ონლაინ მედიის საარჩევნო მონიტორინგი
27 ოქტომბერი - 15 ნოემბერი 2013

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით „სამოქალაქო განვითარების
ინსტიტუტმა“ (CDI) განაახლა მედიამონიტორინგი ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების
პროგრამის მიერ დაფინანსებული პროექტის „პროფესიონალური მედია არჩევნებისთვის“
ფარგლებში. მონიტორინგი ხორციელდება 2013 წლის 15 ივნისიდან 2013 წლის 15 ნოემბრამდე
და მოიცავს საინფორმაციო პორტალის ტიპის 12 ყველაზე რეიტინგულ ქართულ ვებგვერდს:
netgazeti.ge, droni.ge, politico.ge (18 სექტემბრამდე), liberali.ge, news.ge, presa.ge, civil.ge, tabula.ge,
garbonline.tv, for.ge, dfwatch.net, palitratv.ge, pirveliradio.ge (18 სექტემბრიდან). მოცემული
ანგარიში მოიცავს მედიამონიტორინგის შედეგებს 27 ოქტომბრიდან 15 ნოემბრის ჩათვლით.
ონლაინ მედიის მონიტორინგის მეხუთე პერიოდში გამოვლინდა შემდეგი ძირითადი
მიგნებები:



ონლაინ მედიამ საკმაოდ აქტიურად გააშუქა საპრეზიდენტო არჩევნების დღე.
ონლაინ მედიაში შემცირდა სხვადასხვა საპრეზიდენტო კანდიდატთა გაშუქების სიხშირე
და საგრძნობლად იმატა გამარჯვებული კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის
გაშუქებამ.



ვებგვერდების უმეტესობამ მეტ-ნაკლებად მიუკერძოებლად გააშუქა საპრეზიდენტო
არჩევნები და მის შემდეგ განვითარებული მოვლენები.



ჟურნალისტური სტანდარტები და ეთიკის ნორმები კვლავ სისტემატურად ირღვევა
ვებგვერდებზე presa.ge, droni.ge და for.ge.



მონიტორინგის მეოთხე პერიოდშიც ონლაინ მედიის მთავარ პრობლემებად რჩება
საკითხებისადმი ზედაპირული მიდგომა, კრიტიკული ანალიზის ნაკლებობა და
ცალკეულ სტატიებში ინფორმაციის წყაროთა სიმცირე.

netgazeti.ge
მონიტორინგის მეხუთე პერიოდი ვებგვერდზე გამოირჩევა სრულიად განსხვავებული
თემატიკით, მონიტორინგის წინა პერიოდებთან შედარებით. არჩევნების შემდგომ პერიოდში

netgazeti.ge განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა ახალი მინისტრთა კაბინეტის კანდიდატთა
გაშუქებას. შესაბამისად, მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში ვებგვერდზე ყველაზე
ინტენსიურად მთავრობის (30%) საქმიანობა გაშუქდა. მონიტორინგის წინა პერიოდებთან
შედარებით ვებგვერდზე საგრძნობლად იკლო პრემიერმინისტრის (9%) გაშუქების სიხშირემ.
არჩევნების შემდეგ ვებგვერდმა საკმაოდ ინტენსიურად გააშუქა გამარჯვებული კანდიდატის
გიორგი მარგველაშვილის (11%) საქმიანობა. მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში netgazeti.ge-მ
საკმაოდ აქტიურად გააშუქა პრეზიდენტის ინაუგურაციასთან დაკავშირებული საკითხები;
ასევე, ქართველ თუ უცხოელ პოლიტიკოსთა მილოცვები გამარჯვებული კანდიდატის მიმართ.
ვეგბვერდმა, ასევე, ინტენსიურად გააშუქა „ნაციონალური მოძრაობისა“ (20%) და პრეზიდენტის
(16%) საქმიანობა არჩევნების შემდეგ. უნდა აღინიშნოს, რომ მონიტორინგის მოცემულ
პერიოდში ვებგვერდზე არ დაფიქსირებულა განსაკუთრებულად დადებითი ან უარყოფითი
განწყობა რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიმართ.
netgazeti.ge-მ საკმაოდ აქტიურად გააშუქა საპრეზიდენტო არჩევნები; დღის განმავლობაში
ვებგვერდი აქვეყნებდა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციისა და ცენტრალური საარჩევნო
კომისიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას.
მონიტორინგის შედეგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ netgazeti.ge-მ საკმაოდ ობიექტურად და
მიუკერძოებლად გააშუქა საპრეზიდენტო არჩევნების დღე და მას შემდეგ განვითარებული
მოვლენები. მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში ჟურნალისტური სტანდარტებისა და ეთიკის
ნორმების უხეში დარღვევის შემთხვევები ვებგვერდზე არ დაფიქსირებულა.

