რადიოების საარჩევნო მონიტორინგი
11 ივლისი- 30 აგვისტო
2016 წელი

„ინტერნიუსი - საქართველო“ ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ
დაფინანსებული პროექტის, „2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიაში გაშუქების
კვლევა“, ფარგლებში
რადიომაუწყებლის
„რადიო1“

რადიოარხების
საღამოს

(საზოგადოებრივი

მონიტორინგს

საინფორმაციო
მაუწყებელი),

ახორციელებს. იგი

გამოშვებების
„იმედი“,

მოიცავს

მონიტორინგს.

„ფორტუნა“,

12

ესენია:

„თავისუფლება“,

„პალიტრა“, „პირველი რადიო“, „ქალაქი“, „მაესტრო“, „ჰერეთი“ (ქ. ლაგოდეხი), „რიონი“ (ქ.
ქუთაისი), „ათინათი“ (ქ. ზუგდიდი) და „აჭარა“(ქ. ბათუმი).
11ივლისი - 30 აგვისტოს პერიოდში რადიოარხების მონიტორინგმა შემდეგი ძირითადი
მიგნებები გამოავლინა:


ყველაზე

მეტი

დრო

პარტიებს

„ქართულ

ოცნება“,

„ერთიანი

ნაციონალური

მოძრაობა“ და მთავრობასა დაეთმოთ;


ოპოზიციური, მათ შორის არასაპარლამენტო, პარტიების გაშუქება კიდევ უფრო
გაიზარდა;



რადიომაუწყებლებს შორის კონკურენცია ნაკლებად იგრძნობოდა: ჟურნალისტები
ექსკლუზიურ (ე.წ. საავტორო) სიუჟეტებს იშვიათად ამზადებდნენ;



სხვადასხვა რადიომაუწყებლის ახალი ამბების ტექსტები ერთმანეთს ხშირად
ემთხვეოდა. ეს ტენდენცია განსაკუთრებით პარტიების წინასაარჩევნო აქტივობების
გაშუქებისას შეინიშნებოდა;



რადიომაუწყებლების უმეტესობა მცირე დროს უთმობდა რეგიონებში მიმდინარე
მოვლენების გაშუქებას;



რადიომაუწყებლების ეთერში თითქმის არ ისმოდა უმცირესობებისა თუ სხვადასხვა
მოწყვლადი ჯგუფების ხმა;



წინასაარჩევნო
პოლიტიკოსების

პროგრამები

არ

მოსახლეობასთან

განხილულა
შეხვედრების

და

მსმენელი,

დროს

ძირითადად,

გაკეთებულ

ზოგადი

ხასიათის დაპირებებს ისმენდა;
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მცირე დრო დაეთმოთ დეპუტატობის მაჟორიტარ კანდიდატებს და მსმენელს მათი
პარტიული კუთვნილების გარდა სხვა ინფორმაცია ნაკლებად მიეწოდებოდა;



ჟურნალისტები პოლიტიკოსების დაწესებულ დღის წესრიგს მიჰყვებოდნენ, არ
იგრძნობოდა მცდელობა, თავად აღმოეჩინათ პრობლემა და პოლიტიკური დისკუსიის
საგნად ექციათ;



ჟურნალისტები ამა თუ იმ სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგების შეფასებას
მხოლოდ პოლიტიკოსებს ანდობდნენ და ექსპერტებთან ერთად არ ცდილობდნენ
შედეგების გაანალიზებას;



რადიომაუწყებლები

მიუკერძოებლად

მუშაობდნენ.

ჟურნალისტური

ეთიკის

სტანდარტების დარღვევის შემთხვევები არ დაფიქსირებულა.

"რადიო 1 " (საზოგადოებრივი მაუწყებელი)
„რადიო 1“ მთავარ პოლიტიკურ ამბებს მოკლედ და ზედაპირულად აშუქებდა. საანგარიშო
პერიოდში მონიტორინგის სუბიექტებს ჯამში 3 საათი და 39 წუთი დაეთმოთ. ყველაზე
დიდი დროით პარტია „ქართული ოცნება“ (18%) გაშუქდა, შემდეგ - „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა“

(14%)

და

მთავრობა

(11%).

პირდაპირ

საუბარს

დრო

არ

ეთმობოდა.

ჟურნალისტები რესპონდენტების განცხადებებს ციტირებდნენ, საიდანაც ჩანდა, რომ
პოლიტიკოსებს ოპონენტთა განცხადებებზე ზოგადი კომენტარის გაკეთება უწევდათ და არა
ჟურნალისტის

მწვავე

კითხვებზე

პასუხის

გაცემა.

მოვლენების

მშრალი

გაშუქება

დიაგრამაზეც აისახა, სადაც ნეიტრალური ტონი მკვეთრად სჭარბობს. გამონაკლისს მხოლოდ
კოალიცია „ქართული ოცნება“ წარმოადგენს, რომელსაც ოპოზიციური პარტიები ხშირად
უარყოფით კონტექსტში ახსენებდნენ.
საანგარიშო პერიოდის საინფორმაციო გამოშვებებში წინასაარჩევნო კამპანიის გაშუქება
გაიზარდა.

ჟურნალისტები

პოლიტიკოსების

მოსახლეობასთან

შეხვედრებს

და

მათ

დაპირებებს აჟღერებდნენ, თუმცა არ მომზადებულა სიუჟეტი, სადაც საარჩევნო პროგრამები
კრიტიკულად

განიხილებოდა

ან

ჟურნალისტი

შეაჯამებდა

თუ

რა

ხედვები

აქვთ

პოლიტიკურ გუნდებს ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების მოსაგვარებლად.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტები რეგიონებში მიმდინარე მოვლენებს კვლავ
ნაკლებ ყურადღებას აქცევდნენ. ასევე არ ისმოდა ამა თუ იმ მოწყვლადი ჯგუფის ხმა, რაც
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მსმენელს

საშუალებას

მისცემდა,

პოლიტიკური

პარტიების

შეხედულებებს

უფრო

სიღრმისეულად გასცნობოდა. ის ფაქტი, რომ „რადიო 1“ მიუკერძოებლად მუშაობს და არც
ერთი პოლიტიკური ძალის მიმართ სუბიექტურ დამოკიდებულებას არ ამჟღავნებს,
მსმენელის ინფორმირებულ არჩევანს ხელს ვერ შეუწყობს, თუ მეტად ანალიტიკური
სიუჟეტები

არ

მომზადდა და

ჟურნალისტები

საკუთარი

ინიციატივით დამატებით

ინფორმაციებს არ მოიძიებენ.

