II.

საბიუჯეტო კონტრაქტები მედიებთან, რომლებიც სიძულვილის ენას,
ანტიდასავლურ განწყობებს აღვივებენ და რუსული პროპაგანდის
ტირაჟირებას ახდენენ

შემაჯამებელი პარაგრაფი: ცალკეული უწყებები 2015 წელსაც აგრძელებდნენ ისეთ მედიებთან სერვის კონტრაქტების გაფორმებას, რომელთა სარედაქციო პოლიტიკა ქსენოფობიას, ჰომოფობიას და ანტიდასავლურ განწყობებს ეფუძნება. პრორუსულ პარტია
დემოკრატიულ მოძრაობასთან და რუსული პროპაგანდის პლატფორმა “სპუტნიკთან”
დაკავშირებული სააგენტო Newspress-ი “სპუტნიკის” პოპულარიზაციას და ანტიდასავლური გზავნილების რედისტრიბუციას ახდენს და საბიუჯეტო დაფინანსების მიმღებთა
შორის არის (2015 წ: 23 371 ლარი; 2016: 28 941 ლარი).
2015 წლыს 7 ышლыსს მчდыыს გуნшთуრчბыს ფონდმу გуმოуქшчყნу ьшლчшу, რომчლыც 2013-2014
წლчბშы ыმ მчდыу სуშუуლчბчბთуნ სчრшыს ьონტრуქტчბыს გуფორმчბыს მыზуნშოწыნოლობуს
შччხчბოდу, რომчლთу სуრчდуქცыო პოლыტыьыს შчმуდგчნчლы სыძულшыლыს чნыს დу уნტыდуსушლურы გуნწყობчბыს გуღшышчბуу. MDF-ыს ьшლчшыს მыგნчბчბы уыსуხу чшროპыს სуბჭოს
რуსыზმыსу დу შчუწყნуრчბლობыს წыნууღმდчგ чшროპыს ьომыსыыს (ECRI) მчხუთч ცыьლыს уნგуრыშშы7 სуქуრთшчლოს შчსуხчბ, რომчლыც მოუწოდчბს სуქуრთшчლოს ხчლыსუფლчბуს გуდуხчდოს ьონტრуქტчბს მსგушыს ტыპыს მчდыу სуშუуლчბчბთуნ. ьчრძოდ:
“ECRI იძლევა რეკომენდაციას, რომ ხელისუფლებამ გადახედოს მის კონტრაქტებს მედია საშუალებებთან და გააუქმოს, ან განაახლოს ისინი, თუ მედია შეიმჩნევა რასისტულ
ან ჰომო/ტრანსფობიულ სიძულვილის ენის გამოვლენაში. ხელისუფლებამ ასევე უნდა
უზრუნველყოს, რომ მომავალი კონტრაქტები შეიცავდნენ დათქმას კონტრაქტის გაუქმების შესახებ, თუკი მედიაში გამოვლინდება რასისტული ან ჰომო/ტრანსფობიური სიძულვილის ენა” (33).
уღსуნыშნушыу, რომ სуქуრთшчლოს მთушრობыს ცуლьчულы чრთчულчბы 2015 წчლსуც уგრძчლчბდნчნ ыსчთ მчდыу სуშუуლчბчბთуნ სчრшыს ьონტრуქტчბыს გуფორმчბуს, რომчლთу
სуრчდуქცыო პოლыტыьыს შчმуდგчნчლы სыძულшыლыს чნыს დу уნტыდуსушლურ გуნწყობчბыს
გуღшышчბуу. чს მчდыу სуშუуლчბчბыу: მчდыу-ьушშыრы еობычქტышы”, გуზчთчბы еსуქуრთшчლოს
რчსპუბლыьу”, еуლыу”, еьшыრыს ქრონыьу” დу еуსушуლ-დуსушуლы”. уღნыშნულы გуმოცчმчბыს
გуრდу уმ ьуტчგორыуშы დуმуტчბыთ 2 уხуლы ონლуыნ გуმოცчმу Newspress.ge დу чქსьლუზышნыუსы მოხшდу, რომчლთу შыნууრსობრыш მხуრчსуც ჩшчნ ქшчმოთ მომышыხыლушთ. ზчმოთხსчნчბულы გуმოცчმчბыსგуნ გуნსხшушчბыთ, уნტыდуსушლურы გуნწყობчბыს გуღшышчბуს Newspress.
ge ыრыბуდ, რუსულчნოшуნы პროპуგуნდыსტულы პლуტფორმчბыს, მуთ შორыს еსპუტნыь-სуქуრთшчლოს”, ტыრуჟыრчბыს გზыთ уხდчნს.
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რуსыზმыსу დу შчუწყნуრчბლობыს წыნууღმდчგ чшროპыს ьომыსыыს (ECRI) მчხუთч ცыьლыს уნგуრыშы
სуქуრთшчლოს შчსуხчბ, 1 მуრტы, 2016. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Georgia/
GEO-CbC-V-2016-002-GEO.pdf
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ცხრილი 2.1. 2015 წელს გაფორმებული საბიუჯეტო კონტრაქტები მედიებთან,
რომლებიც სიძულვილის ენას, ანტიდასავლურ განწყობებს აღვივებენ და
რუსული პროპაგანდის ტირაჟირებას ახდენენ.
მედია საშუალება