droni.ge
მონიტორინგის წინა პერიოდებთან შედარებით, droni.ge-ზე კიდევ უფრო შემცირდა
ჟურნალისტური სტანდარტებისა და ეთიკის ნორმების დარღვევის შემთხვევები. თუმცა,
ვებგვერდზე კვლავ ცხადად შეიმჩნევა დადებითი განწყობა პრეზიდენტისა და „ნაციონალური
მოძრაობის“ მიმართ. ეს ტენდენცია ნათლად ჩანს რაოდენობრივი ანალიზის შედეგად,
რამდენადაც „ნაციონალური მოძრაობის“ გაშუქებისას 48% დადებით ტონში, ხოლო
პრეზიდენტის საქმიანობის გაშუქებისას 31% დადებით ტონში დაფიქსირდა.
მონიტორინგის სუბიექტებს შორის ვებგვერდმა ყველაზე ინტენსიურად „ნაციონალური
მოძრაობისა“ (39%) და პრეზიდენტის (36%) საქმიანობა გააშუქა. მონიტორინგის მოცემულ
პერიოდში ვებგვერდზე საგრძნობლად იკლო მთავრობისა (4%) და პრემიერმინისტრის (4%)
გაშუქების სიხშირემ. უნდა აღინიშნოს, რომ მონიტორინგის მეხუთე პერიოდში, მონიტორინგის
წინა პერიოდებთან შედარებით, ვებგვერდზე საგრძნობლად შემცირდა უარყოფითი ტონის
მაჩვენებლები მთავრობის, პრემიერმინისტრისა და კოალიცია „ქართული ოცნების“
საპრეზიდენტო კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის გაშუქებისას.
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში, ისევე, როგორც მონიტორინგის წინა პერიოდებში,
droni.ge-მ საკმაოდ არაობიექტურად გააშუქა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები.
თუმცა, ვებგვერდზე საგრძნობლად შემცირებულია ჟურნალისტური ეთიკის ნორმების
დარღვევის შემთხვევები. ვებგვერდზე ნათლად შეიმჩნევა დადებითი განწყობა „ნაციონალური
მოძრაობისა“ და პრეზიდენტის მიმართ.

