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o

შესავალი - პროექტის მიმოხილვა

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია გაეროს
ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით ახორციელებდა პროექტს
“ბავშვთა საკითხების ეთიკური გაშუქება მედიაში - II ეტაპი”.
პროექტი რამდენიმე მიმართულებას მოიცავდა: მედიის
მონიტორინგი, ვორკშოფი ჟურნალისტებისთვის, დისკუსია
მედიის წარმომადგენლებთან და ბავშვთა საკითხებზე
მომზადებული სიღრმისეული ნამუშევრების გამოვლენა.
პროექტის პირველი ეტაპი ქარტიამ და იუნისეფმა
განახორციელეს ჯერ კიდევ 2013 წლის ზაფხულში. მედიის
მონიტორინგის გარდა, პროექტი მისი შედეგების
საზოგადოებრივ განხილვასაც გულისხმობდა.
მონიტორინგის მიზანი, ორივე შემთხვევაში, ელექტრონულ,
ონლაინ და ბეჭდურ მედიაში ბავშვთა საკითხებზე
გამოქვეყნებული მასალების შესწავლა და ბავშვთა
აღიარებულ უფლებებთან, ეთიკურ ნორმებსა და პროფესიულ
ს ტ ა ნ დ ა რ ტ ე ბ თ ა ნ შ ე ს ა ბ ა მ ი ს ო ბ ი ს ა ნ ა ლ ი ზ ი ი ყ ო 1. მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი
არ ყოფილა შეზღუდული ობიექტების გარკვეული
რაოდენობით, მონიტორები აკვირდებოდნენ მედიაში გასულ
ყველა იმ მასალას, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად
უკავშირდებოდა ბავშვებს.
წინამდებარე ანგარიში

წარმოადგენს 2014 წლის 15

იანვრიდან 1 ივნისამდე პერიოდში ჩატარებული
მონიტორინგის შეჯამებას და მასში შეფასებულია სხვადასხვა
ტიპის მედიის თავისებურებები, ასევე წარმოდგენილია
ძირითადი მიგნებები და შესწავლილი მასალების დეტალური
ანალიზი, გამოკვეთილი დარღვევები და რეკომენდაციები.
ანგარიშში ცალკე ქვეთავი ეთმობა ბავშთა საკითხების
გაშუქების შეფასებას, 1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის
საერთაშორისო დღეს.
“ბავშთა საკითხების გაშუქების საერთაშორისო და ეროვნული
სტანდარტები” http://unicef.ge/uploads/_______.pdf

1

3

მონიტორინგის ანგარიში - “ბავშვთა საკითხების ეთიკური გაშუქება”

o

4

მონიტორინგის შესახებ

2.1.ავტორები
ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ს ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ უ რ ი ე თ ი კ ი ს ქ ა რ ტ ი ა არის
დამოუკიდებელი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც
აერთიანებს საქართველოს მასშტაბით ასობით ჟურნალისტს
საერთო ეთიკური პრინციპების გარშემო. ორგანიზაციის
მიზნებია: მედიაში პროფესიული და ეთიკური სტანდარტების
დანერგვა და ხელშეწყობა, მედიაწიგნიერების ამაღლება,
საზოგადოების ნდობის გაზრდა მედიის მიმართ. ამ მიზნების
მისაღწევად ქარტია ეწევა საქმიანობას რამდენიმე
მიმართულებით, რომელთა შორისაც ერთ-ერთია მედიის
მონიტორინგი.
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია დაარსდა 2009
წელს და დღეისთვის მისი წევრების რაოდენობა 250-ზე მეტია.

გ ა ე რ ო ს ბ ა ვ შ ვ თ ა ფ ო ნ დ ი ( ი უ ნ ი ს ე ფ ი ) შეიქმნა
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (გაეროს)
გენერალური ასამბლეის მიერ 1946 წელს და
მიიღო მანდატი, დაიცვას ბავშვთა უფლებები, დაეხმაროს
ბავშვებს ძირითადი საჭიროებების დაკმაყოფილებასა და
მათი შესაძლებლობების სრულად რეალიზაციაში.
იუნისეფი ხელმძღვანელობს ბავშვის უფლებათა კონვენციით
და იღწვის, რათა ბავშვთა უფლებები დამკვიდრდეს, როგორც
მყარი ეთიკური პრინციპები და საერთაშორისო სტანდარტები
ბავშვებთან მიმართებაში.
გაეროს ბავშვთა ფონდი მიუკერძოებელი ორგანიზაციაა და
მისი მოღვაწეობა თავისუფალია ყოველგვარი
დისკრიმინაციისგან.
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2.2.პროექტის ამოცანები
•

საზოგადოების ინფორმირება, თუ რამდენად იცავს
მედია ბავშვთა უფლებებს, პროფესიულ და ეთიკურ
სტანდარტებს, ბავშვებზე
რეპორტაჟის/სტატიის/ინფორმაციის მომზადებისას.

•

ამ მიმართულებით მედიაში არსებული ხარვეზების
გამოვლენა.

•

ბავშვთა საკითხები პროფესიული და ეთიკური ნორმების
დაცვით გაშუქების ხელშეწყობა.

2.3. მეთოდოლოგია
პროექტის საწყის ეტაპზე შერჩეული მონიტორები
აკვირდებოდნენ მედიაში ბავშვთა საკითხებზე მომზადებულ
მასალებს. მათი ამოცანა მოიცავდა, როგორც ამ მასალების
საერთო მოცულობისა და თემატური გადანაწილების ანალიზს,
ისე მათი შეაბამისობის გარკვევას პროფესიულ და ეთიკურ
სტანდარტებთან. მონიტორებისთვის სახელმძღვანელო
პრინციპებად შეირჩა:

! საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია
! ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციის მიერ
აღიარებული მითითებები და პრინციპები, რომელიც
ეხება ბავშვთა საკითხებთან დაკავშირებულ
პუბლიკაციებს
! გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია
! ბავშვთა საკითხების მედიაში გაშუქების
სახელმძღვანელო პრინციპები
! მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი

2

2
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2.4. მონიტორინგის ობიექტები
პროექტის ავტორების განზრახვით, არ ყოფილა წინასწარ
შერჩეული რამდენიმე მედიასაშუალება, არამედ მონიტორები
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში აკვირდებოდნენ ყველა
იმ პუბლიკაციას, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად შეეხებოდა
ბავშვებს.
"

ტელეკომპანიები

"

ონლაინ მედია

"

პრესა

o

შედეგების ანალიზი

3.2. რაოდენობრივი მონაცემები
სამონიტორინგო პერიოდის განმავლობაში ქარტიის
მონიტორებმა შეისწავლეს სულ 4 470 ნამუშევარი, როგორც
სიუჟეტები და სტატიები, ისე მოკლე ინფორმაცია, რომელიც
პირდაპირ ან ირიბად ეხებოდა ბავშვებს.

ტელევიზია
2 168
ონლაინ
მედია
1 733
პრესა
569
15 იანვარი-1 ივნისი
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სამონიტორინგო პერიოდის განმავლობაში თემატურად
ყველაზე მეტად განათლებასთან, ქველმოქმედებასთან3 და
ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული თემები გაშუქდა.
მათ მოჰყვება კრიმინალი და სოციალური საკითხები. საკმაოდ
დიდი მოცულობა უჭირავს კულტურას. კვლავაც მსხვილ
თემატურ ჯგუფად რჩება კატეგორია “სხვა”, რომელიც ყველა
ტიპის მედიაში გამოქვეყნებულ ისეთ მოკლე ინფორმაციულ
შენიშვნებს აერთიანებს, რომელიც კონკრეტულ თემატურ
ჯგუფს არ მიეკუთვნება

4 5

თ ე მ ა ტ უ რ ი გ ა დ ა ნ ა წ ი ლ ე ბ ი ს ს ა ე რ თ ო მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლ ი 6:

3

კატეგორია “ქველმოქმედება” მოიცავს ყველა იმ მასალას, რომელიც
სხვადასხვა ფორმით ბავშვების დახმარებას შეეხება

4

მრგვალი, ე.წ. სექტორული დიაგრამა ასახავს თემატური

გადანაწილების პროცენტულ მაჩვენებელს.
5

თითოეული თემატური მაჩვენებელი ყველა დიაგრამაზე აღნიშნულია

ერთი და იგივე ფერით
6

საერთო და მედიის ტიპების მიხედვით შექმნილ თემატურ სურათში არ
არის შესული 1 ივნისის მონაცემები
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აღსანიშნავია, რომ მონიტორინგის პერიოდში თემატურ
გადანაწილებაში, 2013 წლის მონიტორინგისგან განსხვავებით
აღარ დომინირებს კრიმინალი/სამართლის თემების გაშუქება,
თუმცა კვლავაც

