რადიოების საარჩევნო მონიტორინგი
3 მაისი - 23 მაისი
2014 წელი

„ინტერნიუსი - საქართველო“, ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ
დაფინანსებული პროექტის, „პროფესიონალური მედია არჩევნებისთვის", ფარგლებში
ახორციელებს რადიოარხების მონიტორინგს. მონიტორინგი 15 აპრილს დაიწყო და 30
ივნისის

ჩათვლით

საინფორმაციო

გაგრძელდება.

გამოშვებების

იგი

მოიცავს

მონიტორინგს.

ესენია:

12

რადიომაუწყებლის

„რადიო

1“

საღამოს

(საზოგადოებრივი

მაუწყებელი), „იმედი“, „ფორტუნა“, „თავისუფლება“, „პალიტრა“, „პირველი რადიო“,
„უცნობი“, „მაესტრო“, „ჰერეთი“(ქ. ლაგოდეხი), „ძველი ქალაქი“(ქ. ქუთაისი), „ათინათი“(ქ.
ზუგდიდი) და „აჭარა“(ქ. ბათუმი).

3 მაისი - 23 მაისის პერიოდში რადიოარხების მონიტორინგმა შემდეგი ძირითადი მიგნებები
გამოავლინა:


მთავრობას ორჯერ მეტი დრო ეთმობოდა, ვიდრე ნებისმიერ სხვა სუბიექტს;



საარჩევნო თემატიკის გაშუქებამ შედარებით იმატა, თუმცა მერობის კანდიდატების
პროგრამები, უმეტესად, მოკლედ და ზედაპირულად შუქდებოდა;



მერობის კანდიდატებიდან ყველაზე ხშირად კოალიცია „ქართული ოცნებისა“ და
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ კანდიდატები შუქდებოდნენ;



2013 წლის მონიტორინგთან შედარებით, მეტი დრო ეთმობოდა არასაპარლამენტო
ოპოზიციური პარტიების გაშუქებას;



2013 წლის მონიტორინგის მსგავსად, მთავარ პრობლემად მოვლენების ზედაპირულად
და ერთ წყაროზე დაყრდნობით გაშუქება რჩება;



ჟურნალისტები

პოლიტიკოსებს

ხშირად

ოპონენტთა

განცხადებებზე

ზოგადი

კომენტარის გაკეთებას სთხოვდნენ და კონკრეტული პრობლემების შესახებ მწვავე
კითხვებს ნაკლებად უსვამდნენ;
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2013 წლის მონიტორინგთან შედარებით, რეგიონული რედიომაუწყებლები მოვლენებს
უფრო სიღრმისეულად აშუქებდნენ. მათი ჟურნალისტები უფრო პროაქტიულები
იყვნენ, ვიდრე ცენტრალური მაუწყებლების ჟურნალისტების უმეტესობა;



ჟურნალისტები ხმით / მუსიკით არ მანიპულირებდნენ და არც სიძულვილის ენას
იყენებდნენ.

"რადიო 1 " (საზოგადოებრივი მაუწყებელი)
საზოგადოებრივმა რადიომაუწყებელმა მონიტორინგის სუბიექტებს 58 წუთი დაუთმო. ამ
დროის 14% „ერთანი ნაციონალური მოძრაობა“ შუქდებოდა, 12%-12% მთავრობა და მისი
პოლიტიკური გუნდი, კოალიცია „ქართული ოცნება“.

წინა საანგარიშო პერიოდთან

შედარებით, მოიმატა სუბიექტების პირდაპირმა გაშუქებამ. მაგალითად, მთავრობის
პირდაპირი გაშუქების მაჩვენებელმა 18% შეადგინა, პრემიერმინისტრის - 14%, ხოლო
პრეზიდენტის - 35% .
„რადიო 1“ მოვლენებს ზედაპირულად და მწვავე კითხვების დასმის გარეშე აშუქებდა.
ჟურნალისტები ნაკლებად პროაქტიულები იყვნენ და სიუჟეტები, უმეტესად, პოლიტიკოსთა
განცხადებების

ციტირებით

შემოიფარგლებოდა.