pirveliradio.ge
მონიტორინგის მეხუთე პერიოდში pirveliradio.ge-მ საკმაოდ აქტიურად გააშუქა ქვეყანაში
მიმდინარე მოვლენები. აქტიურად გაშუქდა არჩევნების დღე და მას შემდეგ განვითარებული
მოვლენები.
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში ვებგვერდზე არ დაფიქსირებულა განსაკუთრებულად
დადებითი ან უარყოფითი განწყობა რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიმართ. თუმცა,
არჩევნების დღეს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა ერთი სტატია, სადაც საპრეზიდენტო კანდიდატის
ნინო ბურჯანაძის მხარდამჭერთა მიმართ გაჟღერებული საკმაოდ მძიმე ბრალდება არ იყო
გამყარებული შესაბამისი მტკიცებულებებით: სტატიაში „ინციდენტი ზუგდიდში - ქართული
ოცნების კოორდინატორებს მანქანა დაუმტვრიეს“ (27 ოქტომბერი) ჟურნალისტი წერს:
„დაუზუსტებელი ინფორმაციით ავტომანქანები ნინო ბურჯანაძის აქტივისტებმა დააზიანეს“.
სტატიაში არ ჩანს ამ ინფორმაციის სანდოობა და არც შესაბამის უწყებათა კომენტარია
წარმოდგენილი მომხდართან დაკავშირებით. არჩევნების დღეს ჟურნალისტი მეტი
პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს საპრეზიდენტო კანდიდატის (ან მის მხარდამჭერთა)
მიმართ უარყოფითი შინააარსის ინფორმაციის გაშუქებას შესაბამისი მტკიცებულებების გარეშე.
უნდა აღინიშნოს, რომ ხსენებული სტატიის გარდა მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში
ვებგვერდზე არ დაფიქსირებულა ჟურნალისტური სტანდარტების უხეში დარღვევის
შემთხვევები.
მონიტორინგის სუბიექტთა შორის ვებგვერდზე ყველაზე ინტენსიურად მთავრობის (28%),
„ნაციონალური მოძრაობისა“ (17%) და კოალიცია „ქართული ოცნების“ (13%) საქმიანობა
გაშუქდა. არჩევნების დღეს ვებგვერდმა აქტიურად გააშუქა სხვადასხვა პოლიტიკოსთა
შეფასებები და ხმის მიცემის პროცედურები. მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში არ
დაფიქსირებულა დადებითი ან უარყოფითი ტონის განსაკუთრებულად მაღალი მაჩვენებლები
მონიტორინგის სუბიექტების გაშუქებისას. უნდა აღინიშნოს დადებითი ტონის შედარებით
მაღალი მაჩვენებელი არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატის გიორგი მარგვეაშვილის (33%)
გაშუქებისას, რაც ძირითადად განაპირობა ქართველ თუ უცხოელ პოლიტიკოსთა მილოცვების
აქტიურმა გაშუქებამ.
მონიტორინგის შედეგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ pirveliradio.ge-მ საკმაოდ აქტიურად და
ობიექტურად გააშუქა როგორც არჩევნების დღე, ასევე არჩევნების შემდეგ განვითარებული
მოვლენები. მოცემულ ანგარიშში განხილული სტატიის გარდა ვეგბერდზე არ დაფიქსირებულა
ჟურნალისტური სტანდარტების და ეთიკის ნორმების უხეში დარღვევის შემთხვევები.

liberali.ge
ვეგვერდმა საკმაოდ აქტიურად და მიუკერძოებლად გააშუქა საპრეზიდენტო არჩევნების დღე.
liberali.ge არჩევნების დღის განმავლობაში აქტიურად აქვეყნებდა სხვადასხვა არასამთავრობო
ორგანიზაციისა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას
არჩევნებთან დაკავშირებით. ასევე, შუქდებოდა სხვადასხვა პოლიტიკოსის შეფასებები და
არჩევანის გაკეთების პროცედურები.
მონიტორინგის სუბიექტებს შორის ყველაზე ინტენსიურად „ნაციონალური მოძრაობის“ (33%),
პრეზიდენტისა (15%) და მთავრობის (13%) საქმიანობა გაშუქდა. უნდა აღინიშნოს, რომ
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში ვებგვერდზე საკმაოდ გაიზარდა საპრეზიდენტო
კანდიდატების გიორგი მარგველაშვილის (9%), დავით ბაქრაძისა (8%) და ნინო ბურჯანაძის (8%)
გაშუქების სიხშირე. აღსანიშნავია დადებითი ტონის უკიდურესად მაღალი მაჩვენებელი
„ნაციონალური მოძრაობის“ (81%) გაშუქებისას, რაც განაპირობა პრეზიდენტის საკმაოდ
მოცულობითი წერილების გამოქვეყნებამ, სადაც იგი ბაჩო ახალაიას მიღწევებზე და მის
უდანაშაულობაზე საუბრობს (მაგალითად, „პრეზიდენტმა ბაჩო ახალაია შეიწყალა“, 3
ნოემბერი).
მონიტორინგის შედეგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ liberali.ge-მ საკმაოდ ობიექტურად და
მიუკერძოებლად გააშუქა საპრეზიდენტო არჩევნების დღე და მას შემდეგ განვითარებული
მოვლენები. მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში ვებგვერდზე არ დაფიქსირებულა
ჟურნალისტური სტანდარტებისა და ეთიკის ნორმების უხეში დარღვევის შემთხვევები.
მონიტორინგის წინა პერიოდებთან შედარებით ვებგვერდზე შეიმჩნევა გაშუქებული საკითხების
თემატური მრავალფეროვნება.

