ადამიანის უფლებათა ცენტრი

საპარლამენტო არჩევნების გაშუქების მედიამონიტორინგი
13-26 აგვისტოს 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 13-დან 26 აგვისტომდე პერიოდს. მოცემულ პერიოდში,
მედიამონიტორინგის წინა პერიოდებისგან განსხვავებით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში
შემცირდა სამთავრობო უწყებების მიღწევების ან მათი მომსახურების ამსახველი სარეკლამო
რგოლების რაოდენობა.
2012 წლის 17 აგვისტოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ იმ საარჩევნო სუბიექტების
ჩამონათვალი გამოაქვეყნა, რომლებსაც მაუწყებელთა ეთერში უფასო პოლიტიკური რეკლამის
განთავსების უფლება ეძლევათ. ამ ჩამონათვალში ოთხი კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი შევიდა:
„შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მეტი სარგებელი ხალხს“ „გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება“ და „ბიძინა
ივანიშვილი - ქართული ოცნება“.
„საარჩევნო კოდექსის“ 51-ე მუხლის თანახმად, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან თითოეულ
კვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტს არადისკიმინაციულად გამოუყონ საეთერო დრო. აღსანიშნავია,
რომ მედიამონიტორინგის აღნიშნულ პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებლის, „მაესტროს,“
„რუსთავი 2-ისა“ და „იმედის“ ეთერში ყველა კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის უფასო და
ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა გავიდა. საზოგადოებრივ მაუწყებელზე დომინირებს ნაციონალური
მოძრაობის, ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიისა და ლეიბორისტების რეკლამები, „რუსთავი 2-სა“ და
„იმედზე“ კი - ნაციონალური მოძრაობისა და „ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ მიმართული
რეკლამები. აღსანიშნავია, რომ ქართული ოცნების წინააღმდეგ მიმართული რეკლამები არ გადის
საზოგადოებრივ მაუწყებელზე.
რაც, შეეხება „კავკასიასა“ და TV9-ს, აღნიშნული ტელეკომპანიების ეთერში არ
დაფიქსირებულა ლეიბორისტების პოლიტიკური რეკლამა, რის მიზეზსაც ის წარმოადგენს, რომ
პარტიამ თავად თქვა უარი მათ ეთერში უფასო პოლიტიკური რეკლამის განთავსებაზე.
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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 ამ პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრაიმ ტაიმის სარეკლამო
ჭრებში ჩვენს მიერ დამონიტორინგებული რეკლამების საერთო ხანგრძლივობა იყო 37 512 წმ
(დაახლოებით 625 წუთი). აქედან ჩვენთვის საინტერესო რეკლამებს, სადაც საარჩევნო სუბიექტები ან
სამთავრობო უწყებები ფიგურირებდნენ, საერთო ჯამში 13302 წმ. (დაახლ. 222 წთ) დაეთმო.
ამ პერიოდისთვის საზოგადოებრივი მაუწყებელი სრულყოფილად გადაერთო წინასაარჩევნო
რეჟიმში და პოლიტიკური სუბიექტების პოლიტიკური რეკლამებისთვის გამოყო საეთერო დრო.
თავდაპირველად (13 აგვისტოს) საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მმართველი პარტიის - ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური რეკლამები გამოჩნდა, მას 16 აგვისტოდან მოჰყვა - ქრისტიანდემოკრატიული მოძრაობის, 22 აგვისტოდან - ლეიბორისტული პარტიის, 23 აგვისტოდან კი კოალიცია „ქართული ოცნების“ რეკლამები. საბოლოო ჯამში, მედიამონიტორინგის ამ პერიოდის
ბოლო დღეებში საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ყველა კვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტს დაუთმო
საეთერო დრო უფასო და ფასიანი პოლიტიკური რეკლამებისათვის.
როგორც აღვნიშნეთ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სარეკლამო რგოლი ეთერში 13
აგვისტოდანვე გავიდა, ხოლო ქდმ-მ, ლეიბორისტებმა და „ქართულმა ოცნებამ“ მომდევნო დღეებში
განათავსეს. ამ მიზეზით, მონიტორინგის ამ პერიოდში ყველაზე ხშირად საზოგადოებრივ
მაუწყებელზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეკლამები გავიდა (იხ. გრაფიკი).
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ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე სამი სახის სარეკლამო
რგოლი განათავსა, ქრისტიან-დემოკრატიულმა პარტიამ და კოალიცია „ქართულმა ოცნებამ“ - ორორი, ლეიბორისტულმა პარტიამ კი - ერთი. ამიტომაც, ყველაზე ხშირად გასული რეკლამების
გრაფიკში, ყველაზე ადრე განთავსებული ნაციონალური მოძრაობის ორი რეკლამის შემდეგ მოდის
ლეიბორისტული პარტიის ერთი სარეკლამო რგოლი, რომელმაც ქდმ-ს ორი სარეკლამო რგოლის წინ
დაიკავა ადგილი. მათ მოსდევს მონიტორინგის ბოლო დღეებში განთავსებული რეკლამები „ნაციონალური მოძრაობის“ რეკლამა 1000-ლარიანი ვაუჩერის შესახებ და „ქართული ოცნების“
რეკლამა სოფლის მეურნეობის განვითარების შესახებ (ეს ვიდეორგოლი არის ორი ვერსია: ვრცელი 60-წამიანი და მოკლე - 30-წამიანი). საინტერესოა, რომ ორივე ეს კლიპი ეთერში გადის 23 აგვისტოდან
და როგორც გრაფიკიდან ჩანს, ამ დღიდან მოყოლებული 30 აგვისტომდე ორივე თანაბარი სიხშირით
გავიდა.
საინტერესოა იმ რეკლამების გრაფიკი, რომლებსაც საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ყველაზე
ხანგრძლივი დრო დაეთმო. როგორც აღვნიშნეთ, ნაციონალურმა მოძრაობამ ეთერში სამი სახის 30წამიანი კლიპი განათავსა. აქედან კლიპი საყოველთაო ჯანდაცვის შესახებ 23 აგვისტოდან ჩაანაცვლა
კლიპმა 1000-ლარიან ვაუჩერზე. ამიტომ ყველაზე ხანგრძლივი დრო დაეთმო „ნაციონალური
მოძრაობის“ მხოლოდ ერთ-ერთ კლიპს - სოფლის გაძლიერების შესახებ. როგორც ჩვენი გრაფიკიდან
ჩანს, ამ კლიპს მოსდევს ქდმ-ს და ლეიბორისტების ერთწუთიანი სარეკლამო რგოლები (იხ გრაფიკი).
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მედიამონიტორინგის წინა პერიოდებისგან განსხვავებით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის
ეთერში კიდევ უფრო შემცირდა სამთავრობო უწყებების მიღწევების ან მათი მომსახურების ამსახველი
სარეკლამო რგოლების რაოდენობა. აღსანიშნავია, რომ მედიამონიტორინგის პირველ საანგარიშო
ეტაპზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში სოციალური რეკლამების სტატუსით გასული ფარული
პოლიტიკური რეკლამის ნიშნების მქონე შემდეგი რეკლამები - „დამზადებულია საქართველოში,“ და
და „უფასო ინტერნეტი თბილისის მერიისგან“1, მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში საზოგადოებრივი
მაუწყებლის ეთერში არ დაფიქსირებულა. ზოგადად, ამ პერიოდში ჩვენთვის რელევანტური
რეკლამებიდან ყველაზე დიდი დრო პოლიტიკურმა რეკლამებმა დაიკავა (78%). სოციალურმა და
სავარაუდოდ სოციალურმა რეკლამებმა კი მხოლოდ 20% (იხ. გრაფიკი).
როგორც წინა ანგარიშებში ვწერდით, სოციალური რეკლამებს შესაბამისი წარწერა არა აქვს.
ამიტომ, გრაფიკზე ასახული „სავარაუდოდ სოციალური რეკლამები“ ის რეკლამებია, რომლებიც
მონიტორინგის ბოლო დღეებში გავიდა და რომელთა შესახებ საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან
ჯერჯერობით პასუხი არ მიგვიღია. აქვე აღვნიშნავთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელმა უკვე
ორჯერ მოგვაწოდა საჯარო ინფორმაცია მის ეთერში გასული სოაციალური რეკლამების შესახებ,
რისთვისაც მას დიდ მადლობას ვუხდით.
საინტერესოა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ უკანასკნელად მოწოდებულ
სოციალური რეკლამების სიაში, რომელიც 2 ივლისიდან 14 აგვისტომდე გასულ რეკლამებს მოიცავს,
არ აღმოჩნდა თბილისის რეაბილიტაციის თემაზე მომზადებული კლიპი - „მე მიყვარს თბილისი“2. ამ
კლიპის შესახებ ჩვენ ვრცლად წინა ანგარიშებში ვწერდით და აღვნიშნავდით, რომ ისიც შეიცავდა
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აღნიშნული რეკლამების ვრცელი მიმოხილვა იხ. მედიამონიტორინგის პირველ შუალედურ