„პირველი რადიო“
„პირველი რადიოს“

საინფორმაციო გამოშვებებში პოლიტიკური პროცესები აქტიურად

შუქდებოდა. წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით, სუბიექტებისთვის დათმობილი დრო
გაიზარდა და ჯამში 8 საათი და 36 წუთი შეადგინა. ამ დროის 21% პარტიას „ქართულ
ოცნება“,

14%

„ერთიანი

ნაციონალური

მოძრაობა“

და

12%

მთავრობას

დაეთმოთ.

რადიომაუწყებელი სუბიექტებს პირდაპირი საუბრის საშუალებას თითქმის თანაბრად
(საშუალოდ 44%) აძლევდა.
წინა საანგარიშო პერიოდის მსგავსად, დაფიქსირდა საინფორმაციო გამოშვების დროის
ირაციონალურად გადანაწილების შემთხვევა. საქმე ამჯერადაც ტელეკომპანიის „რუსთავი
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2“ გენერალურ დირექტორს, ნიკა გვარამიას ეხებოდა, რომლის ბრიფინგიც 13 ივლისის
გამოშვებაში ერთადერთი ახალი ამბავი იყო; 13 წუთის განმავლობაში მისი ხმა პირდაპირ
ეთერში ისმოდა. რადგან გვარამია ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლაზე საუბრობდა, ამ
დროის უმეტესი ნაწილი კოალიცია „ქართული ოცნების“ უარყოფით ტონზე აისახა. თუმცა,
მომდევნო გამოშვებებში მსგავსი შემთხვევები აღარ განმეორებულა და საინფორმაციო
გამოშვებებიც შედარებით მრავალფეროვანი გახდა.
ახალი ამბები, ძირითადად, პოლიტიკოსების განცხადებებისა და ოპონენტთა პასუხების
გაშუქებით შემოიფარგლებოდა. რადგან, ოპოზიციური პარტიები მათთვის დათმობილი
დროის დიდ ნაწილს მმართველი გუნდის კრიტიკას უთმობდნენ, პარტიას „ქართულ ოცნება“,
დროის 32% უარყოფით ტონში დაუგროვდა. პარტიის „ნაციონალური მოძრაობა“ წევრები
ხშირად

ბიძინა

ივანიშვილს

უარყოფით

კონტექსტში

ახსენებდნენ,

რის

გამოც

ამ

უკანასკნელის უარყოფითი გაშუქების მაჩვენებელიც გაიზარდა. რაც შეეხება ადგილობრივ
მთავრობას, გარემოსდამცველების პროტესტის ფონზე თბილისის მერიაც ნეგატიურად (62%)
წარმოჩინდა.
„პირველი რადიო“ პოლიტიკურ პარტიებს მნიშვნელოვან დროს უთმობდა და ცენტრალურ
საარჩევნო კომისიასაც ხშირად აშუქებდა. თუმცა, წინასაარჩევნო კამპანია ზედაპირულად
შუქდებოდა, რადგან საარჩევნო პროგრამებთან დაკავშირებული სიღრმისეული სიუჟეტები
არ მომზადებულა. რეგიონებში მიმდინარე მოვლენებსაც თითქმის საერთოდ არ აშუქებდნენ.
სოციალური თუ უმცირესობების პრობლემებიც რადიომაუწყებლის ყურადღების მიღმა
აღმოჩნდა. ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემების დროული მოგვარებით, რადიომაუწყებელი
მსმენელს ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებაში დაეხმარება.
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რადიო „პალიტრა“
რადიო „პალიტრა“ მოვლენებს დაბალანსებულად და მიუკერძოებლად აშუქებდა. ჯამში
მონიტორინგის სუბიექტებს 6 საათი და 54 წუთი დაეთმოთ, საიდანაც 21% პარტიაზე
„ქართულ ოცნება“ საუბრობდნენ, 19% - მთავრობასა და 11% - პარტიაზე „ერთიანი
ნაციონალური

მოძრაობა“. რადიომაუწყებელი რესპონდენტებს პირდაპირი საუბრისთვის

დროის, საშუალოდ, 28%-ს უთმობდა, რითაც სხვადასხვა პოლიტიკური გუნდები თითქმის
თანაბრად სარგებლობდნენ.
საარჩევნო კამპანიის გააქტიურებასთან ერთად ოპოზიციური პარტიები ხელისუფლებას და
მმართველ გუნდს სულ უფრო და უფრო მწვავედ აკრიტიკებდნენ. ამას დაემატა
ბუნებისდამცველთა

საპროტესტო

აქცია

თბილისის

მერიასთან.

