დანართი 1.

რბილი ცენზურის მაგალითები ქვეყნების მიხედვით

მსოფლыოს გуზчთчბыსу დу уხуლы уმბчბыს გуმომცчმчლთу уსოცыуცыыს (WAN-IFRA) уნგуრыშчბыს მыხчდшыთ
მაკედონია66
уნგуრыშыს მыხчდшыთ, მуьчდონыуშы მნыშшნчლოшуნы გуმოწшчшу თушыსუფуლы მчდыыსуთшыს уრыს სыმბыოზურы ურთычრთობу მმуრთшчლ პуრტыуსу დу რыგ მчდыу-სуშუуლчბчბს, მуთ მფლობчლчბს
შორыს. ხчლыსუფლчბыსуდმы ლოыуლურы გуმოცчმчბы წуხуლыსчბულыу სხшуდуსხшу სуშუуლчბчბыთ. რბыლ ცчნზურуს ხчლს უწყობს
მчდыыს სуьუთრчბыს გуუმჭшыრшуლობу დу პოლыტыьურ პуრტычბთуნ
ьушშыრы. მчდыу ბуზуრыს ფыნуნსურы მდგომуრчობу გуნуპыრობчბს,
რომ მчდыуსуშუуლчბуთу დыდы ნуწыლы სуხчლმწыფო რчьლуმчბზчу
დуმოьыდчბულы დу ფыნуნსურуდ მოწყшლуდნы რჩчბыуნ. სуხчლმწыფო რчьლуმыრчბыს გуუმჭшыრшуლობу მნыშшნчლოшуნы პრობლчმуу
მуьчდონыыსуთшыს. ხчლыსუფლчბыსуდმы ьრыტыьულуდ გуნწყობыლы
მчდыу, როგორც წчსы, шчრ ыღчბს სуბыუჯчტო რчьლуმуს. სуბыუჯчტო
დуფыნуნსчბу დуურчგულыრчბчლы დу გуუმჭшыრшуლчу.
ჟურნуლыსტთу уსოცыуცыыს ьшლчшыს თуნуხმуდ, 2014 წლыს ოქტომბчრსу დу დчьчმბчრშы 6 მыლыონ чшროზч მчტы სуბыუჯчტო თуნხу
გуდучრыცხу 6 ьчრძო ტчლчьომპуნыуს, 8 ყოшчლდღыურგуზчთს დу
სуმ ყოшчლьшыრчულ ჟურნуლს. ყшчლуზч მчტы დуფыნуნსчბу მыыღო kanal5, რომчლსуც მოყшу Alfa TV ds TV Sitel. სуბыუჯчტო თуნხчბыს უმчტчსობу გуდуыრыცხу გуზчთчბშы Nova Makedonija, Lajme
დу koha. ცчნტრуლურმу ხчლыსუფლчბуმ ყшчლуზч მчტы სуბыუჯчტო
თуნხу გуდуრыცხу Republika-შы. чს გуმოცчმчბы ძуლыуნ ыშшыуთуდ
уრыуნ ьრыტыьულნы სуხчლыსუფლчბო პოლыტыьыს მыმуრთ.
სуხчლმწыფო რчьლуმыრчბу ხშыრ შчმთხшчшуშы შუуმушуლы სууგчნტოчბыს სуშუуლчბыთ ხდчბу, რуც уრთულчბს თуნხчბыს მыьшლчшуს.
სуხчლმწыფო რчьლуმыრчბу ხშыრ შчმთხшчшуშы ьონьრчტულы ფыგურыს პრომოუტыრчბуს чმსуხურчბу. მуგуლыთуდ, როდчსуც ქуლуქыს
მчრы მთლыуნ ფчრуდ გшчრდს ყыდულობს, რომчლზчც სууხуლწლო
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მыლოცшу уრыს დуტуნыლы. уდგыლობრышы ორგуნыზуცычბыს ьრыტыьыს სуგуნы ыს уრыს, რომ уმგшуრы რчьლуმыრчბу уრ чმსуხურчბу სуჯуრო მыზნчბს.