ანგარიშში: http://humanrights.ge/admin/editor/uploads/pdf/Georgian-1.pdf
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http://www.youtube.com/watch?v=ZnRPNA2gA_U
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ფარული პოლიტიკური რეკლამის ნიშნებს „ნაციონალური მოძრაობის“ სასარგებლოდ. ამავე დროს,
„მე მიყვარს თბილისი“ იყო სოციალური რეკლამების თავდაპირველ სიაში, რომელიც
საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მონიტორინგის პირველ ეტაპზე მოგვაწოდა და მოიცავდა 18
ივნისიდან 2 ივლისამდე პერიოდს. მანამდე ამ კლიპის შესახებ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ასევე
ინფორმაცია მიაწოდა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“3 და დაადასტურა, რომ მას
ჰქონდა სოციალური რეკლამის სტატუსი. მედიამონიტორინგის ამ ეტაპისთვის ადამიანის უფლებათა
ცენტრი არკვევს, აღნიშნულ რეკლამას შეეცვალა თუ არა სტატუსი, რაზეც საჯარო ინფორმაციას
ველით საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან. ასევე გვაინტერესებს, რა სტატუსი აქვს ანალოგიური ტიპის
რეკლამებს, რაზეც წინა ანგარიშებში ვამახვილებდით ყურადღებას: „ანაკლია გულითადად გელით“4,
„რაჭა ჩემი სიყვარული“5, „მე მიყვარს სვანეთი“6, რომლებიც მედიამონიტორინგის ბოლო პერიოდში
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში რამდენჯერმე გავიდა, თუმცა, ბევრად უფრო ნაკლები
სიხშირით, ვიდრე პირველ პერიოდებში. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ მოწოდებულ
სოციალური რეკლამების ჩამონათვალში ეს კლიპები არ ფიგურირებს. მედიამონიტორინგის ბოლო
პერიოდში ამ რეკლამებმა ჩვენთვის რელევანტური რეკლამების მხოლოდ 1% დაიკავა. ეს რეკლამები
ცალკე გამოვყავით „უცნობი სტატუსის რეკლამის“ სახელწოდებით (იხ. გრაფიკი).
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http://transparency.ge/sites/default/files/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83
%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98_%E1%8
3%9B%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%
83%A1_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98.pdf
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http://www.youtube.com/watch?v=yK5ZXzZrQws
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http://www.youtube.com/watch?v=IqsbLcXSabs

6

http://www.youtube.com/watch?v=TbX3XMjtcuY
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როგორც გრაფიკზე ხედავთ, მონიტორინგის ამ პერიოდისთვის სოციალური და სავარაუდოდ
სოციალური რეკლამებმა ჩვენთვის რელევანტური რეკლამების მხოლოდ 20% დაიკავა, რის გამოც
ყველაზე ხშირად გასული რეკლამების გრაფიკში ვერც ერთი ასეთი ტიპის რეკლამა ვერ მოხვდა.
სოციალური რეკლამის სტატუსით გადიოდა ცესკოს საქმიანობის ამსახველი სარეკლამო რგოლი
„ავსახავთ

რეალობას“7

,

ევროპის

საბჭოსა

და

ნიდერლანდების

სამეფოს

საელჩოს

მიერ

დაფინანსებული სარეკლამო რგოლები - „ერთად დავიცვათ საარჩევნო კამპანიის წარმოების წესები“,
კლიპები ადამიანის უფლებათა ცენტრისა8 და „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“
ცხელი ხაზების შესახებ. ასევე კოალიცია „დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის“ მიერ მომზადებული
სარეკლამო რგოლი „შშმ პირთა საყურადღებოდ“. ყველა აღნიშნული კლიპი უშუალოდ არჩევნების
თემაზეა მომზადებული და მიზნად ისახავს საზოგადოების ინფორმირებას წინასაარჩევნო წესებისა
და მათი დაცვის შესახებ, ასევე დარღვევების პრევენციას.
ჩვენთის რელევანტურ სოციალურ და სავარაუდოდ სოციალურ რეკლამებს შორის ასევე მოხვდა
კლიპები სხვადასხვა ფესტივალების შესახებ, რომლებიც ადგილობრივი თვითმმართველობებისა თუ
სამხარეო ადმინისტრაციების დაფინანსებით ჩატარდა. მონიტორინგის ამ პერიოდში საზოგადოებრივ
მაუწყებელზე რამდენიმე ასეთი რეკლამა გავიდა და დაანონსდა: ლიანა ისაკაძისა და ბათუმის მერიის
მიერ ორგანიზებული ფესტივალი „ღამის სერენადები“, დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და მცხეთამთიანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის მიერ დაფინანსებული „ვაჟაობა“ ჩარგალში, აჭარის ა/რ-ის
კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული ბათუმის ზაფხულის
საერთაშორისო ფესტივალი, ასევე - ფესტივალი „მოგზაური ნოტები“, რომლის ორგანიზატორი
გახლდათ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო. შესაბამისად, ამ სარეკლამო რგოლების
სუბიექტებად აღნიშნული სამთავრობი უწყებები დაფიქსირდნენ, თუმცა - ისეთნაირად, რომ
კონკრეტულად ამ სოციალურ და სავარაუდოდ სოციალურ რეკლამებში არ ჩანდა ფარული
პოლიტიკური რეკლამის ნიშნები.
ჩვენთვის რელევანტური რეკლამების სუბიექტებს სულ დაეთმო 10618 წმ. (177 წთ.) მათ შორის
ყველაზე მეტი დრო დაეთმო სუბიექტებს: ქდმ, ნაციონალური მოძრაობა, ლეიბორისტული პარტია,
ამომრჩეველი, კოალიცია „ქართული ოცნება“, პრეზიდენტი, ცესკო (იხ. გრაფიკი).
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http://www.facebook.com/video/video.php?v=10151047013912670