სუბიექტებს

დრო,

ძირითადად,

ნეიტრალურ ტონში დაეთმოთ.
არჩევნების მოახლოების პარალელურად კოალიცია „ქართული ოცნებისა„ და „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის“ თბილისის მერობის კანდიდატების გაშუქება გაიზარდა. თუმცა,
მათ შესახებ სიღრმისეული სიუჟეტები არ მომზადებულა. შესაბამისად, კანდიდატებს დრო
მხოლოდ დადებით და ნეიტრალურ ტონში დაეთმოთ.
ჟურნალისტები სუბიექტურ შეფასებებს არ აკეთებდნენ და რომელიმე პოლიტიკური ძალის
მიმართ მიკერძოებულ დამოკიდებულებას არ გამოხატავდნენ.
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„პირველი რადიო“
„პირველი რადიოს“ ეთერში მონიტორინგის სუბიექტებს 2 საათი და 3 წუთი დაეთმოთ.
ყველაზე მეტი დროით მთავრობა (30 წთ.) და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ (13 წთ.)
იყვნენ წარმოდგენილები.
მონიტორინგის სუბიექტების პირდაპირ საუბარს მთლიანი დროის ნახევარზე მეტი დაეთმო.
მაგალითად, კოალიცია „ქართული ოცნებისთვის“ დათმობილი დროის 68% პირდაპირ
საუბარზე მოდიოდა, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ შემთხვევაში - 65%, ხოლო
მთავრობის შემთხვევაში - 40%.
ჟურნალისტები საკითხის ირგვლივ განსხვავებულ მოსაზრებებს აშუქებდნენ, რაც ტონთა
სიჭრელეზეც

აისახა.

ხელისუფლების

აქტივობები

განსაკუთრებით

კრიტიკულად

შუქდებოდა. მთავრობისთვის დათმობილი დროის 40% ნეგატიურ ტონზე მოდიოდა, რაც
ძირითადად ოპონენტების მიერ ხელისუფლების კრიტიკით იყო გამოწველი.
საინფორმაციო

გამოშვების

დასკვნითი

ნაწილი

თბილისის

მერობის

რომელიმე

კანდიდატთან 10-12 წუთიან ინტერვიუს ეთმობოდა, რამაც მერობის კანდიდატების
გაშუქების მკვეთრი ზრდა გამოიწვია. კანდიდატებს საშუალება ეძლეოდათ მიემართათ
საკუთარი ამომრჩევლებისთვის და ამომწურავად ესაუბრათ პროგრამულ პრიორიტეტებზე.
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რადიომაუწყებელი დროს უთმობდა თბილისის მერობის იმ კანდიდატებს, რომლებიც სხვა
რადიომაუწყებლების ეთერში თითქმის არ გაშუქებულან. ესენია: პოლიტიკური გაერთიანება
„რეფორმატორების“ კანდიდატი ირაკლი ღლონტი, პოლიტიკური გაერთიანება „უფლის
სახელით – უფალია ჩვენი სიმართლე” კანდიდატი მიხეილ-გელა სალუაშვილი, „ბურჯანაძეერთიანი ოპოზიციის“ კანდიდატი დიმიტრი ლორეთქიფანიძე და „ლეიბორისტული
პარტიის“ კანდიდატი ასმათ ტყაბლაძე. მათ მიმართ ჟურნალისტი არ სვამდა მწვავე და
კრიტიკულ შეკითხვებს, ამიტომაც

სუბიექტები, მხოლოდ პოზიტიურ და ნეიტრალურ

ტონში შუქდებოდნენ.
საინფორმაციო გამოშვებაში არ დაფიქსირებულა ხმით ან მუსიკით მანიპულირების
შემთხვევები. ჟურნალისტები სუბიექტურ შეფასებებს არ აკეთებდნენ და პროფესიული
ეთიკის სტანდარტებს იცავდნენ.

რადიო „პალიტრა“
რადიო „პალიტრამ“ მონიტორინგის სუბიექტებს საათი და 56 წუთი დაუთმო. აღნიშნული
დროის 39% მთავრობის გაშუქებაზე მოდიოდა, 16% - კოალიცია „ქართული ოცნების“ და
14% - პრემიერმინისტრის.
რადიომაუწყებლის ეთერში დღის მთავარ თემებთან დაკავშირებით დაბალანსებული
სიუჟეტები

მზადდებოდა.

