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Abstract

The aim of this paper is to analyze foreign policy issues in Ronald Reagan’s two Radio Addresses to

the Nation on Nuclear Weapons (April 17, 1982, and October 29, 1983) according to Monroe’s Mo-

tivated Sequence. As for Monroe’s Motivated Sequence, it is the formula used for creating persuasive

speech.

In order to analyze which steps of Monroe’s Motivated Sequence correspond to Reagan’s foreign

policy messages in these radio addresses, the research is based on qualitative methods, particularly

case study and primary source analysis.

In the beginning, the five steps of Monroe’s Motivated Sequence are listed. Then Ronald Reagan’s

first radio address is reviewed. The author highlights the issues, such as the role of the U.S. as a

peacemaker, nuclear balance, and reasons for its derangement. Then the points of Monroe’s Motivat-

ed Sequence with Reagan’s rhetoric are matched.

In the second part of the article, the author analyzes some of the most important foreign policy issues

highlighted in the address, including the role of the NATO, negotiations in Geneva, defense, and de-

terrence according to Monroe’s Motivated Sequence.

In the final stage, the author sums up the President Reagan’s rhetoric in both addresses. Based on the

research results the author concludes that the foreign policy messages in these radio addresses com-

pletely match with all the steps of Monroe’s Motivated Sequence.

Key words: Ronald Reagan, Foreign policy, Monroe’s Motivated Sequence, Nuclear weapons, the

United States, the Soviet Union.

აბსტრაქტი

სტატიის მიზანია რონალდ რეიგანის ორ რადიომიმართვაში განხილული

საგარეოპოლიტიკური საკითხების ანალიზი მონროს მოტივირებული თანმიმდევრობის

გამოყენებით. კონკრეტულად, ნაშრომში განხილულია რონალდ რეიგანის ორი

რადიომიმართვა ერის მიმართ ბირთვული იარაღის შესახებ (1982 წლის 17 აპრილი და

1983 წლის 29 ოქტომბერი). თავის მხრივ, მონროს მოტივირებული თანმიმდევრობა არის

ფორმულა დამაჯერებელი გამოსვლის ასაგებად.

იმ მიზნით, რომ დადგინდეს, მონროს მოტივირებული თანმიმდევრობის რომელი

საფეხურები მიესადაგება პრეზიდენტ რეიგანის მიერ რადიომიმართვებში ხსენებულ

საგარეოპოლიტიკურ გზავნილებს, სტატიაში გამოყენებულია თვისებრივი კვლევის

მეთოდები, კერძოდ, შემთხვევის შესწავლა და წერილობითი წყაროს ანალიზი.
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ნაშრომის შესავალში ჩამოთვლილია მონროს მოტივირებულ თანმიმდევრობაში

შემავალი ხუთი მთავარი ნაბიჯი. შემდეგ კი განხილულია რონალდ რეიგანის პირველი

რადიომიმართვა. ყურადღება გამახვილებულია ისეთ თემებზე, როგორიცაა ამერიკის

შეერთებული შტატების, როგორც მშვიდობისმყოფელი სახელმწიფოს როლი, ბირთვული

ბალანსი და მისი დარღვევის მიზეზები. მონროს მოტივირებული თანმიმდევრობის

პუნქტები კონკრეტულადაა მისადაგებული რეიგანის მიერ განხილულ

საგარეოპოლიტიკურ საკითხებს და გაანალიზებულია მათი მნიშვნელობა.

მოხსენების მეორე ნაწილში განხილულია მეორე რადიომიმართვა და რეიგანის

გზავნილებს მისადაგებულია მონროს ფორმულის საფეხურები. მიმოიხილულია

რეიგანის მიერ აღნიშნულ ყველაზე მნიშვნელოვანი საგარეოპოლიტიკური საკითხები,

მაგალითად, ნატოს როლი, ჟენევის მოლაპარაკებები, თავდაცვისა და ბირთვული

შეკავების საკითხები.

საბოლოოდ, კვლევით დგინდება, რომ პრეზიდენტ რეიგანის რიტორიკა, რომელიც

საგარეოპოლიტიკური გზავნილების გავრცელებას ისახავდა მიზნად, მონროს

მოტივირებული თანმიმდევრობის ხუთივე საფეხურს სრულად შეესაბამება.

საკვანძო სიტყვები: საგარეო პოლიტიკა, მონროს მოტივირებული თანმიმდევრობა,

ბირთვული იარაღი, ამერიკის შეერთებული შტატები, საბჭოთა კავშირი.

Introduction

The 40th U.S. President Ronald Reagan bewitched the American society through his famous speech-

es which are supposed to have helped determine U.S. politics during his presidency. According to

Emeritus Professor Brian Leggett, one of the secrets of Ronald Reagan’s success was his ability to

convince Americans (Leggett, 2012). Reagan “provided an assertive foreign policy that confronted

the Soviet Union, communism, and revolution” (Schulzinger R. D., 2002, p. 1). His rhetoric has re-

ceived much attention from experts and researchers and has been attracting widespread interest due

to its successful impact on policy-making. There have been studied some of Reagan’s addresses in

Georgian academic field but none of them were examined before using Monroe’s Motivated Se-

quence.

Therefore, the previous research which is conducted to research and review Reagan’s radio addresses

to the nation on nuclear weapons specifically addressed on April 17, 1982, and October 29,

1983, according to Monroe’s Motivated Sequence, can be counted as a pioneer study in this respect.
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Literature Review

One of the criteria for selecting these radio addresses is that there are Reagan’s only two radio ad-

dresses on nuclear weapons. Nuclear war and nuclear weapons were one of the most prevailing and

topical foreign policy issues during the Cold War. Furthermore, thematically, these two radio ad-

dresses describe the Soviet Union - U.S. relations and their plots are connected with each other. Most

importantly, these radio addresses remarkably indicate the major foreign policy challenges between

these superpowers and the solutions suggested by President Reagan himself. In addition, as the re-

search shows, while the first address contains little rougher messages, the second one includes softer

notifications and this makes the research more substantial. Comparing these radio addresses let us

find some common characteristics to determine which steps of Monroe’s Motivated Sequence accord

with foreign policy messages. Both of the radio addresses are primary sources and that can be con-

sidered as an advantage of the research.

