
ადამიანის უფლებათა ცენტრი

საპარლამენტო არჩევნების გაშუქების მედიამონიტორინგი

10-23 სექტემბრის შედეგები

ადამიანის უფლებათა ცენტრი წინასაარჩევნო პერიოდში ახორციელებს
საპარლამენტო არჩევნების გაშუქების მედიამონიტორინგის პროექტს. პროექტის ფარგლებში,
ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორები აკვირდებიან შემდეგ ტელეარხებზე გასულ
ფარულ პოლიტიკურ, სოციალურ და პოლიტიკურ რეკლამებს: საზოგადოებრივი
მაუწყებელი, „იმედი“, „რუსთავი 2“, „კავკასია“, „მაესტრო“ და „მე-9 არხი“.

მედიამონიტორინგი ხორციელდება ამერიკის საერთაშორისო განვითარების
სააგენტოს (USAID) დაფინანსებული ოთხწლიანი პროექტის „ნდობის გაზრდა საარჩევნო
პროცესებისადმი“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საარჩევნო სისტემების
საერთაშორისო ფონდი (IFES).

წინამდებარე ანგარიში მოიცავს 10-დან 23 სექტემბრამდე პერიოდს. აღნიშნულ
პერიოდში ზემოაღნიშნულ ტელეარხებზე გახშირდა ისეთი რეკლამების რიცხვი, რომელიც
მიმართულია მოწინააღმდეგე პარტიის დიკრედიტაციისკენ.

წინა პერიოდის მსგავსად, 10-23 სექტემბრამდე პერიოდში საზოგადოებრივ
მაუწყებელზე მეტ-ნაკლებად კვლავ თანაბრად არის განაწილებული სარეკლამო დრო
კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების პოლიტიკური რეკლამებისთვის.

„რუსთავი 2-ისა“ და „იმედის“ ეთერში ყველაზე ხშირად გასულ რეკლამებში კვლავ
ლიდერობენ ნაციონალური მოძრაობისა და ოპოზიციური კოალიცია „ქართული ოცნების“
წინააღმდეგ მიმართული რეკლამები. აღნიშნულ რეკლამებს ეთერში გასვლის სიხშირით
გაცილებით ჩამორჩებიან ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების რეკლამები.

ლეიბორისტული პარტიის რეკლამა ისევ არ გადის „კავკასიაზე“ და TV9-ზე, რადგანაც
ამ პარტიამ აღნიშნულ ტელეარხებს თავად გამოუცხადა ბოიკოტი და უარი თქვა მათ ეთერში
რეკლამების გაშვებაზე.

სხვა კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების რეკლამებისაგან განსხვავებით,
ნაციონალური მოძრაობის რეკლამებში პარტიის ლიდერები და სხვა წარმომადგენლები



ნაკლებად ფიგურირებენ, შესაბამისად, სუბიექტების გაშუქების სიხშირის ამსახველ
დიაგრამებში ნაციონალური მოძრაობის, როგორც სუბიექტის გაშუქების პროცენტი, სხვა
პოლიტიკური პარტიებთან შედარებით ნაკლებია.

მეთოდოლოგია

ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორები ფარულ პოლიტიკურ, სოციალურ და
ფასიან პოლიტიკურ რეკლამებს ზემოაღნიშნულ ექვს ტელეარხზე აკვირდებოდნენ პრაიმ-
ტაიმში (19:00-23:00 სთ).

მედიამონიტორინგი მოიცავს რაოდენობრივ და თვისებრივ კვლევას. რაოდენობრივი
კვლევის ფარგლებში მედიამონიტორები ითვლიან, თუ რა დრო დაეთმო თითოეულ
სუბიექტს სარეკლამო ჭრებში, როგორი იყო სუბიექტების გაშუქების ტონი და ტიპი.
გაშუქების ტონი სამბალიანი სისტემით ითვლება (1 - დადებითი; 2 - ნეიტრალური; 3 -
დადებითი). ხოლო რაც შეეხება გაშუქების ტიპს (პირდაპირი/ირიბი), გაშუქების ტიპი
პირდაპირია მაშინ, როცა ეთერში თავად სუბიექტი საუბრობს, როცა მისი ხმა გვესმის. იმ
შემთხვევაში, თუ სუბიექტზე საუბრობენ, გაშუქების ტიპი ირიბია.

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში, მედიამონიტორები აკვირდებიან, არის თუ არა
სხვადასხვა გადაცემებში პიარი და ინფორმაცია ერთმანეთისგან გამიჯნული, ხომ არ გვაქვს
საქმე ფარულ რეკლამასთან და ინფორმაციის სახით მოწოდებულ პიართან. გარდა ამისა,
შეესაბამება თუ არა ტელევიზიების სარეკლამო ბადეში გასული სოციალური სტატუსის
მქონე რეკლამები სოციალური რეკლამის კანონით განსაზღვრულ განმარტებას და ხომ არ
არის სოციალურ რეკლამებში ფარული რეკლამის ნიშნები.

საზოგადოებრივი მაუწყებელი

მედიამონიტორი: ალეკო ცქიტიშვილი

მედიამონიტორინგის აღნიშნულ პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრაიმ
ტაიმის სარეკლამო ჭრებში ჩვენს მიერ დამონიტორინგებული რეკლამების საერთო
ხანგრძლივობა იყო 39 761 წმ. აქედან ჩვენთვის საინტერესო რეკლამებს, სადაც საარჩევნო
სუბიექტები ან სამთავრობო უწყებები ფიგურირებდნენ, საერთო ჯამში 18818 წმ. (დაახლ.
314 წთ) დაეთმო.

წინა პერიოდის მსგავსად 10-23 სექტემბრამდე პერიოდში საზოგადოებრივ
მაუწყებელზე მეტ-ნაკლებად კვლავ თანაბრად არის განაწილებული სარეკლამო დრო
კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების პოლიტიკური რეკლამებისთვის. ამავე დროს,
ოთხივე სუბიექტმა ეთერში განათავსა სულ მცირე, ორი სარეკლამო რგოლი მაინც.

ლეიბორისტული პარტია საზოგადოებრივ მაუწყებელზე აქამდე ერთი სახის
პოლიტიკურ რეკლამას განათავსებდა. მონიტორინგის ამ პერიოდში კი გამოჩნდა ახალი



კლიპი, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გასული ახალი თოქ-შოუს - „მთავარი
დებატების“ მიხედვით არის გადაღებული.

თოქ-შოუ „მთავარი დებატები“ აშშ-ის განვითარების სააგენტოს (USAID), საარჩევნო
სისტემების საერთაშორისო ფონდისა (IFES) და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი
პროექტია, რომელიც საქართველოში ამკვიდრებს კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების
ლიდერების ტელედებატების კულტურას. თოქ-შოუს პირველ გადაცემაში მონაწილეობა
მიიღეს ნაციონალური მოძრაობის, ქდმ-სა და ლეიბორისტული პარტიის პრემიერ-
მინისტრობის კანდიდატებმა. ხოლო „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრობის
კანდიდატმა ბიძინა ივანიშვილმა დებატებში მონაწილეობაზე უარი თქვა იმ მოტივით, რომ
იგი დებატებს მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის მთავარ ლიდერთან, მიხეილ
სააკაშვილთან გამართავდა. აქვე აღვნიშავთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარეკლამო
ჭრებში ხშირად გადის „მთავარი დებატების“ რეკლამა-ანონსი, რომელიც ჩვენი
მედიამონიტორინგის ყველაზე ხშირად გასული რეკლამების გრაფიკშიც მოხვდა.