ეს

ყველაფერი

რადიომაუწყებლის ტონთა სიჭრელეზე აისახა. ერთის მხრივ, ხელისუფლებას დროის
მნიშვნელოვანი ნაწილი უარყოფით ტონში დაეთმო, მეორეს მხრივ კი ჟურნალისტები
მმართველი გუნდის საპასუხო კომენტარებსაც აჟღერებდნენ, ამიტომაც სუბიექტებს დრო
დადებით ტონშიც დაუგროვდათ.
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რადიომაუწყებელი წინასაარჩევნო კამპანიის სიღრმისეული გაშუქებით არ გამოირჩეოდა.
პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამებთან დაკავშირებით იმაზე მეტი ინფორმაცია,
რაზეც პოლიტიკოსები მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს თავად საუბრობდნენ, არ
გაჟღერებულა. ჟურნალისტები სიუჟეტებს აბალანსებდნენ და საკითხის ირგვლივ არსებულ
განსხვავებულ პოზიციებს წარმოაჩენდნენ, თუმცა ანალიზისა და სიღრმისეული კითხვების
ნაკლებობა ამ არხზეც იგრძნობოდა. ასევე, ზოგიერთი ახალი ამბის მშრალი გადმოცემით
საკითხი ბუნდოვანი რჩებოდა. მაგალითად, 27 ივლისის გამოშვებაში ვისმენდით, რომ
საქართველოს

ეროვნულმა

ბანკმა

მონეტარული

პოლიტიკის

განაკვეთი

შეამცირა.

დამატებითი ინფორმაციის და სპეციალისტების განმარტებების გარეშე, მსმენელთა იმ
ნაწილს, რომელიც ეკონომიკის დარგს არ იცნობდა, მსგავსი ცვლილების არსის გაგება
გაუძნელდებოდა.
რადიო

„პალიტრას“

საინფორმაციო

ჟურნალისტები

გამოშვებებს

კვლავაც

ამზადებდნენ.

ერთ-ერთ

ყველაზე

დაბალანსებულ

თუმცა,

წლების

განმავლობაში

რადიომაუწყებლის მონიტორინგისას გამოკვეთილი დადებითი ტენდენციები ზრდის
მოლოდინს, რომ მის ეთერში უფრო მეტად ანალიტიკური ინფორმაცია გაჟღერდება და
ჟურნალისტებიც

მეტად

პროაქტიულები

ინფორმაციების

მოძიება,

კრიტიკული

იქნებიან.
კითხვების

მათი
დასმა,

მხრიდან

ექსკლუზიური

რეგიონებში

მიმდინარე

მოვლენების მიმართ მეტი ყურადღების გამოჩენა და სხვადასხვა უმცირესობებისა თუ
მოწყვლადი ჯგუფების პრობლემების წინა პლანზე წამოწევა მსმენელს ინფორმირებული
არჩევანის გაკეთებაში მეტად დაეხმარებოდა.
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რადიო „ქალაქი“
რადიო „ქალაქი“ საშუალოდ 5-6 წუთიან საინფორმაციო გამოშვებებს ამზადებდა, სადაც
წამყვანი

დღის

აქტუალურ

ახალ

ამბებს

მოკლედ

წარმოადგენდა.

მონიტორინგის

სუბეიქტებზე ჯამში საათი და 41 წუთი საუბრობდნენ, თუმცა მხოლოდ ირიბად და ეთერში
მათი ხმა არ ისმოდა. წინა საანგარიშო პერიოდის მსგავსად, ახალი ამბების ზედაპირული
გაშუქება

და სპეციალისტების, მოქალაქეებისა თუ არასამთავრობო სექტორის ნაკლები

ჩართულობა

კვლავაც

პრობლემად

დარჩა.

ტონთა

დიაგრამაზე

ასახული

სიჭრელე

მრავალფეროვანი და სიღრმისეული გაშუქებით არ არის გამოწვეული და ის უფრო
წინასაარჩევნო კამპანიის დროს პოლიტიკოსების ურთიერთკრიტიკული განცხადებების
მშრალი ციტირებით აიხსნება.
საანგარიშო პერიოდში პოლიტიკური პარტიებისთვის დათმობილი დრო კიდევ უფრო
შემცირდა. თუ გასულ ანგარიშში სამ წუთზე მეტი დროით შვიდი პარტია მოხვდა, ამჯერად
ეს რიცხვი ოთხამდე შემცირდა. ამასთან, წინასაარჩევნო კამპანიაზე მომზადებული
სიუჟეტები

საარჩევნო

პროგრამებს

არ

ეხებოდა

და

უმეტესად

პოლიტიკოსების

მოსახლეობასთან შეხვედრების გაშუქებით შემოიფარგლებოდა.
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რადიო „ქალაქი“ არც ერთი პოლიტიკური გუნდის მიმართ მიკერძოებული არ ყოფილა,
თუმცა, ახალი ამბების საინფორმაციო სააგენტოების სტილში, მშრალი გადმოცემით
ამომრჩევლის ინფორმირებულობას ხელი ნაკლებად შეეწყობა. მოკლე საინფორმაციო
გამოშვებების ფორმატიდან გამომდინარე, შესაძლოა, ანალიტიკური სიუჟეტების მომზადება
ვერ ხერხდება, თუმცა ცალკეული

სიუჟეტების დაბალანსება, სპეციალისტებისა და

სამოქალაქო სექტორის მოსაზრებების გაშუქება მსმენელს დასკვნების გამოტანაში მეტად
დაეხმარებოდა.

რადიო „თავისუფლება“
რადიო „თავისუფლება“ სიღრმისეული და ანალიტიკური სანიფორმაციო გამოშვებებით
კვლავაც გამოირჩეოდა. მონიტორინგის სუბიექტებს ჯამში 5 საათი და 7 წუთი დაეთმოთ.
ყველაზე მეტი დროით მთავრობა (22%), პარტია „ქართული ოცნება“ (11%) და ადგილობრივი
მთავრობა (10%) გაშუქდნენ. სუბიექტებისთვის დათმობილი დროის 25% პირდაპირ
საუბარზე მოდიოდა.
სხვა

რადიომაუწყებლებთან

შედარებით,

რადიო

„თავისუფლება“

ყოველდღიურად

შედარებით ნაკლებ ახალ ამბავს აშუქებდა, თუმცა შერჩეულ თემებზე ვრცელი და
დაბალანსებული სიუჟეტები მზადდებოდა. ჟურნალისტები ხშირად სვამდნენ კრიტიკულ
კითხვებს

და

იშველიებდნენ

სხვადასხვა

მონაცემებს.