8

http://www.hridc.tv/index.php?a=view&id=705&lang=geo
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სუბიექტები ძირითადად დადებითი ტონით გაშუქდა, მთლიანად ნეიტრალური ტონით
გაშუქდა ამომრჩეველი, ხოლო ნაწილობრივ - კოალიცია „ქართული ოცნება, ცესკო და ქდმ.
პრეზიდენტი არის ერთადერთი სუბიექტი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, რომელიც ჩვენთვის
რელევანტური რეკლამებიდან დიდწილად (72%) უარყოფითი ტონით გაშუქდა იხ. გრაფიკი.
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პრეზიდენტის უარყოფითი ტონით გაშუქება უკავშირდება ლეიბორისტული პარტიის
პოლიტიკურ სარეკლამო კლიპს, სადაც პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კადრში ჩანს 13 წმ-ს
განმავლობაში. ეს არის 2003 წელს ვარდების რევოლუციის დღეებში, მიტინგზე გადაღებული კადრი.
ამ დროს კლიპში ისმის მძიმე მუსიკა, ხოლო პრეზიდენტის მიტინგზე ყოფნის ამსახველი კადრების
პარალელურად, ეკრანის მეორე მხარეს, მაყურებელი ხედავს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერის,
შალვა ნათელაშვილის 2003 წლის გამოსვლის ჩანაწერს, სადაც იგი ამბობს: „ქვეყანაში მყარდება შავი
ანტიეროვნული ტირანია, რომლის მიზანია, მოსპოს ქართული სახელმწიფო, დაარიგოს
ტერიტორიები სხვადასხვა სახელმწიფოებზე, მოახდინოს ქვეყნის დაყოფა ჯუჯა სამთავროებად და
ერთი კლანის ხელში გადაიყვანოს ეროვნული ეკონომიკა...“ ამ მომენტში ძველი კადრები წყდება და
შალვა ნათელაშვილი გამოსვლას უკვე 2012 წლის მიმართვით აგრძელებს: „ისტორია შეცდომას აღარ
გვაპატიებს, ერთხელ მაინც გვანდეთ ქვეყანა და ჩვენ გადაგარჩენთ. მდიდარს წავართმევთ, ღარიბს
დავუბრუნებთ! სამშობლოს აღვადგენთ. მთავარია, არ გაიყიდოთ და არ შეშინდეთ. ღმერთი არს
ჩვენთან! ვიწყებთ!“ ამ დროს ნაჩვენებია საარჩევნო ბიულეტენი, სადაც „ამომრჩევლის ხელი“
უარყოფის ნიშნად ხაზს უსვამს არჩევნებში მონაწილე ყველა სუბიექტს და წრით ხაზავს, ანუ „ხმას
აძლევს“ ლეიბორისტულ პარტიას.
სუბიექტები უმეტესწილად ირიბად გაშუქდა, ანუ ისინი სარეკლამო კლიპებში ან კადრში
ჩანდნენ, ან მათ შესახებ იყო საუბარი. ყველაზე მეტად პირდაპირ (გაშუქების ტიპი პირდაპირია მაშინ,
როცა ეთერში თავად სუბიექტი საუბრობს) გაშუქდა ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა, რაც
უკავშირდება ქდმ-ს ორ სარეკლამო კლიპს: 1) ქდმ - ერთიანი საქართველო ყველა თაობისთვის და 2)
ქდმ - სამართლიანი ტარიფები ხალხს. ორივე კლიპი 60-წამიანია და მათში ნაჩვენებია ქდმ-ს
ლიდერის, გიორგი თარგამაძის გამოსვლები ამომრჩეველთა წინაშე, სადაც იგი თითქმის მთელი
კლიპის განმავლობაში საუბრობს სოციალურ თანასწორობაზე, საქართველოს ერთიანობაზე,
სამართლიან ტარიფებზე და ენერგეტიკაზე. მაგალითად, სამართლიანი ტარიფების შესახებ
გადაღებულ კლიპში ქდმ-ს ლიდერი ამბობს: „საქართველოს მოსახლეობის, გაღატაკებული ოჯახების
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სოციალური მდგომარეობის გამოსასწორებლად, ჩვენი ქვეყნის ერთ ადგილზე გაყინული და
გაჩერებული ეკონომიკური ძრავის ასამუშავებლად, ერთადერთი, ყველაზე სწორი და მოკლე გზა არის
სამართლიანი ტარიფების დაწესება საქართველოში. ამიტომ, ნუ დარჩებით სახლში! დაუკავშირდით
თქვენს ნათესავებს! მიაკითხეთ თქვენს ახლობლებს! გამოიყენეთ ინტერნეტი! მიდით ყველა სახლში,
სადაც ჩვენებურები გეგულებათ! ამ არჩევნებში ათიანის შემოხაზვა 1 ოქტომბერს, ეს ყველამ უნდა
იცოდეს, ავტომატურად ნიშნავს ჩვენს ქვეყანაში სამართლიანი ტარიფების დამკვიდრებას და
ქართული ენერგეტიკის ქართველი ხალხის სამსახურში ჩაყენებას! ჩვენს ერთად დგომას, ჩვენს ერთად
ბრძოლას გაუმარ-ჯოს!“ გამოსვლის დასასრულს ეკრანზე ჩნდება წარწერა: „სამართლიანი ტარიფები
ხალხს - ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა“.

პირდაპირი ტონით ასევე გაშუქდა კიდევ ორი სუბიექტი - ლეიბორისტული პარტია და
კოალიცია „ქართული ოცნება“. ეს საარჩევნო სუბიექტებიც, ქდმ-ს მსგავსად, სარეკლამო კლიპებში
იყენებენ თავიანთი ლიდერების გამოსვლებს. ლეიბორისტული პარტიის კლიპზე უკვე ვისაუბრეთ.
რაც შეეხება კოალიცია „ქართულ ოცნებას“, უკვე ვთქვით, რომ მან საზოგადოებრივ მაუწყებელზე
განათავსა სოფლის მეურნეობის აღორძინების თაობაზე მომზადებული კლიპის ორი ვარიანტი ვრცელი და მოკლე. კლიპის მოკლე ვარიანტიდან ამოღებულია კოალიციის ლიდერის - ბიძინა
ივანიშვილის 7-წამიანი გამოსვლა, რომელიც გვხდება ვრცელ ვარიანტში. ბიძინა ივანიშვილის 8წამიანი გამოსვლა ასევე არის კლიპში, რომელიც წარმოადგენს რაჭა-ლეჩხუმში „ქართული ოცნების“
აქციის ანონსს. საინტერესოა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები თავიანთ
პოლიტიკურ რეკლამებში პირდაპირი ტიპის გაშუქებით არ გვხვდებიან.
ყველაზე ხშირად გასულ პოლიტიკურ რეკლამაში - „ძლიერი სოფელი - მეტი სარგებელი
ხალხს“ მმართველი პარტიის ლიდერები - პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და პრემიერი ვანო
მერაბიშვილი კადრში მხოლოდ 2 2 წამით ჩნდებიან. დანარჩენი დრო კლიპებში ეთმობა კადრებს
ნაციონალური მოძრაობის მიღწევების შესახებ. ხოლო ერთ-ერთ რეკლამაში - „ძლიერი სოფელი - მეტი
სარგებელი ხალხს“ პირდაპირი ტიპის გაშუქებით ვხვდებით ამომრჩეველს - გლეხს, რომელსაც ხელში
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ცელი უჭირავს და ამბობს: „თბილისი და ბათუმი ძალიან გალამაზდა, ახალი შენობები აშენდა, მაგრამ,
აქ სოფელში ძალიან ნელა მიდის ყველაფერი“. ამ ფრაზის შემდეგ ისმის სარეკლამო ტექსტი:
„ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ საქართველოს პროგრესი ყველა ოჯახმა უნდა იგრძნოს.
ამიტომ უნდა გავაძლიეროთ სოფელი, შევქმნათ ირიგაციის სისტემა, რომელიც 90 000 ჰა მიწას
მორწყავს. ქვეყნის მასშტაბით გავხსნათ მექანიზაცის ცენტრები, რომლებიც ქარჱთულ სოფელს
ტრაქტორებით, გლეხებს კი ახალი ცოდნით მოამარაგებს“. ამ ტექსტის შემდეგ კი ისმის იგივე გლეხის
(ამომრჩევლის) ხმა - „ნაციონალური მოძრაობა - იმიტომ, რომ ჩვენ აქაც ვიგრძნოთ პროგრესი!“
დასკვნის სახით აღვნიშნავთ, რომ 13-26 აგვისტოს პერიოდში საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა
ყველა კვალიფიციურ სუბიექტს მისცა საეთერო დრო თავ-თავიანთი პოლიტიკური რეკლამების
განსათავსებლად. თუმცა, ოპოზიციურმა სუბიექტებმა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე თავიანთი
კლიპები ნაციონალური მოძრაობის რეკლამების გასვლიდან რამდენიმე დღის შემდეგ განათავსეს.
ამის გამო ბალანსი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ დაირღვა. თუმცა, ისიც უნდა ითქვას,
რომ სუბიექტების გაშუქების კუთხით, როგორც ეს შესაბამისი გრაფიკიდანაც ჩანს, ბალანსი
ოპოზიციური პარტიის - ქდმ-ს სასარგებლოდ არის დარღვეული. ეს სუბიექტი თითქმის ორჯერ უფრო
უფრო მეტი ხანგრძლივობით გაშუქდა, ვიდრე მმართველი პარტია - ნაციონალური მოძრაობა.