ლეიბორისტული პარტიის ახალ სარეკლამო რგოლში კვლავ პირველ პლანზეა
პარტიის ლიდერი, შალვა ნათელაშვილი, რომელიც „მთავარ დებატებში“ მიმართავს
ოპონენტს მმართველი პარტიიდან, პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილს და აკრიტიკებს მის
წარსულ საქმიანობას შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე. კერძოდ, იხსენებს სხვადასხვა
დროს დარბეულ მანიფესტაციებსა და სპეცოპერაციისას გარდაცვლილ მოქალაქეებს.
რეკლამის დასასრულს ამომრჩეველს კვლავ მიეწოდება ინფორმაცია პარტიის საარჩევნო
ნომრის თაობაზე და დევიზი - „მდიდარს ვართმევ, ღარიბს ვაძლევ“.

ამავე გადაცემის შინაარსზე ააგო თავისი ახალი პოლიტიკური რეკლამა
ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელმაც სათავისოდ გამოიყენა ის ფაქტი, რომ ბიძინა
ივანიშვილმა უარი თქვა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატების დებატებში მონაწილეობაზე.
სარეკლამო ვიდეორგოლში ორ-ორწამიანი მონაკვეთებით ნაჩვენებია ქდმ-ს, ნაციონალური
მოძრაობისა და ლეიბორისტული პარტიის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატების
მოსაზრებები რამდენიმე პოლიტიკურ საკითხზე, შემდეგ კი ნაჩვენებია ცარიელი ტრიბუნა
და კითხვებზე - რა გეგმები აქვს და რას ამბობს ბიძინა ივანიშვილი ამა თუ იმ საკითხთან
დაკავშირებით, გაცემულია პასუხი - „არაფერი“. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს სარეკლამო რგოლი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრაიმ-ტაიმში მხოლოდ ერთ დღეს - 11 სექტემბერს გავიდა (5-
ჯერ) და იგი ვერ მოხვდა „ყველაზე ხშირად გასული რეკლამების გრაფიკზე“.



სამაგიეროდ, ამ გრაფიკზე მოხვდა ნაციონალური მოძრაობის მორიგი ახალი რეკლამა,
პირობითი სახელწოდებით - „უკან დაბრუნების ნაცვლად / მეტი სარგებელი ხალხს“,
რომელშიც მთავარი პოლიტიკური ოპონენტი „ქართული ოცნება“ ასევე უარყოფითი ტონით
არის წარმოჩენილი. კლიპში თავდაპირველად ნაჩვენებია შავ-თეთრი კადრები ექს-
პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის მმართველობის პერიოდიდან, რითაც ასახულია
მაშინდელი პრობლემები - ელექტროენერგიის დეფიციტი, კორუფცია, უმუშევრობა და
სიღარიბე. მაყურებელს მიეწოდება ინფორმაცია, რომ „ნაციონალური მოძრაობის“
პოლიტიკური ოპონენტი - „ქართული ოცნება“ ცდილობს, წარსულში, შევარდნაძის
მმართველობის პერიოდში დააბრუნოს ქვეყანა. შემდეგ კი ისმის საარჩევნო დაპირებები,
რასაც ნაციონალური მოძრაობა „წარსულში დაბრუნების სანაცვლოდ“ სთავაზობს
ამომრჩეველს.

ამ სარეკლამო რგოლებიდან გამომდინარე, 10-23 სექტემბრის პერიოდში „ქართული
ოცნება“ ნაწილობრივ (20%) უარყოფითი ტონით გაშუქდა. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი
მედიამონიტორინგის დაწყებიდან (18 ივნისი) ამ პერიოდამდე (10-23 სექტემბერი),
საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ჩვენთვის რელევანტურ რეკლამებში „ქართული ოცნება“
უარყოფითი ტონით არ გაშუქებულა. სუბიექტების გაშუქების ტონის გრაფიკზე ასევე აისახა
ლეიბორიტული პარტიის სარეკლამო რგოლებში უარყოფითი ტონით გაშუქებული
სუბიექტები - პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი.



ყველაზე ხანგრძლივად გაშუქებულ სუბიექტებში კვლავ მოხვდა საერთაშორისო
ორგანიზაცია, რაც უკავშირდება საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების - USAID, IFES,
UNICEF-ისა და „ნიდერლანდების ინტიტუტი - მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის“ მიერ
დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტების მიხედვით დამზადებულ სოციალურ რეკლამებს,
რომლებშიც ძირითადად ამ ორგანიზაციების ლოგოები ჩანს. ასევე, ამ სუბიექტის გრაფიკზე
მოხვედრა უკავშირდება ზემოთ აღნიშნული გადაცემის - „მთავარი დებატების“ ანონსს,
რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ინტენსიურად გადოს და სადაც USAID და IFES
არის მოხსენიებული.



სუბიექტების გაშუქების ტიპების ამსახველ გრაფიკზე ჩანს, რომ ნაციონალური
მოძრაობა 99% ირიბად არის გაშუქებული. 1% პირდაპირი ტიპის გაშუქება უკავშირდება
გადაცემა „მთავარი დებატების“ მიხედვით დამზადებულ „ნაციონალური მოძრაობის“ ახალ
კლიპს, სადაც ამ საარჩევნო სუბიექტის პრემიერ მინისტრობის კანდიდატი, ვანო
მერაბიშვილი ამბობს, რომ არჩევის შემთხვევაში, ნაციონალური მოძრაობა მეტ სარგებელს
მოუტანს ხალხს. ქდმ-ს ახალ კლიპში ნაჩვენებია ლიდერის, გიორგი თარგამაძის გამოსვლა
პარტიის მხარდამჭერ კონცერტზე, რაც ასევე აისახა გრაფიკზე:



რეკლამების თემატიკის ამსახველი გრაფიკიდან ჩანს, რომ საზოგადოებრივი
მაუწყებლის პრაიმ-ტაიმში ჩვენთვის რელევანტური რეკლამებიდან ძალიან დიდი ნაწილი
მონიტორინგის ამ პერიოდში კვლავ პოლიტიკურმა რეკლამებმა დაიკავა (78%).



„რუსთავი 2“

მედიამონიტორი - სალომე აჩბა

მონიტორინგის ამ პერიოდში ტელეკომპანია „რუსთავი 2-ზე“ სარეკლამო ჭრების საერთო
ხანგრძლივობამ 67563 წმ (დახლოებით 1126 წუთი) შეადგინა. აქედან ჩენთვის
რელევანტური რეკლამების ჯამური ხანგრძლივობა 19954 წმ ( დაახლოებით 333 წუთი) იყო.

მონიტორინგის ამ პერიოდშიც, წინა პერიოდების მსგავსად, „რუსთავი 2-ის“ ეთერში
ყველაზე ხშირად პოლიტიკური რეკლამები გადიოდა (როგორც ფასიანი, ისე უფასო).
სავარაუდო სოციალურ რეკლამებს სულ 12% დაეთმო.



მონიტორინგის ამ მონაკვეთშიც ყველაზე ხშირად ნაციონალური მოძრაობის რეკლამა
გადიოდა. (იხ. გრაფიკზე „ნაცმოძრაობა - საქართველო წარსულში ვეღარ დაბრუნდება“).
რეკლამა იწყება ფრაზით: „საქართველო წარსულში ვეღარ დაბრუნდება“. ამ რეკლამის
შინაარსის მიხედვით ნაციონალური მოძრაობა წარსულში დაბრუნების სანაცვლოდ
მოსახლეობას მეტ სარგებელს ჰპირდება. (დასაქმებას, გაზრდილ პენსიებს, ათას ლარიან
ვაუჩერს, ხელმისაწვდომ ჯანდაცვას და ა.შ.)