მსმენელს

პოლიტიკოსების

მოსაზრებების გარდა, არასამთავრობო სექტორისა და ექსპერტთა შეხედულებების მოსმენის
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საშუალებაც ჰქონდა,

რითაც საინფორმაციო გამოშვებები უფრო მრავალფეროვანი და

შედარებით ამომწურავი ხდებოდა.
რადიო „თავისუფლება“ რეგიონებში არსებული პრობლემების გაშუქებასაც დიდ დროს
უთმობდა. იგი ყველა სხვა რადიომაუწყებლისგან გამოირჩევა, რაც ახალი ამბების
დაბალანსებაში,

მრავალფეროვანი

თემებისა

და

მოვლენების

სხვადასხვა

რაკურსით

გაშუქებაში გამოიხატება. თუმცა, პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამებთან
დაკავშირებით კვლავაც ინფორმაციის ნაკლებობა იგრძნობოდა.

რადიო "მაესტრო"
რადიო „მაესტრო“ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს აქტიურად აშუქებდა. საანგარიშო
პერიოდში

მონიტორინგის

სუბიექტებისთვის

სუბიექტებს

დათმობილი

დროის

არხმა

8

საათი

უმეტესი

და

ნაწილი

11

წუთი

პარტიას

დაუთმო.
„ქართულ

ოცნება“ დაუგროვდა (23%), შემდეგ მოდის მთავრობა 15%-ით და „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა“ 13%-ით.
მიუხედავად გადაცემის საკმაოდ ვრცელი ქრონომეტრაჟისა (20-25 წუთი), ახალი ამბები
პოლიტიკოსთა განცხადებების მიმოხილვით შემოიფარგლებოდა. რესპონდენტებს დროის
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46% პირდაპირი საუბრისთვის ეთმობოდათ. გასული საანგარიშო პერიოდის მსგავსად,
ახლაც ნაკლებად შუქდებოდა სოციალური საკითხები, უმცირესობებისა და სხვადასხვა
ჯგუფების პრობლემები. დრო არც რეგიონებში არსებულ პრობლემებს დათმობია, გარდა იმ
შემთხვევებისა, როდესაც სიუჟეტი პოლიტიკოსების მოსახლეობასთან შეხვედრებს ეხებოდა.
ფაქტობრივად, წინა საანგარიშო პერიოდის შემდეგ არაფერი შეცვლილა. ჟურნალისტები
კრიტიკულ კითხვებს კვლავაც არ სვამდნენ და პოლიტიკოსებს საშუალება ეძლეოდათ,
საკუთარ

პოზიციებზე

დამატებითი

დასაბუთების

მოშველიების

გარეშე

ესაუბრათ.

პრობლემა კიდევ უფრო მწვავდება, როდესაც ჟურნალისტებიც არ ცდილობენ, დამატებითი
ინფორმაცია მოიძიონ, რათა მთელ რიგ საკითხებზე პოლიტიკოსების ზოგადი შეფასებები და
ნაკლებად არგუმენტირებული განცხადებები, ჯანსაღი კამათის / დისკუსიის რეჟიმში
გადაიყვანონ.
საანგარიშო პერიოდში საეთერო დროის ირაციონალურად გადანაწილების შემთხვევებიც
გვხვდებოდა. მაგალიად, 31 ივლისის საინფორმაციო გამოშვება მსმენელს მხოლოდ ერთ
ახალ ამბავს აცნობდა. საქმე პარტიის „ქართული ოცნება“ ყრილობას ეხებოდა, რა დროსაც
რადიომაუწყებელმა მხოლოდ გიორგი კვირიკაშვილის პირდაპირ საუბარს 10 წუთზე მეტი
დრო

დაუთმო.

ეს

მაშინ,

როდესაც

ჟურნალისტებს

წინასაარჩევნო

პროგრამები

სიღრმისეულად არ განუხილავთ და სხვა პოლიტიკურ პარტიებზე მსგავსი ხანგრძლივობის
სიუჟეტები არ მომზადებულა. თუმცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჟურნალისტები მმართველი
გუნდის

მიმართ

მიკერძოებულები

იყვნენ

და

ამას

პარტია

„ქართული

ოცნებისთვის“ დაგროვილი უარყოფითი ტონიც (30%) ადასტურებს.
რადიომაუწყებელი სიუჟეტების უმეტესობას აბალანსებდა და საკითხის ირგვლივ არსებულ
განსხვავებულ პოზიციებს წარმოაჩენდა. შესაბამისად, რადიო „მაესტროს“ აქვს პოტენციალი,
რომ ჯანსაღი საარჩევნო გარემოს შექმნაში საკუთარი წვლილი შეიტანოს. ამიტომაც,
მნიშვნელოვანია

ჟურნალისტებმა

მეტი

ინიციატივა

გამოიჩინონ:

მოვლენები

უფრო

ანალიტიკურად მიმოიხილონ და წინა პლანზე ისეთ საკითხები წამოწიონ, რომლებზეც
პოლიტიკოსები საკუთარი სურვილით არ საუბრობენ.
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რადიო „ფორტუნა“
რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებებს, ძირითადად, საინფორმაციო დაიჯესტის
ფორმატი ჰქონდა. ჟურნალისტები დღის აქტუალურ ამბებზე ინფორმაციას მოკლედ
გადმოსცემდნენ,

რაც

ძირითადად,

პოლიტიკოსების

ციტირებით

შემოიფარგლებოდა.

