აზრის კვლევა საქართველოში. 

ხელმისაწვდომია: 

https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_Issues%20Poll%20Presentation_December%202018_English_Fin

al.pdf  
26 იგივე. 

https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_Issues%20Poll%20Presentation_December%202018_English_Final.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_Issues%20Poll%20Presentation_December%202018_English_Final.pdf


9 
 

 

 

მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო მეზობელი ქვეყნებისგან განსხვავებით, ჯერ კიდევ 

ინარჩუნებს მრავალფეროვან მედია ლანდშაფტს.27 მაღალრეიტინგული, პოლიტიკურად 

აფილირებული ნაციონალური მაუწყებლების პარალელურად მუშაობს რამდენიმე 

შედარებით დაბალრეიტინგიანი ტელეკომპანიაც, იზრდება ონლაინ მედიასაშუალებების 

რიცხვი, მუშაობენ გამომძიებელ ჟურნალისტთა გუნდები და შეცდომა იქნებოდა იმის თქმა, 

რომ მათ საქმიანობას საზოგადოებრივ აზრზე გავლენა არ აქვს. თუმცა ქართული 

მედიისთვის დღეს მთავარი გამოწვევაა არა ბევრი განსხვავებული კონცეფციის მედია 

კოლექტივის არსებობაა, არამედ, ისეთი მედიაპლატფორმების არსებობა, რომლებიც, ერთი 

მხრივ, საზოგადოების ფართო სპექტრის ნდობას დაიმსახურებენ, ხოლო მეორე მხრივ 

სათანადოდ წარმოაჩენენ კონკრეტულ საზოგადოებაში არსებულ მოსაზრებათა 

მრავალფეროვნებას, შექმნიან სივრცეს განსხვავებული სოციალური თუ პოლიტიკური 

ჯგუფების კონსტრუქციული, არგუმენტებზე დაფუძნებული დიალოგისთვის და ამ გზით 

შეასრულებენ საზოგადოების მთავარ დაკვეთას28. 

2018 წლის საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა მედიის და 

საზოგადოების პოლიტიკური პოლარიზაციის ორი ძირითადი პოლიტიკური პოლუსით - 

ქართული ოცნება და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ორივე პოლიტიკური ძალის 

მთავარი იარაღი ოპონენტის წინააღმდეგ მომხრეთა შემოკრება იყო და არცერთი 

პოლიტიკური ძალა არ ერიდებოდა ამ ბრძოლაში მათ ხელთ არსებული მედია რესურსის 

აგრესიულ გამოყენებას.  

მედია საზოგადოების პოლარიზაციის მნიშვნელოვანი წყაროა.29 მოსახლეობის აზრის 

კვლევა აჩვენებს, რომ საზოგადოებრივი აზრი პარტიულ-პოლიტიკური პრეფერენციების 

მიხედვითაა დაყოფილი, რაც ამცირებს კონსტრუქციული პოლიტიკური დებატების 

შესაძლებლობას და საფრთხის ქვეშ აყენებს დემოკრატიას. მედია რომ ადვილად იქცევა 

პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად ისეთ ქვეყნებში, როგორიც საქართველოა, ეს მარტივად 

ახსნადია. დემოკრატიის ხანმოკლე გამოცდილების ქვეყნებში მედიას, როგორც ბიზნესს, 

დამოუკიდებელი ფინანსური არსებობის ტრადიცია და გამოცდილება ნაკლებად აქვს. თუ 

გადავხედავთ დღეისთვის ქართული ძლიერი სატელევიზიო მედიების ისტორიას ვნახავთ, 

რომ ეს მედიები სხვადასხვა დროს გამოხატულად ემსახურებოდნენ განსხვავებული 

პოლიტიკური ინტერესების მქონე ჯგუფებს ან სულაც პოლიტიკურ ბრძოლაში იარაღად 

გამოყენების მიზნით იყვნენ შექმნილი. მოქალაქეების ნდობა და დამოკიდებულებაც 

რეიტინგული ტელე-მედიების მიმართ ამ სუბიექტური თუ ობიექტური გარემოებების 

საფუძველზე ჩამოყალიბდა.  