პირველ სამეულშია “ქველმოქმედება”,

რომლის დიდი ნაწილი პიარისა და რეკლამის ელემენტების
შემცველ მასალებს მოიცავს.
აქვე გაჩნდა განსხვავებული კატეგორიები: “ბავშვთა
უფლებები”(ბავშვთა მდგომარეობის მიმოხილვა, განათლების,
ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, სახელმწიფო პოლიტიკა და
სხვ), “ძალადობა ოჯახში”, ამ უკანასკნელის გააქტიურება
მაისის თვეში ძალადობის გახშირებულ ფაქტებს
უკავშირდებოდა.
თემატური გადანაწილება მედიის ტიპების მიხედვით:

ელექტრონული მედიისთვის საანგარიშო პერიოდში ყველაზე
აქტუალური განათლების საკითხები აღმოჩნდა, თემის
გააქტიურება რამდენიმე ფაქტორს უკავშირდებოდა. ესენი
იყო - გაეროს ბავშვთა ფონდის მონაცემები ბავშვთა
მდგომარეობის შესახებ საქართველოში და კონკრეტული
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საკითხების გააქტიურება, რომელიც განათლების სისტემის
პრობლემებსაც მოიცავდა - ეროვნული გამოცდები, თბილისის
53-ე საშუალო სკოლაში მიმდინარე მოვლენები.
“განათლების” კატეგორიაში მოხვედრილი მასალების დიდი
წილი სწორედ მიმდინარე ახალ ამბებზე მოდის. განათლების
თემებზე კვლავაც იგრძნობა სიღრმისეული მასალების
განსაკუთრებული ნაკლებობა, სადაც ასახული იქნებოდა
სისტემური პრობლემები და მათი მოგვარების გზები.
კვლავაც სოლიდურადაა წარმოდგენილი კატეგორია
“ქველმოქმედება”, რომელიც ჩვეულებრივ იზრდება ისეთი
თარიღებისა და დღეების ხარჯზე, როგორიცაა მაგალითად
აღდგომის დღესასწაული.
მომდევნო ადგილებს ელექტრონულ მედიაში იკავებს
თემატური ჯგუფები “ჯანდაცვა”, “კრიმინალი”, რომელიც ასევე
აერთიანებს უბედურ შემთხვევებს და “სხვა”, რომელიც
შედგება მოკლე და ნაკლებად გამოკვეთილი თემატური
ინფორმაციებისგან.
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ტელეკომპანიების მსგავსი სურათი მივიღეთ მონიტორინგის
რაოდენობრივი შედეგების თემატური მაჩვენებლების
შეჯამებისას. საანგარიშო პერიოდში განათლება აღმოჩნდა
პრესის მთავარი თემაც ბავშვებთან დაკავშირებით, ასევე აქაც
იგივეა თემის გააქტიურების მიზეზები. ტელეკომპანიების
მსგავსად, პრესაშიც სოლიდური ადგილი უჭირავს
“ქველმოქმედებას”, იმ მცირედი განსხვავებით, რომ პრესაში
ამ კატეგორიას მიკუთვნებული მასალები ძირითადად
იდენტურია და სხვადასხვა გამოცემებში ერთმანეთისგან არ
განსხვავდება.
თანაბარ პროცენტს იკავებს კატეგორია “ჯანდაცვა”, რაც
შეეხება სოციალურ თემატიკას, პრესაში ის ელექტრონულ
მედიაზე მეტია, ისევე როგორც სისხლის სამართლის
დანაშაულებთან დაკავშირებული თემების გაშუქება.
დიაგრამა ასევე აჩვენებს, რომ პრესა უფრო მეტ ყურადღებას
უთმობს ბავშვთა უფლებებს, ვიდრე ელექტრონული მედია.
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ონლაინ პორტალებს პრესისა და ტელეკომპანიებისგან ამ
დიაგრამის მიხედვით სოციალური თემატიკის უფრო მაღალი
მაჩვენებელი გამოარჩევს. მიუხედავად იმისა, რომ
სოციალური თემატიკა მედიის ყველა ტიპისთვის თანაბრად
მზარდი აღმოჩნდა საანგარიშო პერიოდში, ამ თემების
გაშუქების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სწორედ ონლაინ
მედიაში დაფიქსირდა. ონლაინ მედიას ასევე ყველაზე
მაღალი მაჩვენებელი აქვს სისხლის სამართლის დანაშაულის
გაშუქების. ინტერნეტ პორტალების მონიტორინგი აჩვენებს,
რომ “ქველმოქმედება“კვლავაც სტაბილურად ინარჩუნებს
ადგილს პირველ სამეულში.

# 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე

საერთო თემატური სურათიდან ცალკე გვინდა გამოვყოთ
ბ ა ვ შ ვ თ ა ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი ს გ ა შ უ ქ ე ბ ა 1 ი ვ ნ ი ს ს 7. ე რ თ დ ღ ი ა ნ ი
მონიტორინგის გამოყოფა ანგარიშის ავტორებმა წარსული
მონიტორინგის გამოცდილების გათვალისწინებით
გადავწყვიტეთ.
1 ივნისი მედიაში ჯამში 250 მასალით აღინიშნა. ეს
რაოდენობა დაახლოებით 7,5 ჯერ აღემატება საანგარიშო
პერიოდის თითოეული დღის საშუალო მაჩვენებელს.
ქვემოთ მოცემული დიაგრამა ნათლად ასახავს ამ
თარიღისთვის დამახასიათებელ თვისებას - საპირველივნისო
ქველმოქმედება საერთო მოცულობის თითქმის ნახევარს, 45
პროცენტს შეადგენს.
1 ივნისის თემატური დიაგრამა წინასაარჩევნო პერიოდის
გათვალისწინებით ახალ თემატურ ჯგუფსაც ქმნის “პოლიტიკას”. მას ამ დღეს ბავშვებთან დაკავშირებული
თემების გაშუქებისას მეორე ადგილი უჭირავს და მოიცავს
2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე
სუბიექტების აქტივობებს.
7

1 ივნისის თემატიკა პრესაში დათვლილია 2 ივნისს, ორშაბათს
გამოსული გამოცემების მიხედვით
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1 ივნისის დიაგრამა რადიკალურად განსხვავებულ სურათს
გვაჩვენებს. კატეგორია “ჯანდაცვა”, რომელსაც ზედა
დიაგრამებში საკმაოდ სოლიდური ადგილი უჭირავს,
მთლიანად გამქრალია. გამქრალია კატეგორია “ძალადობა
ოჯახში”. ამ თემებს 1 ივნისის გაშუქებისას მედია აღარ
შეხებია.
მნიშვნელოვნადაა შემცირებული “განათლების”
მაჩვენებელიც, რომელიც ყველა ზედა დიაგრამაში პირველ
ადგილს იკავებდა. არსებული თემატური კატეგორიებიდან
ყველაზე უკეთ 1 ივნისს ადგილი “სოციალურმა თემატიკამ”
შეინარჩუნა.
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ზოგადი შინაარსობრივი ანალიზი

3.1.ძირითადი ტენდენციები

ქარტიის მონიტორებმა მედიის ანალიზი დაიწყეს 2014 წლის
15 იანვრიდან და დაასრულეს 1 ივნისს. პროექტის მეორე
ეტაპმა აჩვენა, რომ 2013 წლის მონიტორინგის ძირითადი
მიგნებები შენარჩუნებულია მცირედი განსხვავებებით.
მონიტორინგის განმავლობაში ტენდენცია გამოიკვეთა ორი
მიმართულებით: ტენდენცია, რომელიც არ შეიცავს ეთიკურ
გადაცდომებს, თუმცა ჩამოყალიბდა ჩვევად და პრობლემები,
რომელსაც თან ახლავს პროფესიული და ეთიკური ნორმების
დარღვევა. მათი უმეტესობა საერთოა მედიის ყველა
ტიპისთვის:

I მიმართულება:
! ბავშვთა საკითხების მშრალი და ზედაპირული
გაშუქება
! ფრაგმენტული დაინტერესება ბავშვთა
პრობლემებით
! ახალი ამბების ერთფეროვნება და მსგავსება
! საუბარი ბავშვთა საკითხებზე ბავშვების გარეშე
! ბავშვების ქველმოქმედების, სარეკლამო
მასალებისა და პოლიტიკური პიარის ობიექტებად
გამოყენება
! პრესრელიზებისა და მარკეტინგული მასალების
უცვლელი სახით გამოყენება
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! მედია, როგორც ცალკეული სოციალური,
ჯანმრთელობის ან ფინანსური პრობლემების
მოგვარების გზა
! ბავშვთა საკითხების სენსაციური და
დრამატიზებული გაშუქება (განსაკუთრებით
სოციალური და კრიმინალური თემების დროს)
! მთავარ საინფორმაციო თუ სოციალურ-პოლიტიკურ
თოქ შოუების ნაკლები ინტერესი ბავშვების
მიმართ, შუადღისა და დილის გადაცემებთან
შედარებით.
! პირადი ოჯახური ტრაგედიებით დაინტერესება