It is important to note that the research does not intend that Reagan constructed his radio addresses

according to Monroe’s Motivated Sequence (MMS). Particularly, this research aims to analyze which

steps of Monroe’s Motivated Sequence (MMS) accord with President Reagan’s rhetoric to underline

foreign policy issues while addressing the nation.

This study will help us to find out the steps of MMS that addressed the proper rhetoric of President

Reagan. In general, the results of this study might be interesting to speakers, i.e. politicians, diplo-

mats, journalists, sociologists, social workers, psychologists, etc., as they emphasize to choose the

relevant methods to effectively speak to the audience.

Research Methodology

The research is based on qualitative methods, particularly document analysis and case study. Moreo-

ver, primary sources are analyzed through Monroe’s Motivated Sequence.

Document analysis has been an important instrument to do the research on the above-mentioned top-

ic. Whereas, the use of the case study is necessary to discuss the historical context of the beginning of

the 1980s.

MMS is created by Alan H. Monroe, a Purdue University professor, on the basis of psychology.

MMS is a structure for making persuasive speeches (Mind Tool Content Team (Manktelow)). It con-

sists of five steps:

1. The first step in MMS is Attention Step. This step suggests speech maker get attention from

the audience he/she addresses and orient it toward the topic.

2. The second step is Need Step, which considers stating what the problem is and why the audi-

ence should care.
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3. The third step is Satisfaction Step, which calls upon the speaker to present and explain the

solution to this problem.

4. The fourth step is Visualization Step. According to it, the orator should assure the audi-

ence, how the world will look like with or without this solution.

5. The fifth and last step is Action Step, which determines what the audience and the speaker

can do to solve the problem (Mesacc).

The First Radio Address

In this section Reagan’s Radio Address to the Nation on Nuclear Weapons on April 17, 1982, is re-

viewed according to MMS.

The first step, which implies grabbing the society’s attention, is represented when the president be-

gins his radio address with simple but quite important greeting words: “My fellow Americans”

(Reagan, 1982). It is well known that the salutation is an expression of respect towards listeners and

to my mind, greeting as a preparatory phase plays a huge part for establishing contact with the public.

After that, Reagan is using a historical background to underline the role of the U.S. in the peacemak-

ing process. Interestingly, he is keen to mention that Americans “have been instrumental in ending

war and restoring peace” (Ibid.).

Then he admits that some people are confused and do not know, who the true peacemaker is - the

U.S. or the Soviet Union. It is interesting to note why Reagan talks about peace? because there was a

Cold War and its tensions concerned everyone including officials, ordinary people, the rich and arm,

briefly, the whole world. The president is asking rhetorical questions: “Which country has nearly

100,000 troops trying to occupy the once nonaligned nation of Afghanistan? Which country has tried

to crush a spontaneous workers' movement in Poland? And what country has engaged in the most

massive arms buildup in history?” (Ibid.). Via ramification, he is pointing to the Soviet Union’s evil

deeds and demonstrates that its actions are far from what real peacemaking considers. He continues:

“What country helped its World War II enemies back on their feet? What country is employing trade

aid and technology to help the developing peoples of the world and actively seeking to bring peace to

the Middle East, the South Atlantic, and to southern Africa?” (Ibid.) At this point using these ques-

tions Reagan expresses the pride of the whole American nation and emphasizes that in comparison

with the Soviet Union, the United States has been and is still the true pacificator. To draw a parallel,

according to Robert Schulzinger: “The men and women in charge U.S. foreign policy have usually

based their statecraft on the idea that the United States is in a unique position to provide balance and

stability to world politics” (Schulzinger R. D., 2002, p. 317). So the correspondence to Attention

Step is obviously seen in the initial part of the radio address.

After the prologue, Reagan emphasizes problems and meets the demand of Need Step: “Today, I
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know there are a great many people who are pointing to the unimaginable horror of nuclear war. I

welcome that concern” (Reagan, 1982). There, he must be trying to identify himself as a part of the

community. He also marks out: “Those who've governed America throughout the nuclear age and we

who govern it today have had to recognize that a nuclear war cannot be won and must never be

fought” (Ibid.). In this aspect, Reagan introduces the threat of nuclear confrontation which as men-

tioned was quite a serious foreign policy issue. It is also really interesting that Reagan holds peaceful

position, but as his well-known principle, “Peace through strength” claims, he reckons the peace is

preserved only by using force.

He says: “Like my predecessors, it is now my responsibility to do my utmost to prevent such a war.

No one feels more than I the need for peace” (Ibid.). It is clear that he is publicly showing that he has

acknowledged his duties and responsibilities as a president and is ready to prioritize the interests and

the security of the nation. Reagan points out that avoiding nuclear war is essential and if such war

still happens, it will be a war without winners. He also highlights that there has not been so massive

conflict since World War II, and this is because of the balance of power between The U.S. and the

Soviet Union: “As long as this balance has been maintained, both sides have been given an over-

whelming incentive for peace” (Ibid.).

From now he is setting another problem which also accords with the statement of Need: “In the

1970's, the United States altered that balance by, in effect, unilaterally restraining our own military

defenses while the Soviet Union engaged in an unprecedented buildup of both its conventional and

nuclear forces. As a result, the military balance which permitted us to maintain the peace is now

threatened” (Ibid.).