„რუსთავი 2“
მედიამონიტორი - სალომე აჩბა
მონიტორინგის ამ პერიოდში ტელეკომპანია რუსთავი 2-ზე სარეკლამო ჭრების საერთო
ხანგრძლივობამ 72479 წმ (1208 წუთი). აქედან ჩენთვის რელევანტური რეკლამების ჯამური
ხანგრძლივობაა 14, 495წმ (241 წუთი). წინა პერიოდთან შედარებით, ეთერში ჩვენთვის რელევანტური
რეკლამები თითქმის გაორმაგდა.
15 აგვისტოდან ეთერში უფასო პოლიტიკური რეკლამებიც გადიოდა. უფასო პოლიტიკური
რეკლამის

ეთერში

ლეიბორისტული

განთავსების
პარტია,

უფლებით

„ქართული

ოთხი

ოცნება“,

კვალიფიციური
ნაციონალური

სუბიექტი

მოძრაობა

და

სარგებლობს:
ქრისტიან-

დემოკრატიული მოძრაობა (ქდმ). რუსთავი 2-ის ეთერში ოთხივე პარტიის უფასო პოლიტიკური
რეკლამა გადიოდა.
მონიტორინგის ამ პერიოდში, რუსთავი 2-ის ეთერში ყველაზე ხშირად ფასიანი პოლიტიკური
რეკლამები გავიდა.
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ეთერში ყველაზე ხშირად შემდეგი რეკლამები გავიდა:
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როგორც გრაფიკიდანაც ჩანს, ეთერში კვლავაც ხშირად გადიოდა „ქართული ოცნების“
საწინააღმდეგო რეკლამები. ერთ-ერთ ასეთ რეკლამაში (იხ. გრაფიკზე „რეკლ. ქართული ოცნების
წინააღმდეგ/არ გარისკო“)

საუბარია ამჟამად პატიმრობაში მყოფ თამაზ თამაზაშვილზე. რეკლამა

იწყება ტექსტით: „დღეს ჩვენი შვილები დაცულ გარემოში იზრდებიან“ და კადრში ჩანან ბავშვები,
რომლებიც პოლიციის შენობის ფონზე თამაშობენ.

„თუმცა არსებობენ ადამიანები, რომლებმაც

შესაძლოა, ჩვენი შვილების უსაფრთხოება რისკის ქვეშ დააყენონ“, - ასე გრძელდება რეკლამის ტექსტი.
შემდეგ კი კადრში „ქართული ოცნების“ ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ჩნდება, რომელიც ამბობს: „როცა
ჩვენ მოვალთ ხელისუფლებაში, თამაზ თამაზაშვილი დაიკავებს ერთ-ერთ მაღალ პოსტს შინაგან
საქმეთა სამინისტროში“. ამის შემდეგ რეკლამის ავტორები განმარტავენ, თუ ვინ არის თამაზ
თამაზაშვილი. ეთერში ისმის ასეთი ტექსტი: „კაცი, რომელიც იარაღისა და ასაფეთქებელი მასალის
შენახვისთვის იხდის სასჯელს

[თამაზ თამაზაშვილი]; რომელიც წლების მანძილზე კანონიერ

ქურდებთან იყო შეკრული; რომლის სახელსაც უკავშირდება პანკისის ხეობის გატაცებები და
ნარკოტრაფიკი. არის თუ არა თამაზაშვილი ის ადამიანი, რომელმაც ჩვენი უსაფრთხოება უნდა
დაიცვას?“ - ამის შემდეგ კადრში ჩნდება წარწერა: „ქართული ოცნება - არ გარისკო“ და ისმის ხმა „ჩვენ
ვერ გავრისკავთ“. რეკლამა ყოველთვის გადის წარწერით „ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა“.
მონიტორინგის პერიოდში ნაციონალური მოძრაობის ორი ახალი რეკლამაც შეგვხდა, ერთ
მათგანში იმ სახელმწიფო პროგრამაზეა საუბარი, რომლის ფარგლებშიც მოქალაქეებს 1000-ლარიანი
ვაუჩერი დაურიგდებათ, მეორე კი ასეთი შინაარსისაა: „ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ
საქართველოს პროგრესი ყველა მოქალაქემ უნდა იგრძნოს. ამიტომ უნდა გავაძლიეროთ სოფელი,
შევქმნათ ირიგაციის სისტემა, რომელიც 90 ათას ჰექტარ მიწას მორწყავს, ქვეყნის მასშტაბით გავხსნათ
მექანიზაციის ცენტრები, რომლებიც ქართულ სოფელს ტრაქტორებით, გლეხკაცს კი ახალი ცოდნით
მოამარაგებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - იმისთვის რომ იგრძნოთ პროგრესი“. ეს რეკლამები
გადიოდა როგორც ფასიანი, ისე უფასო რეკლამის სახით.
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ეთერში „ქართული ოცნების“ რეკლამებიც გადიოდა. ერთ-ერთ მათგანში ამბროლაურში
პარტიის წინასაარჩევნო შეკრება ანონსდებოდა, მეორეში კი საუბარი იყო, თუ როგორ ააღორძინებს
ქართულ სოფელს ეს პოლიტიკური პარტია, ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში. ეს რეკლამები
ეთერში გავიდა მინაწერით - „უფასო პოლიტიკური რეკლამა“.
გარდა

„ქართული

ოცნებისა“

და

ნაცმოძრაობის

რეკლამებისა,

ეთერში

ქდმ-ს

და

ლეიბორისტების უფასო რეკლამებიც გადიოდა.
რაც შეეხება რეკლამებში ყველაზე ხშირად გაშუქებულ სუბიექტებს, ესენი იყვნენ, „ქართული
ოცნება“ და ნაციონალური მოძრაობა:

სუბიექტები, ძირითადად, დადებითად გაშუქდა. უარყოფითად გაშუქდა ორი სუბიექტი.
უარყოფითად გაშუქებული სუბიექტებია: პრეზიდენტი და „ქართული ოცნება“. პრეზიდენტი
უარყოფითად ლეიბორისტული პარტიის უფასო პოლიტიკურ რეკლამაში გაშუქდა, სადაც პარტიის
ლიდერი შალვა ნათელაშვილი უარყოფით ტონში საუბრობს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე.
კერძოდ, ამბობს, რომ ის არ შეასრულებს არც ერთ დაპირებას და ა.შ. „ქართული ოცნება“ კი,
უარყოფითად იმ ანტირეკლამებში გაშუქდა, რომლებზეც დეტალურად ზემოთ ვისაუბრეთ. ამ
რეკლამების დამკვეთი ორგანიზაციაა „საქართველო არ იყიდება“.
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რაც შეეხება სოციალურ რეკლამებს, იმ რეკლამების საერთო, ჯამური რაოდენობა, რომელთაც
სოციალური რეკლამის ნიშნები აქვთ, 2449 წმ-ს შეადგენს.
მოგეხსენებათ, რეკლამას სოციალურის სტატუსს თავად ტელეარხი ანიჭებს. ჩვენ
ტელეკომპანია რუსთავი 2-სგან ოფიციალურად გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ
რომელ რეკლამას აქვს სოციალურის სტატუსი მინიჭებული, თუმცა, სამწუხაროდ, პასუხი ამ დრომდე
არ მიგვიღია. ამიტომ, მონიტორინგის ამ მონაკვეთში, დავაკვირდით იმ რეკლამებს, რომელთაც
სოციალური რეკლამის ნიშნები აქვთ.
სავარაუდოდ, სოციალური რეკლამის სტატუსი აქვს ცესკოს ორ რეკლამას, ერთი მათგანი
ცესკოს, როგორც პროფესიონალებით დაკომპლექტებული ორგანიზაციის რეკლამირებას ემსახურება
და მის მუშაობას შეეხება, მეორე კი - არჩევნების შესახებ ამომრჩევლის ინფორმირებას. აღნიშნული
რეკლამები სავარაუდოდ სოციალური რეკლამების კატეგორიას მივაკუთვნეთ, რადგანაც ისინი
გადმოგვცემენ საზოგადოებათვის საჭირო ინფორმაციას, რაც სოციალური რეკლამის შემადგენელი
კრიტერიუმია.
სოციალური რეკლამის ნიშნები აქვს იმ რეკლამასაც, რომელშიც საუბარია ჯანდაცვის
პოლისების გაცემის დაწყებაზე. რეკლამაში იკვეთება სუბიექტი - ჯანდაცვის სამინისტრო, რომლის
გაშუქების ტონი დადებითია.
აღსანიშნავია, რომ წინა საანგარიშო პერიოდებისგან განსხვავებით, მონიტორინგის ამ
მონაკვეთში გასულ გადაცემებში ფარული რეკლამის ნიშნები არ შეგვხვედრია.

„იმედი“
მედიამონიტორი - მანანა ვარდიაშვილი
13–26 აგვისტოს საანგარიშო პერიოდში „იმედის“ ეთერით გასულმა რეკლამების საეთერო დრომ
შეადგინა 72034 წამი (დაახლოებით 1200 წუთი), აქედან მონიტორინგისთვის საინტერესო რეკლამებს
დაეთმო 16 224 წამი (270 წუთი) ანუ 22,5%.
არსებული მონაცემების ანალიზის შედეგად ჩანს, რომ რეკლამების რაოდენობითა და დროის
მოცულობის თვალსაზრისით, ლიდერობს ნაციონალური მოძრაობის რეკლამები და ასევე „ქართული
ოცნების“ წინააღმდეგ მიმართული ანტირეკლამები.
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რეკლამების თემატიკა

4%

ფასიანი პოლიტიკური
რეკლამა

21%

42%
უფასო პოლიტიკური
რეკლამა

33%

კომერციული რეკლამა

სოციალური რეკლამა

რეკლამების უმეტესობა წარმოადგენს ან ნაციონალური მოძრაობის რეკლამას, ან რომელიმე
სამთავრობო სტრუქტურის რეკლამას (ცესკო, ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის
სამინისტრო, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინსიტრო, თბილისის მერია) ან „ქართული ოცნების“
ანტირეკლამას. სუბიექტი „ქართულ ოცნება“ 88 პროცენტით გაშუქებულია უარყოფითი ტონით.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიმართვის საფუძველზე ტელეკომპანია „იმედმა“
ინფორმაცია

მოგვაწოდა

ეთერში გასული სოციალური რეკლამების შესახებ. დოკუმენტის თანახმად, 18

ივნისიდან 22 აგვისტომდე პერიოდში სოციალური რეკლამების სტატუსი ჰქონდა მხოლოდ ორ
რეკლამას: „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო“ და „ერთად დავიცვათ წინასაარჩევნო
კამპანიის წარმოების წესები“.
უნდა

აღვნიშნოთ,

რომ

ეთერში

გადის

რეკლამები,

რომლებიც

ასოცირებულია

არსებულ

მთავრობასთან, რადგანაც წარმოაჩენს ხელისუფლების მიერ განხორციელებული რეფორმებისა თუ
ღონისძიებების არაპირდაპირ რეკლამას, მაგალითად „მე მიყვარს სვანეთი,“ „ანაკლია გულითადად
გელით“ , „რაჭა ჩემი სიყვარული“. აღნიშნული რეკლამები სავარაუდოდ კომერციული სტატუსის
მქონე რეკლამების კატეგორიას მივაკუთვნეთ, რადგანაც არ მიეკუთვნება სოციალური ან სხვა სახის
რეკლამას.
„მე მიყვარს სვანეთი“ 200 წამი ასახავს ერთი სიყვარულის ისტორიას სოფო ნიჟარაძის სიმღერის
ფონზე. თუმცა, კლიპში ჩანს განახლებული მესტიის ცენტრი და გამგეობის ახალი შენობა.
არსებული მთავრობის მიერ განახლებული ანაკლია წარმოდგენილია კლიპში „ანაკლია გულითადად
გელით,“ რომელშიც ნაჩვენებია ანაკლიაში განახლებული სხვადასხვა გასართობი ადგილები.
განახლებული რაჭა არის წარმოდგენილი კლიპში „რაჭა ჩემი სიყვარული“.
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საანგარიშო პერიოდში ასევე გამოჩნდა ლეიბორისტური პარტიის რეკლამა - „მდიდარს ვართმევ,
ღარიბს ვაძლევ“. „კლიპი წარმოადგებს ლეიბორისტური პარტიისა და მისი ლიდერის, შალვა
ნათელაშვილის რეკლამას, რომელიც ძირითადად საქართველოს მთავრობის ანტირეკლამაზეა
აგებული - „ესენი არც ერთ დაპირებას არ შეასრულებენ... ერთხელ მაინც გვენდეთ და ჩვენ
გადაგარჩენთ“...
ოპოზიციური სუბიექტებიდან ასევე წარმოდგენილია ქრისტიან–დემოკრატიული

პარტია და

„ქართული ოცნება“.
ქდმ–ს კლიპი წარმოადგენს პარტიისა და უშუალოდ მისი ლიდერის გიორგი თარგამაძის რეკლამას.
ლეიბორისტების რეკლამის მსგავსად კლიპი აგებულია ერთ პირზე, ამ შემთხვევაში
თარგამაძეზე. რეკლამა კონცენტრირებას ახდენს ერთ საკითხზე – კერძოდ