გამოკვეთილი ტენდენციების ნაწილი აღნიშნული იყო
ქარტიის წინა მონიტორინგშიც, მათ შორის ახალი
ამბების ერთფეროვნება და მსგავსება, ბავშვთა
საკითხების ზედაპირული, მშრალი და ფრაგმენტული
გაშუქება. იშვიათი გამონაკლისების გარდა, ამ მხრივ,
მედიას ბავშვთა პრობლემებისადმი დამოკიდებულება
არ შეუცვლია.
პრესასთან შედარებით ინტერნეტ სივრცეში
რაოდენობრივად მეტი იწერება ბავშვთა საკითხებზე და
ამაზე მეტყველებს მასალების სიჭარბეც, თუმცა ასეთი
რაოდენობა განპირობებულია არა მედიის მიერ
ბავშვთა საკითხებით განსაკუთრებული
დაინტერესებით, არამედ უფრო ერთი და იმავე
მასალის მრავალ ვებგვერდზე მოხვედრით.
კვლავაც შენარჩუნებულია ტენდენცია, რომ მედია
ბავშვთა საკითხებთან დაკავშირებულ თემებს უკვე
მომხდარ ფაქტებთან, ან თარიღებთან მიბმით აშუქებს
და თავად არ არის საკითხის მოძებნისა და წამოწევის
ინიციატორი.
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! ისევე როგორც ინტერნეტგამოცემებისა და ჟურნალგაზეთების შემთხვევაში, ბავშვებთან დაკავშირებული
სატელევიზიო მასალების უმრავლესობა მ შ რ ა ლ დ ა
ფ რ ა გ მ ე ნ ტ უ ლ ნიუსებზე მოდის, რომელთა დიდი
ნაწილითაც მედია მხოლოდ მას შემდეგ ინტერესდება,
რაც ფაქტი უკვე მომხდარია. არ ხდება სხვადასხვა
პრობლემატიკის თუ საკითხის ანალიზი, აქტუალიზება და
პრობლემის კუთხით განხილვა.
მედია ძირითად შემთხვევაში რ ე ა გ ი რ ე ბ ს და მინიმალურ
ძალისხმევას სწევს ინფორმაციის მოპოვებისათვის,
მითუმეტეს ანალიზისა და განსჯისათვის. თავისთავად,
რეაგირება მნიშვნელოვანია, თუმცა სასურველია მედია
მხოლოდ ფაქტების ტირაჟირებით არ იფარგლებოდეს და
მეტად ინტერესდებოდეს თუნდაც ამ ფაქტების გამომწვევი
მიზეზებით.
დაკვირვება ცხადყოფს, რომ ბავშვთა საკითხები
საქართველოში ძირითადად ნ ე გ ა ტ ი უ რ , პ რ ო ბ ლ ე მ ა ტ უ რ
ა ნ დ ა ს ი ბ რ ა ლ უ ლ ი ს კ ო ნ ტ ე ქ ს ტ შ ი შუქდება. ბავშვები
მასმედიაში ძირითადად ხვდებიან როგორც ძალადობის
მსხვერპლები, ქველმოქმედების ობიექტები ან სოციალური
პრობლემატიკის ლუსტრაციის საშუალებები.
საანგარიშო პერიოდი განსაკუთრებით გამოირჩეოდა სწორედ
ამ უკანასკნელი ფაქტორით. მედიაში იმატა სოციალური
პრობლემატიკის გაშუქებამ, სოციალური პრობლემების
თვალსაჩინოდ ჩვენების ერთ-ერთ საშუალებად კი
ჟურნალისტები სწორედ ბავშვებს ირჩევენ. სოციალური
თემატიკის გააქტიურება საანგარიშო პერიოდში გამოიწვია
გაეროს კვლევის გამოქვეყნებამაც ბავშვთა სიღარიბის
შესახებ. თემატიკის მომატებამ მედიაში მისი თანმდევი
პრობლემებიც გამოკვეთა:
! სოციალური პრობლემების საჩვენებლად და
მაყურებელსა თუ მკითხველში მაქსიმალური ემოციის
გამოსაწვევად, მედია კვლავაც მიმართავს ამბის
დრამატიზების სხვადასხვა საშუალებას: მუსიკა
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ვიდეორეპორტაჟებში, ემოციური, ზოგჯერ ხატოვანი
ტექსტი პრესასა ან ონლაინ მედიაში.
ჩვეულებრივ, მსგავსი მასალების მომზადება კეთილი
განწყობებითა და კონკრეტული ადამიანების დახმარების
სურვილითაა განპირობებული, თუმცა არის კი მედია
ცალკეული სოციალური, ფინანსური და ჯანმრთელობის
პრობლემების მოგვარების გზა, მაგალითად თანხის
შეგროვების მიზნით. თუ მედიამ უნდა მოახერხოს და მსგავსი
პრობლემების კომპლექსურ გაშუქებაზე და შესაბამისად
მოგვარებაზე გააკეთოს აქცენტი. თითოეული მსგავსი
მაგალითი გამოიყენოს საკუთარი მთავარი ფუნქციის,
ხელისუფლების მაკონტროლებლის განსახორციელებლად.
ზემოთ აღნიშნული ტენდენციის მაგალითად მოვიყვანთ
ტელეკომპანია ტვ-3 ის რეპორტაჟს მოზარდის შესახებ,
რომელიც უბედური შემთხვევის შედეგად მძიმედ დაშავდა და
დღეს დახმარება ესაჭიროება.
სიუჟეტში ჩანს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდის
სხეულზე არსებული დაზიანებების კადრები, ძალიან ახლო
ხედით გადაღებული; სიუჟეტში ჩასმულია ინტერვიუს
ფრაგმენტი თავად მოზარდთან, რომელსაც მიღებული
დაზიანებების გამო საუბარი უჭირს. სიუჟეტი მხოლოდ 15
წლის მოზარდის ოჯახში და თანატოლებთანაა გადაღებული
და არ მოიცავს არც სპეციალისტების, არც ჯანმრთელობის
დაცვის სამინისტროს, არც რომელიმე პროფილური
ორგანიზაციის

კომენტარს, რომელიც მაყურებელს მიაწვდიდა

ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა ვალდებულებები აკისრია
სახელმწიფოს ამ კონკრეტული მოზარდისა და მის
მდგომარეობაში მყოფი სხვა ბავშვების დასახმარებლად.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის რეაქცია მოჰყვა
მონიტორინგის პერიოდში ტელეკომპანია “იმედის” ეთერში
გასულ თოქ-შოუ “რეაქციას”, რომელშიც წამყვანმა
აუდიტორიას წარუდგინა მოზარდი, რომლის ოჯახიც
არასრულწლოვნის ჯანმრთელობის პრობლემის გამო
დაფინანსებას ეძებს.
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ქარტიის საბჭოს მოსაზრებით, არასრულწლოვანი და მისი
ჯანმრთელობის რთული მდგომარეობა გადაცემაში
გამოყენებული იყო არაკეთილსინდისიერად. “მიუხედავად
იმისა, რომ თავად მოზარდი გადაცემაში ძალდატანების
გარეშე საუბრობდა და სტუდიაში იმყოფებოდა მისი
მშობელიც, გადაცემის ეს კონკრეტული ეპიზოდი ტოვებდა
შთაბეჭდირლებას, რომ წამყვანმა ხელი შეუწყო მოზარდის
პოლიტიკური დებატების წასაქეზებელ ინსტრუმენტად
გამოყენებას”

- ნათქვამი იყო ქარტიის საბჭოს განცხადებაში.