Reagan claims that unless some efforts are made, then it will be too late and indicates what negative

things will happen if his plan is not adopted. It means he responds to Monroe’s Visualization Step:

“If steps are not taken to modernize our defense, the United States will progressively lose the ability

to deter the Soviet Union from employing force or threats of force against us and against our allies”

(Ibid.). He embarks upon his strong, firm course and says: “The Soviet Union will not come to any

conference table bearing gifts. Soviet negotiators will not make unilateral concessions. To achieve

parity, we must make it plain that we have the will to achieve parity by our own effort” (Ibid.).

Reagan’s argumentation seems quite logical because during this period there was a Bipolar System

with the U.S. on one side and the Soviet Union on another. They used to balance each other, but “two

rival powers cannot remain in equilibrium indefinitely” (Seepersad, 2011). When the military balance

bends on one’s side, then the one with superiority usually tries to pursue only his interests in interna-

tional politics. Reagan is giving the reason why the problem so inflamed is: “The current level of nu-

clear forces is too high on both sides. It must be the objective of any negotiations on arms control to

reduce the numbers of nuclear weapons” (Reagan, 1982).

Correspondence to Satisfaction Step is seen when Reagan is offering the solution for the problem
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entailed in the Need Step: “We're preparing a new arms reduction effort with regard to strategic nu-

clear forces and are already in negotiations in Geneva on intermediate-range missiles threatening Eu-

rope…We will aim on those at substantial reductions on both sides leading to equal and verifiable

limits. We'll make every effort to reach an agreement that will reduce the possibility of nuclear war”

(Ibid.). According to Senator Ted Stevens, decreasing nuclear arsenals “was one of the most signifi-

cant parts of the Reagan agenda, the overall concern with arms control” (Johnson, 2005). Regarding

this radio address, Reagan shows his determination to avoid nuclear catastrophe and bring peace to

the world.

Ronald Reagan appoints another element of the Visualization Step and admits how the world will

look like with his solution: “If we can do this, perhaps one day we can achieve a relationship with the

Soviet Union which does not depend upon nuclear deterrents to secure Soviet restraint” (Reagan,

1982). Here we can assume that despite difficulties between these superpowers, Reagan still main-

tains positiveness and tries to raise hope that these countries can cooperate and have peaceful con-

junction.

As for the Action Step, he is only inquiring sustain from the Soviet Union and American nation: “I

invite the Soviet Union to take such a step with us. And I ask you, the American people, to support

our efforts at negotiating an end to this threat of doomsday which hangs over the world. Thank you,

and God bless you” (Ibid.).

So, the main foreign policy issues, such as peacemaking, the threat of nuclear war, nuclear balance,

negotiation with the rival Soviet Union and arms reduction, are clearly emphasized in Reagan’s first

radio address. These issues meet the demands of MMS, particularly Attention Step, Need Step, Satis-

faction Step, Visualization Step, and Action Step.

The Second Radio Address

As the first radio address is discussed in the first section, now we can move on to the second radio

address to the nation on nuclear weapons.

Similar to the first radio address, Reagan starts this second one with the same greeting form: “My

fellow Americans” (Reagan, 1983). In order to get attention from the public, he says: “I'd like to talk

about a very important decision that was made Thursday by the Defense Ministers of the North At-

lantic Treaty Organization. This decision has great importance for us and for the NATO Alliance as a

whole, because it addresses the future size and composition of our shorter range nuclear forces in Eu-

rope” (Ibid.). These statements perfectly correlate with Attention Step. Similar to the previous

radio address, he is talking about Geneva-based parleys. “As you know, we're negotiating with the

Soviets in Geneva on the longer-range missiles. The current imbalance on those systems is over 350

to 0 in their favor. But with regard to the shorter-range missiles, the tactical missiles, I think you'll be

very pleased with today's news. But first, a little background” (Ibid.). Mentioning that there is an im-
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balance, Reagan responds to Need Step. The problem of imbalance was highlighted in the first radio

address as well. In addition, mentioning that he is going to say something pleasant is another element

of raising the listener’s interest and attention.

Reagan continues: “The nuclear forces in Europe are fundamental to our overall strategy of deter-

rence and to protecting our allies and ourselves” (Ibid.). Actually, the Deterrence policy was an im-

portant mechanism since the presidency of Harry S. Truman. In so-called “Truman Doctrine” the

president stated that the US would not let the Soviet communism broaden its horizons across Europe

and the free world (Britannica, 2018).

Reagan says: “The weapons strengthen NATO and protect the peace because they show that the alli-

ance is committed to sharing the risks and the benefits of mutual defense” (Reagan, 1983). In com-

parison with the first radio address where the role of the U.S. as peacemaker was advanced, in this

context Reagan points out that the NATO is a pacificator.

Reagan notices: “The alliance's goal, as General Rogers, NATO's Supreme Allied Commander for

Europe, has so often said, is to maintain no more military forces than are absolutely necessary for de-

terrence and defense” (Ibid.). Considering these words, we can conclude that the Truman Doctrine

has a great impact on the alliance.

Then Reagan admits that according to NATO Defense Ministers’ decision there will have been with-

drawn 2,400 nuclear weapons in total. As a result, “the United States will have reduced its nuclear

weapons in Europe by over one-third from 1979 levels, and NATO will have the lowest number of

nuclear weapons in 20 years. What this means is that the alliance will have removed at least five nu-

clear weapons for every new missile warhead we will deploy if the negotiations in Geneva don't lead

to an agreement” (Ibid.). This way Reagan accords with Satisfaction and Visualization Steps be-

cause he is sending quite important foreign policy message: he follows his “Peace through strength”

principle and draws the consequences which non-cooperation will bring or in other words, he shows

what negative things will happen in this case.