მონიტორინგის სუბიექტებს ჯამში 2 საათი და 12 წუთი დაეთმოთ. აქედან დროის ყველაზე
დიდი ნაწილი (20%) პარტიის „ქართული ოცნება“ გაშუქებზე მოდიოდა. დროის 17%
რესპუბლიკური პარტიის გაშუქებაზე, 11% - მთავრობის. სიუჟეტებში რესპონდეტების ხმა
არ ისმოდა, თუმცა გამოშვებებს ცალკე ბლოკი, „დღის თემა“ ჰქონდა, სადაც ინტერვიუსთვის
იწვევდნენ

ექსპერტებს,

პოლიტიკური

პარტიებისა

და

არასამთავრობო

სექტორის

წარმომადგენლებს. ამიტომაც, სუბიექტებს პირდაპირი საუბრის საშუალებაც ეძლეოდათ.
წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით, რადიო „ფორტუნას“ საინფორმაციო გამოშვებები
მეტად დაბალანსებული იყო და ერთ წყაროზე დაყრდნობით მომზადებული ახალი ამბების
რიცხვი

შემცირდა.

მიუხედავად

მცირე

ქრონომეტრაჟისა,

ჟურნალისტებს

მოკლე

ინტერვიუებისთვის მომზადება ეტყობოდათ და ახერხებდნენ, რომ გაეშუქებინათ ისეთი
საკითხები,

რომელიც

სხვა

რადიომაუწყებლების

ეთერში

ნაკლებად

გვხვდებოდა.
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მაგალითად,

საზოგადოებრივი

მდგომარეობა

და

ა.შ.

დრო

ტრანსპორტის

პოლიტიკური

პრობლემები,

პარტიების

გზებზე

წინასაარჩევნო

არსებული
აქტივობებსაც

ეთმობოდა, თუმცა ამ კომპონენტში რადიო „ფორტუნა“ სხვა რადიომაუწყებლებისგან არ
განსხვავდებოდა და წინასაარჩევნო პროგრამები აქაც არ განხილულა.
წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით, გაუმჯობესება ნამდვილად იგრძნობა, თუმცა
ახალი ამბების უმეტესობა კვლავაც მშრალი და ზედაპირული იყო. დამატებითი
ინფორმაციის მოძიება, პოლიტიკოსებისთვის მწვავე კითხვების დასმა და საკითხის
ირგვლივ არსებული განსხვავებული პოზიციების გაშუქება წინასაარჩევნოდ ერთიორად
მნიშვნელოვანია.

რადიო „იმედი“
რადიო „იმედი“ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს დაბალანსებულად და მიუკერძოებლად
აშუქებდა. საკმაოდ დიდ დროს უთმობდა ქვეყანაში განვითარებულ პოლიტიკურ მოვლენებს.
მონიტორინგის სუბიექტებს 5 საათი და 45 წუთი დაეთმოთ. ამ დროის 20% პარტია „ქართულ
ოცნებაზე“ მოდიოდა, 15% - მთავრობაზე და 12% - პარტიაზე „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა“. ჟურნალისტები ექსკლუზიური მასალის მოძიებას და პრობლემების აღმოჩენას
ნაკლებად ცდილობდნენ, რასაც დადებითი ტონის მატებაც მოწმობს. პოლიტიკოსებს
პირდაპირი საუბრისთვის დროის მნიშვნელოვანი ნაწილი (საშუალოდ, 42%) დაეთმოთ.
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ჟურნალისტები წინასაარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით ცალკე ბლოკს, „არჩევნები 2016“,
ამზადებდნენ,

რისი

ფორმატიც

სხვადასხვა

საკითხებზე

პარტიების

მოსაზრებების

სიღრმისეული და დეტალური განხილვის საშუალებას იძლეოდა. თუმცა, ჯერჯერობით
მხოლოდ

მოსახლეობასთან

შეხვედრები

და

პოლიტიკოსების

ზოგადი

ხასიათის

განცხადებები გაშუქდა, საარჩევნო პროგრამებს კი ნაკლები ყურადღება ექცეოდა.
რადიომაუწყებელი მთავარ თემებთან დაკავშირებით არასამთავრობო სექტორისა და
სპეციალისტების

შეფასებების

რადიომაუწყებლებისგან

გაშუქებასაც

განსხვავებით,

29

ცდილობდა.

ივლისს

მაგალითად,

რადიო

„იმედმა“

სხვა

„ეროვნულ-

დემოკრატიული ინსტიტუტის“ (NDI) გამოკითხვის შესახებ მომზადებულ სიუჟეტში
პოლიტიკოსების შეფასებების გარდა, დრო ექსპერტთა მოსაზრებებსაც დაუთმო. კვლევების
ამგვარი

გაშუქება,

პოლიტიკოსების

მხრიდან

მონაცემების

საკუთარი

ინტერესების

შესაბამისად გამოყენების შესაძლებლობას შედარებით ამცირებს. თუმცა, რატომღაც 23
აგვისტოს გადაცემაში ვერ მოხვდა ტელეკომპანია "რუსთავი 2"-ის დაკვეთით კომპანია GFKის ჩატარებული გამოკითხვა, რომელსაც სხვა რადიომაუწყებლებმა ვრცელი სიუჟეტები
მიუძღვნეს.
საინფორმაციო გამოშვებებში რესპონდენტების წარდგენა კვლავაც პრობლემად რჩება, რის
გამოც ხშირად გაურკვეველი იყო თუ ვისი ხმა ისმოდა ეთერში. ასევე, დაფიქსირდა
სიზუსტის, კერძოდ არასწორი განზოგადების შემთხვევები. მაგალითად, 13 ივლისის
გადაცემაში ჟურნალისტი ამბობს, რომ არასამთავრობო სექტორმა წინასაარჩევნო გარემო
დადებითად

შეაფასა, თუმცა აღნიშნული

განცხადება მხოლოდ რამდენიმე წამიანი

სინქრონით იყო გამყარებული და ავტორის ვინაობაც გაურკვეველი იყო.
რადიო „იმედის“ მთავარ გამოწვევად კვლავაც ჟურნალისტების მეტი პროაქტიულობა და
რესპონდენტების