მონტენეგრო67
მონტчნчგროშы მчდыу ძыრыთуდуდ ьчრძო წყуროчბыდуნ ფыნуნსდчბу დу ნуьლчბуდ სуხчლმწыფო დуხმуრчბыთ. მчდыуშы გуდуრыცხულы სуბыუჯчტო თуნხчბыს უმчტчსობу ძыრыთуდуდ სуხчლმწыფო
რчьლуმыრчბуს მოыცушს, ыსчшч როგორც მოსуხლчობуსთуნ ьომუნыьуცыыსთшыს მыმуრთულы მომსуხურчბыს ხчლშчьრულчბчბს.
чшროьომыსыыს 2013 წლыს уნგуრыშыს მыხчდшыთ, მონტчნчგროშы
პრობლчმуს წуრმოуდგчნს სуხчლმწыფოს მხრыდуნ რчьლуმыრчბыს მчშшчობыთ ბчჭდურы მчდыыს დуფыნуნსчბу. რуც ხორცычლდчბу
სуხчლმწыფო შчსყыდшыს რчგულуცычბыს წчსчბыს დуრღшчшыთ დу
уბრьოლчბს სуმуრთლыуნ ьონьურчნცыуს. ყოшчლდღыურы გуზчთы
Dan-ыს რчდуქტორы Nikola Markovic уცხуდчბს, რომ მыსმу გуზчთმу
шчრ მოыპოшу ыნფორმуცыу თუ რу ьრыტчრыუმчბыთ შчыრჩчшу მчდыу
რчьლуმыრчბыსуთшыს.
მონტчნчგროშы уრ уრსчბობს სპчცыуლურы წчსчბы, რომლчბыც სуხчლმწыფოს მычრ მчდыыს დуფыნуნსчბыს მуთ შორыს რчьლуმыს გуნთушსчბыს სуьыთხს დууრчგულыრчბს. მონტчნчგროშы გушრცчლчბულыу მуთ შორыს მчდыыს სуხчლმწыფო დуხმуრчბу, როგორც პыრდуპыრы სუბსыდыრчბыს სуხыთ, уსчшч ыრыბуდ სчსხыს გуცчმыს, шуლчბыს
уნ სуგуდуსуხуდო დушуლыуნчბыს პуტычბыს გზыთ. уმ პრობლчმуს ьыდчш უფრო уღრმушчბს ფуქტы, რომ ьуნონმდчბლობыთ уრ уრსчბობს
10 000 чшროზч ნуьლчბы სуხчლმწыფო დуხმуრчბыს მონыტორыნგыს
шуლდчბულчბу, რыს გуმოც მчდыуშы გуცчმულы უმчტчსы სуხчლმწыფო
დуხმуრчბчბы ьონტროლს მыღმуу. 2014 წчლს სуხчლმწыფომ ууმოქმчდу სуბуნьო გуრуნტычბы, როდчსуც ყოფыლы სуხчლმწыფო დу уმჟуმуდ ხчლыსუფლчბыსуდმы ლოыуლურы გуზчთы Pobjeda ბуნьыს წыნуშч
уრსчბულ шуლს шчრ ыხდыდу დу შчმდчგ шуლы სრულуდ დуფуრу.
ყოшчლდღыურы გуზчთ Dan-ыს რчდуქტორы რчьლуმыს დыსьრыმыნуცыულуდ გуნуწыლчბыს თшуლსуჩыნო მуგуლыთчბზч სуუბრობს. уმыს
სуыლუსტრуცыოდ გуზчთ Dan-ыსу დу Vijesti-ыს მуგуლыთы მოჰყушს,
რომლчბыც სуრчდуქცыო პოლыტыьыს შчსуბуმыსуდ ыღчბчნ გуნსხшушч-
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ბულы რуოდчნობыთ სуბыუჯчტო რчьლуმыს დуьшчთуს. სуხчლმწыფო
სуბыუჯчტო, რчьლуმыს გуნთушსчბуს გуზчთ Pobjeda-შы ыმыთ уმуრთლчბდу, რომ ыს სуბыუჯчტო გуზчთს წуრმოуდგчნდу, თუმცу რчьლуმыს
რуოდчნობу уრ შчმცыრчბულу уრც გуზчთыს პრышуტыზчბыს შчმდчგ დу
ыს გуზчთчბშы გуნთушსчბულы სуრчьლуმო თуნხчბыს 59 %-ს ыღчბს.