საკმაოდ ხშირად გადიოდა რეკლამა „ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ, რომელშიც
პუტინისა და ბიძინა ივანიშვილის ურთიერთკავშირზეა საუბარი. (იხ. გრაფიკზე „რეკლამა
„ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ/ნეტა რატომ). რეკლამის შინაარსის მიხედვით, ბიძინა
ივანიშვილს პუტინზე არასოდეს ცუდი არაფერი უთქვამს.

მონიტორინგის ამ მონაკვეთში გამოჩნდა ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის
კანდიდატების რეკლამებიც. რეკლამები მოსახლეობას ხუთიანის შემოხაზვისკენ
მოუწოდებს.

კვლავაც ხშირად გადიოდა „ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ მიმართული ის
რეკლამა, რომელშიც ივანიშვილის გუნდისა და ასლან აბაშიძის ურთიერთკავშირზეა
საუბარი. რეკლამის ტექსტი ასეთია: „ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, მურმან
დუმბაძე, ამბობს, რომ ბოდიში უნდა მოვუხადოთ ასლან აბაშიძეს.  „ქართული ოცნება“
აჭარაში კანდიდატებად ასლანის დროინდელ მაღალჩინოსნებს გთავაზობთ.“ ამის შემდეგ,
ჩამოთვლილია იმ პირების სახელები და გვარები რომლებიც ახლა „ქართულ ოცნებაში“
არიან, ადრე კი ასლან აბაშიძის ხელისუფლების მაღალჩინოსნები, ან ამ მაღალჩინოსნების
ნათესავები იყვნენ. რეკლამის ბოლოს ისმის ტექსტი: „ისევ ასლანი აჭარაში ? ჩვენ ვერ
გავრისკავთ წარსულში დაბრუნებას.“



ნაციონალური მოძრაობის რეკლამები ეთერში გადიოდა როგორც უფასო, ისე
ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის წარწერით.

საანგარიშო პერიოდში ოპოზიციური პარტიების (კვალიფიციური სუბიექტების)
რეკლამებიც გადიოდა, ყველა მათგანი უფასო პოლიტიკური რეკლამის სახით.

ეთერში კვლავაც გადიოდა „ქართული ოცნების“ რეკლამა, რომელშიც კოალიცია
მოსახლეობას ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის აღორძინებას
ჰპირდება. მეორე რეკლამაში კი „ქართული ოცნება“ მოსახლეობას უფასო და ხარისხიან
განათლებას ჰპირდება.

ეთერში გხვდებოდა კიდევ ორი კვალიფიციური სუბიექტის - ქდმ-სა და
ლეიბორისტების უფასო პოლიტიკური რეკლამები. ლეიბორისტული პარტიის რეკლამა
პირველი არხის ეთერში გასული საარჩევნო დებატებიდან იყო ამოჭრილი. დებატებში
ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი პრემიერ-მინისტრ ვანო
მერაბიშვილს შეახსენებს, რომ საქართველოში ბოლო წლებში ჩადენილი სხვადასხვა
დანაშაულების უკან მერაბიშვილი დგას.

ქდმ-ს ერთი რეკლამა მოსახლეობას უფასო ჯანდაცვას, მეორე კი სამართლიან
ტარიფებს ჰპირდება. კიდევ ერთი რეკლამა კი, ქდმ-ს ლიდერების გამოსვლების კოლაჟისგან
შედგება. ლიდერები გმობენ ძალადობასა და წამებას და ამის გამო ხელისუფლებას
აკრიტიკებენ.



მონიტორინგის ამ მონაკვეთში ყველაზე ხშირად შემდეგი სუბიექტები გაშუქდნენ:

რაც შეეხება გაშუქების ტონს, სუბიექტები ძირითადად დადებითად გაშუქდნენ,
თუმცა სამი სუბიექტი უარყოფითად გაშუქდა. უარყოფითად გაშუქებული სუბიექტებია:
პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და „ქართული ოცნება“. პრეზიდენტი და პრემიერ-
მინისტრი უარყოფითად ლეიბორისტული პარტიის უფასო პოლიტიკურ რეკლამაში
გაშუქდნენ, რომელშიც პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი უარყოფით ტონში საუბრობს
მიხეილ სააკაშვილზე, ამბობს, რომ ის არ შეასრულებს არც ერთ დაპირებას, ხოლო პრემიერ-
მინისტრს სისხლის სამართლის სხვადასხვა დანაშაულში სდებს ბრალს. ქართული ოცნება
კი, უარყოფითად იმ ანტირეკლამებში გაშუქდა, რომლებზეც დეტალურად ზემოთ უკვე
მოგახსენეთ. აღნიშნული რეკლამები დამზადდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველო
არ იყიდებას“ მიერ და უფასოდ გადაეცა ნაციონალურ მოძრაობას.



რაც შეეხება სოციალურ რეკლამებს, ეთერში სავარაუდოდ ამ სტატუსის მქონე
რეკლამების საერთო ჯამურმა დრომ 2665წმ (დაახლოებით 44 წუთი) შეადგინა.

მოგეხსენებათ, რეკლამას სოციალურ სტატუსს თავად ტელეარხი ანიჭებს. ჩვენ
ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-გან ოფიციალურად გამოვითხოვეთ ინფორმაცია იმის შესახებ,
თუ რომელ რეკლამას აქვს სოციალური სტატუსი მინიჭებული, თუმცა, სამწუხაროდ, პასუხი
არ მიგვიღია. ამიტომ, მონიტორინგის ამ მონაკვეთში, დავაკვირდით იმ რეკლამებს,
რომელთაც სოციალური რეკლამის ნიშნები აქვთ.

სავარაუდოდ სოციალური რეკლამის სტატუსი აქვს ცესკოს რეკლამას, რომელიც
ცესკოს, როგორც პროფესიონალებით დაკომპლექტებული ორგანიზაციის რეკლამირებას
ემსახურება და მის მუშაობას შეეხება და რეკლამას ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ
ჯანმრთელობის პოლისების გაცემის დაწყების თაობაზე. აღნიშნული რეკლამები
სავარაუდოდ სოციალური რეკლამების კატეგორიას მიეკუთვნება, რადგანაც ისინი
გადმოგვცემენ საზოგადოებათვის საჭირო ინფორმაციას, რაც სოციალური რეკლამის
შემადგენელი კრიტერიუმია.

მონიტორინგის ამ მონაკვეთში სოციალური რეკლამის ნიშნების მქონე ახალი
რეკლამაც შეგვხდა, რომელიც ხაზს უსვამს ქალების პოლიტიკაში ჩართვის მნიშვნელობას.
კითხვაზე „რატომ გვჭირდება ქალები პოლიტიკაში?“, რამდენიმე რესპონდენტი პასუხობს:



„იმიტომ რომ ქალი სიცოცხლის საწყისია“, „იმიტომ, რომ ქალები უფრო კარგი დიპლომატები
არიან“ და სხვ...