Reagan sets another problem and responds to Need Step. “This step, taken by the alliance as a whole,

stands in stark contrast to the actions of the Soviet Union. The Soviet leaders have so far refused to

negotiate in good faith at the Geneva talks” (Ibid.). Here Reagan seems to be preparing the ground in

the audience to report Soviet Union’s wrongdoings. “Since our 1979 decision to reduce nuclear forc-

es, the Soviet Union has added over 600 SS-20 warheads to their arsenal. Coupled with this, they of-

fer threats and the acceleration of previous plans, which they now call countermeasures, if NATO

carries through with its deployment plan intended to restore the balance” (Ibid.). By giving consider-

able facts, Reagan tries to indicate how unfair the Soviet Union acts. He adds: “The comparison of

Soviet actions with NATO's reductions and restraint clearly illustrates once again that the so-called

arms race has only one participant—the Soviet Union” (Ibid.). There Reagan rests the whole respon-
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sibility to the rival.

“On Thursday NATO took a dramatic and far-reaching decision, a decision that puts us a giant step

along the path toward increased stability in Europe and around the world” (Ibid.). The epithets “dra-

matic” and “far-reaching”, also repeating the word “decision” must be aimed to grab the listeners’

attention. Reagan keeps on: “As we reduce our nuclear warheads in Europe and, of equal im-

portance, take the necessary actions to maintain the effectiveness of the resulting force, we will con-

tinue in the future what we've accomplished so well in the past—to deter Soviet aggression. We seek

peace and we seek security, and the NATO decision serves both” (Ibid.). Once again, Reagan repeats

the alliance’s pure intentions and goals which will be achieved only by the balance of power.

Reagan gives information about negotiations in Geneva, where “progress toward an equitable, verifi-

able agreement on the reduction of intermediate-range nuclear missiles has been slow to come”

(Ibid.). He admits: “Most recently, I proposed three initiatives which go a long way toward meeting

important concerns expressed by the Soviet Union” (Ibid.). There giving solutions to the issue, he

meets the demand of Monroe’s Satisfaction Step. “By our actions on the talks we have ensured that

all of the elements of a mutually advantageous agreement are on the table. The Soviet Union has now

advanced some additional proposals of its own. We'll study these proposals, and we'll address them

in the talks in Geneva” (Ibid.). This passage demonstrates how hard pursuing foreign policy is and

especially during Nuclear Age. Reagan points out that Soviet sentences will be examined and this

way shows that spontaneous decisions cannot be made. His message fits with another element of

Need Step: “Unfortunately, the Soviet proposals permit them to retain SS-20 missiles while not al-

lowing NATO to deploy its own. The proposals are also coupled with an explicit threat to break off

the Geneva talks” (Ibid.). His foreign policy message accords with Satisfaction and Visualization

Steps, too: “I hope that the Soviet Union is truly interested in achieving an agreement. The test will

be whether the Soviets, having advanced their latest proposals, decide finally to negotiate seriously in

Geneva” (Ibid.).

As for the correspondence to Action Step, Reagan admits: “For our part, we continue to seek an eq-

uitable and verifiable agreement as quickly as possible. We will stay at the negotiating table for as

long as necessary to achieve such an agreement” (Ibid.). He finishes radio address with words:

“Thank you for listening, and God bless you” (Ibid.). There Reagan modestly shows gratefulness to

listeners and it is also noteworthy that similar to the previous address, his last words are the blessing.

In this radio address, Reagan used rhetoric which totally suits the steps of MMS. Reagan focused on

the foreign policy issues such as the role of NATO, negotiations in Geneva, the will of peace, issues

of defense and deterrence, unreadiness of the Soviet Union for cooperation, the importance of reduc-

ing nuclear arsenal.
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Conclusion

In conclusion, for the research question, given at the beginning of the paper: Which steps of MMS

accord with President Reagan’s these two radio addresses to underline foreign policy issues while

addressing to the nation on Nuclear Weapons, the answer appeared to be quite interesting. Reviewing

President Reagan’s two radio addresses on nuclear weapons, it became clear that the foreign policy

messages expressed by Reagan responded to all the steps from MMS. In this research, I have empha-

sized the key messages according to MMS which could have a great impact on the successes of

Reagan’s addresses in the field of foreign policy.

Analyzing these two radio addresses, the research results show that, first of all, Reagan was getting

attention from the public using simple but precious salutation: “My fellow Americans,” and giving

general background. This stage perfectly matches Monroe’s Attention Step. Secondly, he was stat-

ing the foreign policy problem and proved its importance. For example: “the military balance … is

now threatened” or “Unfortunately, the Soviet proposals permit them to retain SS-20 missiles while

not allowing NATO to deploy its own.” This way Reagan responded to Need Step. After the pre-

sumably bitter feeling in the audience caused by mentioning the issue, he used to balance it by giving

a solution. Most importantly, his solution was not a game of words, but a logical, sequential set of

methods. For instance, “we'll make every effort to reach an agreement that will reduce the possibility

of nuclear war” or “by our actions on the talks we have ensured that all of the elements of a mutually

advantageous agreement are on the table.” These foreign policy messages signally suit the elements

of Satisfaction Step. Then, Reagan was showing the negative or positive consequences which would

be delivered by inactivity or by action, i.e. “if steps are not taken to modernize our defense, the Unit-

ed States will progressively lose the ability to deter the Soviet Union” or “the test will be whether the

Soviets, having advanced their latest proposals, decide finally to negotiate seriously in Geneva.”

These statements correlate with Monroe’s Visualization Step. Finally, he was suggesting quite real-

istic ways how to implement his resolutions, which are characteristic to Action Step, e.g. “I invite

the Soviet Union to take such a step with us. And I ask you, the American people, to support our ef-

forts at negotiating” or “for our part, we continue to seek an equitable and verifiable agreement as

quickly as possible.”