კონტრაქტის თანხა

სуქуრთшчლოს რчსპუბლыьу

85 916

ობычქტышы (чტуლონы)

68 616

уლыу დу ьшыრыს ქრონыьу

21 816

Newspress.ge

23 371

чქსьლუზышნыუსы

4 730

уსушуლ-დуსушуლы

2 500

სპუტნიკ-საქართველოსთან და დემოკრატიულ მოძრაობასთან დაკავშირებული
Newspress.ge
სууგчნტოს, რომчლыც 2012 წчლს დуფუძნდу, 2015 წчლს 23 371 ლуრыს ღыრчბულчბыს სуыნფორმуცыო მომსуხურчბыს ьონტრуქტчბы 11 სуჯуრო უწყчბуსთуნ8 ჰქონდу გуფორმчბულы. уღსуნыშნушыу,
რომ Newspress.ge-ს დуმფыნуნსчბчლთу შორыს 2015 წчლს ыყшნчნ თушდуცшыს სуმыნыსტრო, უნგრчთშы სуქуრთшчლოს სучლჩო, თბыლыსыს სуьრчბულო დу уფხуზчთыს მთушრობыს ცуლьчულы
სტრუქტურчბы. წыნуსწуრы მონуცчმчბыთ, ნыუსპრчსыს სуხчლშчьრულчბო დуფыნуნსчბу 2016 წчლს
გуыზуრდу დу 28 941 ლуრы შчуდგыნу. ыმ ორგуნыზуცычბს9 შორыს, шыნც 2016 წчლს уღნыშნულ სууგчნტოს ьონტრуქტчბы გуუფორმу, уღსуნыშნушыу სოფლыს მчურნчობыსу დу სуსჯчლуღსრულчბыსу დу
პრობуცыыს სуმыნыსტროчბы, уსчшч გуნуთლчბыს ხуრыსხыს გуნшыთуრчბыს чროшნულы ცчნტრы.
პარტიული კავშირები. გуმოცчმу ნыნო ბურჯуნуძыს პოლыტыьურ პуრტыу დчმოьრуტыულ მოძრуობуსთуნ уრыს დуьушშыრчბულы. ნыუსპრчსы 2012 წчლს уლчქსуნდრч ჩუბыნыძчმ დууფუძნу,
რომчლыც სуხуლხო ьრчბыს პრчსსуმსуხურыს ხчლმძღшуნчლы10 ыყო. თушыს მხრыш, სуხуლხო ьრчბу დчმოьრуტыულ მოძრуობуსთуნ уრыს დуьушშыრчბულы დу მыსы уღმуსრულчბчლы
სуბჭოს წчшრы დу ლыდчრы ნыნო ბურჯуნуძчу. სууგчნტოს დуმფыნуნსчბчლ უწყчბчბს შორыს
шხшდчბыთ уფხуზчთыს მთушრობуშы შчმушуლ ცуლьчულ უწყчბчბს (уფხуზчთыს ჯуნმრთчლო-
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თушდуცшыს სуმыნыსტრო, уფხуზчთыს ჯуნმრთчლობыს დу სოცыуლურы დуცшыს სуმыნыსტრო, სуქуრთшчლოს
სучლჩო უნგრчთыს რчსპუბლыьуშы, ნდობыს уღდგчნыსу დу შчრыგчბыს სуьыთხчბშы уფხуზчთыს მыნыსტრыს
уპуრуტы, თბыლыსыს სуьრчბულო, სуხчლმწыფო სчრшыსчბыს გуნшыთуრчბыს სууგчნტო, ღшыნыს чროшნულы
სууგчნტო, სуქуრთшчლოს სуხчლმწыფო ჰыდროგრуფыულы სуმსуხურы, ფыნуნსთу სуმыნыსტროს
მომსуხურчბыს სууგчნტო, სуფыნуნსო уნуლыტыьურы სуმსуხურы დу სуქучრონушыგуცыу.
სოფლыს მчურნчობыს სуმыნыსტრო, სуსჯчლуღსრულчბыსу დу პრობуცыыს სуმыნыსტროчბы, გуნуთლчბыს
ხуრыსხыს გуნшыთуრчბыს чროшნულы ცчნტრы, ნდობыს уღდგчნыსу დу შчრыგчბыს სуьыთხчბშы уფხуზчთыს
მыნыსტრыს уპуრуტы, ქ.თბыლыსыს მუნыცыპуლыტчტыს у(у)ыპ ტуნшуრჯыშыს გуნшыთуრчბыს სპორტულы ცчნტრы,
სуხчლმწыფო სуმშчნчბლო ьომპуნыу, სуქуრთшчლოს სуხчლმწыფო ჰыდროგრуფыულы სуმსуხურы, ფыნуნსთу
სуმыნыსტროს მომსуხურчბыს სууგчნტო დу სуქучრონушыგуცыу.
გуზчთы еуხуლы თуობу”, 3 თчბчრшуლы, 2012. шыნ შчქმნу уხуლы სууგчნტო еნыუსპრчსы” - მчრуბыშшыლმу თუ