news.ge
ვებგვერდმა საკმაოდ აქტიურად გააშუქა საპრეზიდენტო არჩევნების დღე. უნდა აღინიშნოს, რომ
არჩევნების დღეს ჭარბობდა „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრთა კომენტარები. ასევე, news.ge
განსაკუთრებით ამახვილებდა ყურადღებას რეგიონებში ამომრჩეველთა პასიურობაზე და
საარჩევნო დარღვევებზე.
არჩევნების შემდგომ პერიოდშიც ვებგვერდზე ჭარბობდა „ნაციონალური მოძრაობის“
წარმომადგენელთა კომენტარები არჩევნებთან დაკავშირებით. თავად „ნაციონალური
მოძრაობის“ საპრეზიდენტო კანდიდატის დავით ბაქრაძის საქმიანობა საკმაოდ დაბალი
სიხშირით გაშუქდა (1%). მონიტორინგის სუბიექტებს შორის ვებგვერდზე ყველაზე
ინტენსიურად მთავრობისა (23%) და „ნაციონალური მოძრაობის“ (22%) საქმიანობა გაშუქდა.
საკმაოდ გაიზარდა არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის (11%)
გაშუქების სიხშირე. უნდა აღინიშნოს, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატთა შორის უარყოფითი
ტონის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი (12%) გიორგი მარგველაშვილის გაშუქებისას
დაფიქსირდა.
მონიტორინგის შედეგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ news.ge-მ მეტ-ნაკლებად ობიექტურად
გააშუქა არჩევნების დღე და მას შემდეგ განვითარებული მოვლენები. ქვეყანაში მიმდინარე
მნიშვნელოვანი მოვლენების გაშუქებისას ვებგვერდზე აშკარად ჭარბობს „ნაციონალური
მოძრაობის“ წარმომადგენელთა კომენტარები. ვებგვერდი მეტ-ნაკლებად იცავს ჟურნალისტური
ეთიკის ნორმებს, თუმცა გვხვდება შემთხვევები, როდესაც news.ge აქვეყნებს ამა თუ იმ
სუბიექტის არაეთიკურ გამონათქვამებს.

presa.ge
მონიტორინგის მეხუთე პერიოდში, ისევე, როგორც მონიტორინგის წინა პერიოდებში, presa.ge-ს
სტატიებში სისტემატურად ირღვეოდა ჟურნალისტური სტანდარტები და ეთიკის ნორმები.
ვებგვერდზე კვლავ ნათლად შეიმჩნევა ერთი მხრივ დადებითი განწყობა „ნაციონალური
მოძრაობის“ მიმართ, ხოლო მეორე მხრივ უკიდურესად უარყოფითი განწყობა მთავრობის,
კოალაცია „ქართული ოცნებისა“ და მათი საპრეზიდენტო კანდიდატის გიორგი
მარგველაშვილის მიმართ. ამ სუბიექტების მიმართ ვებგვერდის ჟურნალისტების მიერ კვლავ
გამოიყენება შეურაცხმყოფელი და დისკრიმინაციული ტერმინოლოგია.
საპრეზიდენტო არჩევნების დღეს presa.ge აქტიურად აშუქებდა „ნაციონალური მოძრაობის“
წარმომადგენელთა კომენტარებსა და შეფასებებს. მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში
ვებგვერდზე ყველაზე ინტენსიურად „ნაციონალური მოძრაობისა“ (29%) და პრეზიდენტის (27%)
საქმიანობა გაშუქდა. ნიშანდობლივია, დადებითი ტონის საკმაოდ მაღალი პროცენტული
მაჩვენებლები „ნაციონალური მოძრაობისა“ (32%) და პრეზიდენტის (42%) გაშუქებისას. მეორე
მხრივ კი უარყოფითი ტონის მაღალი პროცენტული მაჩვენებლები მთავრობის (65%),
პრემიერმინისტრის (63%), გიორგი მარგველაშვილისა (56%) და კოალიცია „ქართული ოცნების“
(36%) გაშუქებისას.
მონიტორინგის შედეგად, შეგვიძლია, დავასკვნათ, რომ presa.ge კვლავ უკიდურესად
დაუბალანსებლად და არაობიექტურად აშუქებს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს.
ვებგვერდზე სისტემატურად ირღვევა პრაქტიკულად ყველა ჟურნალისტური სტანდარტი.