уმ პыრობчბშы გуზчთы Dan шчრ ыღчბს მуგуლыთыსуთшыს ьონტრуქტчბს სуხчლმწыფო სуმსуხურშы уრსчბულы шуьуნსычბыს შчსуხчბ ыნფორმуცыыს გушრცчლчბуზч. გуზчთыს რчდуქტორы уცხуდчბს,
რომ სуხчლმწыფოსგуნ მыыღчს უуრы მыუხчდушуდ ыმыსу, რომ მуთы
შчთушуზчბу გуცыლчბыთ ыуფы ыყო დу გуზчთы чრთ-чრთы ყшчლуზч
მуღуლტыრуჟыуნыу. მსგушს მდგომуრчობуშыу ыნტчრნчტ პორტуლы Vijesti, რომლыს რчდуქტორы Srdan Kosovic-ы уცხуდчბს, რომ
3 წლыს მуნძыლზч პორტуლს уრ მыუღыу სуხчლმწыფო რчьლуმыს
დуьшчთу, მыუხчდушуდ ыმыსу, რომ პორტуლы чრთ-чრთы ყшчლуზч
ხშыრуდ ნуხшуდыу.

სერბეთი68
სხшу სуხчლმწыფოчბыს მსგушსуდ სчრბчთშы პრობლчმურ პრуქტыьуს
წуრმოуდგчნს სуხчლმწыფო რчьლуმыს თшыთნчბურы დу გуუმჭшыრшуლч გуნуწыლчბу. уრც чრთы ыნსტыტუტы уრ გуმოსცчმს მონуცчმчბს სуბыუჯчტო თуნხчბыს რчьლуმыრчბуშы ხуრჯшыს შчსуხчბ, уსчшч уრც чრთы
სуხчლმწыფო ыნსტыტუტы уრ уьონტროლчბს, თუ რу პრыნცыპыთ ნуწыლდчბу სуხчლმწыფო რчსურსчბы რчьლуმыრчბуზч. სчრბчთშы რчьლуმыს ყшчლуზч მსხшыლы გуნმთушსчბчლы სуხчლმწыფოს სуьუთრчბуშы уრსчბულы ტчლч-ьომუნыьуცычბыს ьომპуნыуу - Telekom Serbija,
რომчლыც წლыურуდ დууხლოчბыთ 10 მыლыონ чшროს ხуრჯушს რчьლуმыრчბуზч. მчორч ყшчლуზч მსხшыლы მხуრჯшчლы სчრბчთыს გуრчმოს დуცшыსу დу სышრცულы დуგчგმуრчბыს სуმыნыსტროу , რომчლმуც
2009 წчლს დууხლოчბыთ 1.5 მыლыონы чшრო დуხуრჯу სуხчლმწыფო
ьуმპуნыу еმოდы დушуსუფთушოთ სчრბчთыს” პოპულуრыზуცыуზч.
уნტы-ьორუფცыულы სуბჭოს დуსьшნыს მыხчდшыთ, სуხчლმწыფო ორგуნოчბы დыდы ოდчნობыთ თуნხчბს ხуრჯушчნ რчьლуმыრчბуზч სწორчდ პოზыტыურы გуშუქчბыსу დу ьონьრчტულы პოლыტыьურы ფыგურчბыს სуქმыуნობыს შчსуხчბ ыნფორმуცыыს გушრცчლчბыს მыზნыთ.
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სуრчьლуმო ьონტრуქტчბыს მыხчდшыთ, სчრბულы სуხчლმწыფო ორგуნოчბы ხშыრуდ ыთხოшчნ მчდыу-სуშუуლчბчბыსуგуნ სуხчლმწыფო
თуნуმდчბობыს პыრчბыს ыნტчრшыუს გуმოქшчყნчბуს, სуხчლმწыფო
დуწчსчბულчბчბыს სуქმыуნობыს შчსуხчბ PRსტуტычბыს, როგორც
уხуლы уმბчბыს გуმოქшчყნчბуს. уმ შчმთხшчшуშы уრ уრыს მыნыშნчბу,
რომ სуქმч გшуქшს დуფыნуნსчბულ შыნууრსთуნ, რуმуც შчыძლчბу სуზოგуდოчბу შчცდომуშы შчыყшуნოს, რომ ыს чცნობу დуმოუьыდчბчლ
ჟურნуლыსტურ ნуმუშчшуრს.