ჟურნალისტები

საკითხს

სიღრმისეულად

განიხილავდნენ:
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აშუქებდნენ, როგორც ხელისუფლებისა და ოპოზიციის, ასევე არასამთავრობო სექტორის
მოსაზრებებს.
არჩევნების

თემატიკაზე

ზედაპირული

სიუჟეტები

მომზადდა.

ჟურნალისტები

წინასაარჩევნო დაპირებებთან დაკავშირებით კრიტიკულ შეკითხვებს არ სვამდნენ. მერობის
კანდიდატების გაშუქებას მცირე დრო ეთმობოდა. წუთზე მეტი დროით მხოლოდ კოალიცა
„ქართული ოცნების“ თბილისის მერობის კანდიდატი დავით ნარმანია გაშუქდა, ამსთან
დროის 46% დადებით კონტექსტში.
მთლიანობაში, ჟურნალისტები

მოვლენებს მიუკერძოებლად აშუქებდნენ და სუბიექტურ

შეფასებებს არ აკეთებდნენ. რადიომაუწყებლის ეთერში პროფესიული სტანდარტების
დარღვევის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა.

რადიო „უცნობი“
რადიო „უცნობის“ ეთერში მონიტორინგის სუბიექტებს მხოლოდ 26 წუთი დაეთმოთ. ამ
დროის 47% მთავრობაზე მოდიოდა, ხოლო 15-14% პრეზიდენტსა და პრემიერმინისტრზე.
ეთერში არ ისმოდა სუბიექტების პირდაპირი საუბარი.
წამყვანი უმეტესად წარმოადგენდა

მთვარობისა

და ოფიციალური

უწყებების მიერ

გავრცელებულ ინფორმაციას, რომელიც ხშირად მხოლოდ ერთ წყაროს ეყრდნობოდა.
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მოვლენები მშრალად შუქდებოდა, შესაბამისად, დროის საშუალოდ 90% ნეიტრალურ ტონზე
მოდიოდა.
საინფორმაციო გამოშვებებში წინასაარჩევნო კამპანიის გაშუქებას მცირე დრო ეთმობოდა.
ამიტომაც, მერობის არც ერთი კანდიდატი წუთზე მეტი დროით არ გაშუქებულა.
ჟურნალისტები რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიმართ სუბიექტურ დამოკიდებულებას არ
გამოხატავდნენ, თუმცა არც კრიტიკულ კითხვებს სვამდნენ. დღის მთავარ თემებთან
დაკავშირებით მიუკერძოებელი, მაგრამ მოკლე და ზედაპირული სიუჟეტები მზადდებოდა.

რადიო „თავისუფლება“
რადიო „თავისუფლებამ“ მონიტორინგის სუბიექტებს საათი და 18 წუთი დაუთმო. აქედან,
დროის 30% მთავრობაზე მოდიოდა, 19% - „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე“ და 15% პრემიერმინისტრზე. დროის, საშუალოდ, 40% პირდაპირ საუბარს ეთმობოდა.
რადიომაუწყებელი მოვლენების მრავალფეროვანი გაშუქებით გამოირჩეოდა. ჟურნალისტები
პოლიტიკოსების აქტივობების გაშუქებისას, ხშირად, არასამთავრობო სექტორისა და
ექსპერტების მოსაზრებებსაც აშუქებდნენ. სიუჟეტები ერთ წყაროს არ ეყრდნობოდა და
საკითხის

ირგვილვ

განსხვავებულ

პოზიციებს

წარმოაჩენდა.