To my mind, using all these relevant foreign policy messages President Reagan’s radio addresses

came out as unequaled, irreplaceable and marvelous standards of speeches, inexplicably, pieces of

art.
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აბსტრაქტი

საერთო საგარეო პოლიტიკის შემუშავების მცდელობები ევროპული საზოგადოების

ჩამოყალიბების დაწყებისთანავე, 50-იანი წლებიდან გაჩნდა. ამ სფერომ თანამედროვე

სახით ჩამოყალიბებამდე მნიშვნელოვანი მოდიფიკაცია განიცადა. ჩვენს ნაშრომში

მოკლედ იქნება მიმოხილული ყველა ის მოვლენა, რომელმაც საერთო საგარეო და

უსაფრთხოების პოლიტიკის (სსუპ) სფეროში კონკრეტული ცვლილება შემოიტანა,

თუმცა განსაკუთებული ყურადღება დაეთმობა 2009 წლის ლისანობის (რეფორმის)

ხელშეკრულებას, რომელმაც მთელი რიგი ინსტიტუციური, პროცედურული და

ფუნქციური ინოვაციები დანერგა.

კვლევის ძირითად ნაწილში გამოვყოფთ ლისაბონის ხელშეკრულებით მიღებულ სამი

ტიპის სიახლეს და მათ მნიშვნელობას სსუპ-ისთვის. პირველი შეეხება

ინსტიტუციონალური არქიტექტურის რაციონალიზაციას _ უმაღლესი

წარმომადგენლის პოსტის, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის თანამდებობისა და

ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურის შექმნას; მეორე _ საგარეო პოლიტიკის

განხორციელებაში ჩართულ ინსტიტუტებში გადაწყვეტილების მიღების პროცესის

გამარტივებასა და დახვეწას: კვალიფიციური უმრავლესობით ხმის მიცემის

პროცედურა, ევროკავშირისთვის იურიდიული პირის სტატუსის მინიჭება; მესამე _

სსუპ-ში შემავალი საერთო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფუნქციურად

დატვირთვას: „ორმხრივი დაცვის დებულება“ (Mutual Defense Clause), „სოლიდარობის

დებულება“ (Solidarity Clause) და „გაღრმავებული თანამშრომლობა“ (Enhanced

Cooperation).

ნაშრომის თემატიკიდან გამომდინარე, გამოყენებულია სამაგიდო კვლევის ტიპი (Desk

research) - არსებული დოკუმენტაციის შესწავლა/გაანალიზება.

საკვანძო სიტყვები: ევროკავშირი, საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა,

ლისაბონის ხელშეკრულება, სუპრანაციონალიზმი VS ინტერგოვერნმენტალიზმი.
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შესავალი

ევროკავშირის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის მთავარი პრობლემა

მისი მოუქნელობა იყო, რასაც განაპირობებდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი:

პირველი - სუპრანაციონალურ და ინტერგოვერნმენტალისტურ ინსტიტუტებს შორის

კოორდინირებული თანამშრომლობის არარსებობა. მაგალითად, უკრაინის

შემთხვევაში, უმაღლესი წარმომადგენლის პოსტის შექმნამ ხელი შეუწყო

შეთანხმებული პოლიტიკის შემუშავებას. უკრაინასთან ასოცირების ხელშეკრულება

კომისიის კომპეტენციაში შემავალ სამეზობლო პოლიტიკას ეკუთვნოდა, ხოლო

ევროკავშირის მიერ რუსეთზე, ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში შეჭრის

საპასუხოდ, დაწესებული სანქციების რეჟიმი კი - ინტერგოვერნმენტალისტურ სსუპ-ს.

უმაღლესმა წარმომადგენელმა, რომელიც ლისაბონის ხელშეკრულების თანახმად უკვე

ითავსებს, როგორც საგარეო საქმეთა კომისიონერის და კომისიის ვიცე-პრეზიდენტის,

ისე სსუპ-ის უმაღლესი წარმომადგენლის ფუნქციებს, შეძლო უკრაინის საკითხზე

კოორდინირებული პოლიტიკის შემუშავება. (LSE, 2016)

მეორე - ერთიანი პოლიტიკის შემუშავების პროცესს აფერხებდა ინდივიდუალური

წევრი სახელმწიფოების განსხვავებული გეოგრაფიული და ისტორიული

პერსპექტივები. მაგალითად, ყოფილი იუგოსლავიის დაშლის შემდეგ, ბოსნიაში

დაიწყო არეულობა და სამხედრო შეტაკებები. ამ კონფლიქტის მიმდინარეობისას წევრ

სახელმწიფოთა განსხვავებული ინტერესების გამო ვერ მოხერხდა ეფექტური საერთო

პოლიტიკის გატარება. ეს სიტუაცია გარკვეულწილად შეცვალა ლისაბონის

ხელშეკრულებამ, რომელმაც ამ სფეროში გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო

მნიშვნელოვანი პროცედურები დახვეწა. მაგალითად, მინიტრთა საბჭოში დამკვიდრა

კვალიფიციური უმრავლესობით ხმის მიცემა. ამან გაადვილა უმრავლესობების შექმნა,

შესაბამისად თანხმობის მიღწევა და გადაწყვეტილებების მიღება.

მესამე სისუსტეს წარმოაჩენდა სსუპ-ში შემავალი საერთო უსაფრთხოებისა და

თავდაცვის პოლიტიკის წარმოების შეზღუდული მექანიზმები. კოსოვოს ომში ნათლად

გამოჩნდა, თუ რა შეზღუდული სამხედრო რესურსი ჰქონდათ ევროპულ ქვეყნებს
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საკუთარ საზღვრებს გარეთ სამხედრო ოპერაციების ჩასატარებლად. სწორედ კოსოვოს

ომის შედეგი იყო ის, რომ დიდი ბრიტანეთი, რომელიც ტრადიციულად

ეწინააღმდეგებოდა საგარეო და უსაფრთხოების სფეროში ევროპულ ინტეგრაციას,

ახალი პოლიტიკის ინიციატორი გახდა (Dinan, 2010). ამ პრობლემის დასაძლევად

შეიქმნა სხვადასხვა ტიპის მექანიზმი, რომელთა შორისაც უნდა აღინოშნოს

„გაღრმავებული თანამშრომლობის“ გავრცელება თავდაცვის პოლიტიკის სფეროზე.