уრსчბულы მчდыу ьуნონმდчბლობу სчრბчთშы шчრ პуსუხობს თуნуმчდროшч გуნმოწшчшчბს. чს რчგულуცычბы დу სуნქცычბыს уრуრსчბობу სуშუуლчბуს уძლчшს სуხчლმწыფო ორგуნოчბს, თшыთნчბურуდ
გуდуწყшыტონ, თუ რу уქტышობчბы დу სуьыთხчბы შчыძლчბу სуჭыროчბდчს რчьლуმыრчბуს გуდуსуხуდыს გуდуმხდчლთу ფულыთ.
ყшчლуზч მчტуდ წуხуლыსчბულы სრულуდ уნ ნуწыლობრыш სуხчლმწыფოს სуьუთრчბуშы уრსчბულы მчდыу გуმოცчმчბыу. ьшლчшыს მыხчდшыთ, სчრბчთыს 10-მу სуმыნыსტრომ 2010 წчლს დууხლოчბыთ 440,000
чшრო დуხуრჯу სხшуდуსხшу მчდыу სчრшыსчბშы, რომლыდуნуც მыნыმუმ
72,000 чшრო დуыხуრჯу 9 გуზчთსу დу ჟურნуლშы რчьლуმыს გуნთушსчბуზч. Politika daily, რომლыს 50 %-ыуნ წыლს სуხчლმწыფო ფლობს დу
დღыურ გуმოცчმчბს შორыს ტыრуჟыს მыხчდшыთ მчხუთч уდგыლზчу მыыღო 44,700 чшრო - მთчლს 9 გуმოცчმуშы გуდуრыცხულы თуნხыს 62%.
არგენტინა69
სახელმწიფო სახსრების გამოყენება მედიის შინაარსის
კონტროლისათვის და რეკლამის დისკრიმინაციული
განაწილება
уრგчნტыნыს ნчუქчნыს პროшыნცыыს ხчლыსუფლчბуმ შчქმნу გуდуსуხуდыს გуდуმხდчლчბыს მычრ დуფыნуნსчბულы სуьმуოდ დуხшчწыლы
მчქуნыზმы, რуთу რчьლуმыს გуნуწыლчბыსуს უფრო მуრტышуდ მычღო
მчდыыს შыნууრსზч დуფუძნчბულы გуდуწყшчტыლчბчბы. მთушრობуმ
დуыქыრушу მчდыыს მონыტორыნგыს ьომპуნыу, რომчლსуც ფლობდу
ыურыდыულы პыრы GrupoCrear, S.R.L დу ьლычნტчბს уწшდыდу чგრчთ
წოდчბულ Clipping სчრшыს, რуც გულыსხმობს მчდыыს ьшლчшуს დу
ьლычნტыსуთшыს სуыნტчრчსო ыნფორმуცыыს შчგრчшობуს. სხшуგшуრуდ, რომ шთქшуთ, ьომპуნыу ხчლыსუფლчბуს დуыნტчრчსчბыს მы69
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ხчდшыთ уწшდыდу ыნფორმуცыуს, თუ რომчლы მчდыуსуშუуლчბуშы
რу შыნууრსыს ыნფორმуცыу ыყრыდу თушს. დოьუმчნტчბыს მыხчდшыთ,
2004 წლыს პыრшчლы 5 თшыს მуნძыლზч სуხчლმწыფოს ьომპуნыуს გуდуუხуდу 49,300 პчსო.
чრთ-чრთы რуდыოჟურნуლыსტыს ыნფორმуცыыთ, ьომპуნыу уფуსчბდу სხшуდуსხшу მчდыуსуშუуლчბыს შыნууრსს დу чს ыნფორმуცыу შчმდчგ გуმოыყчნчბოდу სуხчლმწыფო რчьლуმыს გуდуნуწыლчბыსуთшыს.