! მედიამონიტორინგის პერიოდში გამოიკვეთა, რომ
ბავშვები კვლავაც საკმაოდ ხშირად არიან
ქველმოქმედების ობიექტებად წარმოჩენილნი.
მედიასაშუალებებში, ქველმოქმედების ავტორებად
ძირითადად გვევლინებიან კერძო კომპანიები ან
ადგილობრივი თვითთმმართველობის, გამგეობის,
საკრებულოს წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები.
ასეთი მასალები, როგორც წესი, ემსახურება ქველმოქმედების
ავტორთა პიარს, მათ პოზიტიურად წარმოჩენას და არა
ბავშვთა პრობლემების წინ წამოწევას და განსაკუთრებული
ნიშნით ხასიათდება პრესაში, სადაც სტატიის სათაურიც,
ფოტოც და ტექსტიც იდენტურია.
საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლის მცხოვრები
არასრულწლოვნები არიან “ნანუკას შოუს” მაისის ერთ-ერთ
გადაცემის გმირები, რომელშიც წამყვანი ერთ-ერთი ბავშვის
ისტორიასაც გვიყვება. “გამიჭირდა დაძინება, ყველაფერზე
ერთად მეფიქრებოდა, ყველაზე მეტად კი ერთ ბავშვზე,
რომლიც სახელსაც არ გაგიმხელთ. მაგრამ გეტყვით ერთს.
მისმა დედამ ხუთი შვილიდან ერთი გამოარჩია და აქ
მოიყვანა. 4 კი თავისთან დაიტოვა”, - მართალია, წამყვანი ამ
ბავშვის სახეს არ აჩვენებს, მაგრამ სამაგიეროდ ჩაწერილი
ჰყავს დედა, რომელიც ღიად საუბრობს ბავშვის
ავადმყოფობასა და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაზე:
“გულის მანკი აქვს, პოლზე აღარ მინდა ავადმყოფი ბავშვი
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დავაწვინო”. დედის იდენტიფიცირება ბავშვის ვინაობის
დაფარვას აზრს უკარგავს.
იქვე, გადაცემის შუა ნაწილში ირკვევა, რომ ბავშვთა სახლის
ისტორიის ნაწილი უკრაინის ყოფილი მერის, ოლიგარქ
ლეონიდ ჩერნოვეცკის ქველმოქმედების ამბავია. ის
საქართველოში ცხოვრობს და ბავშვთა სახლი მისი
საქველმოქმედო პროექტებიდან ერთ-ერთია.
! საინფორმაციო სააგენტოები და პორტალები უფრო
ხშირად იყენებენ სხვადასხვა სახის პრესრელიზებს
თითქმის უცვლელი სახით, ვიდრე ელექტრონული მედია.
ზოგ შემთხვევაში უწყების ან კომპანიის პრესრელიზში
“გაპარული” შემცდომა მედიამ შესაძლოა უცვლელად
გადაიტანოს.
! და ბოლოს, ბ ა ვ შ ვ თ ა ს ა კ ი თ ხ ე ბ ი ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს გ ა რ ე შ ე ბავშვის აზრის, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება
დაცულია ბავშვთა უფლებების კონვენციიის მე-12 და მე13 მუხლებით. „ბავშვს შეუძლია გამოთქვას თავისი აზრი
ისეთ საკითხებზე, რომელიც მას ეხება“ (მე-12 მხული),
„ბავშვს აქვს აზრის გამოხატვისა და
უფლება, თუ ეს ინფორმაცია

გაზიარების

არ არის მისთვის ან

სხვისთვის საზიანო“. (მე-13 მუხლი.)
ზოგჯერ, ქართული მედიასაშუალებები ხშირად არღვევენ
კონვენციის ამ მუხლებს. ხშირად, ბავშვთა საკითხებზე
მომზადებულ მასალებში

საუბრობენ არა თავად ბავშვები,

არამედ უფროსები. მედიამონიტორინგის დროს შეგვხვდა
მასალებიც, სადაც ბავშვი ინტერვიუში გამოხატავს არა
საკუთარ აზრს, არამედ წარმოთქვამს უფროსების მიერ
„დავალებულ“, გაზეპირებულ ფრაზებს, რაც ერთი მხრივ
ეწინააღმდეგება ბავშვთა ზემოთ ჩამოთვლილ აღარებულ
უფლებებს, მეორე მხრივ კი მსგავსი მასალების ტირაჟირებით
ბავშვები ხშირად ხდებიან სოციალურ ქსელებში
საზოგადოების დაცინვის ობიექტები.
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3.2. დარღვევების კლასიფიკაცია

მონიტორინგის პერიოდში გამოკვეთილი ტენდენციების მეორე
მიმართულება სწორედ პროფესიული და ეთიკური
ნორმებიდან გადაცდომას უკავშირდება. მათი უმეტესობა
ასევე საერთოა მედიის ყველა ტიპისთვის და ამავე დროს არ
ატარებს გამონაკლისის ხასიათს.

II მიმართულება:

! ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის/მოზარდის ირიბი
იდენტიფიცირება
! ოჯახური ტრაგედიის მონაწილე ბავშვების ირიბი
იდენტიფიცირება
! უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევა,
როდესაც საქმე ეხება ბავშვის მიმართ ჩადენილ
ძალადობაში ბრალდებულს
! პირადი და ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციის
გამჟღავნება
! ბავშვის რეტრავმატიზებისა და სტიგმატიზების
საფრთხე
! ბავშვთა გარკვეული ჯგუფების სტერეოტიპული
გაშუქება
! არასწორი და ამავე დროს დისკრიმინაციული
ტერმინოლოგიის გამოყენება
! სარედაქციო და სარეკლამო მასალების აღრევა
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დარღვევათა შეფარდებითი გრაფიკული სურათი ასე
გამოიყურება:

+"#61$1$)*!!%&"!*.*%"/*"!

3+","4"3&()*!!0#$53'./*"!
-$#'*,(&(2*"!!
!-$#$(-*0$)*!!
-#"1'*#$)"!!
0*#"+*!*,.(#'"/*"!!
*#*)*!*+$,-*.*/*#$)"!!
!"#$%&"'(!'"!"&$)*!!

! უნდა აღინიშნოს, რომ კანონთან კონფლიქტში მყოფი
ბავშვებისა და მოზარდების სრული (პირდაპირი)
იდენტიფიცირება მედიაში თითქმის აღარ გვხდება.
ამჯერად, სისხლის სამართლის დანაშაულთან
დაკავშირებული თემების გაშუქებისას ძირითადად
გვხდება ძალადობის მსხვერპლის ან ძალადობაში
ბრალდებულის ირიბი იდენტიფიცირება.
ზოგ შემთხვევაში აშკარაა, რომ მედიასაშულება ცდილობს არ
მოახდინოს მსხვერპლი არასრულწლოვნის თუნდაც ირიბი
იდენტიფიცირება, თუმცა ამის მიზეზი სახის არასათანადოდ
დაფრავა ან ტიტრი ხდება.
საანგარიშო პერიოდში, კერძოდ მაისში, რამდენიმე სიუჟეტი
მიეძღვნა საპატრიარქოს ბავშვთა სახლს. არასრულწლოვნის
დედა აღმზრდელებს შვილზე ძალადობაში ადანაშაულებდა.
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ტელეკომპანიების ნაწილი ეცადა ბავშვი არ გამოეჩინა, თუმცა
“საზოგადოებრივი მაუწყებლისა” და “ტვ-3-ის” რეპორტაჟებში
იდენტიფიცირებული იყო დედა, რაც ძალადობის მსხვერპლი
ბავშვის ირიბ იდენტიფიცირებას ნიშნავს. მათგან
განსხვავებით, ტელეკომპანია “კავკასია” ეცადა დაეფარა
ბავშვიც და მშობელიც, თუმცა იმგვარად, რომ სიუჟეტის
გმირების ამოცნობა მაინც შესაძლებელი იყო. ამავე დროს,
სიუჟეტში 9 წლის ბიჭი დეტალურად იხსენებდა მასზე
განხორციელებულ ძალადობას, თუ როგორ კეტავდნენ მას
ღამით ტუალეტში, სიბნელესა და სიცივეში, როგორ აწვენდნენ
ცივ მეტლახზე შიშველსა და მშიერს. წამყვანი სიუჟეტის
დასაწყისში განმარტავს, რომ ბავშვისგან ინტერვიუს ჩაწერის
თანხმობა დედისგან აიღეს, მიუხედავად ამისა, სიუჟეტის
ავტორს უნდა გაეთვალისწინებინა, რომ ამ ისტორიის
გახსენებით, არსებობს შესაძლებლობა, რომ ძალადობის
მსხვერპლმა ხელახალი ტრავმა მიიღოს.
სატელევიზიო ეთერით გადაცემულ მასალებით შესაძლებელი
იყო კიდევ ერთი არასრულწლოვანი მსხვერპლის
იდენტიფიცირება. საქმე ეხება 9 წლის გოგონას
გაუპატიურების მცდელობას სამეგრელოში.
“ტვ 3-ის” სიუჟეტში ნაჩვენებია სოფელი, სახლ-კარი,
გოგონას ნათესავები და ახლობლები (არასრულწლოვნის
მამიდა, ბაბუა, მეზობლები) რომლებიც ძალადობაში
ბრალდებულის ოჯახში შეიჭრნენ.
ამავე თემაზე გასულ სიუჟეტში “იმედმა” სცადა კადრზე
შესაბამისი ეფექტის დადებით მსხვერპლისა და ძალადობაში
ბრალდებულის ოჯახის წევრები არ გამოეჩინა, თუმცა
ინტერვიუების დროს ყველა მათგანის ცნობა თავისუფლად
იყო შესაძლებელი.
შემდეგი სიუჟეტი ძალადობის მსხვერპლთა ირიბი
იდენტიფიცირების მაგალითებში ვერ მოხვდებოდა, რომ არა
ერთი დეტალი. აპრილის თვეში, “რუსთავი 2ის” მთავარ
გამოშვებაში გასული სიუჟეტი ეხებოდა ქუჩაში მცხოვრებ
არასრულწლოვანს, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი
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იყო, სიუჟეტის ეთერში გასვლის მომენტისთვის მას არც
ვინაობის დამადასტურებელი მოწმობა აქვს და არც საკუთარი
ასაკი იცის. არც გოგონა, არც მისი საცხოვრებელი ადგილი
სიუჟეტში იდენტიფიციებული არ არის, თუმცა ჟურნალისტი
უთითებს იმ ავტოპარკინგს დედაქალაქის ცენტრში, სადაც
მიუსაფარი არასრულწლოვანი მუშაობს. ეს კონკრეტული
დეტალი ძალიან იოლს ხდის მოზარდის იდენტიფიცირებას.
მარტში, ტელეკომოპანია „იმედის“