civil.ge
მონიტორინგის მეხუთე პერიოდში, ისევე, როგორც მონიტორინგის წინა პერიოდებში, civil.ge-მ
საკმაოდ ობიექტურად გააშუქა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები. აქტიურად გაშუქდა
საპრეზიდენტო არჩევნების დღე - პოლიტიკოსთა შეფასებები, „ეგზიტპოლების“ შედეგები და
ა.შ.
არჩევნების შემდეგ ვებგვერდმა აქტიურად გააშუქა პრეზიდენტის ინაუგურაციასთან
დაკავშირებული საკითხები და ასევე, ახალი პრემიერმინისტრის წარდგენა. ვებგვერდზე არც
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში შეიმჩნეოდა განსაკუთრებულად დადებითი ან
უარყოფითი განწყობა რომელიმე პოლიტიკოსის მიმართ. სტატიებში უმეტეს შემთხვევებში
მაღალ დონეზე იყო დაცული ინფორმაციის წყაროთა ბალანსი. აღსანიშნავია სტატია „Politicians
comment on Garibashvili’s nomination as PM” (2 ნოემბერი), რომელშიც წარმოდგენილი იყო
სხვადასხვა პოლიტიკოსის შეფასებები ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერმინისტრის
თანამდებობაზე წარდგენასთან დაკავშირებით.
მონიტორინგის სუბიექტთა შორის ვებგვერდზე ყველაზე ინტენსიურად მთავრობისა (19%) და
პრეზიდენტის (18%) საქმიანობა გაშუქდა. აღსანიშნავია, რომ ვებგვერდმა საკმაოდ დიდი
ყურადღება დაუთმო არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის (17%)
გაშუქებას. მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში ვებგვერდზე არ დაფიქსირებულა დადებითი ან
უარყოფითი ტონის განსაკუთრებულად მაღალი მაჩვენებლები მონიტორინგის რომელიმე
სუბიექტის მიმართ.
მონიტორინგის შედეგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ civil.ge-მ საკმაოდ ობიექტურად გააშუქა
საპრეზიდენტო არჩევნები და მის შემდეგ განვითარებული მოვლენები. ისევე, როგორც
მონიტორინგის წინა პერიოდებში, ვებგვერდზე არ შეიმჩნევა რაიმე სახის მიკერძოებულობა

რომელიმე პოლიტიკოსის თუ პოლიტიკური გუნდის მიმართ. უმაღლეს დონეზეა დაცული
ჟურნალისტური სტანდარტები და ეთიკის ნორმები.