მეთოდოლოგია

ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, კვლევის ძირითადი მიზანია ევროკავშირის საერთო

საგარეო და უსაფრთხოების სფეროში ლისაბონის ხელშეკრულების მიერ შემოტანილი

სიახლეების შესწავლა. შესაბამისად, საკვლევი კითხვა შემდეგნაირად ფორმულირდება:

რა გავლენა მოახდინა ლისაბონის ხელშეკრულებამ ევროკავშირის საერთო საგარეო და

უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროს განვითარებაზე?

კვლევის დამოუკიდებელი ცვლადია ლისაბონის ხელშეკრულების მიერ

განხორციელებული ცვლილებები, დამოკიდებული ცვლადი - ევროკავშირის საერთო

საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა.

ნაშრომის ჰიპოთეზა შემდეგნაირია: ლისაბონის ხელშეკრულების მიღებამდე, საერთო

საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა ერთ-ერთი ყველაზე სუსტად

ფუნქციონირებადი და მოუქნელი რგოლი იყო ევროკავშირის ინსტიტუტებს შორის.

2009 წლის შემდეგ დანერგილმა რიგმა ცვლილებებმა და ინოვაციებმა მნიშვნელოვანი

წვლილი შეასრულა ამ სფეროს განვითარებასა და დახვეწაში.

ნაშრომის თემატიკიდან გამომდინარე, გამოყენებულია სამაგიდო კვლევის ტიპი (Desk

research). ბუნებრივია, ლისაბონის ხელშეკრულების გავლენის შესწავლა წინა

ისტორიული რეალობის შეფასების გარეშე შეუძლებელია. იმისათვის რომ მიგვეღო

მაქსიმალურად რელევანტური ინფორმაცია, კვლევის აღნიშნულმა ტიპმა საშუალება

მოგვცა სიღრმისეულად გავცნობოდით თემის ირგვლივ არსებულ დოკუმენტაციას
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(External Desk Research). კვლევის შემდეგ ეტაპზე შესაძლებელი გახდა, შესწავლილი

ლიტერატურის დახარისხება, გაანალიზება და იმ წყაროებისა და სამეცნიერო

ნაშრომების გამოყენება, რომლებიც უშუალოდ უკავშირდება ჩვენ მიერ დასმულ

საკვლევ კითხვას. შედეგად, კვლევა ძირითადად დამყარებული იქნება ორი ტიპის

წყაროების ანალიზზე: პირველადი, როგორიცაა ლისაბონის ხელშეკრულება და

მეორეული, როგორებიცაა სამეცნიერო კვლევები, პუბლიკაციები და ინტერნეტ-

რესურსები მოცემულ თემაზე (Online Desk Research).

ლიტერატურის მიმოხილვა

კვლევის ფარგლებში დიდი მნიშვნელობა მიენიჭა ოფიციალურ დოკუმენტებს,

პერიოდულ გამოცემებსა და პუბლიკაციებს, რომლებიც უდიდეს ადგილს უთმობენ

მოცემული საკითხის განხილვას. გამოყენებულ ლიტერატურაში ავტორთა

უმრავლესობა თანხმდება ლისაბონის ხელშეკრულების მიერ შეტანილ მნიშვნელოვან

წვლილზე ევროკავშირის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების სფეროს განვითარებაში.

ევროკავშირის ინსტიტუციონალურ მოწყობასა და არსებული ინსტიტუტების

მოქმედების სფეციფიკაზე წერს ს. კაპანაძე 2006 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში

„ევროკავშირის პოლიტიკა“. ნაშრომში განხილული მაგალითები ნათლად ასახავს

ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის სფეროში ლისაბონის ხელშეკრულების მიღებამდე

არსებულ სისუსტეებს, ამ სფეროს მოუქნელობასა და კოორდინაციის არარსებობას

(კაპანაძე, 2006). შედეგად, გამარტივდა ძირეული ცვლილებების ამოცნობა და სწორი

აქცენტების დასმა ლისაბონამდე არსებულ რეალობასა და ლისაბონის შემდეგ

განხორციელებულ რეფორმებს შორის.

ევროკავშირის ოფიციალურ ელექტრონულ საიტზე, სადაც ორგანიზაციის ყველა

ოფიციალური ხელშეკრულების ხილვაა შესაძლებელი, გამოქვეყნებულ დოკუმენტში,

შევისწავლეთ უშუალოდ ლისაბონის ხელშეკრულება და მის მიერ საერთო საგარეო და

უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში გატარებული რეფორმები. ოფიციალური

დოკუმენტი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, ახალი ხელშეკრულების (სრულად: Article 48
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of the Treaty of European Union) მოქნილობას (EUR-Lex, 2016). ევროპის მშვიდობის

მშენებლობის ოფისის (EPLO) მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში დეტალურადაა

წარმოდგენილი ევროკავშირის ინსტიტუციური მოწყობა ლისაბონის ხელშეკრულების

ძალაში შესვლის შემდეგ. ნათლად ჩანს 2009 წლიდან საერთო საგარეო და

უსაფრთხოების სფეროში გატარებული სამი ძირითადი რეფორმა: პირველი -

ინსტიტუციონალური არქიტექტურის რაციონალიზაცია: უმაღლესი წარმომადგენლის

პოსტის, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის თანამდებობისა და ევროპის საგარეო

საქმეთა სამსახურის შექმნა; მეორე - საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში ჩართულ

ინსტიტუტებში გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გამარტივება და დახვეწა; მესამე -

სსუპ-ში შემავალი საერთო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფუნქციურად

დატვირთვა (EPLO, 2018).