- გიორგი

მთავრობაში მოსვლის

შემთხვევაში, ქდმ მოსახლეობას ჰპირდება სამართლიანი ტარიფების დაწესებას.
რაც შეეხება „ქართულ ოცნებას“, რეკლამის მოკლე ვარიანტი აგებულია პარტიის, ხოლო ვრცელი
ვარიანტი, დამატებით, კოალიციის ლიდერის, ბიძინა ივანიშვილის რეკლამაზე. კლიპის მთავარი
მესიჯია წინაასაარჩევნო დაპირება – მთავრობაში მოსვლის შემდეგ „ქართული ოცნება“ მოსახლეობას
ჰპირდება 1 მილიარდი ლარის სოფლის მეურნეობაში დაბანდებას.
საგულისხმოა „ქართული ოცნების“ ანტირეკლამაც - „არ გარისკო“. კლიპში ნათქვამია, რომ ბიძინა
ივანიშვილი მთავრობაში მოსვლის შემთხვევაში შს მინისტრად დანიშნავს კრიმინალ თამაზ
თამაზაშვილს. კლიპი ამომრჩევლებს მოუწოდებს, არ გარისკონ საკუთარი ბავშვების უსაფრთხოება.
„ქართული ოცნების“ საწინააღმდეგოდ არის მიმართული კლიპი „უკან დაბრუნება“. კლიპში
ნათქვამია, რომ ბიძინა ივანიშვილი აპირებს საბჭოთა კავშირში დაბრუნებას, ასევე - მთავრობაში
სახელგატეხილი პირების მოყვანას.
ასევე აღსანიშნავია ნაციონალური მოძრაობის რეკლამა „ათასლარიანი ვაუჩერი“. კლიპი მოსახლეობას
1000-ლარიანი ვაუჩერის დარიგებას ჰპირდება. რეკლამაში ჩანს პრეზიდენტი და პრემიერი.
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„კავკასია“
მედიამონიტორი - ინგა ვარსიმაშვილი
მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში ტელეკომპანია „კავკასიის“ ეთერში მკვეთრად იმატა საარჩევნო
ფასიანი და უფასო რეკლამების რაოდენობამ. სარეკლამო დროის საერთო რაოდენობამ შეადგინა
15100 წამი (251,6 წუთი). აქედან ჩვენთვის რელევანტურმა რეკლამებმა - 7366 წამი (122,7 წუთი).
უფასო

წინასაარჩევნო

რეკლამის

განთავსების

უფლებით

სარგებლობენ

შემდეგი

საარჩევნო

სუბიექტები: ნაციონალური მოძრაობა, ქდმ, კოალიცია „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება“,
საქართველოს ლეიბორისტული პარტია.
ლეიბორისტულმა პარტიამ ბოიკოტი გამოუცხადა ტვ „კავკასიის“ ეთერს. ამიტომ აქ განთავსებულია
მხოლოდ დანარჩენი სამი კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის წინასაარჩევნო რეკლამები.
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ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას

სლოგანით „მეტი სარგებელი ხალხს“, განთავსებული აქვს სამი

სახის საარჩევნო რგოლი: 1)ძლიერი სოფელი, 2) ჯანდაცვა ყველას, 3)1000-ლარიანი ვაუჩერი.
ყველა ეს რგოლი წარმოადგენს ნაციონალური მოძრაობის მიერ უკვე გაკეთებულ და სამომავლოდ
გასაკეთებელი საქმეების ანონსებს. პირველ რგოლში ამომრჩეველი მამაკაცი საუბრობს, რომ თბილისი
და ბათუმი ძალიან გალამაზდა, მაგრამ სოფელს ჯერ კიდევ უჭირს. აქ მისი საუბარი წყდება და ამ
ამომრჩეველს
მომარაგებას

ჰპირდებიან
და

სხვა.

სოფლის
შემდეგ

მეურნეობის

რგოლებში

წინსვლას,

ამომრჩეველს

სასოფლო-სამეურნეო
ჰპირდებიან

ტექნიკით

დაზღვევას

ყველა

მოქალაქისათვის და 1000-ლარიან ვაუჩერს ყველა ოჯახისათვის 4 წლის განმავლობაში, რომელსაც
ოჯახი საჭიროებისამებრ გამოიყენებს.
მიხეილ

სააკაშვილი,

რეკლამებში ფიგურირებენ: საქართველოს პრეზიდენტი -

პრემიერ-მინისტრი

-

ივანე

მერაბიშვილი,

საქართველოს

მთავრობა,

ნაციონალური მოძრაობა, რიგითი ამომრჩეველი და სხვა. რეკლამების ტონი დადებითია.
ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა წარმოდგენილია ორი სარეკლამო რგოლით:
1) ერთიანი საქართველო ყველა თაობისათვის (შვილებს - განათლება, მშობლებს- დასაქმება,
პენსიონერებს - დაფასება). რეკლამის ძირითადი დრო უჭირავს მოძრაობის ლიდერის, გიორგი
თარგამაძის მიმართვას ამომრჩევლისადმი.“ „ჩვენ ოპტიმისტები ვართ“, „ჩვენ გავიმარჯვებთ
უიმედობასა და უპასუხისმგებლობაზე“, „ჩვენ ავაშენებთ ერთიან საქართველოს ყველა თაობისთვის“,
აღნიშნული სლოგანებით ოპტიმიზმით აღსავსე ლიდერი ამომრჩეველს პირობას აძლევს, რომ
შვილებს ექნებათ კარგი განათლება, მშობლებს - სამსახური, პენსიონერებს კი ღირსეული სიბერე.
რეკლამის ფონს წარმოადგენს ქდმ-ს ლიდერის დადებითი და თბილი შეხვედრები მოსახლეობასთან.
რეკლამას ასრულებს მოწოდება: „ღმერთმა დალოცოს საქართველო“ .

22

2) სამართლიანი ტარიფები ხალხს. მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გამოსასწორებლად და
ეკონომიკის ასაღორძინებლად ერთადერთ და სწორ გზად გიორგი თარგამაძეს სამართლიანი
ტარიფები მიაჩნია, ამისათვის იგი მოუწოდებს ყველა მხარდამჭერს, ყველა საშუალებით აღმოაჩინონ,
იპოვონ და დარაზმონ ქრისტიან-დემოკრატები და გაიმარჯვონ არჩევნებში, რათა ქართული
ენერგეტიკა ხალხის სამსახურში ჩააყენონ.
რეკლამების ტონი ძალიან დადებითია, ორივე რეკლამის სუბიექტია ქდმ-ს ლიდერი გიორგი
თარგამაძე. კლიპში ჩანს ქდმ-ს ატრიბუტიკა.
კოალიცია „ქართული ოცნების“ ორი სარეკლამო რგოლი - ანონსი რუსთავისა და რაჭა-ლეჩხუმის
აქციებზე - აქციაზე დასწრების მოწოდებას წარმოადგენს.
კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი რუსთავის მაცხოვრებლებს ჰპირდება გაჩერებული
ქარხნებისა და სხვა საწარმოების ამუშავებას, მეტალურგებისათვის გადაუხდელი ხელფასების
გადახდას, მრავალეროვანი რუსთავის აყვავებას, ისე, რომ ყველა ეროვნების წარმომადგენელმა თავი
დაცულად იგრძნოს.
რაჭა-ლეჩხუმის მოსახლეობას ბიძინა ივანიშვილი ჰპირდება სხვადასხვა სოციალური და ყოფითი
პრობლემების მოგვარებას, საავტომობილო გზის გაყვანას საჩხერიდან რაჭისკენ, რაც საგრძნობლად
გააადვილებს მგზავრობას და სხვა.
კავკასიის ეთერში გადის „ქართული ოცნების“ კიდევ ერთი რეკლამა სოფლის მეურნეობის
აღორძინების დაპირებით. ბიძინა ივანიშვილი, არჩევნებში გამარჯვების შემთვევაში სოფლის
მეურნეობას 1 მილიარდი ლარით დააფინანსებასა და სამეურნეო ტექნიკით, შხამ-ქიმიკატებით,
სათესლე მასალით უზრუნველყოფას ჰპირდება.