საზოგადოების პოლიტიკური პოლარიზაცია, ბუნებრივია, არ არის მხოლოდ საქართველოს 

პრობლემა. მეტიც, სხვადასხვა კვლევები აჩვენებს, რომ ეს პრობლემა განსაკუთრებული 

                                                           
27 Freedom House. (2018). Freedom in the World 2018- Georgia. ხელმისაწვდომია: 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/georgia  
28 Kovach, B. and Rosenstiel, T. (2014). The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public 
Should Expect, New York, United States, Three Rivers Press  
29 Martin, J. G. and Yurukoglu, A.  (2017). Bias in Cable News: Persuasion and Polarization. Economic Review, 107(9), 

2565-2599 

დასკვნა 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/georgia
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სიმწვავით სწორედ ტრადიციული ლიბერალური დემოკრატიის ქვეყნებში დგას.30 თუმცა, 

დაბალი სოციალური კაპიტალის მქონე ქვეყნებში პოლიტიკური ფრაგმენტაციის შედეგები 

შეიძლება გადაულახავ პრობლემად იქცეს და ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი 

დემოკრატიებს შეუქცევადი ზიანი მიაყენოს. მაშინ, როცა მედია პლურალიზმი 

დემოკრატიის მნიშვნელოვანი მახასიათებელია, მედიის პოლარიზაციამ, ხანგრძლივად 

იგნორირების შემთხვევაში, შესაძლოა პოლიტიკურ ნიადაგზე საზოგადოებრივი ჯგუფების 

ექსტრემალურ დაპირისპირებას  მისცეს ბიძგი.  

 

 

 

პოლიტიკური აქტორებისთვის: 

 ხელისუფლებამ გაითვალისწინოს მედიის საკითხებზე ქვეყანაში მომუშავე 

არასამთავრობო თუ კვლევითი ორგანიზაციების, ასევე საერთაშორისო 

ორგანიზაციების და მედიის სფეროს დონორების რეკომენდაციები მედიის, 

რეკლამისა და მომიჯნავე საკითხებზე საკანონმდებლო ჩარჩოს ცვლილებისას; ამ 

საკითხებზე არსებული საკანონმდებლო ჩარჩოში შესაძლო ცვლილებების  

განხილვა წარიმართოს საჯარო დისკუსიების ფორმატში დამოუკიდებელ 

ექსპერტთა და საერთაშორისო საექსპერტო წრეების ჩართულობით; 

 სასამართლოს რეფორმის პროცესში გაითვალისწინონ სამოქალაქო 

საზოგადოებისა და საერთაშორისო შეფასებები და რეკომენდაციები, 

რამდენადაც ქვეყანაში დამოუკიდებელი სასამართლოს არსებობა პირდაპირი 

წინაპირობაა მედია  გარემოს გაჯანსაღებისა და გამოხატვის თავისუფლების 

სტანდარტის გაუმჯობესებისთვის; 

 პოლიტიკურმა ლიდერებმა შეწყვიტონ განსხვავებული პოლიტიკური 

პრეფერენციების მქონე ჟურნალისტებისა და მედიასაშუალებებისგან მტრის 

ხატის შექმნა; განსაკუთრებით მიუღებელია საჯარო მოხელეებისა და მაღალი 

პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან კონკრეტული 

მედიასაშუალებების მიმართ მტრული და მუქარის შემცველი განცხადებები; 

 შეწყდეს პოლიტიკური აქტორების და, განსაკუთრებით ხელისუფლების 

წარმომადგენლების მხრიდან, სხვადასხვა მედიასაშუალებებისთვის ბოიკოტის 

რეჟიმის გამოცხადება პოლიტიკურად აქტიური პროცესების პარალელურად. 

 

მედიის, პროფესიული ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის: 

 ჟურნალისტებმა შეამცირონ ერთი მხრივ სუბიექტური და მეორე მხრივ 

სიძულვილის ენის გამოყენება პარტიული კანდიდატების მიმართ. 