ышуნыშшыლმу?” http://www.opentext.org.ge/index.php?m=4&y=2012&art=2501
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ბыს დу სოცыуლურы დуცшыს სуმыნыსტრო, ნდობыს уღდგчნыსу დу შчრыგчბыს სуьыთხчბშы уფხуზчთыს მыნыსტრыს уპуრуტы), რომლыს ხчლმძღшуნчლы шуხტуნგ ყოლბуыу დчმოьრуტыულы
მოძრуობыს პуრტыыს წчшრыу.
სარედაქციო პოლიტიკა. გуნსხшушчბыთ რуდыьуლურы სуრчდуქცыო პოლыტыьыს მქონч სხшу
გуმოცчმчბыსგуნ, რომლчბыც ღыуდ გуმოხуტушчნ ჰომოფობыურ, ქსчნოფობыურ დу уნტыდуსушლურ გуნწყობчბს, ნыუსპრчსы уრу პыრდуპыრ, уრуმчდ ыრыბуდ уხდчნს სხшу გуმოცчმчბыს
მსგушსы შыნууრსыს მуსуლчბыს ტыრуჟыრчბуს პრчსыს მыმოხыლшыს, ыნტчრшыუსу დу სხшу რუბრыьчბыს ფორმуტчბშы. მуგуლыთуდ, 2015 წლыს 4 მуыსს ჰომოფობыуსთуნ დу ტრуნსფობыуსთуნ ბრძოლыს სучრთуშორыსო დღыს 17 მуыსыს წыნу პчრыოდშы, რომчლыც სуქуრთшчლოშы
ფыზыьურ ძуლуდობуსთуნ уსოცыრდчბу, სууგчნტომ გуმოуქшчყნу გуზчთ еьшыრыს ქრონыьыსе
ჰომოფობыურы სტуტыу, სуთуურыთ еპოლыტыьურы მчსуჯდომч ьуლуძч წыნуსწуრ გшуჩшчшს
уზრს, რომ პчდуრуსტчბыს уღლუმы მуыნც ჩуტуრდчბу”11.
ონლуыნ პორტуლы уსчшч уხდчნს რუსчთыს ხчლыსუფლчბыს მычრ დуფუძნчბულы მთушуრы
პროპуგуნდыსტულы პლуტფორმыს еსპუტნыь სуქуრთшчლოს” პოპულуრуზыуს დу სხшу რუსულчნოшуნы წყуროчბыს уნტыდуსушლურы შыნууრსыს მуსуლчბыს ტыრуჟыრчბуს, რуსуც დчტуლურуდ ჩшчნ ქшчმოთ გуნышыხыლушთ.
სპუტნიკ-საქართველოს და სხვა რუსული პლატფორმების ტირაჟირება Newspres-ში. ონლуыნ გуმოცчმу ნыუსპრчსზч 5 თшыуნმу დуьшыრшчბуმ уჩшчნу, რომ გуმოცчმу ფორმуლურы
ბуლуნსыს დуცшуს ცდыლობს დу მრушуლფчროшуნ წყуროчბს შორыს მომხმуრчბчლს რუსულчნოшуნ პროპуგуნდыსტულ პლуტფორმчბს დу მуთ გზушნыლчბს სთушуზობს. მуგуლыთуდ,
პრчსыს მыმოხыლшуშы шხшდчბыთ уრу მხოლოდ რუსულчნოшуნ პროპуგуნდыსტულ წყуრობს,
уრуმчდ ушტორыტчტულы დуსушლურы გуმოცчმчბыს (Washington Post, AP, уმчრыьыს ხმу დу
სხшу) მуსуლчბსуც. თუმცу, ძыრыთуდы уქცчნტы სპუტნыьზч, ыსчшч როგორც სხшу რუსულчნოшуნ პროპуგуნდыსტულ პლуტფორმчბზч ьчთდчბу დу მуთ ნыუსპრчსშы სხшу დуტшыრთшу
уქшთ, შчმდчგ გуრчმოчბуთу გуმო:
ნыუსპრчსы სპუტნыь-სуქуრთшчლოს, уრу მხოლოდ პრчსыს მыმოხыლшыს ьუთხыთ გуნыხыლушს, уრуმчდ уმ პლуტფორმыს პოპულуრыზуცыуს სыსტчმуტურуდ уხდчნს მыსы уხуლы
პროчქტчბыს რчგულуრულы გуშუქчბыს ьუთხыთ. 5 თшыს გуნმушლობуშы სуыტზч გуმოქшчყნდу 16 მуსуლу, რომчლыც სპუტნыь სуქуრთшчლოს ьულტურულ თუ სуზოგуდოчბრыш уქტышობчბს, уხуლ მчდыу პროчქტчბს შччხчბოდу.
ნыუსპრчსыს დыრчქტორы уლчьო ჩუბыნыძч уმушდროულуდ სპუტნыьыს თуნуმშრომчლыу12,
რომчლыც დуსушლურы სуხчლმწыფოчბыს რучგыრчბуს რუსულ პროპуგуნდуზч уღმოსушლчთ чшროპыს ქшчყნчბыს შыდу უსуფრთხოчბыს პრობლчმыს ჭრыლშы გуნыხыლушს13.
11
12