tabula.ge
ვებგვერდმა საკმაოდ აქტიურად და ობიექტურად გააშუქა საპრეზიდენტო არჩევნები. დღის
განმავლობაში tabula.ge-ზე შუქდებოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებები და
სხვადასხვა პოლიტიკოსის შეფასებები არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ.
მონიტორინგის მეხუთე პერიოდში tabula.ge-მ საკმაოდ ობიექტურად გააშუქა ქვეყანაში
მიმდინარე მოვლენები. თუმცა, მონიტორინგის მოცემულ პერიოდშიც განსაკუთრებული
ინტენსივობით შუქდებოდა „ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენელთა კომენტარები,
პოლიტიკური შეფასებები. არაერთი სტატია დაეთმო ბაჩო ახალაიასა და ვანო მერაბიშვილის
სასამართლო პროცესებს, სადაც ისინი ძირითადად დადებითი კუთხით იყვნენ წარმოდგენილი.
ასევე, აქტიურად გაშუქდა პრეზიდენტის მიერ ბაჩო ახალაიას შეწყალების საკითხი. მეორე
მხრივ კი ვებგვერდზე უმეტეს შემთხვევებში შედარებით უარყოფით კონტექსტში იყო
განხილური ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერმინისტრის თანამდებობაზე წარდგენასთან
დაკავშირებული საკითხები.
მონიტორინგის სუბიექტებს შორის ვებგვერდზე ყველაზე ინტენსიურად მთავრობის (27%),
„ნაციონალური მოძრაობისა“ (22%) და პრეზიდენტის (18%) საქმიანობა გაშუქდა. აღსანიშნავია,
რომ უარყოფითი ტონის ყველაზე მაღალი პროცენტული მაცვენებლები პრემიერმინისტრისა
(28%) და მთავრობის (22%) გაშუქებისას დაფიქსირდა.

მონიტორინგის შედეგად, შეგვიძლია დავასვნათ, რომ tabula.ge-მ საკმაოდ აქტიურად გააშუქა
საპრეზიდენტო არჩევნები და მას შემდეგ განვითარებული მოვლენები. ცალკეულ სტატიებში,
უმეტეს შემთხვევებში, დაცულია ჟურნალისტური სტანდარტები. თვისებრივი დაკვირვების
შედეგად ვებგვერდზე შეიმჩნევა შედარებით დადებითი განწყობა „ნაციონალური მოძრაობის“
მიმართ, თუმცა, საერთო ჯამში, შეიძლება ითქვას, რომ ვებგვერდი ცდილობს დაიცვას
ჟურნალისტური სტანდარტები და ხშირ შემთხვევებში ახერხებს მკითხველისთვის
დაბალანსებული და ობიექტური ინფორმაციის მიწოდებას. ასევე, ვებგვერდი გამოირჩევა
თემატური მრავალფეროვნებითა და საკითხების მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულებით.

garbonline.tv
ვებგვერდმა საკმაოდ აქტიურად გააშუქა საპრეზიდენტო არჩევნები. არჩევნების დღის
განმავლობაში ქვეყნდებოდა ინფორმაცია როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში მიმდინარე
პროცესების შესახებ. საერთოდ, მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში garbonline.tv-ზე
შედარებით იმატა მასალათა რაოდენობამ.
მონიტორინგის სუბიექტებს შორის ყველაზე ინტენსიურად მთავრობის (38%), ცენტრალური
საარჩევნო კომისიისა (16%) და კოალიცია „ქართული ოცნების“ (11%) საქმიანობა გაშუქდა.
საკმაოდ დიდი სიხშირით გაშუქდა არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატის გიორგი
მარგველაშვილის (8%) საქმიანობა. მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში ვებგვერდზე არ
დაფიქსირებულა დადებითი ან უარყოფითი ტონის განსაკუთრებულად მაღალი მაჩვენებელი
რომელიმე სუბიექტის მიმართ. დადებითი ტონის შედარებით მაღალი პროცენტული
მაჩვენებელი მთავრობას (30%) ერგო, რაც განაპირობა იმან, რომ მონიტორინგის მოცემულ

პერიოდში garbonline.tv მთავრობის წევრთა განცხადებებს უმეტეს შემთხვევებში შეფასებების
გარეშე აქვეყნებდა.
მონიტორინგის შედეგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ garbonline.tv-მ საკმაოდ ობიექტურად და
მიუკერძოებლად გააშუქა როგორც არჩევნების დღე, ასევე მის შემდგომ განვითარებული
მოვლენები. მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში ჟურნალისტური სტანდარტებისა და ეთიკის
ნორმების დარღვევის უხეში შემთხვევები არ დაფიქსირებულა. მონიტორინგის წინა
პერიოდებთან შედარებით ვებგვერდზე შედარებით იმატა მასალათა რაოდენობამ.