დღის საინფორმაციო

გამოშვებაში გავიდა მასალა ქუთაისში მომხდარი ინციდენტის
შესახებ. როგორც მასალიდან ირკვევა, 12 წლის
გაუჩინარებული გოგონა პოლიციამ სახლში დააბრუნა,
ჟურნალისტის თქმით, მისი გაუჩინარების ერთ-ერთ ვერსიად
გათხოვება სახელდებოდა.

მასალაში გოგონა სრულადაა

იდენტიფიცირებული - ნათქვამია მისი სახელი და გვარი,
ასევე ნაჩვენებია მისი საცხოვრებელი სახლი, ჩაწერილია
ინტერვიუები მასწავლებელთან და კიდევ ერთ ქალბატონთან,
რომელსაც ტიტრი არ ადევს, თუმცა მისი საუბრიდან ირკვევა,
რომ ის გოგონას ოჯახის წევრია. „გეხვეწებით რა, ბავშვი არ
გადამირიოთ“ - ეუბნება რესპონდენტი ჟურნალისტს.
ამავე თემაზე მასალა, ტვ-3-ის საინფორმაციო გამოშვებაშიც
გავიდა.

მართალია მასალაში გოგონას სახელი და გვარი არ

არის ნახსენები, თუმცა წინა შემთხვევის მსგავსად,
ნაჩვენებია საცხოვრებელი კორპუსი, ასევე სინქრონების
სახით, გამოყენებულია გოგონას სკოლის დირექტორისა და
კიდევ ორი ადამიანის ინტერვიუები, რომლებსაც ტიტრი არ
ადევს, თუმცა მათი საუბრიდან ჩანს რომ ისინი სავარაუდოდ,
გოგონას ოჯახის წევრები არიან. ისინი ჟურნალისტს თხოვენ
არ გადაიღონ. „ბავშვი არ მყავს კარგად ფიზიკურად, ნუ
გადამირევთ, რა იქნება, გეხვეწებით რა, ბავშვი არ
გადამირიოთ“ - სთხოვს ჟურნალისტს რესპონდენტი.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მედიამონიტორინგის ჯგუფს
მიაჩნია, რომ აღნიშნული მასალები არღვევს ჟურნალისტური
ეთიკის პრინციპებს, რადგანაც მასალებში საქმეში
დაზარალებულად ცნობილი ბავშვია იდენტიფიცირებული.
(ერთ შემთხვევაში სრულად, მეორეში კი ნაწილობრივ)
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გარდა ამისა, მასალით ირღვევა ბავშვის პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობის უფლება, ინფორმაცია გადაიცემა ვარაუდზე
დაყრდნობით, რომ 12 წლის მოზარდის გაუჩინარების ერთერთი ვერსია მისი გათხოვებაა, თუმცა ამ ვერსიას
ოფიციალურად არავინ ადასტურებს.
ყველა ტიპის მედიაში ფართოდ გაშუქდა 15 წლის ბიჭის
გაუპატიურების მცდელობის შემთხვევა. მედიასაშუალებებს არ
მოუხდენიათ არასრულწლოვნის იდენტიფიცირება, თუმცა
ბევრგან აღინიშნა, სად ცხოვრობს მოზარდი. ამ თემაზე
მომზადებულ მასალებში გამოიკვეთა დისკრიმინაციის
ნიშნებიც, მედიამ ხაზგასმით და არაერთხელ აღნიშნავდა
სავარაუდო ბრალდებულთა ეთნიკურ კუთვნილებას.
მონიტორინგის განმავლობაში ტელემედიაში რამდენიმე
უცნაურ ფაქტსაც წავაწყდით, მაგალითად “იმედის” დღის
ეთერში გასული მასალა, პრობაციის ეროვნული სააგენტოს
წარმომადგენლები 8 მარტის მისალოცად პრობაციონერ
დედას ესტუმრნენ და საჩუქრები გადასცეს. მასალაში
დაფარულია დედის სახე, თუმცა არ არის დაფარული ბავშვი.
მას შემდეგ, რაც პატრიარქის საშობაო ეპისტოლემ ქართულ
მედიაში სუროგაციის თემა ძალიან აქტუალური გახადა. ამ
საკითხზე რუსთავი 2-ის გადაცემა „პოსტკრიპტუმში“ გავიდა
ვრცელი სიუჟეტი, რომელშიც მაუწყებელი ცდილობდა საკითხი
ფართოდ და კომპლექსურად წარმოეჩინა. სიუჟეტში
ნაჩვენებია სუროგაციის შედეგად დაბადებული ბავშვები და
მათი მშობლები. წამყვანი განმარტავს, რომ რედაქციას
სურდა ბავშვების დაფარვა, თუმცა მშობლებმა
კატეგორიულად მოითხოვეს სიუჟეტში შვილებთან ერთად
ღიად მონაწილეობა. სიუჟეტში მართლაც ყველა ბავშვი ჩანს,
გარდა ორი ტყუპი გოგონასი. მათი სახეები „დაფარულია“,
თუმცა მათი ვინაობა იკითხება ტიტრებში, რამაც კონკრეტულ
კონტექსტში შესაძლოა ამ ბავშვების სტიგმატიზებას შეუწყოს
ხელი.
ანალოგიური მდგომარეობაა პრესასა და ონლაინ მედიაშიც.
ავტორი ერთი შეხედვით თითქოს ცდილობს არ მოახდინოს
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კანონთან კონფლიქტში მყოფი მოზარდის იდენტიფიცირება,
თუმცა ეს სხვადასხვა ფორმით მაინც ხდება.
მაგალითად, გურიანიუსის მიერ გავრცელებულ ერთ-ერთ
ინფორმაციაში არ არის დასახელებული დაკავებული
არასრულწლოვანი, თუმცა ვებზე გამოქვეყნებული
ინფორმაციის დამამთავრებელ ტექსტში მითითებულია
დაკავებულის ასაკი, საცხოვრებელი რაიონი, სოფელი,
სკოლა და კლასი.
პრესა.გე-ს მასალა ერთ-ერთი რაიონის სკოლაში ბავშვის
მიმართ ძალადობაზე, იყო ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც
მოზარდი სრულადაა იდენტიფიცირებული. ის არა მხოლოდ
სრულადაა იდენტიფიცირებული, არამედ მასალა შეიცავს
პირად ინფორმაციას მოზარდის ოჯახის წევრებისა და თავად
მოზარდის ცხოვრების შესახებ, რაც მისი პირადი ცხოვრების
უფლებას არღვევს.
საანგარიშო პერიოდი გამოირჩეოდა უბედური შემთხვევებისა
და სისხლის სამართლის დანაშაულის სიმრავლითაც, მათ
შორის არასრულწლოვანთა შორის თვითმკვლელობის
შემთხვევებით. უნდა ითქვას, რომ მედია, როგორც წესი, არ
ახდენდა გარდაცვლილ არასრულწლოვანთა
იდენტიფიცირებას და მათ პირადი ცხოვრების შესახებ
ინფორმაციის გამჟღავნებას, თუმცა ერთ კონკრეტულ
ფაქტთან დაკავშირებით გამოიკვეთა ამ პრინციპიდან
გადახვევის შემთხვევები.
თებერვალში საინფორმაციო სააგენტოების დიდმა ნაწილმა
გამოაქვეყნა ინფორმაცია 17 წლის გოგონას დაღუპვასთან
დაკავშირებით. სწორედ სააგენტოებში გაჩნდა პირველი,
თუმცა გადაუმოწმებელი ინფორმაცია მსხვერპლზე
სექსუალური ძალადობის შესახებ. მიუხედავად იმისა რომ
გაუპატიურების მცდელობა არ დადასტურებულა, შსს კი
ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნავდა, რომ გარდაცვლილის
სხეულზე არ აღინიშნებოდა ძალადობის კვალი,
საინფორმაციო სააგენტოები მაინც ავრცელებდნენ
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არაიდენტიფიცირებად წყაროებზე დაყრდნობით
გაუპატიურების ვერსიას.
ასეთ ვითარებაში, როდესაც სექსუალური ძალადობის ფაქტი
მხოლოდ დაუდასტურებელი ვარაუდის სახით ვრცელდება,
პრობლემატური ხდება არასრულწლოვნის იდენტიფიცირებაც,
მითუმეტეს, რომ გარდაცვლილის ვინაობის გამჟღავნებით
გამოწვეულ შესაძლო ზიანს არ აღემატება საზოგადოების
ინფორმირებით მიღებული სიკეთე.
გაუპატიურების ვერსია გავრცელდა შემდეგ პორტალებზე:
mediamall.ge, fmabkhazia.com, newposts.ge, frontnews.ge,
news.ge, reportiori.ge, Geonews. ამ ინფორმაციის
პარალელურად, არასრულწლოვანი იდენტიფიცირებული იყო
ყველა იმ ვებგვერდზე, რომელმაც 17 წლის გოგონას
დაღუპვის შესახებ დაწერა.
აქვე უნდა ითქვას, რომ გარდაცვლილი ბავშვის ან
მოზარდის იდენტიფიცირება, ოჯახის თანხმობით,
შესაძლოა არ წარმოადგენდეს პროფესიული
სტანდარტის დარღვევას, თუკი ამბის შემადგენელი
რაიმე დამატებითი ინფორმაცია არ შეიცავს
გარდაცვლილის ან მისი ოჯახის წევრების ღირსებისა
და პატივის შემლახავ ინფორმაციას, ან არ შეიცავს
მისი ოჯახის წევრების სტიგმატიზების საფრთხეს.
! მონიტორინგის პერიოდში გამოიკვეთა რამდენიმე
შემთხვევა, როდესაც მედიამ გაამჟღავნა
ბავშვის/მოზარდის პირადი ან ჯანმრთელობის შესახებ
ინფორმაცია, როდესაც ამ ინფორმაციას არ ჰქონდა
პირდაპირი კავშირი ამბავთან და არ წარმოადგენდა
მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საგანს.
მაგალითად, მედიის ყურადღების ცენტრში მოხვდა თბილისის
ერთ-ერთ უბანში ბუნებრივი აირის გაჟონვის გამო მომხდარი
აფეთქება,