დაბალანსებული და სუბიექტური შეფასების გარეშე გადმოცემული ახალი ამბები 

                                                           
30 McCoy, J, Rahman, T and Somer, T. (2018). Polarization and the Global Crisis of Democracy: Common Patterns, 

Dynamics, and Pernicious Consequences for Democratic Polities. American Behavioral Scientist, 62(1), 16-42.  

 

რეკომენდაციები 
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გაზრდის მოსახლეობის ნდობას, როგორც კონკრეტული ტელევიზიის, ასევე 

ზოგადად ჟურნალისტიკის მიმართ;  

 მედიასაშუალებებმა იმუშაონ თვითრეგულირების სტანდარტის 

გაუმჯობესებაზე, უფრო აქტიურად ჩაერთონ პროფესიულ დისკუსიებში მედიის 

თვითრეგულირების მექანიზმების უკეთ გამოყენების შესახებ მათი სანდოობის 

ზრდის მიზნით; 

 არასამთავრობო სექტორმა მედიასთან პარტნიორობისას წაახალისოს ისეთი 

პროექტები და ინიციატივები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ მედიაში 

პოლიტიკური პლურალიზმის ასახვას და მედიის მიერ საჯარო ფორუმის 

ფუნქციის შესრულებას. გაძლიერდეს მუშაობა ჟურნალისტებთან, რათა მოხდეს 

ისეთი სტრატეგიებისა და პრაქტიკების განვითარება და გავრცელება, რაც 

განსხვავებული შეხედულებების დაბალანსებულ პრეზენტაციას გაამარტივებს; 

ასევე ორგანიზება გაეწიოს საინფორმაციო კამპანიებს სიძულვილის ენის 

გამოყენებისა და ეთიკის კოდექსის დარღვევის შესახებ. 

 პროფესიულმა ორგანიზაციებმა და მედიის საკითხებზე მომუშავე 

არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა მეტი დრო დაუთმონ 

პოლიტიკური პოლარიზაციის მედიის სივრცეში გადანაცვლების ტენდენციის 

კვლევას. 

 

საერთაშორისო დონორებისთვის: 

 მეტი ყურადღება მიექცეს ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის და 

სადამკვირვებლო მისიების მიერ მომზადებულ ანგარიშებს 

მედიაპოლარიზაციისა და მედიის პრობლემების შესახებ; ხელისუფლებისა და 

ოპოზიციური პარტიების მიერ მედიის პოლარიზაციის წახალისება მათთან 

აფილირებულ მედიებში გახდეს ნეგატიური პირობითობის ნაწილი. 

პირობითობის პრინციპი გამოყენებულ იქნას ასევე მედიასაშუალებებთან 

მიმართებაში. პარტნიორობის მიზნით მედიასაშუალებების შერჩევისას 

(ფინანსური დახმარება, ერთობლივი პროექტები, სარეკლამო დაკვეთა) 

იხელმძღვანელონ ჟურნალისტური ეთიკის უნივერსალური პრინციპებისა და 

პროფესიული სტანდარტის მიხედვით; 

 შენარჩუნდეს და გაძლიერდეს პროფესიული მედიამონიტორინგი, რათა 

შესაძლებელი იყოს მედიის პროფესიული დინამიკის ანალიზი პერსპექტივაში.  
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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. 

 

პუბლიკაცია მომზადდა „ნაციონალური ფონდი დემოკრატიისთვის“ (NED) მხარდაჭერით. აქ 

გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს და შესაძლოა, არ  ემთხვეოდეს „ნაციონალური ფონდი 

დემოკრატიისთვის“ და „საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის“ შეხედულებებს. 

 

დოკუმენტის ციტირების წესი:  

ნინო რობაქიძე. „პოლიტიკური პოლარიზაცია და მედია - რა საფრთხის წინაშე დგას დემოკრატიული 

პროცესი საქართველოში?“.  პოლიტიკის დოკუმენტი #19, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, 

მარტი 2019. 
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