მაგალითად,

ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან და ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით
სიღრმისეული სიუჟეტები მომზადდა.
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საინფორმაციო გამოშვებებში საარჩევნო გარემოს განხილვას დიდი დრო ეთმობოდა.
ჟურნალისტები სიუჟეტებს ამზადებდნენ, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში არსებულ
სიტუაციაზე. თუმცა, მერობის კანდიდატებისთვის დათმობილი დრო, ჯერჯერობით, არ
გაზრდილა. არ შუქდებოდა მათი წინასაარჩევნო პროგრამები და პრობლემების მოგვარების
ხედვები. ჟურნალისტები აქცენტს მოსახლეობის დამოკიდებულების, ადმინისტრაციული
რესურსის გამოყენების საფრთხესა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებებზე
აკეთებდნენ.
რადიომაუწყებელი მოვლენებს მიუკერძოებლად, დაბალანსებულად და პროფესიული
ეთიკის სტანდარტების დაცვით აშუქებდა.

რადიო "მაესტრო"
რადიო „მაესტრომ“ მონიტორინგის სუბიექტებს 2 საათი და 40 წუთი დაუთმო. აქედან დროის
47% მთავრობაზე მოდიოდა, 17% - პრემიერმინისტრზე და 12% - „ერთიან ნაციონალურ
მოძრაობაზე“. მიუხედავად იმისა, რომ საინფორმაციო გამოშვების ქრონომეტრაჟი ნახევარ
საათს აჭარბებდა, სუბიექტების პირდაპირი საუბარი არ გაშუქებულა.
საინფორმაციო გამოშვებების მთავარ პრობლემად მოვლენების ზედაპირული გაშუქება
გამოიკვეთა.

სიუჟეტები

მხოლოდ

პოლიტიკოსთა

განცხადებების

ციტირებით

შემოიფარგლებოდა და ყოველგვარ ანალიზს მოკლებული იყო. სუბიექტების უარყოფით
ტონში

გაშუქების

მაჩვენბელი

პოლიტიკოსთა

ურთიერთკრიტიკული

განცხადებების
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გაშუქებით იყო გამოწვეული. სიუჟეტებში პოლიტიკოსთა აქტივობები კრიტიკის გარეშე
შუქდებოდა: ჟურნალისტები მწვავე კითხვებს არ სვამდნენ და არც ექსპერტთა შეფასებებს
აჟღერებდნენ.
მშრალად შუქდებოდა წინასაარჩევნო კამპანიაც. თბილისის მერობის კანდიდატებიდან
წუთზე მეტი დრო დავით ნარმანიასა (კოალიცია „ქართული ოცნება“) და ნიკა მელიას
(„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“) დაეთმოთ. სიუჟეტები კანდიდატთა წინასაარჩევნო
პროგრამებს ნაკლებად ეხებოდა და უმეტესად მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს
გაკეთებული

განცხადებების

ციტირებით

შემოიფარგლებოდა.

შესაბამისად,

ორივე

კანდიდატს დროის ორ მესამედზე მეტი დადებით ტონში დაეთმოთ.
საინფორმაციო

გამოშვებებში

სიუჟეტების

რიგითობა,

ზოგჯერ,

არალოგიკური

იყო.

მაგალითად, 12 მაისის გამოშვებაში შინაგან საქმეთა მინისტრი უწყებიდან მოსასმენი
აპარატურის დაკარგვაზე საუბრობდა. მომდევნო ორი სიუჟეტი სრულიად სხვა საკითხს
შეეხებოდა და მხოლოდ ამის შემდეგ გაშუქდა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“
კომენტარი, რომელიც ორი სიუჟეტით ადრე გასულ შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებას
ეხმაურებოდა. ახალი ამბების მსგავსი არათანმიმდევრულობა სხვა დღეებშიც განმეორდა.
მაგალითად, 14 მაისის გამოშვებაში ჯერ კოალიცია „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლები
განმარტავდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრის პარლამენტში არგამოცხადების მიზეზებს და
ორი

სიუჟეტის

დაგვიანების

შემდეგ გაშუქდა

„ერთანი

ნაციონალური

მოძრაობის“

წარმომადგენელთა განცხადებები მინისტრის პარლამენტში დაბარებასთან დაკავშირებით.
რადიომაუწყებელი

მოვლენებს

მიუკერძოებლად,

თუმცა

ზედაპირულად

აშქებდა.