რის

შედეგადაც

დედა

დაშავდნენ.

ტვ3-ის

რეპორტაჟიდან

აუტიზმის

მქონეა

(მეზობლები

და

7

ირკვევა,

წლის

ბავშვი

რომ

ბავშვი

ყვებიან).

ბავშვის
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ჯანმრთელობის
დაცულია

შესახებ

გაეროს

პირადი

ბავშვთა

ინფორმაცია,

კონვენციით

და
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რომელიც
პაციენტის

უფლებებით არ წარმოადგენდა არსებით ცნობას კონკრეტული
სიუჟეტისთვის.

! ბრალდებულის დამნაშავედ გამოცხადება, ტერმინის
“მკვლელი” გამოყენება, მტკიცებითი ფორმით მიწოდება
მკითხველისთვის ისეთი დეტალების, როგორიცაა
დანაშაულის ჩადენის პროცესში დამნაშავის ქმედებები.
ამგვარი დარღვევები საანგარიშო პერიოდში
გამოიკვეთა განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევებში,
როდესაც საქმე ეხება ბავშვის ან მოზარდის მიმართ
განხორციელებულ ძალადობაში ან დანაშაულში
ბრალდებულს.
მედია გამოხატავს სიმპატიასა და თანგრძნობას მსხვერპლისა
და მისი ოჯახის მიმართ და ამავე დროს, უჭირს დაიცვას
პროფესიული სტანდარტი ბრალდებულის უფლებებთან
მიმართებაში.
“უდანაშაულობის პრეზუმფციის” და მასთან ერთად სიზუსტის
დარღვევის მაგალითია მარნეულში მომხდარი მკვლელობის
გაშუქება. “გოგონას გაუპატიურებასა და მოკვლას ნათესავი
კაცი 3 წელი გეგმავდა” - ასეა დასათაურებული ჟურნალ
“სარკის” სტატია, რომელშიც 17 წლის გოგონას სასტიკი
მკვლელობის დეტალებია მოთხრობილი. ავტორი დანაშაულში
ბრალდებულის მისამართით იყენებს სიტყვას “მკვლელი”,
ამავე დროს სტატიაში არ არის მითითებული, რომ
მკვლელობის დეტალები ოჯახის ვერსიაა თუ გამოძიების.
დანაშუალის ჩადენის პროცესი დეტალებშია მოთხრობილი,
როგორც შემდგარი და დამტკიცებული ფაქტი.
ანალოგიურია ჟურნალ “გზაში” ამავე თემაზე
გამოქვეყნებული სტატია “გაუგონარი სისასტიკით ჩადენილი
მკვლელობის გაუხმაურებელი დეტალები”. ავტორი აქაც არ
განასხვავებს ფაქტებსა და მოსაზრებებს და დანაშაულის
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პროცესს დეტალებში აწვდის მკითხველს, ისე როგორც
დადასტურებულ, ერთადერთ სიმართლეს.
! მედია კვლავაც ხშირად უთმობს განსაკუთრებულ
ყურადღებას ოჯახურ ტრაგედიებს, თუმცა მაშინაც კი,
როდესაც კონკრეტული შემთხვევა იძლევა საშუალებას
ის უფრო კომპლექსური პრობლემის ჭრილში
განიხილოს, მედია უფრო მეტ დროს უთმობს ოჯახის
წევრების მძიმე, ემოციური მდგომარეობის გადმოცემას
და ხშირად არ ერიდება ბავშვების ჩართვას უბედური
შემთხვევის ან დანაშაულის აღწერაში.
ზოგჯერ, მედია არ ითვალისწინებს იმ შესაძლოა ზიანს, რაც
შეიძლება ოჯახური ცხოვრების დეტალების გამჟღავნებით
მიადგეთ ოჯახში მყოფ არასრულწლოვნებს, ზოგჯერ კი მსგავს
მასალებში ჩართულია ბავშვების მონაყოლიც ტრაგედიის
შესახებ, რაც შესაძლოა გახდეს მისი ხელახალი ტრავმირების
მიზეზი.
საანგარიშო პერიოდში განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია
იმერეთში მომხდარმა ტრაგედიამ. მედიაში გავრცელებული
მასალების მიხედვით მამამ არასრულწლოვანი შვილისთვის
ოპერაციის თანხის შესაგროვებლად თავი მოიკლა.
ტრაგედია არაერთმა მედიასაშუალებამ გააშუქა, თუმცა
ზოგიერთ მათგანში, კერძოდ “კვირის პალიტრას”,
“დრონი.გეს” (ეს უკანასკნელი “პალიტრის” მასალას
აქვეყნებს) მასალებში, მომხდარის შესახებ თავად 13 წლის
მოზარდი ყვება. ციტატა : “ახლა ოპერაციაც გამიკეთეს,
ხელიც აღარ მტკივა, მაგრამ ჩემი მამიკო აღარ მყავს. მამიკო
ძალიან, ძალიან მიყვარდა”.
მაისში საყოველთაო ყურადღების ცენტრში მოექცა აჭარაში
მომხდარი ტრაგედია, მედია წერდა, რომ 8 შვილის მამამ
ორსული ცოლი მოკლა და მოგვიანებით თავი მოიკლა.
მედიასაშაუალებათ ნაწილმა, კერძოდ კი მაუწყებლებმა,
სცადეს მომხდარი არა ცალკეული ტრადგედიის, არამედ
საზოგადოებრივი პრობლემის ჭრილში გაეშუქებინათ.
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ამ თემაზე მომზადებულ მასალებს შორის, ქარტიის
მონიტორთა განსაკუთრებული ყურადღება “კვირის
პალიტრაში” გამოქვეყნებულმა მასალამ მიიქცია. სტატიაში
არ არის მითითებული ოჯახის გვარი, მსხვერპლისა და
ბრალდებულის ვინაობა, თუმცა დასახელებულია მათი
საცხოვრებელი რაიონი და სოფელი, ხოლო ინფორმაცია
მთლიანად მეზობლების მონაყოლზეა აგებული და შეიცავს
არაერთ ფრაგმენტს, რომელიც ცოლ-ქმრის ურთიერთობის
პირადულ დეტალებს ეხება და ოჯახის წევრი
არასრულწლოვნებისთვის ნებისმიერ დროს შესაძლოა გახდეს
ტრავმის განახლების მიზეზი. მითუმეტეს, რომ ინტერნეტში
მისი მოძებნა დღესაც შესაძლებელია.
რამდენიმე ფრაგმენტი მასალი შესავლიდან და მეზობელის
ინტერვიუდან:
“.... მრავალშვილიანი ოჯახის ბავშვებს თითქოს
ენითაუწერელი სიღატაკე არ ეყოფოდათ, რომ დილის 6
საათზე საწოლში ყელგამოჭრილი დედაც არ დახვედროდათ.
აკივლებულმა ბავშვებმა მამას დაუწყეს ძებნა, თუმცა ამაოდ!
პატარები მეზობლებთან გავარდნენ წივილ-კივილით, - დედას
უშველეთ, ვენები გადაიჭრაო. ეგონათ, რომ დედა ცოცხალი
ეყოლებოდათ, მაგრამ მათ დედას, რომელიც მეცხრე შვილზე
ფეხმძიმედ იყო, ყელი ცულით ჰქონდა გამოჭრილი და
აღარაფერი ეშველებოდა” - ჟურნალისტის ამ ტექსტით იწყება
მასალა.
“არ მინდა გარდაცვლილზე ცუდის თქმა, მაგრამ მაინც ეს
ამბავი არ დაიმალება... თანაც, იქნებ ბავშვებისთვისაც
სჯობდეს, იფიქრონ, რომ დედა მამამ იმიტომ კი არ მოუკლა,
რომ მათი მამა გიჟია, არამედ იმიტომ, რომ მიზეზი ჰქონდა..“