ეთერში კვლავაც გადიოდა რეკლამა თავდაცვის სამინისტროს შესახებ, რომლის
სტატუსი გაურკვეველია. რეკლამას არ აქვს მინაწერი შესაბამისი სტატუსის შესახებ.
რეკლამის ტექსტი ასეთია: „თავდაცვის სფეროში სახელმწიფოს 3T კონცეფციის ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ტოტალური ზრუნვაა. ჯანდაცვა, განათლება, შეღავათები
ტრანსპორტზე, საბანკო შეღავათები, ფინანსური წახალისება და დასაქმება. 2013 წლიდან
სამხედროებისთვის და მათი ოჯახებისთვის სხვადასხვა სოციალური შეღავათები
ამოქმედდება. თავდაცვის სამინისტრო ბაკალავრიატში სწავლას დაუფინანსებს ყველა იმ
პირს, რომელმაც ჩააბარა უმაღლეს სასწავლებელში, ვერ მოიპოვა სახელმწიფო გრანტი და
ვერ იხდის სწავლის საფასურს. ასეთ ადამიანს სახელმწიფო სთავაზობს ერთწლიან სამხედრო
სამსახურს, რის შედეგადაც მისი სწავლა სრულად დაფინანსდება. არც მშვიდობიან დროს და
არც ომში არც ერთ ადამიანს არ მივატოვებთ.“

საანგარიშო პერიოდში „რუსთავი 2-ის“ ეთერში გასულ ტელე-გადაცემებში ფარული
რეკლამის ნიშნები არ დაგვიფიქსირებია.



“იმედი”

მედიამონიტორი - მანანა ვარდიაშვილი

მონიტორინგის ამ პერიოდში ტელეკომპანია „იმედის“ ეთერში სარეკლამო ჭრების საერთო
ხანგრძლივობა შეადგენდა 15 998 წმ-ს (დაახლოებით 1171 წთ). აქედან ჩვენთვის
რელევანტურ რეკლამებს 16 975 წმ (დაახლოებით 283 წთ) დაეთმო. მონიტორინგის ამ
პერიოდში „იმედის“ ეთერში ყველაზე ხშირად პოლიტიკური რეკლამები გადიოდა (როგორც
ფასიანი, ისე უფასო). საანგარიშო პერიოდში პოლიტიკურ რეკლამებს 85%, ხოლო სოციალურ
რეკლამებს 11% დაეთმო.

10 სექტემბრიდან 23 სექტემბრის ჩათვლით ტელეკომპანია „იმედის“ ეთერში გავიდა
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“, ქდმ–ს, „ქართული ოცნების“, ლეიბორისტული
პარტიისა და საინიციატივო ჯგუფის მიერ ზუგდიდის N67 საარჩევნო ოლქში წარდგენილი
დამოუკიდებელი კანდიდატის, ვლადიმერ ვახანიას პოლიტიკური რეკლამა.

მონიტორინგის ამ პერიოდში კვლავ გადიოდა „ნაციონალური მოძრაობის“ რეკლამა
დასაქმების შესახებ (იხ. გრაფიკზე „დასაქმება – მეტი სარგებელი ხალხს“). რეკლამაში



საუბარია იმაზე, რომ უმუშევრობის პრობლემის ამოსაფხვრელად დასაქმების სამინისტრო
შეიქმნა, რომელიც ყველა უმუშევარს აღრიცხავს და დაასაქმებს.

10 სექტემბრიდან 23 სექტემბრის ჩათვლით ტელეკომპანია „იმედის“ ეთერში გავიდა
ნაციონალური მოძრაობის თბილისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების
პოლიტიკური რეკლამა.

საანგარიშო პერიოდში „იმედის“ ეთერში ნაციონალური მოძრაობის ახალი რეკლამა
გამოჩნდა (იხ. გრაფიკზე „მიხეილ სააკაშვილის მიმართვა” / ნაციონალური მოძრაობა).
სარეკლამო რგოლში პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მოსახლეობას მიმართავს.
მიმართვაში პრეზიდენტი გმობს საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში
მომხდარ ძალადობის ფაქტებს და აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ ამ ფაქტებზე
„განვითარებული დემოკრატიის“ მქონე ქვეყნების მსგავსად სწრაფი და ეფექტური რეაგირება
მოახდინა. პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ „ნაციონალური მოძრაობა მომავალშიც
შეებრძოლება ყველა პრობლემას და მოუტანს მეტ სარგებელს ხალხს“. რეკლამას აქვს წარწერა
– „ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა“.

„იმედის“ ეთერში კვლავ გადის „ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ მიმართული რეკლამები.
ერთ–ერთ მათგანში (იხ. გრაფიკზე რეკლამა „ქართული ოცნების წინააღმდეგ/ არ გარისკო)
აღნიშნულია, რომ კოალიციის საარჩევნო დაპირებების უკან დგანან შემდეგი პირები:
შევარდნაძის დროინდელი მილიციის უფროსი თამაზ თამაზაშვილი, რომელიც, რეკლამის
თანახმად, ადამიანის გატაცებებთან არის დაკავშირებული; შევარდნაძის პერიოდში მოქმედი
მოსამართლე შალვა ხაჭაპურიძე, რომელიც, რეკლამის თანახმად, კანონიერ ქურდებთან არის
დაკავშირებული; მურმან დუმბაძე, რომელიც, რეკლამის თანახმად, ამომრჩევლებს ეუბნება,
რომ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ საარჩევნო ნომრის, 5-ის შემოხაზვის შემთხვევაში
ისინი დაავადდებიან. რეკლამა მთავრდება მოწოდებით: „არ გარისკო!“

მეორე რეკლამაში, რომელიც ასევე კოალიცია „ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ არის
მიმართული, მოტანილია ციტატები ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუებიდან, სადაც ის
პუტინზე საუბრობს. რეკლამაში ხაზგასმულია, რომ მას რუსეთის პრეზიდენტზე დღემდე
უარყოფითი „არაფერი“ უთქვამს.

საანგარიშო პერიოდში კვლავ გადიოდა „ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ მიმართული კიდევ
ერთი რეკლამა, (იხ. გრაფიკზე – რეკლამა „ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ / ისევ ასლანი?)
რომლის მიხედვითაც, „ქართული ოცნება“ აჭარაში კანდიდატებად ასლანის დროინდელ
მაღალჩინოსნებს გვთავაზობს.

ამავე პერიოდში „იმედის“ ეთერში გვხვდებოდა კოალიცია „ქართული ოცნების“ ფასიანი და
უფასო პოლიტიკური რეკლამები, რომლებიც კოალიციის საარჩევნო პროგრამას, კერძოდ,
სოფლის მეურნეობის განვითარებას, დასაქმებასა და განათლებას ეხებოდა.

ეთერში გხვდებოდა კიდევ ორი კვალიფიციური სუბიექტის - ქდმ-სა და ლეიბორისტული
პარტიის პოლიტიკური რეკლამები. საანგარიშო პერიოდში „იმედის“ ეთერში გავიდა
ლეიბორისტული პარტიის შემდეგი რეკლამები:  „ვინ მოაწყო რევოლუცია“, „მდიდარს



ვართმევ, ღარიბს ვაძლევ“, „რატომ უნდა აირჩიოს ხალხმა ნათელაშვილი“, „ქვეყანაში
მყარდება ანტიეროვნული ტირანია“ და მაესტროს ეთერიდან ამოჭრილი სიუჟეტით
შექმნილი რეკლამა, სადაც შალვა ნათელაშვილი მურმან ლებანიძის ლექსს კითხულობს.
თითქმის ყველა რეკლამაში ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი უარყოფითად მოიხსენიებს
პრეზიდენტსა და „ქართული ოცნების“ ლიდერებს.

საანგარიშო პერიოდში ეთერში გავიდა ქდმ-ს შემდეგი რეკლამები: „ავამუშავებთ მთელს
საქართველოს,“ „განათლება დასაქმებისთვის“, „ეს უნდა დამთავრდეს 1 ოქტომბერს“, ქდმ -
„მიდი, მოვდივარ“.

რეკლამაში „ეს უნდა დამთავრდეს 1 ოქტომბერს“ ქდმ-ს ლიდერები საუბრობენ
პენიტენციალურ სისტემაში მომხდარ ფაქტებზე.