13

http://bit.ly/1Tr5P5I
დуმოუьыდчბლობу.com. 24 ышыლыს, 2015. ешыნ მუშуობს სპუტნыьыსთшыს?” http://damoukidebloba.com/c/news/
vin_mushaobs
მуგуლыთуდ, 2015 წლыს 13 уგшыსტოს რуდыო ыნტчრшыუ нსуფრთხыს შчმცшчლы პრыორыტчტые, წуმყшуნы уლчьო
ჩუბыნыძч, რчსპონდчნტы სыმონ ьыლуძч, თчმу: уმчრыьчლы რчსპუბლыьчლы ьონგრчსმчნыს გуნცხуდчბу
რუსულы პროპуგуნდыს წыნууღმდчგ ბრძოლыს уუცыლчბლობыს თуობуზч. http://sputnik-georgia.com/
radio/20150813/228292209.html
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ნыუსპრчსы уქшчყნчბს დსთ-ს სуьыთხчბშы რუსчთыს მთушуრы ыდчოლოგыს მოდчსტ ьოლчროшыს ыნტчრшыუს, რომლыს თуნуხმуდ, სуქуრთшчლო ნуტოშы ტчრыტორычბыს დуьуრგшыს სуნуცшლოდ გуწчшრыуნდчბу (ыხ. ცხრыლы 2.2). მოდчსტ ьოლчროшы პчრსონу ნონ
გრуტуდуу გуმოცხуდчბულы ლуტшыуსу (2009)14 დу ლыტшуშы (2009)15. 2012 წчლს დნчსტრыსპыრчთыს თшыთგуმოცხуდчბულы რчსპუბლыьыს პრчზыდчნტმу მуს მчგობრობыს ორდчნы
მыуნыჭу16. მოდчსტ ьოლчროшы რუსულы პროპуგуნდыსტულы სуыტчბыს Regnum.ru, Polit.
ru, Regions.ru-ს დуმფუძნчბчლыу, 2013 წლыდуნ ьы Rex.ru -ს რчდуქტორыу. მыსы სуხчლы
სуქуრთшчლოშы გуმომушуლ პრორუსულ მчდыу პორტуლ სуქыნფრმს უьушშыრდчბу.
როგორც სპუტნыьыს, уსчшч სხшу რუსულчნოшуნы პროპуგуნდыსტულы პლуტფორმчბыს
გზушნыლчბы, რომчლთу რчდыსტრыბუცыуსуც ნыუსპრчსы уხდчნს, თуნხшчდრуშыу ыმ уნტыდуსушლურ დу თურქოფობыულ მчსыჯчბთуნ, რуც სხшуდуსხшу уნტыდуსушლურы პლуტფორმчბыს მчშшчობыთ шრცчლდчბу (ыხ. ცხრыლы 2.2.).
ცხრილი 2.2. ანტიდასავლური და ქსენოფობიური გზავნილები ნიუსპრესში სპუტნიკსა
და სხვა რუსულენოვან წყაროებზე დაყრდნობით
გზავნილი

რუსულენოვანი წყარო

სათაური/ფრაგმენტი

ნуტო
ტчრыტორычბыს
სуნуცшლოდ

Noev-kovcheg.ru

მოდчსტ ьოლчროшы: еსуქуრთшчლო
ნуტოშы уლბуთ გуწчшრыуნდчბу, მуგრуმ
მხოლოდ уფხуზчთыსу დу სуმხრчთ
ოსчთыს გуრчშч”17
еსуქуრთшчლოს ნуტო შთуნთქушს”18

ნуტო = სуფრთხчს ФАП News
Н

Н

14

15
16
17
18
19
20

еრუსულы სуმხчდრო პრчსу ნуტოსთуნ
ომыს შчმთხшчшуშы ьушьуსыონზч
გуნსуხორცычლчბчლ ძуლыსხმчшуზч
წчრს”19
я

еთბыლыსმу ыსчш ыგრძნო მოსьოшыს
მუქуრу დу მცыრч პროგრчსыს შчმდчგ
ქуრთულ-რუსულმу ურთычრთობуმ
გуუуრчსчბу დуыწყო”20

http://www.mfa.gov.lv/en/news/latest-news/12093-foreign-minister-declares-two-russian-citizens-personanon-grata-in-latvia
http://www.bbc.com/russian/russia/2009/07/090730_kolerov_stop_lithuania.shtml
http://www.iarex.ru/news/28849.html
http://bit.ly/1Rn8qZ4
http://bit.ly/1TJRLoD
http://bit.ly/1sNTCPn
http://bit.ly/1RnaLmT
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ქуრთულы ჯуრы
სუსტыу, ნуტოს
მыს დуსуხმчრчბლуდ
уრуფчრы გуუьчთчბыу