ჟურნალისტები ხმით ან მუსიკით არ მანიპულირებდნენ და სუბიექტურ შეფასებებს არ
აკეთებდნენ.
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რადიო „ფორტუნა“
რადიო „ფორტუნამ“ მონიტორინგის სუბიექტებს 23 წუთი დაუთმო. ყველაზე ხშირად
მთავრობა (32%), ერთიანი „ნაციონალური მოძრაობა“ (18%) და კოალიცია „ქართული ოცნება“
(15%) შუქდებოდნენ. გასული წლის მონიტორინგის შედეგების მსგავსად, რადიომაუწყებელს
სუბიექტების პირდაპირი საუბარი არც ამჯერად გაუშუქებია.
ჟურნალისტები პოლიტიკოსთა განცხადებებს დამატებითი კითხვების დასმის გარეშე
ციტირებდნენ. ამასთან, წინა საანგარიშო პერიოდის მსგავსად, საინფორმაციო გამოშვებები,
ზოგჯერ, მხოლოდ ერთ ახალ ამბავს ეხებოდა. მაგალითად, 8 მაისის გამოშვება ფარული
მიყურადების

საკითხზე

მომზადდა

და

„რუსთავი

2-ის“

ხელმძღვანელთან,

ნიკა

გვარამიასთან ინტერვიუთი შემოიფარგლა.
წინასაარჩევნო თემტიკაზე სიუჟეტები თითქმის არ მზადდებოდა, შესაბამისად, წუთზე მეტი
დრო მერობის არცერთ კანდიდატს არ დაეთმო.
ჟურნალისტები რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიმართ სუბიექტურ დამოკიდებულებებს
არ გამოხატავდნენ, თუმცა კრიტიკული კითხვების ნაკლებობა

და ერთ წყაროზე

დაყრდნობით მომზადებული სიუჟეტები კვლავაც პრობლემად რჩება.
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რადიო „იმედი“
რადიო „იმედმა“ მონიტორინგის სუბიექტებს საათი და 51 წუთი დაუთმო, საიდანაც, 15%
მთავრობაზე მოდიოდა, 13-13% კი „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასა“ და კოალიცია
„ქართულ ოცნებაზე“. რადიომაუწყებელი პოლიტიკოსთა პირდაპირ საუბარს მთლიანი
დროის ნახევარზე მეტს (53%) უთმობდა.
ჟურნალისტები

დღის

მთავარ თემებთან

დაკავშირებით

დაბალანსებულ სიუჟეტებს

ამზადებდნენ, თუმცა, პოლიტიკოსთა აქტივობები, უმეტესად, დამატებითი კითხვების
დასმის გარეშე შუქდებოდა. ამიტომაც, სუბიექტებს დრო, უმეტესად, ნეიტრალურ ტონში
დაეთმოთ.
რადიომაუწყებელი წინასაარჩევნო კამპანიის აქტიური გაშუქებით გამოირჩეოდა და ამ
თემაზე ცალკე ბლოკსაც ამზადებდა. შუქდებოდნენ როგორც თბილისის, ასევე სხვა
ქალაქების მერობის კანდიდატები. მთლიანობაში, რადიო „იმედმა“ მერობის ყველაზე მეტი
კანდიდატი გააშუქა. საარჩევნო სუბიექტებს საკუთარი ხედვების წარმოჩენის საშუალება
ეძლეოდათ, თუმცა მათ დაპირებებს ჟურნალისტების კრიტიკული კითხვები არ მოსდევდა,
რის გამოც მერობის კანდიდატები მხოლოდ დადებით და ნეიტრალურ ტონში გაშუქდნენ.
საინფორმაციო გამოშვებები წყაროთა მრავალფეროვნებით გამოირჩეოდა. ჟურნალისტები
მოვლენებს მიუკერძოებლად და პროფესიული ეთიკის დაცვით აშუქებდნენ.
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რადიო „ათინათი“ (ქ. ზუგდიდი)
რადიო “ათინათი“ მოკლე საინფორმაციო გამოშვებებს ამზადებდა, ამიტომაც მონიტორინგის
სუბიექტებს

მხოლოდ

15

წუთი

დაეთმოთ.