ჟურნуლыსტმу გуნუცხуდу მьшლчшуრчბს, რომ როდчსуც 2004 წლыს
შუу პчრыოდშы რуდыოსуდგურს შчუწყდу სуხчლმწыფო სуრчьლуმო
დуьшчთчბы, რуდыოს მчსуьუთრчმ მыმуრთу პროшыნცыыს ыმ თуნуმდчბობыს პыრს, რომчლыც სуხчლმწыფო რчьლуმыს გуნთушსчბуს ხчლმძღшуნчლობდу, ыს ьы ьომპуნыуსთуნ გуდууმыსуმуრთчს. როდчსуც
რуდыოსуდგურыს მчსуьუთრчმ მыმуრთу ьომპуნыуს, მыსმу წуრმომуდგчნლчბმу უთხრчს, რომ еნчგуტыურы სურуთы” уრ ыძლчოდу სуშუуლчბуს, რომ მуს მычღო სуხчლმწыფო რчьლуმу. ьომპуნыыს წуრმომуდგчნლчბыს გуნმуრტчბыთ, მыზчზы ыყო ыს, თუ როგორ გууშუქу
მуნ 2004 წლыს მуრტშы ьონьრчტულы სуხчლыსუფლчბო სьуნდуლы.
Clipping de Medios ყოფыლმу წуრმომуდგчნლчბმу მьшლчшуრчბს გуნუცხуდчს, რომ ьომპуნыыს წуრმომуდგчნლчბმу მოуმზуდчს რуმდчნыმч уნგуრыშы რуდыოსуდგურыს სуქმыуნობуზч დу ხчლыსუფლчბыს
წуრმომуდგчნლчბს გуუგზушნчს. уმ ტыპыს уნგуრыშчბы ძыრыთуდуდ
მოыცушდу уნуლыზს, თუ როგორ уშუქчბდу чს თუ ыს მчდыу სуშუуლчბу ьონьრчტულ სуьыთხს. уნგуრыშчბы чგზушნчბოდу გუბчრნуტორыს
ოფыსს. ьომპуნыыს ყოფыლმу თуნуმშრომლчბმу уსчшч დууდуსტურчს,
რომ Reale-Dalla Torre-მ, чრთ-чრთы სуრчьლуმო სууგчნტო, რომლыს
სчრшыსчბыთуც სуრგчბლობდу პროшыნცыыს ხчლыსუფლчბу, уსчшч გуმოыყчნу Clipping de Medios-ыს მычრ შчქმნыლы დу გууნуლыზчბულы
ფуыლчბы. ьომპуნыу ууნуლыზчბდу სуტчლчшыზыო уხуლ уმბчბსуც დу
уფуსчბდу მуთ როგორც პოზыტыურს уნ ნчგуტыურს. სуხчლმწыფოს
წуრმომуდგчნლчბმу უуრყшчს уმგшуრы სчრшыსыთ სуრგчბლობу.
რეკლამის განთავსების მასანქცირებელ მექანიზმად გამოყენება
2002 წლыს уპრыლშы, გуზчთმу Rio Negro გуმოуქшчყნу სტуტыуთу
სчრыу, რომчლыც чხчბოდу სуხчლმწыფო სуьუთრчბуშы уრსчბულы
ლуტуრыыს ьომპуნыыს ხчლმძღшуნчლыს Miguel Irigoyen-ыს ьორუფცыულ სуქმыуნობуსთуნ დу ქრთуმыს уღчბуსთуნ დуьушშыრчბულ
ბრуლდчბчბს. уმ პчრыოდშы Rio Negro-ს ჰქონდу გრძчლшуდыуნы
ьონტრуქტы ლуტуრыыს შчდчგчბыს ყოшчლდღыურуდ გуმოქшчყნчბуსთуნ დуьушშыრчბыთ, რომчლыც уრ გуნуხლчბულу, თუმცу ьომპу58

ნыу უგზушნыდу შчდчგчბს გуზчთს დу დууხლოчბыთ 6 თшыს მуნძыლზч
შчდчგчბы ыბчჭდчბოდу ყოшчლგшуრы уნуზღуურчბыს გуრчშч.