რეკლამა „მიდი, მოვდივარ“ გადის ორი, მოკლე და გრძელი ვერსიის სახით. ამ რეკლამებში
ქდმ-ს ლიდერი გიორგი თარგამაძე სამართლიან ტარიფებსა და ხელმისაწვდომ ჯანდაცვაზე
საუბრობს.

საანგარიშო პერიოდში „იმედის“ ეთერში გავიდა შემდეგი სავარაუდოდ სოციალური
რეკლამები:



1. ჯანდაცვის პოლისი – სარეკლამო რგოლი მოსახლეობას აძლევს ინფორმაციას, რომ
პოლისები მათ რეგისტრაციის ადგილზე მიუვათ. აღნიშნული რეკლამა სავარაუდოდ
სოციალური რეკლამების კატეგორიას მიეკუთვნება, რადგანაც ის გადმოგვცემს
საზოგადოებათვის საჭირო ინფორმაციას, რაც სოციალური რეკლამის შემადგენელი
კრიტერიუმია.

2. სავარაუდოდ სოციალური სტატუსი აქვს ცესკო–ს რეკლამებს: 1) „კანონის
პატივისცემას მოაქვს ნდობა“, რომელიც აცხადებს, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში
თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად
დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. 2)
„ურთიერთპატივისცემას მოაქვს ნდობა“, სადაც კონკურენტთან ღირსეულ
ურთიერთობაზეა საუბარი. 3) „ხელის ჩამორთმევა“ - რეკლამაში აღნიშნულია, რომ
ხელის ჩამორთმევა ურთიერთობის ყველაზე გავრცელებული ფორმაა და ხელის
ჩამორთმევით ადამიანები მადლიერებას გამოხატავენ, ღირსეულებს კი შეუძლიათ
ხელი ჩამოართვან მოწინააღმდეგეებს და მიულოცონ გამარჯვება. რეკლამა
მთავრდება ფრაზით „ურთიერთპატივისცემას მოაქვს ნდობა“. აღნიშნული რეკლამები
სავარაუდოდ სოციალური რეკლამების კატეგორიას მიეკუთვნება, რადგანაც ისინი
საზოგადოებრივი სიკეთისაკენ არიან მიმართული.

გაურკვეველია თავდაცვის სამინისტროს შესახებ რეკლამის სტატუსი. რეკლამას არ აქვს
მინაწერი შესაბამისი სტატუსის შესახებ. რეკლამის ტექსტი ასეთია: „თავდაცვის სფეროში
სახელმწიფოს 3T კონცეფციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ტოტალური
ზრუნვაა. ჯანდაცვა, განათლება, შეღავათები ტრანსპორტზე, საბანკო შეღავათები,
ფინანსური წახალისება და დასაქმება. 2013 წლიდან სამხედროებისთვის და მათი
ოჯახებისთვის სხვადასხვა სოციალური შეღავათები ამოქმედდება. თავდაცვის სამინისტრო
ბაკალავრიატში სწავლას დაუფინანსებს ყველა იმ პირს, რომელმაც ჩააბარა უმაღლეს
სასწავლებელში, ვერ მოიპოვა სახელმწიფო გრანტი და ვერ იხდის სწავლის საფასურს. ასეთ
ადამიანს სახელმწიფო სთავაზობს ერთწლიან სამხედრო სამსახურს, რის შედეგადაც მისი
სწავლა სრულად დაფინანსდება. არც მშვიდობიან დროს და არც ომში არც ერთ ადამიანს არ
მივატოვებთ.“

გაურკვეველია ასევე ახალი სასწავლო წლის დაწყების შესახებ განათლების სამინისტროს
რეკლამის სტატუსი. რეკლამა იწყება ფრაზით - „გილოცავთ ახალი სასწავლო წლის
დაწყებას,“ თუმცა იგი მილოცვაზე მეტად განათლების სამინისტროს მიერ გაწეული
საქმიანობის რეკლამას წარმოადგენს: იგი გვაწვდის ინფორმაციას, რამდენი სკოლა შეკეთდა,
რამდენი მომავლის კლასი იქნება საქართველოს სკოლებში და რამდენი პირველკლასელი
მიიღებს ნეტბუკს.

გაურკვეველია კიდევ ერთი რეკლამის სტატუსი. „განახლებული კახეთი სტუმრებს ელის“ –
ანიმაციური რეკლამაა, რომელიც მოქალაქეებს იწვევს რეაბილიტირებული თელავისა და
ყვარელის სხვადასხვა ობიექტებზე გამართულ დღესასწაულებზე.

ფარული რეკლამის ნიშნები შეიმჩნევა რეკლამებში:



1. „ქუთაისის აეროპორტი“ – მამაკაცი ბაგრატის ტაძრის ფონზე ამბობს: „ჩემი ბაგრატი,
ჩემი ტაძარი“. შემდეგ ჩნდება ახალგაზრდა ბიჭი ახალი პარლამენტის ფონზე და
ამბობს: „ჩემი პარლამენტი“. შემდეგ ახალგაზრდა გოგონა ახალი აეროპორტის ფონზე
ამბობს: „ჩემი ქალაქი, ჩემი აეროპორტი“. რეკლამის ბოლოს ჩნდება წარწერა:
ქუთაისის დავით აღმაშნებლის სახელობის აეროპორტი ფრენების განხორციელებას
იწყებს 26 სექტემბრიდან. აღნიშნულიდან გამომდინარეობს, რომ რეკლამის მიზანია
მოსახლეობას ამცნოს, თუ როდის იწყებს ფრენებს ქუთაისის აეროპორტი. გაუგებარია,
რა კავშირშია აეროპორტში ფრენების განხორციელების დაწყებასთან განახლებული
პარლამენტისა და ტაძრის კადრები.

2. „თავისუფლების დაუმარცხებელი ენერგია“ – ეს არის კლიპი ანსამბლ სუხიშვილების
მოცეკვავეების შესრულებით. კლიპის ხანგრძლივობა 221 წმ–ია. კლიპში
სუხიშვილების მოცეკვავეები მშვიდობის ხიდზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს
გამჭვირვალე შენობის, თბილისის იუსტიციის სახლის წინ და ახალციხის რაბათის
ახლადრეაბილიტირებული ციხის ეზოში ცეკვავენ. შედეგად, ეს რეკლამა
პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული პროექტების რეკლამას წარმოადგენს. კლიპი
მთავრდება წარწერით - „თავისუფლების დაუმარცხებელი ენერგია“.



რაც შეეხება გაშუქების ტონს, სუბიექტები ძირითადად დადებითად გაშუქდნენ.
უარყოფითად გაშუქდა ორი სუბიექტი: პრეზიდენტი და „ქართული ოცნება“. პრეზიდენტი
უარყოფითად ძირითადად „ლეიბორისტული პარტიის“ პოლიტიკურ რეკლამებში გაშუქდა,
„ქართული ოცნება“ კი უარყოფითად იმ რეკლამებში გაშუქდა, რომელიც არასამთავრობო
ორგანიზაცია „საქართველო არ იყიდებამ“ დაამზადა და ნაციონალურ მოძრაობას უფასოდ
გადასცა.



კავკასია

მედიამონიტორი - ინგა ვარსიმაშვილი

მონიტორინგის მიმდინარე პერიოდი გამოირჩევა პოლიტიკური რეკლამების სიუხვით.
სარეკლამო დროის რაოდენობა პრაიმ-ტაიმში შეადგენს 17226 წამს (დაახლოებით 287 წუთი).
აქედან მონიტორინგისთვის რელევანტური რეკლამების დრო მოიცავს 15089 წამს
(დაახლოებით 251 წუთი).