სიუჟეტების

უმეტესობა

სამეგრელოში

განვითარებულ მოვლენებს ეხებოდა. ახალი ამბები მშრალად და ხშირად ერთ წყაროზე
დაყრდნობით

შუქდებოდა.

ამასთან,

სუბიექტების

პირდაპირ

საუბარს

მცირე

დრო

ეთმობოდა.
ახალი ამბები ზედაპირულად შუქდებოდა, რაც ნეიტრალური ტონის მაღალ მაჩვენებელზე
აისახა. უარყოფით ტონში დრო მხოლოდ „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასა“ და კოალიცია
„ქართულ

ოცნებას“

დაეთმოთ,

მაგრამ

ეს

გამოწვეული

იყო

პოლიტიკოსთა

ურთიერთკრიტიკული განცხადებებით და არა ჟურნალისტის მწვავე კითხვებით.
ჟურნალისტები წინასაარჩევნო გარემოს ნაკლებად აშუქებდნენ. აქცენტი არც ზუგდიდის
მერობის კანდიდატების აქტივობებზე გაკეთებულა. არცერთ მათგანს წუთზე მეტი დრო არ
დაეთმო.
ჟურნალისტები სუბიექტურ შეფასებებს არ აკეთებდნენ. მოვლენებს მშრალად, თუმცა
მიუკერძოებლად აშუქდებდნენ.
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რადიო „ძველი ქალაქი“ (ქ. ქუთაისი)
რადიო „ძველმა ქალაქმა“ მონიტორინგის სუბიექტების გაშუქებას 51 წუთი დაუთმო. აქედან
18% მთავრობაზე მოდიოდა, 15% კოალიცია „ქართულ ოცნებაზე“ და 12% არასაპარლამენტო
ოპოზიციაზე. ამ დროის საშუალოდ მესამედი სუბიექტების პირდაპირ საუბარს ეთმობოდა.
ჟურნალისტები მთავრობის აქტივობებს განსაკუთრებულად კრიტიკულად აშუქებდნენ.
ამასთან,

ხშირად

ოპოზიციური

შუქდებოდა,

პარტიების

როგორც

განცხადებები,

საპარლამენტო,
რომლებიც

ასევე

ძირითადად

არასაპარლამენტო
ხელისუფლებას

აკრიტიკებდნენ. ამიტომაც, მთავრობას და სახელისუფლებო გუნდს დროის ნახევარზე მეტი
უარყოფით ტონში დაეთმოთ.
რადიომაუწყებელი წინასაარჩევნო თემატიკაზე სიუჟეტებს აქტიურად ამზადებდა. ყველაზე
ხშირად გაშუქებულ ხუთ სუბიექტს შორის ორი ქუთაისის მერობის კანდიდატი (გიორგი
თევდორაძე - ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და შოთა მურღულია-„კოალიცია ქართული
ოცნება“)

იყო.

ჟურნალისტები

საარჩევნო

კამპანიის

მრავალფეროვანი

გაშუქებით

გამოირჩეოდნენ. მაგალითად, ამზადებდნენ სიუჟეტებს პარტიულ სიებში გენდერული
ბალანსის შესახებ, სვამდნენ მწვავე კითხვებს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან
დაკავშირებით, აშუქებდნენ კანდიდატთა საარჩევნო პროგრამებსა და არასამთავრობო
სექტორის განცხადებებს. გარდა ამისა, ჟურნალისტები ქუჩის გამოკითხვებს ამზადებდნენ და
მოსახლეობის მიერ დასახელებულ სოციალურ პრობლემებზე მერობის კანდიდატების
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ხედვებს აშუქებდნენ. მაგალითად, 13 მაისს გასულ სიუჟეტში პოლიტიკოსები პასუხობდნენ
კითხვას, თუ როგორ აპირებდნენ წყლის პრობლემის მოგვარებას ქუთაისში.
ჟურნალისტები სუბიექტურ შეფასებებს არ აკეთებდნენ და რომელიმე პოლიტიკური ძალის
მიმართ მიკერძოებულ დამოკიდებულებას არ გამოხატავდნენ.