В

-

еსуქуრთшчლოს თушыსы уრმыыთ
მხოლოდ ტრуბуხы შчუძლыу”21

ქуრთულ-уმчრыьულბრыტуნულы სуმხчდრო
წшრთნчბы =
პროшოьуცыуს რუსчთыს
წыნууღმდчგ

К

я

еრუსчთმу სуქуრთшчლო მьуცრуდ
გууფრთხыლу, რომ шуზыуნშы გуმуრთულ
წრთшნчბს მოსьოшы პროшოьуცыуდ
მыыჩნчшს”22

რыჩуრდ ლუგуრыს
სуხчლობыს
ლуბორуტორыу
= სуფრთხчს

Н

რუსულы პრчსу სуქуრთшчლოს,
ბыოლოგыურы ыуრуღыს წуრმოчბуშы
სდчბს ბრуლს; გушრცчლდу თუ уრу
ч.წ. ღორыს ჭыრы სуქуრთшчლოდуნ23

Н

нზыьуსе шыრუსыს შчქმნу
სуქуრთшчლოშыც შчსуძლчბчლыуе
- რუსულы მხуრыს уრуპыრდуპыრы
ბრуლდчბу24

თურქчთы = სуფრთხчს

21
22
23
24
25
26
27

Н

я

еთურქчთმу შчსуძლოу სуქуრთшчლოს
уჭуრу მოსთხოшოს”25

К

Ъ

еგуმოьыთხшыს შчდчგчბы: чшროპчლчბы
чჭшობчნ, რომ თურქчთы ныსლуმურ
სуხчლმწыფოსთуნе თуნуმშრომლობს”26

სуქуრთшчლოშы
Н
რчლыგыურы ьონფლыქტы
чшროპულы ыნსტыტუტыს
მычრ ыყო
პროшოცыრчბულы

я

еსуქуრთшчლომ ьыდчш чრთხчლ გуыуრу
დуნыს პыრზч დу შчძლო რчლыგыურы
ьონტчქსტыს მქონч ьონფლыქტშы уრ
ჩуძыრულыყო”27

http://bit.ly/1VoOiwK
http://bit.ly/1XQLUzo
http://bit.ly/1UbhIfl
http://bit.ly/1XQPWI4
http://bit.ly/1syScrg
http://bit.ly/22nzdg0
http://bit.ly/22tjL1S
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еуმჯчრуდ დуძуბულობыს მыზчზы
[уდыგчნშы] გуხდу ыს ფуქტы, რომ
ხчლыსუფლчბуმ მუსულმуნчბს
სуსуფლуოზч მыწу გуმოუყო, რуც
чრთ-чრთы чшროპულы ыნსტыტუტыს მычრ
ыყო ნуьуრნуხчшы”.
ყыრыმы რუსчთыს
ნуწыლыу

Sputnik. მნчნыу

გуმთыშшчლы
П
პოლыტыьыს გушრცчლчბуს И
სომხчბы სуქуრთшчლოზчც
ცდыლობчნ

ечшროპчლчბыსу დу уმчრыьчლчბыს
მчსуმчდы ყыრыმს რუსчთыს ნуწыლуდ
მыыჩნчшს”28
еსომხურы პროшოьуცычბы სуქуრთшчლოს
წыნууღმდчგ”29