კვლავინდებურად მხოლოდ სამი საარჩევნო სუბიექტი - ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა,
„ქართული ოცნება“ და ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა - განათავსებენ საკუთარ
საარჩევნო რეკლამებს „კავკასიის“ ეთერში. ლეიბორისტული პარტია ისევ ბოიკოტს
უცხადებს აღნიშნულ ტელევიზიას. შესაბამისად, ყველაზე მეტი სიხშირით სწორედ ამ
სუბიექტების რეკლამები გადის.



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო რეკლამები სლოგანით „მეტი სარგებელი
ხალხს“:

„დასაქმების სამინისტრო“ - რეკლამაში ნათქვამია, რომ ახლად შექმნილი დასაქმების
სამინისტრო ყველა უმუშევარს აღრიცხავს და დაასაქმებს და გასცემს 1000 ლარიან ვაუჩერს
პროფესიული გადამზადებისათვის, რათა დაძლეული იქნას უმუშევრობა და სიღარიბე და
პროგრესი იგრძნოს ყველა ოჯახმა.

„საქართველო უკან ვეღარ დაბრუნდება“ - კლიპი იწყება წარსულის კადრებით: უშუქობა,
სიცივე, პურის, ტანსპორტის, პროდუქტისა და პენსიის რიგებში მდგომი ხალხი, ციხის
საკნებში გამართული კრიმინალური გარჩევები და სხვ... ამ დროს ჩანს თამაზ
თამაზაშვილისა და ოთარ ხუფენიას სურათები უარყოფითი კომენტარებით. ნათქვამია, რომ
ეს ყველაფერი მათთან და წინა ხელისუფლებასთან ერთად წარსულს ჩაბარდა. შემდეგ
მოდის ხელისუფლებისა და ნაციონალური მოძრაობის მიერ გაკეთებული საქმეები -
განათებული ქუჩები, ბედნიერი პენსიონერები, დაზღვეული მოსახლეობა და სხვ... ამას
მოსდევს დაპირება უფრო ბედნიერი მომავლის შესახებ. კლიპი სრულდება სლოგანით -
„საქართველო წარსულში ვეღარ დაბრუნდება-მეტი სარგებელი ხალხს“.

„კალენდარი“ - საანგარიშო პერიოდის ბოლო დღეს რამდენჯერმე გავიდა ახალი რგოლი,
სადაც ნაციონალური მოძრაობის სამომავლო კალენდარში გაწერილია, თუ რა ვადებში და
რა რაოდენობით შესრულდება მმართველი ხალხის დაპირებები მოსახლეობის მიმართ.



„ქართული ოცნება“ წარმოდგენილია შემდეგი საარჩევნო რგოლებით:

რეკლამაში „სოფლის მეურნეობის აღორძინება“ საუბარია სოფლის მეურნეობის აღორძინების
სპეციალურ პროგრამაზე, რომელსაც კოალიცია გამარჯვების შემთხვევაში აამოქმედებს.
პროგრამა მოიცავს რეგიონული ეკონომიკის განვითარებას, აგრარული სექტორის
მოდერნიზაციას, აგროსამრეწველო პროდუქციის სტაბილურ წინსვლას, სოფლის
მოსახლეობის დასაქმებას, მათი შემოსავლების ზრდასა და ცხოვრების დონის ამაღლებას.

„ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი განათლება“ – „ქართული ოცნება“ ამომრჩეველს ჰპირდება
სწავლის საფასურის შემცირებას, სახელმძღვანელოების გაიაფებას, სასწავლო ლიტერატურის
თარგმნას, სტიპენდიის რამდენჯერმე გაზრდას, ყველა სოფლისათვის თანამედროვე
სტანდარტების სკოლას, უფასო საჯარო ბაგა-ბაღებსა და მრავალ სხვა სიკეთეს.

რეკლამა ზვიად ძიძიგურის შესახებ - რეკლამა წარმოგვიდგენს „ქართული ოცნების“
მაჟორიტარ კანდიდატს რუსთავში - ზვიად ძიძიგურს. ბიძინა ივანიშვილი ძალიან
დადებითად ახასიათებს და სთხოვს ამომრჩეველს ხმა მისცენ ზვიად ძიძიგურს.

ქართული ოცნების კახეთის, სამცხე-ჯავახეთისა და სამეგრელოს აქციების ანონსები- ყველა
ამ ანონსში ბიძინა ივანიშვილი მოუწოდებს მოსახლეობას აქციაზე მისვლისა და „ქართული
ოცნების“ მხარდაჭერისკენ.

ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა საანგარიშო პერიოდში წარმოდგენილია შემდეგი
რეკლამებით:

„სამართლიანი ტარიფები ხალხს“ - ამ სლოგანით ორი რგოლია წარმოდგენილი:

1) რეკლამის სუბიექტი, ქდმ-ს ლიდერი გიორგი თარგამაძე ამბობს, რომ სიღარიბის
აღმოსაფხვრელად ერთადერთი და სწორ გზაა სამართლიანი ტარიფების დაწესება,
რაც მხოლოდ მათი გამარჯვების შემთხვევაში მოხდება. ამიტომ მოუწოდებს ყველა
ამომრჩეველს ხმა მისცენ ქდმ-ს.

2) მეორე რგოლში წარმოდგენილია ამომრჩევლები, რომლებიც უარყოფითად
ახასიათებენ ნაციონალური მოძრაობის დაპირებას დასაქმების შესახებ. გიორგი
თარგამაძე უარყოფით ტონში საუბრობს ნაციონალური მოძრაობის დაპირებებზე,
ამბობს, რომ ნაციონალებმა ბევრჯერ მოატყუეს მოსახლეობა და წარმოადგენს
საკუთარ პროგრამას.

„განათლება დასაქმებისათვის“ - ქდმ ყველა მოსწავლესა და მასწავლებელს ჰპირდება უფასო
სასკოლო სახელმძღვანელოებს, პედაგოგებს - 900 ლარის ოდენობით საბაზისო ხელფასს,
სტუდენტებს - მინიმუმ 1125 ლარს სწავლის საფასურის დასაფარად. რეკლამაში ასევე ქდმ
გასცემს დაპირებას უფასო ბაგა-ბაღებისა და აღმზრდელებისათვის პედაგოგის სტატუსის
მინიჭების შესახებ.



„ერთიანი საქართველო ყველა თაობისათვის“- აღნიშნულ რგოლში ქდმ-ს ლიდერი გიორგი
თარგამაძე თავის მხარდამჭერ მუსიკოსებთან და ოჯახის წევრებთან ერთად მიტინგზე
ამომრჩევლებს მიმართავს: „ჩვენ გამოვიარეთ ცილისწამება, მუქარა, მაგრამ თქვენ იდექით
ჩვენს გვერდით. ამიტომ, არ არსებობს დღეს ძალა, რომელიც ჩვენს მოძრაობას, ქართულ
ქრისტიან-დემოკრატიას წინ გადაეღობება იმ მიზნისათვის ბრძოლაში, რასაც ჰქვია -
ერთიანი საქართველო ყველა თაობისათვის!“

ასევე ქდმ-ს ლოგოს ქვეშ გადიოდა ქდმ-ს მხარდამჭერი კონცერტების ანონსი, რომელიც
ქართველ მომღერალთა ერთმა ჯგუფმა გამართა რეგიონებში საქტემბრის თვეში. “მიდი,
მიდი, მოვდივარ“ - ასე ეწოდება ტურნეს, რომელიც დასავლეთ საქართველოში გამართეს
მუსიკოსებმა.