რადიო „ჰერეთი“ (ქ. ლაგოდეხი)
რადიო „ჰერეთმა“ მონიტორინგის სუბიექტების გაშუქებას საათი და 51 წუთი დაუთმო. ამ
დროის 42% მთავრობას დაეთმო, 27% - კოალიცია „ქართულ ოცნებას“ და 9% - „ერთიან
ნაციონალურ მოძრაობას“. სუბიექტების პირდაპირ საუბარზე დროის, საშუალოდ, 34%
მოდიოდა.
რადიომაუწყებელი

ქვეყანაში

მიმდინარე

მოვლენებს

აქტიურად

აშუქებდა;

განსაკუთრებული აქცენტი კი რეგიონის (კახეთის) ახალ ამბებზე კეთდებოდა. ცალკეული
სიუჟეტები, ზოგჯერ, ერთ წყაროს ეყრდნობოდა, თუმცა, მოვლენები საერთო ჯამში
მიუკერძოებლად შუქებოდა. ჟურნალისტები სიუჟეტებს, ხშირად, სოციალურ პრობლემებზე
ამზადებდნენ და საკითხის მოგვარებაზე პასუხისმგებელი პირების მიმართ მწვავე კითხვებს
სვამდნენ. შესაბამისად, მთავრობასა და მმართველ გუნდს დროის ერთ მესამედზე მეტი
უარყოფით ტონში დაეთმოთ.
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საინფორმაციო გამოშვებებში დიდი დრო ეთმობოდა წინასაარჩევნო თემატიკის განხილვას,
მაგრამ კონკრეტულად მერობის კანდიდატების გაშუქებაზე მცირე დრო მოდიოდა.
ჟურნალისტები

პოლიტიკოსების,

ცესკოს

წარმომადგენლების,

არასამთავრობო

ორგანიზაციებისა და მოსახლეობის განცხადებებს აქტიურად აშუქებდნენ. ასევე, აქტიურად
შუქებოდა

კახეთში

გამგებლობისა

და

საკრებულოს

მაჟორიტარი

დეპუტატების

კანდიდატების საარჩევნო დაპირებები.
რადიომაუწყებელის ჟურნალისტები საკითხის კრიტიკულად განხილვით გამოირჩეოდნენ
და პროფესიული ეთიკის ძირითად სტანდარტებსაც არ არღვევდნენ.

რადიო „აჭარა“ (ქ. ბათუმი)
15 მაისს რადიო „აჭარამ“ ტექნიკური სამუშაობის გამო საინფორმაციო გამოშვებების
მომზადება დროებით შეაჩერა, შესაბამისად, მონიტორინგის სუბიექტებს მხოლოდ 46 წუთი
დაეთმოთ. ამ დროის, საშუალოდ, 28% პირდაპირ საუბარზე მოდიოდა.
სიუჟეტებში მთავარ პრობლემად წყაროთა სიმწირე გამოიკვეთა. მაგალითად, 9 მაისს
ვეტერანებისთვის საჩუქრების გადაცემა ცალმხრივად გაშუქდა და ხელისუფლება დადებით
კონტექსტში წარმოჩინდა. მსგავსი შემთხვევების გამო აჭარის მთავრობას დროის 57%
დადებით ტონში დაეთმო. ხელისუფლების გარდა, ასევე პოზიტიურად გაშუქდა „ერთიანი
ნაციონალური

მოძრაობაც“.

შესაბამისად,

სიუჟეტების

დაუბალანსებლობა
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რადიომაუწყებლის ზოგადი პრობლემა იყო და არა რომელიმე პოლიტიკური ძალის
დადებითად ან უარყოფითად წარმოჩენის მცდელობა.
ჟურნალისტები მთავრობის აქტივობების მიმართ კრიტიკულ სიუჟეტებსაც ამზადებდნენ.
დიდი დრო ეთმობოდა აჭარაში არსებული სოციალური პრობლემების გაშუქებას, რა დროსაც
ჟურნალისტები ხელისუფლების მიმართ მწვავე კითხვებს სვამდნენ. ამიტომაც, აჭარის
მთავრობას დროის 20% უარყოფით ტონში დაეთმო, ხოლო ცენტრალურ მთავრობას - დროის
54%.
საინფორმაციო გამოშვება წინასაარჩევნო კამპანიას აქტიურად აშუქებდა. ყველაზე მეტი დრო
კოალიცია „ქართული ოცნების“ ბათუმის მერობის კანდიდატ გიორგი ერმაკოვს დაეთმო,
ამასთან

სამივე

ადმინისტრაციული

ტონში.