განცხადებების

პოლიტიკოსებს,

არგუმენტირების

მიმართ
გარეშე,

მეტი სკეპტიციზმის
ეთერში

საკუთარი

გამოჩენა

რჩება, რაც

გუნდის

დადებითად

წარმოჩენის საქმეს გაურთულებდა.
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რადიო „ათინათი“ (ქ. ზუგდიდი)
რადიო „ათინათი“ მოკლე, საშუალოდ 8 წუთიან საინფორმაციო გამოშვებებს ამზადებდა.
შესაბამისად, მონიტორინგის სუბიექტებსაც მცირე დრო (53 წუთი) დათმოთ. საანგარიშო
პერიოდში ყველაზე ხშირად პარტია „ქართული ოცნება“ გაშუქდა (21%), შემდეგ იყო
მთავრობა (14%) და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ (14%). წამყვანი რესპონდენტების
განცხადებებს ციტირებდა და პირდაპირ საუბარზე დროის მხოლოდ 4% მოდიოდა.
რადიომაუწყებელი წინასაარჩევნო კამპანიის გაშუქებას დიდ ყურადღებას არ უთმობდა. სამ
წუთზე მეტი დროით მხოლოდ სამი პოლიტიკური პარტია გაშუქდა. ამასთან, მათი
საარჩევნო პროგრამები ყურადღების მიღმა დარჩა და თემები არც რეგიონში დასახელებული
დეპუტატობის მაჟორიტარი კანდიდატებისა თუ მათი სამომოქმედო გეგმების შესახებ
მომზადებულა.
წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით, რადიომაუწყებელი სამეგრელოს რეგიონში
მიმდინარე მოვლენებს მეტ ყურადღებას უთმობდა. ჟურნალისტებმა სიუჟეტები სოციალურ
პრობლემებზეც

მოამზადეს. თუმცა,

მოვლენების

ზედაპირული გადმოცემა

კვლავაც

პრობლემად დარჩა. მცირე ქრონომეტრაჟიდან გამომდინარე, შესაძლოა რადიომაუწყებელი
ანალიტიკური

სიუჟეტების მომზადებას

ვერ

ახერხებდა, მაგრამ ინფორმაციის სხვა
14

წყაროსთან გადამოწმებით და დამატებითი ინფორმაციის მოძიებით ჟურნალისტებს
საშუალება ექნებოდათ მოვლენები უფრო მრავალფეროვნად გაეშუქებინათ.

რადიო „რიონი“ (ქ. ქუთაისი)
რადიო “რიონის“ცენტრალურ და იმერეთის რეგიონის ახალ ამბებს აქტიურად აშუქებდა.
წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით მონიტორინგის სუბიექტებისთვის დათმობილი
დრო ერთი საათით შემცირდა, რაც, სავარაუდოდ, ქუთაისში პარლამენტის საზაფხულო
არდადეგებს უკავშირდება. დროის 18% პარტიაზე „ქართულ ოცნება“ საუბარს დაეთმო, 16%
მთავრობაზე მოდიოდა, ხოლო 14% - პარტიაზე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“.
რესპონდენტების პირდაპირ საუბარს დროის 24% ეკავა.
წინა საანგარიშო პერიოდის მსგავსად ჟურნალისტები მწვავე კითხვებს ნაკლებად სვამდნენ
და ანალიტიკური სიუჟეტებიც არ მომზადებულა. თუმცა, სოციალურ პრობლემებზე
მომზადებული
ხელისუფლების

სიუჟეტების

რიცხვმა

იმატა,

წარმომადგენლებისგან

რა

დროსაც

ითხოვდნენ.

ჟურნალისტები
ამგვარად,

პასუხებს

ადგილობრივი

თვითმმართველობის საქმიანობაც უფრო დაბალანსებულად შუქდებოდა და ქალაქის მთავარ
პირებს

ეთერის საკუთარი PR-სთვის გამოყენების საშუალება აღარ

მიეცათ. ამაზე

მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ თუ წინა საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივ მთავრობას
დროის 63% დადებით კონტექსტში დაეთმო, ახლა ეს მაჩვენებელი 28%-მდე შემცირდა.
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რადიომაუწყებელი წინასაარჩევნო კამპანიასაც უფრო აქტიურად აშუქებდა. ახალი ამბები
პოლიტიკური პარტიების რეგიონულ ოფისებს და იმერეთში დასახელებულ დეპუტატობის
მაჟორიტარ კანდიდატებს შეეხებოდა. მაგრამ, ჟურნალისტები არ ინტერესდებოდნენ, თუ
როგორ

აპირებდნენ

პოლიტიკოსები

იმ

დაპირებების

შესრულებას,

რომლებსაც

მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს გასცემდნენ.
ჟურნალისტები მოვლენებს მიუკერძოებლად აშუქებდნენ. თუმცა, ასევე მნიშვნელოვანია,
რომ მათ მწვავე კითხვები დასვან, მოვლენების სიღმისეული ანალიზისთვის არასამთავრობო
სექტორისა და სპეციალისტების მოსაზრებები გააშუქონ.

რადიო „ჰერეთი“ (ქ. ლაგოდეხი)
რადიო „ჰერეთი“ როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ საკითხებს კვლავაც აქტიურად
აშუქებდა. მონიტორინგის სუბიექტებს ჯამში 5 საათი და 45 წუთი დაეთმოთ. აქედან,
პარტიაზე „ქართულ ოცნება“ 18% მოდიოდა, მთავრობაზე - 14%, პარტიაზე „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობა“ - 12%. დროის 47% ეთერში რესპონდენტების ხმა ისმოდა, თუმცა
რადგან

ჟურნალისტები

კრიტიკულ

კითხვებსაც

ხშირად

სვამდნენ,

პოლიტიკოსებს

საკუთარი გუნდის მარტივად გაპიარების საშუალება არ ეძლეოდათ. ამაზე მეტყველებს ისიც,
რომ სუბიექტებს დროის მნიშვნელოვანი ნაწილი უარყოფით ტონში დაეთმოთ.
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ჟურნალისტები, სხვა რადიომაუწყებლების უმეტესობის მსგავსად, ცენტრალურ ახალ ამბებს
ზედაპირულად აშუქებდნენ. თუმცა, ადგილობრივ სიახლეებზე უფრო მრავალფეროვან და
სიღრმისეულ

სიუჟეტებს

ამზადებდნენ.