23

„კავკასიაზე“ გადის აგრეთვე ორგანიზაცია „საქართველო არ იყიდებას“ მიერ დამზადებული
„ქართული ოცნების“ საწინააღმდეგო რეკლამა სახელწოდებით „ქართული ოცნება - არ გარისკო.“ იგი
ფასიანი პოლიტიკური რეკლამაა, რომელშიც უარყოფითი ტონით მოიხსენიება „ქართული ოცნების“
წევრი, ამჟამად პატიმრობაში მყოფი თამაზ თამაზაშვილი. რეკლამის ავტორების თქმით, იგი
წარსულში კრიმინალებთან და ქურდულ სამყაროსთან კავშირში იმყოფებოდა და ამ დროს, მას ბიძინა
ივანიშვილი არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში, მაღალ პოსტს პირდება შინაგან საქმეთა
სამინისტროში.

„არ გარისკოთ!“ - მოუწოდებენ

ანტირეკლამის ავტორები საქართველოს

მოსახლეობას.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის რეკლამა მივაკუთვნეთ კომერციული რეკლამების კატეგორიას,
რადგან რეკლამას არა აქვს შესაბამისი მითითება წარწერის სახით და არ შედიოდა ტვ „კავკასიის“ მიერ
მოწოდებული სოციალური რეკლამების ნუსხაში.
„ჩვენ ავსახავთ რეალობას“ ასეთია ცესკოს რეკლამის სლოგანი. რეკლამაში გვეუბნებიან, თუ როგორ
გამჭვირვალედ, აწყობილი სქემითა და კანონის სრული დაცვით მუშაობს ცესკო, ასახავს რეალობას და
იცავს თითოეული ამომრჩევლის ინტერესებს.
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საარჩევნო პერიოდის დაწყების შემდეგ, კავკასიის პოლიტიკურ თოქ-შოუებში ხშირად მწვავე
დებატები იმართება განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანებს შორის.
საანგარიშო პერიოდის ამ ეტაპზე ფარული რეკლამის ნიშნები არ გამოკვეთილა.

„მაესტრო“
მედიამონიტორი - შორენა ლათათია
13 აგვისტოდან 26 აგვისტომდე ტელეკომპანია „მაესტროს“ ეთერში სარეკლამო ჭრების საერთო
რაოდენობამ 42544 (709 წუთი) შეადგინა, რომელთაგან არჩევნებს 7681 წამი (131 წუთი) შეეხებოდა.
მონიტორინგის წინა პერიოდებისაგან განსხვავებით, ამ პერიოდში არ გასულა გადაცემა „ღია კარის დღე“,
სადაც ცნობილი ადამიანების, მეტწილად - პოლიტიკოსების ერთი სამუშაო დღეა ასახული. კერძოდ,
„მაესტროს“ გადამღები ჯგუფი ერთ სამუშაო დღეს ატარებდა გადაცემის სტუმართან. გადაცემის
ფორმატიდან გამომდინარე, გაშუქების ტიპი იყო პირდაპირი და ის ყოველ შაბათს საღამოს გადიოდა.
მონიტორინგის წინა პერიოდებში „მაესტროს“ სარეკლამო ბადე, ძირითადად, „ქართული ოცნებისა“ და
„თავისუფალი საქართველოს“ რეკლამებს მოიცავდა. თუმცა აგვისტოდან ტელეკომპანიის ეთერში
გამოჩნდა ცესკოს, ნაციონალური მოძრაობის, ლეიბორისტებისა და სხვათა რეკლამები. იხ. გრაფიკი.

25

აღნიშნულ რეკლამებში, მედიამონიტორინგის სუბიექტთა შორის, ყველაზე მეტი დრო „ქართული
ოცნების“ ლიდერს, ბიძინა ივანიშვილს დაეთმო, მას მოსდევს ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის
ლიდერი - გიორგი თარგამაძე, ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი - შალვა ნათელაშვილი და
ნაციონალური მოძრაობა.
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„ქართული ოცნების“ რეკლამები, ძირითადად, მორიგი აქციის ანონსებს წარმოადგენს. მაგალითისათვის
იხილეთ რუსთავში 19 აგვისტოს დაგეგმილი აქციის რეკლამა9 .
ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის რეკლამა, რომელიც „მაესტროს ეთერში“ 21 აგვისტოდან გამოჩნდა,
იწყება პარტიის ლიდერის, გიორგი თარგამაძის მონოლოგით, რომელიც მოსახლეობის სიდუხჭირეზე
საუბრობს და მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გამოსასწორებლად, „ყველაზე სწორ და მოკლე
გზად“ სამართლიანი ტარიფების დაწესებას მიიჩნევს. რეკლამა მთავრდება სლოგანით: „სამართლიანი
ტარიფები ხალხს“.
ტელეკომპანიის ეთერში ლეიბორისტული პარტიის რეკლამა სექტემბრის თვის დასაწყისიდან გამოჩნდა.
რეკლამა შალვა ნათელაშვილის მონოლოგით იწყება: „ძვირფასო მეგობრებო, მოგმართავთ თქვენ და
მივმართავ სრულიად საქართველოს, ქვეყანაში მყარდება შავი, ანტიეროვნული ტირანია, რომლის მიზანია
მოსპოს ქართული ერის სახელმწიფო, დაარიგოს ტერიტორიები სხვადასხვა სახელმწიფოებზე, მოახდინოს
ქვეყნის დაყოფა ჯუჯა სამთავრობოებად და ერთი კლანის ხელში გადაიყვანოს ეროვნული ეკონომიკა.
ესენი არ შეასრულებენ არცერთ დაპირებას. ისტორია შეცდომას აღარ გვაპატიებს. ერთხელ მაინც გვანდეთ
ქვეყანა და ჩვენ გადაგარჩენთ. მდიდარს წავართმევთ, ღარიბს დავუბრუნებთ! სამშობლოს აღვადგენთ!
მთავარია, არ გაიყიდოთ და არ შეშინდეთ! ღმერთი არს ჩვენთან! ვიწყებთ!“- ამბობს ნათელაშვილი, შემდეგ
მუსიკის ფონზე იხაზება 38 ნომერი და მეორდება ფრაზა: „მდიდარს წავართმევთ ღარიბს დავუბრუნებთ!
ღმერთი არს ჩვენთან, ვიწყებთ!“
ნაციონალური მოძრაობის სახელით ტელეკომპანიის ეთერში ჯანდაცვასა და სოფლის მეურნეობასთან
დაკავშირებით ორი რეკლამა გადიოდა. „თბილისი და ბათუმი გალამაზდა, მაგრამ აქ სოფელში ძალიან
ნელა მიდის ყველაფერი“ - ამბობს ერთ-ერთ კლიპში გლეხი (ამომრჩეველი). რეკლამა შემდეგნაირად
გრძელდება: „ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ საქართველოს პროგრესი ყველა ოჯახმა უნდა
იგრძნოს, ამიტომ უნდა გავაძლიეროთ სოფელი, შევქმნათ ირიგაციის სისტემა, რომელი 90 000 ჰექტარ
მიწას მორწყავს, ქვეყნის მასშტაბით გავხსნათ მექანიზაციის ცენტრები, რომლებიც ქართულ სოფლებს
ტრაქტორებით, გლეხკაცს კი ახალი ცოდნით მოამარაგებს“. ბოლოს ისმის იგივე გლეხის ხმა:
„ნაციონალური

მოძრაობა, იმიტომ რომ ჩვენ აქაც ვიგრძნოთ პროგრესი“ და ჩნდება წარწერა:

„მეტი

სარგებელი ხალხს“.
„საქართველოში ბოლო წლებში 100-ზე მეტი საავადმყოფო აშენდა, მაგრამ ხარისხიანი სამედიცინო
მომსახურების საშუალება დღესაც ბევრ ოჯახს არა აქვს. სწორედ ამიტომ საქართველოს მთავრობა 2012
წლის პირველი სექტემბრიდან ყველა პენსიონერს დააზღვევს, დაზღვეული იქნება ყელა ბავშვი 6 წლის
ასაკიდან და ყელა სტუდენტი. შემდეგი ოთხი წლის განმავლობაში დაზღვევას საქართველოს ყველა
მოქალაქე მიიღებს“, - ნათქვამია ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთ რეკლამაში.