EGMONT-ის CEPS-ისა და EPC-ის ერთობლივ კვლევაში საუბარია ლისაბონის

ხელშეკრულების განხორციელების მნიშვნელობასა და ისეთ სიახლეებზე,

როგორებიცაა უმაღლესი წარმომადგენლის პოსტისა და ევროპის საგარეო საქმეთა

სამსახურის შექმნა. დეტალურადაა განხილული მათი ფუნქციები და გავლენა ახალ

ინსტიტუციონალურ მოწყობაზე (The Treaty of Lisbon: Implementing the Institutional

Innovations, 2007). მათზე უფრო ვრცლად ნაშრომის ძირითად ნაწილში ვისაუბრებთ.

ლისაბონის ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე საერთო საგარეო და უსაფრთხოების

პოლიტიკის შესახებ წერენ ჩვენ მიერ შესწავლილ სხვა ნაშრომებშიც. ავტორთა

ძირითადი ნაწილი თანხმდება, რომ ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა, რათა საერთო

საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის მიმართულება უფრო მეტად დემოკრატიული

და ეფექტური გამხდარიყო. მთავარ მიზანს წარმოადგენდა ასევე ევროკავშირის,

როგორც საერთაშორისო აქტორის როლის ზრდა მსოფლიო პოლიტიკაში. შედეგად,

ლისაბონის ხელშეკრულებამ ევროკავშირს მისცა „ხმა“ საგარეო ურთიერთობებში

(Weichert, 2010; Dagand 2011).

ევროპული საზოგადოების ჩამოყალიბების პროცესის დაწყებისთანავე, 50-იანი

წლებიდან გაჩნდა საერთო საგარეო პოლიტიკის შემუშავების მცდელობები. თუმცა,
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1970 წელს ევროპის პოლიტიკური თანამშრომლობის (ეპთ) შექმნამდე არსებული ყველა

გეგმა წარუმატებელი აღმოჩნდა. ეპთ გულისხმობდა წევრ ქვეყნებს შორის საგარეო

საქმეთა მინისტრების დონეზე კონსულტაციებს, რომლის დროსაც განიხილავდნენ

საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ეპთ-ს უამრავი კრიტიკოსი ჰყავდა

და მას სერიოზულ წამოწყებად არავინ განიხილავდა. ბევრისთვის ის მხოლოდ

სალაპარაკო ფორუმი იყო, რომელსაც არანაირი რეალური შედეგი არ მოჰყვებოდა.

საერთო პოლიტიკური ფორუმის უუნარობა მართლაც კარგად გამოჩნდა იუგოსლავიის

დაშლისას, როდესაც ბევრ ევროპულ სახელმწიფოს განსხვავებული საგარეო პოზიცია

ჰქონდა: მაგალითად, გერმანია მხარს უჭერდა ხორვატიის დამოუკიდებლობას,

საფრანგეთი კი - იუგოსლავიის ერთიანობას. ამ ფაქტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა

საგარეო პოლიტიკაში კოორდინირებული მოქმედების აუცილებლობა. სწორედ

გერმანიისა და საფრანგეთის ერთობლივი ინიციატივით, 1990 წლის

ინტერგოვერნმენტალისტურ კონფერენციაზე საფუძველი ჩაეყარა ევროკავშირის

საგარეო პოლიტიკის მთავარ მიმართულებას - საერთო საგარეო და უსაფრთხოების

პოლიტიკას (სსუპ). თუმცა მაასტრიხტის ხელშეკრულების ეს ინოვაცია წარუმატებელი

აღმოჩნდა. მაასტრიხტის ხელშეკრულების ის მუხლები, რომლებიც საგარეო და

უსაფრთხოების პოლიტიკას ეხება, საკმაოდ შეკვეცილი იყო. მასში განიმარტა

პოლიტიკის მიზნები, ხელშეკრულებამ მოუწოდა წევრ ქვეყნებს „სისტემატური

თანამშრომლობისკენ“ და საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში დააფუძნა

ევროკავშირის ინსტრუმენტი „ერთიანი ქმედება“. ხელშეკრულების მიხედვით, ამ

ინსტრუმენტის მიღება უნდა მომხდარიყო ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით, მისი

განხორციელება კი შესაძლებელი იქნებოდა კენჭისყრის შედეგად, ხმათა

უმრავლესობის საფუძველზე. ასეთმა კომპრომისულმა ვარიანტმა ასახა ამ სფეროებში

წევრი ქვეყნების მოწყვლადობა, სენსიტიურობა, და მნიშვნელოვნად შეზღუდა ერთიანი

ქმედების ეფექტურობა. ამ სფეროს არაეფექტურობის დასტური გახდა ის ფაქტი, რომ

ევროკავშირმა ვერ შეძლო ბოსნიაში განვითარებული მოვლენების შეჩერება მანამ, სანამ

1995 წელს აშშ არ ჩაერია სამხედრო ძალებით (კაპანაძე, 2006; Everts, 2002).

21 



განუგრავა, დარჩია / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / იანვარი, 2019

ამას მოჰყვა ამსტერდამის 1997 წლის ხელშეკრულება, რომლის მუხლები ნამდვილად

წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო სსუპ-ში. იგი მოიცავდა პოლიტიკის ახალ ინსტრუმენტს

„საერთო სტრატეგიას“, კვალიფიციური უმრავლესობის უფრო ფართოდ გამოყენებას,

„კონსტრუქციული თავშეკავების“ უფლებას (იმ წევრებისთვის, რომელთაც არ

უნდოდათ კონკრეტულ ინიციატივაში მონაწილეობა, მაგრამ არც პროცესის დაბლოკვის

მოსურნენი იყვნენ). ამსტერდამის ხელშეკრულებით პეტერსბერგის ამოცანები შევიდა

სსუპ-ის კომპეტენციაში. ეს ნიშნავდა იმას, რომ ამიერიდან ევროკავშირმა თავის თავზე

აიღო ისეთი კონფლიქტების მოგვარება, რომლებიც საჭიროებს სამშვიდობო

ოპერაციებს, ჰუმანიტარულ დახმარებასა და სამაშველო ოპერაციებს. ამსტერდამის

ხელშეკრულებით ასევე დაფუძნდა საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის

სფეროებში უმაღლესი წარმომადგენლის პოსტი, რომელსაც საგარეო არენაზე

ევროკავშირი უნდა წარმოედგინა. თუმცა, მას და საგარეო ურთიერთობების

კომისიონერს შორის ურთიერთობა ბუნდოვანი იყო, ფუნქციები კი _ გაუმიჯნავი

(კაპანაძე, 2006; Dijkstra & Vanhoonacker, 2017).