განიხილავდნენ

და

საკითხის

წარმოაჩენდნენ.

საინფორმაციო

ისინი

ირგვლივ
გამოშვებები

მოვლენებს

არსებულ
მხოლოდ

სხვადასხვა

განსხვავებულ

კუთხით

მოსაზრებებსაც

პოლიტიკოსთა

შეფასებების

ციტირებით არ შემოიფარგლეობდა და ჟურნალისტები ე.წ. ექსკლუზიურ სიუჟეტებზეც
მუშაობდნენ. თემები შეეხებოდა სოციალურ პრობლემებს, სოფლის მეურნეობის გამოწვევებს
და სხვა საკითხებს, რომლებიც ადგილობრივ მოსახლეობას აწუხებდა.
საანგარიშო პერიოდში რადიო „ჰერეთის“ ჟურნალისტები პროაქტიულობით არა მხოლოდ
რეგიონული, არამედ ცენტრალურ რადიომაუწყებლების უმეტესობასთან შედარებითაც
გამოირჩეოდნენ. თუმცა, ასევე საჭიროა რომ სიღრმისეული სიუჟეტები პოლიტიკური
პარტიების საარჩევნო პროგრამებზეც მომზადდეს, რითაც მსმენელს ინფორმირებული
არჩევანის გაკეთებას შედარებით გაუადვილებდნენ.

რადიო „აჭარა“ (ქ. ბათუმი)
რადიო „აჭარა“ როგორც ცენტრალური, ასევე რეგიონული ახალი ამბების გაშუქებას დიდ
დროს უთმობდა. მონიტორინგის სუბიექტებს ჯამში 7 საათი და 13 წუთი დაუგროვდათ. ამ
დროის 21% აჭარის მთავრობაზე მოდიოდა, 16% - ადგილობრივ მთავრობასა და 13% -
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პარტიაზე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“. რესპონდენტების ხმას სრული დროის,
საშუალოდ, 34% ეკავა და ამ მხრივ პოლიტიკურ გუნდებს შორის დისბალანსი არ ყოფილა.
სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები ხშირად შუქდებოდნენ, რაც პოლარიზების თავიდან
აცილებას ხელს უწყობდა. ასევე, შესამჩნევად იმატა ცესკოსა და უსკოზე მომზადებულმა
სიუჟეტების რიცხვმაც. თუმცა, ამომრჩევლის ინფორმირებულობისთვის მხოლოდ ეს
საკმარისი ვერ იქნება, რადგან წინასაარჩევნო პროგრამების შესახებ სიუჟეტები კვლავაც
ნაკლებად მზადდებოდა.
წინა ანგარიშის დროს დაფიქსირებული პრობლემა, რაც კრიტიკული კითხვების დასმასა და
დამატებითი ინფორმაციის მოძიებას ეხებოდა, მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში კიდევ
უფრო მწვავედ წარმოჩინდა. ამავეზე მიუთითებს დიაგრამაზე გამოსახული დადებითი
ტონიც, რომელიც განსაკუთრებით მაღალი აჭარის მთავრობისა (61%) და ადგილობრივი
მთავრობის (51%) შემთხვევებში დაფიქსირდა. რაოდენობრივ მონიტორინგში ვერ ხვდებოდა,
სახელმწიფოს

დაქვემდებარებაში

არსებული

ქვეუწყებები

(ტურიზმის,

საგზაო

დეპარტამენტები და ა.შ.), რომელთა დათვლის შემთხვევაშიც პოზიტიური ტონი კიდევ
უფრო გაიზრდებოდა. სიუჟეტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ, როგორც
მსხვილ, ასევე შედარებით მცირე მასშტაბის პროექტების შესახებ მზადდებოდა. მაშინ
როდესაც,

მოლოდინია,

დაკავშირებით

რომ

პასუხისმგებელ

ჟურნალისტები
პირებს

პრობლემებს

კრიტიკულ

აღმოაჩენენ

კითხვებს

და

ამასთან

დაუსვამენ.

რადიო

„აჭარის“ შემთხვევაში ხელისუფლების აქტივობების დადებითი რაკურსით გაშუქება
მნიშვნელოვნად სჭარბობდა სხვა მაუწყებლებზე ამ სუბიექტისთვსის დათმობილ პოზიტიურ
ტონს.

მაგალითად,

სტიქიით

დაზარალებულთა

კომპენსაციებთან

დაკავშირებით,

ჟურნალისტები არ სვამდნენ კითხვას თუ როგორ შეირჩა პროგრამის ბენეფიციარები,
რამდენად შეესაბამება სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხა მიყენებულ ზარალს და ხომ
არ დარჩა დაზარალებული, რომელიც კომპენსაციის მიღებას კვლავაც უშედეგოდ ელოდება.
ნაცვლად ამისა, ხელისუფლების წარმომადგენლებს საშუალება ჰქონდათ, რომ ეთერი
საკუთარი გუნდის მკვეთრად დადებით კონტექსტში წარმოსაჩენად გამოეყენებინათ. ამასთან,
მმართველი გუნდის წევრების კომენტარები არა მხოლოდ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ,
არამედ კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებითაც ხშირად ჟღერდებოდა.
მნიშვნელოვანია, რომ ჟურნალისტებმა მეტი სკეპტიციზმი გამოიჩინონ, რათა მათ ობიექტურ
მუშაობასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები არ გაჩნდეს.
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რადიომაუწყებლის ხანგრძლივი საინფორმაციო გამოშვება საშუალებას იძლევა, რომ
მოვლენები მეტად ანალიტიკურად და კრიტიკული კუთხით გაშუქდეს. ამ მხრივ,
ჟურნალისტებს საშუალება აქვთ, რომ ახალი ამბები განავრცონ, დამატებითი ინფორმაციები
მოიძიონ და მწვავე კითხვები დასვან. აღნიშნული რადიო „აჭარას“ საშუალებას მისცემს
მოვლენები სხვადასხვა რაკურსით გააშუქოს და ნაკლები პასუხგაუცემელი კითხვები
დატოვოს.