ამ უკანასკნელი ციტატით, რეპონდენტი ფაქტობრივად
ამართლებს მკვლელობას, ჟურნალისტი კი უაპელაციოდ
ახდენს მისი ნათქვამის ტირაჟირებას.
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! მონიტორინგის პერიოდში გამოიკვეთა, რომ მედია
ერიდება სიძულვილის ენისა და დისკრიმინაციული
ტერმინოლოგიის გამოყენებას, თუმცა არასწორი და
შესაბამისად დისკრიმინაციის ნიშნების შემცველი
ტერმინოლოგია მედიაში კვლავაც შეინიშნება. ზოგიერთ
შემთხვევაში მას იყენებს რეპონდენტი, ზოგ შემთხვევაში
კი თავად სიუჟეტის ან სტატიის ავტორი.
ამგვარად, მედიაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ბავშვთა შესახებ მასალებში, გასულ წლებთან შედარებით
იშვიათად, თუმცა მაინც გვხდება ტერმინები
“ინვალიდი”,”უნარშეზღუდული”, აუტიზმის მქონე ბავშვებზე
საუბრისას გვხდება ტერმინი “აუტისტი”, მიუსაფარ და ქუჩაში
მცხოვრებ ბავშვებზე საუბრისას “უპატრონო ბავშვები”,
“მაწანწალა ბავშვები”
! ბავშვთა გარკვეული ჯგუფების მიმართ სტრეოტოპების
ჩამოყალიბების ან არსებული სტერეოტიპების
გაძლიერების მიმართულებით განსაკუთრებული როლის
თამაში შეუძლია მედიას. ამ მხრივ, სტერეოტიპები
ყველაზე იოლად მკვიდრდება უმცირესობაში მყოფი
მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ.
ასეთი ჯგუფია საქართველოში მცხოვრები ბოშები, რომელთა
შესახებაც ვრცელი სიუჟეტი “იმედის” გადაცემა “პანორამამ”
მოამზადა. წამყვანის ტექსტიდან ირკვევა, რომ რედაქციას
სურდა ქვეყანაში მცხოვრები ბოშების შესახებ არსებული,
დამკვიდრებული სტერეოტიპები გაექარწყლებინა,
მიუხედავად ამისა, სიუჟეტი თავად უწყობს ხელს ბოშთა
შესახებ გავრცელებული და დამკვიდრებული მოსაზრებების
გაძლიერებას.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სიუჟეტში იდენტიფიცირებულია
ქუჩაში მცხოვრები ან დახმარების მთხოვნელი ყველა ბავშვი.
მათი ამგვარად წარმოჩენა შეიცავს სტიგმატიზების საფრთხეს
და უქმნის ამ ბავშვებს როგორც სიტყვიერი, ისე ფიზიკური
შეურაცხყოფის საშიშროებას, საზოგადოების სხვადასხვა
ნაწილისგან.
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! სარედაქციო მასალები მკვეთრად უნდა გაიმიჯნოს
მარკეტინგული, სარეკლამო და სპონსორის მიერ
დაფინანსებული მასალებისგან -

ასეთია არა

მხოლოდ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მოთხოვნა,
არამედ საერთაშორისოდ აღიარებული პროფესიული
სტანდარტი. ეს მოთხოვნა თითქმის ყოველდღიურად
ირღვევა ქართულ მედიაში. მონიტორინგის ფარგლებში
გადაცდომა გამოიკვეთა ბავშვთა საკითხებთან
დაკავშირებულ მასალებშიც და ის პრაქტიკულად
ყველაზე გავრცელებული დარღვევაა.
სარედაქციო და მარკეტინგული მასალების აღრევა, რა თქმა
უნდა, ავტომატურად არ გულისხმობს, რომ თუკი მსგავსი
მარკეტინგული მასალა ეხება ბავშვებს და მას მითითებული
არ აქვს, რომ ის დაფინანსებულია, იწვევს ბავშვთა უფლების
დარღვევასაც.
საანგარიშო პერიოდში აღმოჩენილი მსგავსი მასალები
ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ არის რედაქციის (მაუწყებლის)
და სარეკლამო შემკვეთის შეთანხმების ნაწილი. შესაბამისად
საინფორმაციო გამოშვებებში ხშირად ხვდება ინფორმაცია,
რომელიც უფრო მეტად სარეკლამო სახისაა და არ
აკმაყოფილებს ახალი ამბის კრიტერიუმებს.
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ამგვარი მასალები პრესასა და
ზოგჯერ ონლაინ მედიაშიც განსაკუთრებული ნიშნით
გამოირჩევა. ეს არის იდენტური სათაური, ფოტო და ტექსტი.

3.5.ბავშვთა დღე ბავშვების გარეშე

როგორც რაოდენობრივმა ანალიზმა აჩვენა, მიუხედავად
იმისა, რომ 2014 წლის 1 ივნისი კვირადღე იყო, მედიაში
ბავშვებთან დაკავშირებული მასალების რაოდენობა მაინც
დაახლოებით 7,5 ჯერ აღემატებოდა საანგარიშო პერიოდის
სხვა დღეებში თითოეული დღის საშუალო მაჩვენებელს.
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მასალების სიჭარბის მიუხედავად, რთული აღმოჩნდა 1
ივნისისთვის მომზადებული ისეთი ნამუშევრების მოძებნა,
რომელიც ბავშვთა პრობლემებს შეეხებოდა და არა
პოლიტიკური ან კერძო პირების საპირველივნისო
ღონისძიებებს.
ბავშვთა საერთაშორისო დღეს გასული მასალების 60
პროცენტზე მეტი სწორედ პიარისა და რეკლამის შემცველ
ინფორმაციაზე მოდის.
1 ივნისის გაშუქების ანალიზი მიუთითებს, რომ მედია ამ
დღისთვის არ ემზადება წინასწარ, მხოლოდ იმ დღის
მიმდინარე ანონსს მისდევს, ახდენს სხვადასხვა
ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული კვლევისა თუ
განცხადებების ტირაჟირებას და თავად არ ქმნის ამბებს
ბავშვთა პრობლემებზე, რომელთა წამოწევისა და
აქტუალიზებისთვის სწორედ საუკეთესო დღეა 1 ივნისი.
კიდევ ერთი საინტერესო ტენდენცია, რაც
მედიამონიტორინგის პერიოდში და განსაკუთრებით კი 1
ივნისს გამოიკვეთა - ქართული მედია ბავშვთა საკითხებს
ბავშვების მონაწილეობის გარეშე აშუქებს. რაც იმას ნიშნავს,
რომ ბავშვების პირდაპირი გაშუქება იშვიათად ხდება, ანუ მათ
როგორც წესი, არ ეძლევათ საშუალება, თავად, პირდაპირ
გამოხატონ აზრი, ისაუბრონ მათთან დაკავშირებულ
საკითხებზე. მედიაში ბავშებზე მსჯელობენ ფსიქოლოგები,
მასწავლებლები, მინისტრები, მშობლები, არასამთავრობო
სექტორის წარმომადგენლები, ერთი სიტყვით, საუბრობს
ყველა, თავად ბავშვების გარდა.
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3.6.განსხვავებული მაგალითები