ჟურნალისტები

რესურსების

სახელისუფლებო

გამოყენებასთან

გუნდის

დაკავშირებით

მწვავე

კანდიდატს
კითხვებს

უსვამდნენ, რის გამოც გიორგი ერმაკოვი დროის 25% უარყოფით ტონში გაშუქდა.
რადიომაუწყებელი პროფესიული ეთიკის სტანდარტებს იცავდა: არც ხმით ან მუსიკით
მანიპულაციის და არც სიძულვილის ენის გამოყენების შემთხვევები არ დაფიქსირებულა.
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დასკვნა
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში რადიომაუწყებლები ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს
აქტიურად აშუქებდნენ. ჟურნალისტები არცერთი პოლიტიკური ძალის მიმართ სუბიექტურ
დამოკიდებულებას არ გამოხატავდნენ და არც სიძულვილის ენის ან ხმით / მუსიკით
მანიპულაციის შემთხვევები დაფიქსირებულა. შენარჩუნდა ტენდენცია, რომ ჟურნალისტები
პროფესიული ეთიკის სტანდარტებს არ არღვევდნენ. 2013 წლის მონიტორინგის შედეგებთან
შედარებით, არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების გაშუქებას მეტი დრო ეთმობოდა.
წინა საანგარიშო პერიოდის მსგავსად, მთავარ პრობლემად ერთ წყაროზე დაყრდნობით
მომზადებული სიუჟეტები გამოიკვეთა. ახალი ამბები პოლიტიკოსების განცხადებების
ციტირებით შემოიფარგლებოდა. ამასთან, ჟურნალისტები პოლიტიკოსებს კონკრეტულ
პრობლემებთან დაკავშირებით კითხვებს იშვიათად უსვამდნენ და უმეტესად, ოპონენტთა
განცხადებების

შესახებ

ზოგადი

კომენტარების

გაკეთებას

სთხოვდნენ.

რადიო

„თავისუფლება“, „ჰერეთი“ და „ძველი ქალაქი“ შედარებით უფრო სიღრმისეულ სიუჟეტებს
ამზადებდნენ. ამ რადიომაუწყებლების ჟურნალისტები უფრო პროაქტიულები იყვნენ: ისინი
ცდილობდნენ პრობლემების აღმოჩენასა და შემდეგ პასუხისმგებელ პირებს მწვავე კითხვებს
უსვამდნენ.
წინასაარჩევნო კამპანიის გაშუქება შედარებით გაიზარდა. რადიომაუწყებლების ნაწილი ამ
თემაზე ცალკე ბლოკსაც ამზადებდა. თუმცა, სიუჟეტები უფრო მეტად საარჩევნო გარემოს,
არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებებსა და ცესკოს წარმომადგენლების განცხადებებს
ეხებოდა, ხოლო კონკრეტულად მერობის კანდიდატებსა და მათი საარჩევნო პროგრამების
განხილვას კვლავაც მცირე დრო ეთმობოდა. ამ მხრივ რეგიონული რადიომაუწყებლები
უფრო აქტიურად მუშაობდნენ. მათი ჟურნალისტები ხშირად ქუჩის გამოკითხვებს
ატარებდნენ და მოსახლეობის მიერ დასახელებული პრობლემების მოგვარების გზებზე
პოლიტიკოსების მოსაზრებებს აშუქებდნენ.
წინა წლებისგან განსხავებით, რადიომაუწყებლობის უმეტესობა ხელისუფლების აქტივობებს
უფრო კრიტიკულად აშუქებდა. შენარჩუნდა ტენდენცია, რომ ჟურნალისტები სუბიექტურ
შეფასებებს არ აკეთებდნენ და რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიმართ აშკარად პოზიტიურ
ან ნეგატიურ სიუჟეტებს არ ამზადებდნენ.
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