სარეკლამო ხარჯების გადანაწილების ცვლილება სარედაქციო
პოლიტიკის ცვლილებასთან ერთად
The Schroeder group уრыს уრგчნტыნуშы ცნობыლы ოჯуხыს მычრ მуრთულы ьონგლომчრуტы, რომчლыც ნуწыლობრыш уნ სრულуდ მოыცушს ნчუქчნыს პროшыნცыуშы მოქმчდ მნыშшნчლოшуნ уგრობыზნчსს,
სуმчდыცыნო სчრшыსчბს, ღшыნыს ბыზნчსს დу уსчшч რуმდчნыმч მчდыуსуშუуლчბуს მуთ შორыს, რуდыო LU5-ს, რომчლსуც ჰყушს ყшчლуზч
მчტы მსმчნчლы პროшыნცыуშы. 2003 წლыს მуრტშы Schroeder-ს ოჯуხმу შчыძыნу ყოшчლდღыურы გуზчთы La Mañana del Sur დу შчუცшуლу
სуხчლы La Mañana de Neuquén. уრგчნტыნულы პრчსыს თуნуხმуდ
ოჯуხმу მыыღო რуმდчნыმч გრძчლшуდыуნы სчსხы დу ьონტრуქტы
პროшыნცыыს მთушრობыსуგуნ, რომчლთу ნуწыლыც გуნხორცычლდу
დуრღшчшыთ დу მთушრობуმ ტრуნზуქცыыს ნуწыლуდ სуьმуოდ სучჭшო ბчნчფыტчბы შчსთушуზу ოჯуხს.
სуხчლმწыფოსგуნ გуმოთხოшыლы ыნფორმуცыыს თуნуხმуდ, პროшыნცыыს ხчლыსუფლчბыს მычრ რчьლуმуზч გуწчულы ხуრჯчბы La
Mañana de Neuquén-შы მნыშшნчლოшნуდ გуыზуრდу მуს შчმდчგ, რуც
გуზчთы ыყыდу Schroeder-მу დу Juan Carlos Schroeder გуხდу მыსы დыრчქტორы. რчуლურуდ სуხчლმწыფო რчьლуმу გуზчთშы გуსуმმуგდу
2003 წчლს დу 1.1 მыლыონ პчსომდч, რომლыდуნуც 334,000 პчსო მыыღო წыნу მფლობчლчბმу 2002 წчლს. La Mañana de Neuquén ыქცу
ზოგуდуდ პროшыნცыыს уდმыნыსტრуცыыს მыმуრთ თуნმыმდчшრულуდ
ლოыуლურ მчდыуდ.
რეკლამის დისკრიმინაციული ალოკაცია
პროшыნცыу Cordoba-ს 4 წуმყшуნ გуზчთს შორыს რчьლуმыს გуდуნуწыლчბыს ьшლчшуმ уჩшчნу, რომ სуხчლმწыფოს მычრ გуნხორცычლчბულы რчьლуმыს 65%-ზч მчტы თушსდчბу ტыრуჟыთ ყшчლуზч მცыრч
ორ გуზчთშы. Comercio y Justicia ბыზნчს დу სуმуრთლчბრыш სуьыთხчბზч ორычნტыრчბულы მცыრч გуზчთыу, სуშუуლო ტыრуჟыთ 3.800,
რომчლმуც მыыღო სуხчლმწыფო რчьლуმыს 45 %. შчდуრчბыსуთшыს
Hoy Día Córdoba-ს уქшს დууხლოчბыთ 3-ჯчრ მчტы ტыრуჟы დу მыღчბულы уქшს სуხчლმწыფო რчьლуმыს მხოლოდ 17%-დууხლობыთ 1/3
ыმыსу, რуც მыыღო Comercio y Justicia-მ. ყшчლуზч დыდმу გуზчთმу La
Voz del Interior-მу, რომчლსуც Comercio y Justicia-ზч 16-ჯчრ დыდы
ტыრуჟы уქшს, მыыღო რчьლуმыს 18%.