დასკვნა
საანგარიშო

პერიოდის

განმავლობაში

რადიომაუწყებლები

პოლიტიკურ

მოვლენებს

აქტიურად აშუქებდნენ და წინასაარჩევნო კამპანიასაც უფრო მეტი ყურადღება ექცეოდა.
რადიო არ არის პოლარიზებული მედიასეგმენტი და საპარლამენტო და არასაპარლამენტო
ოპოზიციური პარტიების გაშუქებასაც სულ უფრო მეტი დრო ეთმობოდა. მსმენელს
საშუალება ჰქონდა, რომ პოლიტკოსების დაპირებებს გასცნობოდნენ, თუმცა წინასაარჩევნო
პროგრამები

სიღრმისეულად

ჯერ

არ

გაუშუქებიათ.

შესაბამისად,

რადიოარხების

საინფორმაციო გამოშვებებში პასუხი არ გასცემია კითხვას, თუ რა გზით აპირებს ესა თუ ის
პოლიტიკური

გუნდი საკუთარი დაპირებების

განხორციელებას. მწირი ინფორმაცია
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ვრცელდებოდა დეპუტატობის მაჟორიტარ კანდიდატებზეც. მათი ამა თუ იმ პოლიტიკურ
პარტიასთან კუთვნილების გარდა, მსმენელს ინფორმაცია არ მიეწოდებოდა.

საანგარიშო პერიოდში მთავარ პრობლემად კვლავაც მოვლენების ზედაპირული გაშუქება
რჩება.

მიუხედავად

იმისა,

რომ

რადიომაუწყებლები

მიუკერძოებლად

კრიტიკული კითხვების ნაკლებობა და ანალიტიკური სიუჟეტების
მსმენელს

დასკვნების

გამოტანის

საშუალებას

ვერ

აძლევდა.

მუშაობდნენ,

მოუმზადებლობა

აუცილებელია,

რომ

ჟურნალისტებმა მოიძიონ და დღის წესრიგში დააყენონ ის პრობლემები, რომლებზეც
პოლიტიკოსები

საკუთარი

ინიციატივით

არ

საუბრობენ,

მაგრამ

მნიშვნელოვანია

დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის. ამომრჩელის ინფორმირებულობას ხელს
შეუწყობდა თუ რადიომაუწყებლები ყურადღებას ამა თუ იმ უმცირესობების, სხვადასხვა
მოწყვლადი და მარგინალიზებული ჯგუფების პრობლემებზეც გაამახვილებდნენ და
აღნიშნულ საკითხებზე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების პოზიციებს წარმოაჩენდნენ.
რაც ერთის მხრივ, ხელს შეუწყობდა მათ ინტეგრაციას და მეორეს მხრივ, გასაგები
გახდებოდა ამ საკითხებზე პოლიტიკოსების პოზიციები.

ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ სიუჟეტები თბილისისა და რეგიონალური ცენტრების მიღმაც
მომზადდეს, რადგან სოფლისა და პატარა ქალაქების მაცხოვრებელთა პრობლემები
პოლიტიკური დისკუსიის საგანი გახდეს.

გამოშვებებში

სულ

უფრო

მეტი

წინასაარჩევნო

სოციოლოგიური

კვლევები

და

არასამთავრობო სექტორის ანგარიშები შუქდებოდა, მაგრამ ჟურნალისტები მონაცემების
ინტერპრეტაციას მთლიანად პოლიტიკოსებს ანდობდნენ. სიუჟეტებში სპეციალისტების
განმარტებები ნაკლებად გვხვდებოდა. შესაბამისად, ზედაპირული გაშუქება პოლიტიკოსებს
კვლევის შედეგების საკუთარი ინტერესების შესაბამისად უფრო მეტად გამოყენების
საშუალებას აძლევდა, რისი კარგი მაგალითიც NDI-ის გამოკითხვებია. როდესაც მსმენელი
მხოლოდ პოლიტიკოსების ურთიერთსაპირისპირო განცხადებებს ისმენს და კომპეტენტურ
პირთა მოსაზრებები უცნობი რჩება, შესაძლოა კვლევების მიმართ უნდობლობა გაიზარდოს.

რადმენიმე

რადიომაუწყებლის

მოსმენის

შემთხვევაშიც

კი

განსხვავებულ

თემაზე

მომზადებულ სიუჟეტებს იშვიათად თუ გადააწყდებოდით, რაც იმას ნიშნავს, რომ
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ჟურნალისტები

ექსკლუზიური

სიუჟეტების

მოძიებას

ნაკლებად

ცდილობდნენ

და

ძირითადად პოლიტიკოსების მიერ განსაზღვრულ დღის წესრიგს მიჰყვებოდნენ, აქტუალურ
მოვლენებს ანალიზისა და დამატებითი ინფორმაციის მოძიების გარეშე აშუქებდნენ.
შესაბამისად, მთელი რიგი საკითხების ირგვლივ ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა რჩება, რაც
ამომრჩეველს არა თუ ინფრმირებული არჩევანის გაკეთებაში დაეხმარება, არამედ, შესაძლოა,
ეს არჩევანი კიდევ უფრო გაურთულოს.
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