я

нსომხчთы ьушьуსыуშы, სуუьუნчთу
სыღრმыდуნ მოყოლчბულы, მუდმышуდ
ьონფლыქტчბыს, გуნხчთქыლчბыს,
პროшოьуცычბыს წყуროს წуრმოуდგчნს.
სуქმч чხчბу ыმ ტуქტыьуს, რომლыს
მчშшчობыთуც чრчшуნы სуმხრчთ
ьушьуსыуშы თушыს დომыნыრчბыს
დуმყуრчბуს ცდыლობს: სომხчთы
уქტыურуდ სуრგчბლობს პრыნცыპыთ нგуთыშч დу ыბуტონче.
რუსულы პროპуგуნდыს чრთ-чრთы მთушуრы მчდыу პლуტფორმу - სპუტნыьы - მულტыმчდыურы
სучრთуშორыსო პროчქტыу, რომчლыც რუსчთыს პრчზыდчნტыს 2013 წლыს 9 დчьчმბრыს ბრძуნчბыს სуფუძшчლზч შчыქმნу. სპუტნыьმу, რომчლსуც რუსчთыს მთушრობу ფლობს, სучრთуშორыსო уრчნуზч სуыნფორმуცыу სууგчნტო RIA Novosti დу еრუსчთыს ხმу” ჩууნуცшლу. нსპუტნыь
ჯორჯыу” სуქуრთшчლოშы სуჯуრო რччსტრშы ოფыცыуლურуდ 2015 წლыს 23 ыуნшуრს დуრчგыსტრыრდу.
საქართველოს რესპუბლიკა
2015 წчლს ყшчლуზч მчტы დуფыნуნსчბу - 85 916 ლуრы - уმ ьуტчგორыыს მчდычბშы გуზчთ еსуქуრთшчლოს რчსპუბლыьуს” уქшს მыღчბულы. გуზчთმу სуრчьლуმო მომსуხურчბуზч ხчლშчьრულч-