9

http://www.youtube.com/watch?v=LHSc6GCslYM&feature=plcp
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რაც შეეხება, სუბიექტების გაშექების ტონს: შედეგი შემდეგნაირად გადანაწილდა:
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როგორც გრაფიკზე ჩანს, ყველაზე მეტი უარყოფითი ტონი „ქართულ ოცნებას“ მიეკუთვნა, რისი
მიზეზიც ორგანიზაცია „საქართველო არ იყიდებას“ მიერ მომზადებული სარეკლამო რგოლებია.
აღნიშნულ კლიპი შემდეგნაირად იწყება: „დღეს ჩვენი შვილები დაცულ გარემოში იზრდებიან, მაგრამ
არსებობენ ადამიანები, რომლებმაც ჩვენი შვილების სიცოცხლე რისკის ქვეშ დააყენეს“. ამის შემდეგ
ჩნდება

ნაწყვეტი

ბიძინა

ივანიშვილის

საჯარო

განცხადებიდან:

„როდესაც

ჩვენ

მოვალთ

ხელისუფლებაში, თამაზ თამაზაშვილი დაიჭერს ერთ-ერთ წამყვან ადგილს ხელისუფლებაში“, ამბობს ბიძინა ივანიშვილი. რეკლამა გრძელდება შემდეგი ფრაზით: „კაცი, რომელიც ამჟამად
იარაღისა და ნარკოტიკების უკანონო შენახვისთვის იხდის სასჯელს, რომელიც წლების მანძილზე
კანონიერ ქურდებათან იყო შეკრული. რომლის სახელსაც უკავშირდება ყალბი სესხების გაცემა. არის
თუ არა თამაზ თამაზაშვილი ის ადამიანი ვინც ჩვცენს უსაფრთხოებას დაიცავს?!“ - პარალელურად
ჩნდება თამაზ თამაზაშვილის ფოტოები. რეკლამა მთავრდება შემდეგი ფრაზით: „ჩვენ ვერ გავრისკავთ
წარსულში დაბრუნებას“.
სუბიექტთა გაშუქების ტიპის სანახავად იხ. გრაფიკი:
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TV9
მედიამონიტორი - გიორგი ჯანელიძე
საანგარიშო პერიოდში TV9-ს ეთერში რეკლამას დაახლოებით 75 396 წამი (1257 წუთი).
საანგარიშო პერიოდში არხზე შემდეგი რეკლამები გავიდა: კოალიცია „ქართული ოცნების“ აქციის
ანონსი, კოალიცია „ქართული ოცნების” ვრცელი და მცირე ფორმატის სარეკლამო რგოლები, ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის მცირე და ვრცელი სარეკლამო რგოლები, ქრისტიან-დემოკრატიული
მოძრაობის მცირე და ვრცელი რგოლები, ჯგუფ „შინ“-ის წინასაარჩევნო კონცერტ-აქციის ანონსი,
ამომრჩეველთა ლიგისა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის რეკლამები.
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TV9-გან მიღებული პასუხის თანახმად, საანგარიშო პერიოდში ტელეარხის ეთერში სოციალური
რეკლამის სტატუსით გავიდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „ამომრჩეველთა ლიგის“ რეკლამა,
რომელიც ეხება არჩევნების სწორად და სამართლიანად ჩატარების მეთოდებს.
„ქართული ოცნების“ რეკლამაში, კოალიციის ლიდერი "ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე" სოფლის
განვითარებისთვის მილიარდიან ინვესტიციას და სხვადასხვა სამეურნეო ტექნიკითა და მასალით
უზრუნველყოფას ჰპირდება.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამომრჩეველს ერთ რგოლში საყოველთაო ჯანდაცვას, 6 წლამდე
ბავშვებისთვის, სტუდენტებისთვისა და პენსიონერებისთვის უფასო დაზღვევას და ჯანდაცვის
სისტემაში მთელ რიგ პოზიტიურ ცვლილებებს ჰპირდება, ხოლო, მეორე რგოლში - ძლიერ სოფელს
და ამ მიმართულებით განხორციელებულ ახალ ინოვაციურ პროექტებს. აღნიშნული რეკლამა გადის
როგორც ფასიანი, ასევე უფასო პოლიტიკური რეკლამის სახით.
ქრისტიან-დემოკრატები სარეკლამო რგოლში პირობითი სახელწოდებით: "შვილებს განათლება,
მშობლებს - დასაქმება, პენსიონერებს - დაფასება“ აქცენტს ახალგაზრდების განათლებაზე,
უმუშევართა დასაქმებასა და პენსიებზე აკეთებენ. რგოლის დიდი ნაწილი ქდმ-ს ლიდერს, გიორგი
თარგამაძეს უკავია. აღნიშნული რეკლამა გადის როგორც ფასიანი, ასევე უფასო პოლიტიკური
რეკლამის სახით.
რეკლამის მცირე დროს იკავებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) კომერციული რეკლამა.
ვიდეორგოლი მოსახლეობას აწვდის ინფორმაციას ცხელი ხაზის მუშაობის შესახებ.

31

ჯგუფ „შინ“-ის წინასაარჩევნო საკონცერტო აქციის ანონსი ეხება აქციას - „ერთი ხმა“, რომელიც
მოსახლეობას არჩევნებზე წასვლისკენ მოუწოდებს და ამ აქციის ფარგლებში დაწყებულ საკონცერტო
ტურნეზე უფასოდ ეპატიჟება.
საგამოძიებო ფორმატის ყოველკვირეული გადაცემა „ანატომია“ საანგარიშო პერიოდში ოთხჯერ
გავიდა. ოთხივე გადაცემაში პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ნეგატიურ ტონში გაშუქდა. გადაცემის
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მიხედვით, მას დაუკავშირდა ისეთი თემები, როგორიცაა უკანონო ყადაღა და ჯარიმები, ასევე,
ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირის მიერ საქმიანობის ბოროტად გამოყენება, აგვისტოს ომის
დაწყება, ვლადიმირ პუტინთან ფარული გარიგება და სხვ... აღსანიშნავია, რომ გადაცემების
უმრავლესობაში

მხოლოდ

მთავრობის

(„ნაციონალური

მოძრაობის“)

მიმართ

კრიტიკულად

განწყობილი ადამიანების პოზიცია შუქდება.
პოლიტიკურ

თოქ-შოუში

„კონსილიუმი“

(გადაცემა

ყოველდღე

გადის

ეთერში)

მხოლოდ

ხელისუფლების კრიტიკა ისმის. თავად გადაცემის ავტორი არ ერიდება საკუთარი პოზიციის
დაფიქსირებას და

პრეზიდენტს

(„ნაციონალური

მოძრაობის“

ლიდერს)

მოიხსენიებს ისეთი

ირონიულად ისეთი ეპითეტებით, როგორიცაა „მამა-მარჩენალი“ და ა.შ. გადაცემაში „ნაციონალური
მოძრაობის მიმართ“ ტონი მკვეთრად უარყოფითია. გადაცემებში ხშირად აჩვენებენ მიხეილ
სააკაშვილის გამოსვლებს და შემდეგ პროგრამის მანძილზე სტუმრები და წამყვანი ამ გამოსვლას
არჩევენ.
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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.
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