for.ge
მონიტორინგის მეხუთე პერიოდში, ისევე, როგორც მონიტორინგის წინა პერიოდებში,
ვებგვერდზე სისტემატურად ირღვეოდა ჟურნალისტური სტანდარტები და ეთიკის ნორმები.
for.ge კვლავ გამოირჩევა უკიდურესად უარყოფითი განწყობით პრეზიდენტისა და
„ნაციონალური მოძრაობის“ მიმართ. ვებგვერდზე ხშირად გვხვდება ჟურნალისტთა
სუბიექტური მსჯელობა და სუბიექტური დასკვნების გამოტანა, რომლებიც არანაირი შესაბამისი
ფაქტებით არ არის გამყარებული. ასევე, გახშირდა ანონიმურ წყაროთა მიერ მიწოდებულ
ინფორმაციაზე დაყრდნობით მომზადებული სტატიების რაოდენობა (მაგალითად, „ნოდარ
ხადური შესაძლოა, თანამდებობას დაემშვიდობოს“, 14 ნოემბერი).
მონიტორინგის სუბიექტთა შორის ყველაზე ინტენსიურად პრეზიდენტის (29%), „ნაციონალური
მოძრაობისა“ (16%) და პრემიერმინისტრის (16%) საქმიანობა გაშუქდა. უარყოფითი ტონის
მაღალი პროცენტული მაჩვენებლები დაფიქსირდა პრეზიდენტისა (69%) და „ნაციონალური
მოძრაობის“ (45%) გაშუქებისას. უნდა აღინიშნოს, რომ მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში

საკმაოდ მომატებულია მთავრობისა (28%) და კოალიცია „ქართული ოცნების“ (71%) კრიტიკა.
მმართველი პარტიის კრიტიკა ძირითადად გვხვდებოდა სხვადასხვა რესპონდენტის მხრიდან
„კოჰაბიტაციის“ თემატიკის განხილვისას. დადებითი ტონის საკმაოდ მაღალი პროცენტული
მაჩვენებლები დაფიქსირდა არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილისა
(47%) და პრემიერმინისტრის (25%) გაშუქებისას.
ვებგვერდმა არაერთი სტატია მიუძღვნა პრეზიდენტ სააკაშვილის მმართველობის პერიოდის
განხილვას. ასეთ სტატიებში პრეზიდენტის საქმიანობა უკიდურესად უარყოფით ტონში იყო
წარმოდგენილი (მაგალითად, „მიშას ეპოქის ღირსშესანიშნაობები“, 27 ოქტომბერი; „ბუში და
სააკაშვილი: ნიმუში იმისა თუ როგორ არ უნდა იმოქმედო“, 2 ნოემბერი).
მონიტორინგის შედეგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ for.ge განაგრძობს ქვეყანაში მიმდინარე
პოლიტიკური მოვლენების დაუბალანსებლად გაშუქებას. ვებგვერდზე სისტემატურად ირღვევა
ჟურნალისტური სტანდარტები და ეთიკის ნორმები.

dfwatch.net
ვებგვერდმა საკმაოდ ობიექტურად და მიუკერძოებლად გააშუქა საპრეზიდენტო არჩევნების
დღე და მას შემდეგ განვითარებული მოვლენები. მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში, ისევე,
როგორც მონიტორინგის წინა პერიოდებში, dfwatch.net-ზე არ შეიმჩნეოდა დადებითი ან
უარყოფითი განწყობა რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიმართ. ვებგვერდზე უმაღლეს დონეზეა
დაცული ჟურნალისტური სტანდარტები და ეთიკის ნორმები.
მონიტორინგის სუბიექტთა შორის ყველაზე ინტენსიურად პრეზიდენტის (22%), მთავრობისა
(22%) და არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის (12%) საქმიანობა