28
29

http://bit.ly/1skQ6LM
http://bit.ly/1qVx7pQ
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ьуრგуდ ჩуნს სხшуდуსხшу თოქ შოუშы წуმყшуნთу ьომчნტуრчბыთ დу სტუმრчბыს შчრჩчшыთуც.
чს ტчლчшыზыу чწчოდу уსчшч ьуმპуნыуს ბуთუმშы уხуლы მчჩчთыს მშчნчბლობыს წыნууღმდчგ.
ობычქტышыს დуმფუძნчბчლმу დу პуრტыыს нპуტრыოტთу уლыуნსы” ხчლმძღшуნчლმу ыრმу ыნуშшыლმу გуნуცხуდу: нუპыრшчლчს ყოшლыსу, ыსыნы уცნობычრчბчნ, რу სуფრთხчს ქმნыს ბуთუმыს
ცчნტრშы уხуლы მчჩчთыს მშчნчბლობу, უფრო ზუსტуდ რომ шთქшуთ,თურქчთыს სыმბოლოს уღმуრთшу” (30)34.
уრხы პოლыტыьურ გучრთыуნчბу პуტრыოტთу уლыуნსთуნ уრыს დуьушშыრчბულы.
ალია და კვირის ქრონიკა
еуლыу” ჰოლდыნგშы შчმушуლ გуზчთчბს еуლыу” დу еьшыრыს ქრონыьу” 2015 წчლს სчრшыს ьონტრуქტы სуრчьლуმო დу სуыნფორმуცыო მომსуხურчბуზч 6 სуბыუჯчტო ორგуნыზуცыуსთуნ35
ჰქონდу გуფორმчბულы, რომчლთу შორыს სуქуრთшчლოს შრომыსу დу სოცыуლურы დуცшыს
სуმыნыსტროც ფыგურыრчბს. 2013-2014 წლчბშы еуლыу” ჰოლდыნგშы შчმушуლ გуმოცчმчბს 48 650
ლуრыს ღыრчბულчბыს ьონტრуქტчბы ჰქონდуთ გуფორმчბულы შыნуგуნ სуქმчთу სуმыნыსტროსу
დу სოფლыს მчურნчობыს სуმыნыსტროчბыს სხшуდуსხшу სსыპ-чბთуნ36.
MDF-ыს ьшლчшчბыს თуნуხმуდ, уღნыშნულы გуზчთчბы ჰომოფობыურ, ქსчნოფობыურ დу уნტыდуსушურ სуრчდуქცыო პოლыტыьуს уტуრчბчნ, რуც სуქуრთшчლოს შчსуხчბ რуსыზმыსу დу შчუწყნуრчბლობыს წыნууღმდчგ чшროპыს ьომыსыыს (ECRI) მчხუთч ცыьლыს уნგуრыშშыც37 уыსуხу.
სხვადასხვა
2015 წчლს ყшчლуზч მცыრч თуნხыуნы ьონტრуქტчბы გуზчთ еуსушуლ-დуსушуლთуნ” (4730 ლуრы)
დу ыნტчრპორტуლ ечქსьლუზышნыუსთуნ” (2500 ლуრы) გуფორმდу
уღსуნыშნушыу, რომ გуზчთ еуსушуლ-დуსушуლშы” სуქуრთшчლოს მთушრობыს სуმწლыуნы მუშуობыს შчჯуმчბыს уმსуხшчლы уნგуრыშыს სуыნფორმуცыო ьуმპуნыуსთуნ დуьушშыრчბულы სуრчьლуმო მуსуლыს გуნთушსчბуს სуფუძшლуდ სуქуრთшчლოს მთушრობыს 2015 წლыს 27 ნოчმბრыს #2552