მედიამონიტორინგის მიზანი ტენდენციებისა და დარღვევების
გამოვლენასთან ერთად, იმაზე დაკვირვებაც იყო, რა წილი
უჭირავს ბავშვთა საკითხების გაშუქების საერთო მოცულობაში
ისეთ მასალებს, რომელიც მართლაც სიღრმისეულად და ამავე
დროს საინტერესოდ მოუთხრობს საზოგადოებას ბავშვთა
პრობლემებსა და საჭიროებებზე. მონიტორები საანგარიშო
პერიოდის განმავლობაში აღნიშნავდნენ გამორჩეულ
ნამუშევრებსაც. უნდა ითქვას, რომ ასეთები ქართულ მედიაში
გამონაკლისია, თუმცა, ვფიქრობთ, აღსანიშნავი და
დასაფასებელი გამონაკლისი.
გამორჩეულ ნამუშევრებს შორის ქარტიის მონიტორთა ჯგუფმა
გამოყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის
გადაცემა “რეალური სივრცის” მიერ მომზადებული
გადაცემები ქუჩაში მცხოვრები და დაუნის სინდრომის მქონე
ბავშვების საკითხებზე, ტელეკომპანია “იმედის” გადაცემა
“ეკოვიზია”, ასევე ამავე ტელევიზიის საკვირაო პროგრამა
“პანორამას”, “რუსთავი 2-ის” “კურიერ p.s-ის” და ტვ-3-ის
რეპორტაჟები ტრეფიკინგზე, ოჯახში ძალადობასა და
საბავშვო სათამაშოებზე.
ბავშვთა საკითხებზე საინტერესო და აქტუალური თემებით
გამოირჩეოდა რამდენიმე მედიასაშუალება პრესასა და
ონლაინ მედიაში: ჟურნალ “ლიბერალის” სტატიები:
“შვილების მოლოდინში”, “ქალები ძალადობის უწყვეტ
ციკლში”; “ნეტგაზეთის” რამდენიმე მასალა, მათ შორის
“თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლი - როგორ ირღვევა
ბავშვების უფლებები”; გაზეთ “ბათუმელების” “სადილობა
ტკბილეულით”, “დისკრიმინირებული სქესი”; “ტაბულას” “გზა
პრობლემატურიდან მოდელირებულ ბავშვამდე”;
“გურიანიუსის” რეპორტაჟი სოფელ ერისიმედიდან; გაზეთ “24
საათის” “შოპენისტი” - ინტერვიუ 12 წლის პიანისტთან.
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დასკვნა

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მიერ გაეროს ბავშვთა
ფონდის მხარდაჭერით ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები
მიუთითებს, რომ ბავშვთა საკითხების გაშუქებისას, მედია
ძირითად შემთხვევებში ცდილობს დაიცვას ბავშვთა უფლებები
და ეთიკური ნორმები. ჟურნალისტები და რედაქტორები მეტი
სიფრთხილით ეკიდებიან ბავშვებთან დაკავშირებულ თემებს,
ვიდრე როდისმე, თუმცა

მონიტორინგის შედეგებმა ასევე

გამოავლინა, რომ ბავშვის უფლებებისა და ეთიკური
ნორმების დარღვევის შემთხვევები კვლავაც გვხდება.
რჩება შთაბეჭდილება, რომ ბავშვების მიმართ სიფრთხილისა
და სიფხიზლის გამძაფრება მედიაში ზოგ შემთხვევაში
უკუშედეგსაც იწვევს, ჟურნალისტები და რედაქტორები
ერიდებიან მტკივნეული და მგრძნობიარე თემების
აქტუალიზებას იმის გამო, რომ რთულია მათი გაშუქებისას
საუკეთესო ფორმების მოძებნა, ისეთი ფორმების, რომელიც
ერთი მხრივ ნათლად წარმოაჩენს პრობლემას, ხოლო მეორე
მხრივ არ დაარღვევს ბავშვის უფლებას ან პროფესიულ და
ეთიკურ სტანდარტს.
კვლავაც პრობლემად რჩება არა მიმდინარე ახალი ამბების,
არამედ ისეთი თემების ფართოდ და სიღრმისეულად
გაშუქება, რომელიც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია
ბავშვების კეთილდღეობისთვის და რომელიც გავლენას
ახდენს მათ მომავალ ცხოვრებაზე.
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რეკომენდაციები

მონიტორინგის შედეგების ანალიზის მიხედვით, ანგარიშის
დასასრულს, მედიისთვის წარმოდგენელია შემდეგი
რეკომენდაციები:
! მედია უნდა ეცადოს, გახდეს პროაქტიური, თავად
შეძლოს ბავშვთა პრობლემების აქტუალიზება და არ
შემოიფარგლოს მხოლოდ მიმდინარე ახალი ამბების
გაშუქებით და ფაქტების ტირაჟირებით.
! ეცადოს, არ გაამჟღავნოს ინფორმაცია ბავშვის პირადი
ცხოვრების ან ჯანმრთელობის შესახებ, თუკი ეს ცნობები
არ არის პირდაპირ კავშირში ამბავთან, არც ცვლის მის
არსს და არ არსებობს ამ ინფორმაციისადმი
განსაკუთრებულად მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი.
(ასეთის არსებობის შემთხვევაშიც, ეს ინტერესი ბევრად
უნდა აღემატებოდეს ბავშვის ინტერესს, რომ
არასრულწლოვნის შესახებ ინფორმაცია გახდეს საჯარო)
! მედია განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს
კანონთან კონფლიქტში მყოფი და ძალადობის
მსხვერპლი, 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისა და
მოზარდების არა მხოლოდ პირდაპირ, არამედ ირიბ
იდენტიფიცირებასაც.
! ჟურნალისტებმა და რედაქტორებმა უნდა გამიჯნონ
საკუთარი პასუხისმგებლობა მშობლის ან მეურვის
პასუხისმგებლობისგან. ზოგიერთ შემთხვევაში, მშობლის
ან მეურვის ნებართვა არ უნდა გახდეს გადამწყვეტი
ბავშვის/მოზარდის იდენტიფიცირების ან ამა თუ იმ
ფორმით საჩვენებლად.
! მედიამ გავრცელებამდე განსაკუთრებული ყურადღებით
უნდა შეისწავლოს ის ოფიციალურ ინფორმაცია და
პრესრელიზები, რომელიც ეხება ბავშვებს ან რომელშიც
ნახსენებია ბავშვი.
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! ჟურნალისტებმა და რედაქტორებმა სიფრთხილე უნდა
გამოჩინონ ისეთი ამბების გაშუქებისას, რომელიც არა
ბავშვთა პრობლემების წამოწევას, არამედ გარკვეული
სახელმწიფო სტრუქტურების ან კერძო პირებისა და
კომპანიების რეკლამირებას ემსახურება.
! მედია უნდა მოერიდოს ბავშვების სტერეოტიპულ
გაშუქებას და ეცადოს ბავშვები წარმოაჩინოს არა
მხოლოდ პრობლემურ, არამედ პოზიტიურ კონტექსტშიც.
ასევე მისცეს ბავშვებს საშუალება გამოხატონ თავიანთი
აზრი იმ საკითხებზე, რომელიც მათ ეხებათ,
! მედიამ ყურადღება უნდა მიაქციოს, ხომ არ არის
ბავშვისთვის ღირსების შემლახველი ან
შეურაცხმყოფელი ფორმით გადმოცემული ინფორმაცია
მის შესახებ, მაშინაც კი, თუკი მსგავსი ინფორმაციის ამა
თუ იმ ფორმით გავრცელება ნაკარნახევია კეთილი
მიზნებითა და დახმარების სურვილით.
! მედიამ საკუთარი ბერკეტი უნდა გამოიყენოს არა
მხოლოდ ცალკეული ბავშვის/მოზარდის სოციალური ან
ჯანმრთელობის პრობლემის მოსაგვარებლად, არამედ
ცალკეული მაგალითის დახმარებით საკუთარი ფუნქციის
შესასრულებლად, იყოს ხელისუფლების მთავარი
მაკონტროლებელი.