გაშუქდა. დადებითი ტონის ყველაზე მაღალი მაჩვნებელი გიორგი მარგველაშვილის (25%)
გაშუქებისას დაფიქსირდა, რაც განაპირობა იმან, რომ ვებგვერდმა აქტიურად გააშუქა ქართველ
თუ უცხოელ პოლიტიკოსთა მილოცვები მის მიმართ. მონიტორინგის სხვა სუბიექტების მიმართ
ვებგვერდზე არ დაფიქსირებულა დადებითი ან უარყოფითი ტონის განსაკუთრებულად მაღალი
პროცენტული მაჩვენებლები.
მონიტორინგის შედეგად, შეგვიძლია დავასვნათ, რომ dfwatch.net-მა საკმაოდ ობიექტურად
გააშუქა საპრეზიდენტო არჩევნები. მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში ჟურნალისტური
სტანდარტებისა და ეთიკის ნორმების უხეში დარღვევის შემთხვევები არ დაფიქსირებულა.

palitratv.ge
palitratv.ge-მ საკმაოდ აქტიურად გააშუქა საპრეზიდენტო არჩევნები. არჩევნების დღის
განმავლობაში ვებგვერდზე შუქდებოდა სხვადასხვა პოლიტიკოსის შეფასებები და ხმის მიცემის
პროცედურები. ასევე, არჩევნების დღეს ვებგვერდმა არაერთი სიუჟეტი დაუთმო ცენტრალური
საარჩევნო კომისიის განცხადებებსა და შეფასებებს. საპრეზიდენტო არჩევნების გაშუქებისას არ
შეიმჩნეოდა დადებითი ან უარყოფითი განწყობა რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიმართ.
მონიტორინგის სუბიექტებს შორის ყველაზე ინტენსიურად პრეზიდენტისა (27%) და მთავრობის
(27%) საქმიანობა გაშუქდა. მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში ვებგვერდმა აქტიურად გააშუქა
ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერმინისტრის თანამდებობაზე წარდგენასთან დაკავშირებული
საკითხები. ვებგვერდზე სუბიექტების გაშუქებისას ჭარბობს დადებითი ტონის პროცენტული
მაჩვენებლები, რაც განაპირობა იმან, რომ palitratv.ge პოლიტიკოსთა განცხადებებს უმეტეს
შემთხვევებში კომენტარებისა და შეფასებების გარეშე აქვეყნებს.

მონიტორინგის შედეგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ palitratv.ge-მ საკმაოდ აქტიურად და
ობიექტურად გააშუქა საპრეზიდენტო არჩევნები. ვებგვერდზე ჭარბობს დადებითი ტონის
პროცენტული მაჩვენებლები, თუმცა, ხანგრძლივი დაკვირვების შედეგად palitratv.ge-ზე არ
შეიმჩნევა რაიმე სახის მიკერძოებულობა რომელიმე პოლიტიკური გუნდის მიმართ.

დასკვნა
ქართულმა ონლაინ მედიამ საკმაოდ აქტიურად გააშუქა საპრეზიდენტო არჩევნების დღე.
არჩევნების შემდეგ ყველა ვებგვერდზე იკლო სხვადასხვა საპრეზიდენტო კანდიდატთა
გაშუქებამ და საგრძნობლად იმატა არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატის გიორგი
მარგველაშვილის გაშუქების სიხშირემ.
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში, ისევე, როგორც მონიტორინგის წინა პერიოდებში,
მოვლენების ცალმხრივი და არაობიექტური გაშუქებით გამოირჩევა ვებგვერდები droni.ge,
presa.ge და for.ge. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ მონიტორინგის წინა პერიოდებთან შედარებით
შემცირებულია ჟურნალისტური სტანდარტების დარღვევის შემთხვევები ვებგვერდზე droni.ge.
არჩევნების შემდეგ, მონიტორინგის წინა პერიოდებთან შედარებით, რაიმე სახის საგულისხმო
ცვლილებები არც ერთ ვებგვერდზე არ დაფიქსირებულა.
ონლაინ მედიის ძირითად პრობლემებს შორის კვლავ რჩება საკითხების ზედაპირული გაშუქება,
კრიტიკული ანალიზის ნაკლებობა და ცალკეულ სტატიებში ინფორმაციის წყაროთა სიმცირე.