გуნьуრგულчბу დучდო. чქსьლუზышნыუსთуნ ьы ьონტრуქტы შსს-ს დуცшыს პოლыცыуმ გууფორმу.
ღыуდ დчьლуრыრчბულы ქსчნოფობыურы დу ჰომოფობыურы შыნууრსыს გуრდу, გуზчთы еуსушуლ-დуსушуლы” уნტыდуსушლურ გуნწყობчბსуც уღшышчბს. გуზчთыს პლуტფორმу უფრო чთ34
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http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Georgia/GEO-CbC-V-2016-002-GEO.pdf
სуქуრთшчლოს შრომыსу დу სოცыуლურы დуცшыს სуმыნыსტრო;
სуქуრთшчლოს ნოტуრыუსთу პуლуტу; სуხчლმწыფო სчრшыსчბыს გуნшыთуრчბыს სууგчნტო; მуსწушლчბчლთу
პროფчსыულы გуნшыთуრчბыს чროшნულы ცчნტრы; მчწуრმчობыს გуნшыთуრчბыს სууგчნტო; чшროპыს
уხуლგуზრდულы ოლыმპыურы ფчსტышуლыს თბыლыსы 2015-ს სуორგуნыზуცыო ьომыტчტы.
http://mediameter.ge/ge/research/sabiujeto-saxsrebi-sizulvilis-enisa-da-antidasavluri-gancqobebisgamavrcelebel-mediashi
1 მуრტы, 2016. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Georgia/GEO-CbC-V-2016-002-GEO.
pdf
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ნო-ნуცыონуლыსტურыу, თუმცу როგორც მчდыыს გуნшыთуრчბыს ფონდыს ьшლчшу ცხуდყოფს,
შыნууრსы პრორუსულы მчდычბыს ნуრуტышыს ыდчნტურыу.
чქსьლუზышნыუსმу გуმოуქшчყნу ჰომოფობыურы შыნууრსыს დчზыნფორმуცыу ნуცыონуლურы
მოძრуობыს ყოფыლы წчшრыს გыორგы шуშуძыს ძმыს მуმуьуცზч დуქორწыნчბыს შчსуხчბ, სуთуურыთ ешуშуძыს ძმу еგуთხოшდу”?!38. уღნыშნულы პუბლыьуცыыს გуმო გуმოცчმуს დушыთ шуშуძчმ
სуსуმуრთლოშы უჩышლу დу პыრшчლы ыნსტуნცыыს სуსуმуრთლო მოыგო.
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уმჟуმуდ уღნыშნულы სტуტыу чქსьლუზышნыუსыს სуыტზч ხчლმыსуწшდომы уრ уრыს, თუმცу уმ სууგчნტოზч
დуყრდნობыთ еსуქуრთшчლო დу მსოფლыოს” (http://bit.ly/1TS3vUK) დу for.ge-ыს (http://www.for.ge/view.
php?for_id=35345&cat=9) პორტуლчბზчу გуნთушსчბულы.
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