ცენტრალური საარჩევნო კომისია - ცესკო წამოდგენილია სამი რგოლით:

1) „კანონის პატივისცემას მოაქვს ნდობა“, რომლის თანახმადაც, წინასაარჩევნო
პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან
სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია.

2) რგოლი, რომელიც აცხადებს, რომ საბიუჯეტო შენობების სხვადასხვა საარჩევნო
სუბიექტზე განსხვავებული პირობებით გადაცემა ისჯება კანონით.

3) “ურთიერთპატივისცემას  მოაქვს ნდობა“, სადაც ძირითადად კონკურენტთან
ღირსეულ ურთიერთობაზეა საუბარი.

საანგარიშო პერიოდში ეთერში გადიოდა რეკლამა რამდენიმე არასამთავრობო
ორგანიზაციის მიერ შექმნილი არჩევნების პორტალის შესახებ.1, „გაიგე უფრო მეტი
არჩევნების შესახებ, მოგვწერეთ დარღვევებზე ან დაგვირეკეთ!“. რეკლამის შინაარსის
მიხედვით, პორტალის მიზანია ფართოდ გააცნოს ამომრჩეველს საარჩევნო უფლება-
მოვალეობები და საჯარო გახადოს დარღვევები არჩევნების დროს.

საანგარიშო პერიოდში გახშირდა ისეთი რეკლამების რიცხვი, რომელიც მიმართულია
მოწინააღმდეგე პარტიის ან კოალიციის დისკრედიტაციისკენ. ასეთი რეკლამებია:
„საქართველო იყიდება!“, „პირველად საქართველოში!“, „ისევ ასლანი აჭარაში?“, „ნეტა
რატომ?“

პირველი ორი რეკლამა მიხეილ სააკაშვილის ანტირეკლამას წარმოადგენს. „საქართველო
იყიდება“-ში ნაჩვენებია მიხეილ სააკაშვილის სხვადასხვა გამოსვლები, სადაც იგი
ოპოზიციას რუსეთის აგენტებად და საქართველოს მტრებად აცხადებს. ამის ფონზე
ჩამოთვლილია ის სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები, რომლებიც საქართველოს
მთავრობამ რუსეთს მიჰყიდა. რეკლამის ბოლო ჩნდება წარწერა - „საქართველო არ იყიდება,“
რის შემდეგაც „არ“ წითელი ხაზებით იშლება და რჩება - „საქართველო იყიდება“.

1 http://www.electionsportal.ge/ge/



აღნიშნული სახელწოდება ეხმიანება კოალიცია „ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ მიმართულ
რეკლამა, რომელიც ორგანიზაცია „საქართველო არ იყიდებამ“ დაამზადა.

„პირველად საქართველოში!“- პრეზიდენტის კარიკატურისა და სიცილის ფონზე
საქართველოს მოსახლეობის დაკნინება და გასაჭირია ნაჩვენები.

მომდევნო ორი რეკლამა მიმართულია კოალიცია „ქართული ოცნებისა“ და მისი ლიდერის,
ბიძინა ივანიშვილის წინაღმდეგ:

რეკლამაში „ისევ ასლანი აჭარაში?“ წარმოდგენილნი არიან „ქართული ოცნების“ ბათუმის
მაჟორიტარობის კანდიდატი მურმან დუმბაძე, (რომელიც, რეკლამის ავტორების თქმით,
ამბობს, რომ ბოდიში უნდა მოვუხადოთ ასლან აბაშიძეს) და „ქართული ოცნების“ წევრები
აჭარიდან, რომლებიც შემდეგი ეპიტეთებით არიან მოხსენიებული: „ასლანის პროკურორი“-
დავით ანანიძე, „ასლანის პოლიციის უფროსი“ - ზია საგინაძე, „ასლანის მოადგილე“ - შოთა
ზოიძე, „ასლანის გარემოს დაცვის მინისტრი“ - ანზორ თხილაიშვილი. რეკლამის ავტორები
თვლიან, რომ ეს არის დაბრუნება ასლანის დროის აჭარაში. „არ გარისკოთ!“ - აფრთხილებენ
ისინი ამომრჩეველს.

რეკლამაში „ნეტა რატომ?“ საუბარია ბიძინა ივანიშვილის დადებით დამოკიდებულებაზე
რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმერ პუტინის მიმართ.

სამოქალაქო სიმტკიცის პოზიციაა გამოხატული რეკლამაში „არ იყიდება!“, რომელშიც
სხვადასხვა ადამიანები აცხადებენ:  „სიყვარული არ იყიდება!“, „სამშობლო არ იყიდება!“,
„შვილების მომავალი არ იყიდება!“, ასევე - „ჩვენი ხმა არ იყიდება!“ რგოლი მთავრდება
გაფრთხილებით, რომ საარჩევნოდ ხმების მისაღებად მოქალაქეების მოსყიდვა დანაშაულია
და ისჯება კანონით. რეკლამიდან არ ჩანს, თუ ვინ არის მისი ავტორი.

ყველაზე დიდი დრო დაეთმო შემდეგ სუბიექტებს:

http://www.electionsportal.ge/ge/


სუბიექტების გაშუქების ტონი:



სუბიექტების გაშუქების ტიპი:



„მაესტრო“

მედიამონიტორი - შორენა ლათათია

მედიამონიტორინგის ამ პერიოდში მაესტროს ეთერის პრაიმ ტაიმის სარეკლამო
ჭრებში რეკლამების საერთო ხანგრძლივობა შეადგენდა 36849 წმ. (დაახლოებით 614 წუთი).
აქედან მედიამონიტორინგის თემას - არჩევნებს,  16473 წმ. დაეთმო. (დაახლოებით 276
წუთი).



„შეძლებული ოჯახი სოფლად და ქალაქად“ - ასეთი იყო „ახალი მემარჯვენეების“ სარეკლამო
ვიდეორგოლების მთავარი მესიჯი მედიამონიტორინგის ამ პერიოდის განმავლობაში.

„შეძლებული ოჯახი ნიშნავს დასაქმებულ და ღირსეული შემოსავლის მქონე ოჯახს, რომლის
შემოსავალი თვეში 1 000 ლარია, ოჯახის თითოეული წევრისთვის გარანტირებულ
სამედიცინო მომსახურებას დაზღვევისა თუ სახელმწიფო პროგრამების მეშვეობით,
ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობას, პენსიას ხანდაზმული წევრებისათის,
რომელიც ოჯახის ღირსეულ ცხოვრებას უზრუნველყოფს“, - ნათქვამია რეკლამებში.

„ნაციონალური მოძრაობის“ ყველაზე ხშირად გასული პოლიტიკური რეკლამა გახლდათ -
„დასაქმება/მეტის სარგებელი ხალხს“. პარტია ამომრჩეველს უმუშევრობის დაძლევას
დასაქმების სახელმწიფო სამინისტროს შექმნით ჰპირდება: „საქართველოში ბევრ ოჯახს
უჭირს, ჯერაც მაღალია უმუშევრობა და ჯერაც ბევრისთვის დიდი პრობლემაა სტაბილური
სამუშაო ადგილის მოძიება. ახლა დადგა დრო, ჩვენი ქვეყნის პროგრესით სარგებელი ნახოს
ყველა ოჯახმა! საქართველოს მთავრობამ შექმნა ახალი, დასაქმების სამინისტრო, რომელიც



თითოეულ უმუშევარს აღრიცხავს. ისინი ისეთივე შეღავათებით ისარგებლებენ, როგორიცაა
ათასლარიანი ვაუჩერი პროფესიული გადამზადებისთვის“, - ნათქვამია ვიდეო რგოლში.