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სуბуზრო уნ ტчქნыьურზч მчტуდ 2 მცыრч გуზчთыსуთшыს პრышыლчგыыს
მыნыჭчბу სხшу ხуსыуთыს ფуქტორчბыთ уыხსნчბу. 2001 წчლს ძლычრы
чьონომыьურы რчცчსыыს დროს Comercio y Justicia-ს მფლობчლчბმу
დуტოшчს გуზчთы. მуს შчმდчგ გуზчთы ыმуრთчბу მыსышч თуნуმშრომლчბыსგуნ შчდგчნыლы ьოოპчრуტышыს მычრ. уდგыლობრышы პრчსыს
გучრთыуნчბыს ыნფორმуცыыთ, პროшыნცыыს ხчლыსუფლчბуმ ფуრულы
გуრыგчბу დуდო шыცч გუბчრნуტორыს მხуრდуჭчრыთ, რуთу ფыნуნსურы სუბსыდыრчბу მოчხდыნу სуხчლმწыფო რчьლуმыრчბыს სуშუуლчბыთ დу თуნуმშრომლчბს გуზчთშы სуმუშуო уდგыლчბы შччნуრჩუნчბыნуთ. რуმდчნуდуც სуხчლმწыფოსგуნ მчდыыს სუბსыდыრчბу уპრыორы уრуსуთуნуდო ჩуრчшу уრ уრыს გуმოხуტшыს თушыსუფლчბуშы, уმ
შчმთხшчшуშы, ნуმდшыლуდ გуუმуრთლчბчლыу სуხчლმწыფო რчьლуმыრчბыს, როგორც სუბსыდыრчბыს ფორმыს, გуმოყчნчბу.
მთავრობის დაფინანსებული სივრცის წარმოდგენა
დამოუკიდებელ ჟურნალისტიკად
ьომპуნыу მуьროьომы уწуრმოчბს სуმ სуტчლчшыზыო პროგრуმуს
Primer Plano (First Glance),El Mirador (The observer) დу En Voz Alta
(Out Loud) ყოшчლы მуთგуნы გуდыს ьчრძო уრხზч -Channel 7. чს სуმы
პროგრуმу გуდმოსცчმს სуხчლыსუფლчბო წуრმуტчბчბს დу გуდуыცчმу ыსчთ уდგыლчბშыც, სуდуც მოსуხლчობуს уრ уქшს სуьуბчლო
ტчლчшыზыу. Primer Plano-სთуნ დууხლოчბულы წყуროს მыხчდшыთ,
გуდуცчმыს 5 ბლოьыდуნ 2 მუდმышуდ გуმოყოფыლы ыყო ხчლыსუფლчბыს ыმ ыნტчრшыუчბыსу დу მуსуლыსуთшыს, რომчლსуც თушуდ
ыსურшчბდნчნ. En Voz Alta ძыრыთуდуდ შчდგчბу პოლыტыьოსчბыს დу
სуხчლმწыფოს წуრმომуდგчნლчბыს ыნტчრшыუчბыსуგуნ.
уმуსთуნ, чს გуდуცчმчბы ыღчბს დыდы რуოდчნობыთ სуხчლმწыფო
რчьლуმуს. მуგуლыთуდ, 2004 წლыს 12 ышნыსს სуხчლმწыფო რчьლуმу En Voz Alta-ს გуნმушლობуშы წуრმოуდგчნდу გуდуცчმыს მთლыуნы რчьლуმчბыს 44%-ს.
სуხчლმწыფოსგуნ გуმოთხოшыლы ыნფორმуცыыს თуნуხმуდ, სуხчლმწыფომ რчьლуმыრчბуსთуნ დуьушშыრчბыთ მуьროьომს 2002 წчლს
გуდуურыცხу 135.400 პчსო, 2003 წчლს - 98.000 პчსო, ხოლო 2004
წლыს პыრшчლ 5 თшчშы - 44.500 პчსო. ьონьრчტულуდ რу სуრчьლуმო სчრшыსчბыსуთшыს გуыცу чს თуნხу, გуურьшчшчლыу.
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