გლდანის N8 საპყრობილეში პატიმრების წამების კადრების გავრცელებას სარეკლამო
რგოლით „საქართველოს ქრისტიან-დემოკრატიული“ პარტია გამოეხმაურა. რეკლამა იწყება
ამონარიდით პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ვეფხვაძის გამოსვლიდან, სადაც ის
პარლამენტის წევრებს სახალხო დამცველის ანგარიშზე მიუთითებს და სასჯელაღსრულების
მინისტრის პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე საუბრობს. „ადამიანების გაშიშვლება, ცემა,
სიკვდილიანობის კატასტროფული ზრდა... ის ადამიანები, რომლებიც ამას სჩადიან, არიან
დაუსჯელობის სინდრომით გამსჭვალულები“, - გრძელდება რეკლამა გიორგი ახვლედიანის
გამოსვლით, რის შემდეგაც პარტიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მთავრობა პოლიტიკურად
და მორალურად გაკოტრებულია. ვიდეო სრულდება ინგა გრიგოლიას მონოლოგით: „ასეთ
დროს პროტესტის გრძნობა მახრჩობს ხოლმე და ვხვდები, რომ მზად ვარ, შიშველი ხელებით
შევებრძოლო ამ უსამართლობაას. დაუშვებელის ქვეყნის მართვა ასეთი მეთდებით! ეს უნდა
დამთავრდეს!“

მონიტორინგის ამ პერიოდში მაესტროს ეთერში პირველად გამოჩნდა მოძრაობა
„სამართლიანი საქართველოსთვის“ რეკლამა.2

2 http://www.youtube.com/watch?v=3xiNn6RSSRs&feature=player_embedded



მონიტორინგის ამ პერიოდში, მაესტროს ეთერში გამოჩნდა არასამთავრობო ორგანიზაცია
„მომავალი დღე“-ს მიერ მომზადებული რეკლამა მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ.

„სამწუხარო რეალობა“ - ასე ჰქვია ერთ-ერთ ვიდეორგოლს, რომელიც იწყება ამონარიდით
სააკაშვილის საჯარო გამოსვლიდან. „რუსეთს არ სურს მეგობრები, მას სურს ვასალები“, -
ამბობს სააკაშვილი და ამის შემდეგ ხდება იმ რუსული კომპანიების ჩამოთვლა, რომლებსაც
მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს სხვადასხვა სტრატეგიული ობიექტები
მიეყიდათ: „ენგურჰესი, ჟინვალჰესი, ხრამი1, ხრამი2, ხრამი 3, ხრამი 4, ხრამი 5, რუსული
კომპანია რაოესი“. ამის შემდეგ იწყება იმ კომპანიების ჩამოთვლა, რომელიც მესაკუთრეებიც
რუსი ინვესტორები გახდნენ. სია საკმაოდ ვრცელია, რეკლამის ბოლოს კი ჩნდება წარწერა:
“ეს კომპანიები გადაეცა სახელმწიფოს, რომელსაც ოკუპირებული აქცს საქართველოს
ტერიტორიის 20%“ . სწორედ, ეს რეკლამები გახლდა ძირითადი განმსაზღვრელი იმისა, რომ
ქვემოთმოყვანილ ცხრილში პრეზიდენტი 76% ნეგატიურადაა გაშუქებული.

მონიტორინგის განმავლობაში, გაგრძელდა ბიძინა ივანიშვილის ანტირეკლამის გაშუქებაც,
რომელის შინაარსზეც დეტალურად წინა ანგარიშებში ვისაუბრეთ.3

3 http://humanrights.ge/admin/editor/uploads/pdf/3-9%20sektemberi%20saerto.pdf

http://www.youtube.com/watch


„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ კვლავ განაგრძობს საკუთარი საარჩევნო დაპირებებისა
და პიარ-კამპანიის მე-3 პირის მეშვეობით გადმოცემას. მმართველი პარტია თავის
პოლიტიკურ რეკლამებში არ იყენებს საკუთარი ლიდერების საჯარო გამოსვლებსა თუ
მიმართვებს, როგორც ეს მაგალითად ოპოზიციური პარტიის რეკლამებში ხდება.

http://humanrights.ge/admin/editor/uploads/pdf/3-9%20sektemberi%20saerto.pdf




TV9
მედიამონიტორი - ნინო გელაშვილი, გიორგი ჯანელიძე

ტელეკომპანია TV9 არ გამოირჩევა რეკლამების მრავალფეროვნებით. საანგარიშო პერიოდში
მე-9 არხის ეთერში რეკლამას დაახლოებით 41 988 წამი (დაახლოებით 700 წუთი) ეკავა. ამ
დროის უდიდესი ნაწილი საარჩევნო თემატიკისაა.

საანგარიშო პერიოდში არხზე გადიოდა მედიამონიტორინგისათვის რელევანტური
პოლიტიკური, სოციალური და მცირე რაოდენობით კომერციული რეკლამები. სარეკლამო
ბადეში სამი პოლიტიკური სუბიექტის: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, კოალიცია
„ქართული ოცნებისა“ და ქრისტიან–დემოკრატიული მოძრაობის კლიპები გადის.







ცენტრალური საარჩევნო კომისიის რგოლებთან ერთად, რომლებიც მაყურებელს
ურთიერთპატივისცემისაკენ მოუწოდებენ, ეთერში ქალი პოლიტიკოსების საჭიროების
შესახებ ორი რგოლი გადის. რგოლები, სავარაუდოდ, სოციალურია. აღნიშნული რეკლამები
სავარაუდოდ სოციალური რეკლამის კატეგორიას მიეკუთვნება, რადგანაც საზოგადოებრივი
სიკეთის ხელშეწყობისაკენ არის მიმართული. რეკლამაში ჩვენთვის საყურადღებო
სუბიექტები საერთაშორისო ორგანიზაციებია.

სავარაუდოდ, სოციალური სტატუსით გადის ფონდ „მოქალაქის“ სარეკლამო რგოლი,
რომელიც მაყურებელს საპყრობილეებში მყოფი პირების ოჯახების დახმარებისკენ
მოუწოდებს. აღნიშნული რეკლამა სავარაუდოდ სოციალური რეკლამის კატეგორიას
მიეკუთვნება, რადგანაც საქველმოქმედო მიზნებს შეიცავს, რაც სოციალური რეკლამის ერთ-
ერთი კრიტერიუმია.

სარეკლამო დროის დიდი ნაწილი საარჩევნო პორტალ electionsportal.ge–ს უკავია. ასევე,
საანგარიშო პერიოდში, რამდენჯერმე გავიდა partiebi.ge–ს რგოლი. რგოლებში ჩვენთვის
საყურადღებო სუბიექტები საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო
ორგანიზაციებია.



22 და 23 სექტემბერს რეკლამის დროის დიდი ნაწილი დაიკავა რგოლების ციკლმა საერთო
სათაურით „დაიცავი შენი არჩევანი!“ ვიდეობი მოსახლეობას კენჭისყრის დღის
პროცედურებს ახსენებს და ხმის მიცემის ფარულობაში არწმუნებს.



ამ ანგარიშის შექმნა შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით „ამერიკის შეერთებული
შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს“, USAID-ის მეშვეობით. გამოთქმული
შეხედულებები ეკუთვნის მხოლოდ ადამიანის უფლებათა ცენტრს და შესაძლოა, არ გამოხატავდეს
საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES), USAID-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების
მთავრობის შეხედულებებს.