„ვის უნდა დაურეკო, როცა გინდა ესაუბრო ევროპას?” – ჰენრი კისინჯერის ეს ფრთიანი

ფრაზა ხაზს უსვამს ევროკავშირის უუნარობას, მიეღწია კოორდინირებული

მოქმედებისთვის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაში. როცა კისინჯერმა

ეს ფრაზა პირველად წარმოთქვა იგი აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის თანამდებობას

იკავებდა, რომლის ევროპულ ანალოგსაც საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტი

წარმოადგენს. ამ დროისთვის კი ევროკავშირს არ ჰქონდა ერთიანი ხმით საუბრის

უნარი. 2009 წელს ლისაბონის ხელშეკრულების ძალაში შესვლის შემდეგ, ბარონესა

ქეთრინ ეშტონი გახდა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი

წარმომადგენელი, რაც ფაქტობრივად, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრის

პოსტს გულისხმობდა, შედეგად მაშინდელმა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე

მანუელ ბაროზომ ე.წ. „კისინჯერის საკითხი“ მოგვარებულად გამოაცხადა (Brunnstrom.

2009).
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ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ საკითხების ნუსხიდან, რომელიც 2009 წლის დეკემბერში

მიღებული ლისაბონის ხელშეკრულებით (იმავე რეფორმის ხელშეკრულება) გადაიჭრა.

ლისაბონის ხელშეკრულებამ სხვადასხვა გამოხმაურება ჰპოვა, ევროსკეპტიკოსებს

მიაჩნდათ, რომ ახალი ხელშეკრულება შეიცავდა ზედმეტად ბევრ სუპრანაციონალურ

ელემენტს, ევროფილები კი იმედგაცრუებულები იყვნენ - ისინი გაცილებით მეტს

იმედოვნებდნენ, ვიდრე ეს „უბრალო შესწორებები“ იყო. კვლევის ძირითად ნაწილში

განვიხილავთ რეფორმის ხელშეკრულებით მიღებულ ცვლილებებს და შევაფასებთ მათ

მნიშვნელობას საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკისთვის.

ინსტიტუციონალური არქიტექტურა

ლისაბონის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირველი ცვლილება გულისხმობს

საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში ინსტიტუციონალური

არქიტექტურის რაციონალიზაციას, რაც ნიშნავს, როგორც სსუპ-ის განხორციელებაში

მანამდე ჩართული ინსტიტუტების ფუნქციების მოდიფიკაციას, ისე ახალი

ინსტიტუტების შემოღებას.

ერთ-ერთი ასეთი ინსტიტუციური ცვლილება არის უმაღლესი წარმომადგენლის

პოსტის შექმნა. საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაში მინისტრთა საბჭოს

უმაღლესი წამომადგენლისა და საგარეო ურთიერთობების კომისიონერის პოსტები

გაერთიანდა და შეიქმნა საგარეო საკითხებში უმაღლესი წარმომადგენლის პოსტი.

ზემოთ აღნიშნული პოზიციების კომბინირებით, იგი პასუხისმგებელი გახდა კომისიასა

და საბჭოს შორის ევროკავშირის საგარეო ქმედებების ჰარმონიზაციასა და

კოორდინირებაზე ანუ ამ ორ ძირითად ინსტიტუტს შორის თანხმობის მიღწევაზე.

უმაღლესი წარმომადგენელი ინიშნება ევროპული საბჭოს მიერ, კომისიის

პრეზიდენტთან შეთანხმებით და ევროპარლამენტის თანხმობის პროცედურის

საფუძველზე. იგი მოქმედებს საბჭოს მანდატის შესაბამისად, არის მნიშვნელოვანი

ფიგურა მისი უფლებებით, რაც მოიცავს გაღრმავებულ წარმომადგენლობას და

გაზრდილ მონაწილეობას საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაში,
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ამასთანავე უმაღლესი წარმომადგენელი არის მთავარი ხმა ევროკავშირის საგარეო

საკითხებში (The Treaty of Lisbon: Implementing the Institutional Innovations, 2007).

კიდევ ერთი ინოვაცია არის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის თანამდებობის შექმნა.

საჭირო იყო ევროპული საბჭოსთვის მეტი ინსტიტუციური შესაძლებლობების მიცემა.

ამ სიახლის მიზანი მანამდე არსებული პრობლემატური 6-თვიანი როტაციული

პრეზიდენტობის სისტემის ნაკლოვანების აღმოფხვრა იყო. პრობლემა მდგომარეობდა

იმაში, რომ ყოველ 6 თვეში ცვალებადი პრეზიდენტის პირობებში ვერ ხერხდებოდა

კოორდინირებული და თანმიმდევრული საგარეო პოლიტიკის წარმოება. ამ ახალმა

პოზიციამ უზრუნველყო ევროპული საბჭოს საქმიანობის დაგეგმვისა და მისი

განხორციელების პროცესის უწყვეტობა, სტაბილურობა და ცხადჰყო ევროკავშირის

საგარეო წარმომადგენლობის მიზნები საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის

საკითხებში. ის, თუ რამდენად ფლობს ძალაუფლებას ადამიანი, რომელიც ამ პოზიციას

იკავებს, ნაწილობრივ დამოკიდებულია თავად პრეზიდენტის პიროვნებაზე და ასევე

იმაზე, თუ რამდენად მიანიჭებენ მას წევრი ქვეყნები უფლებას, საკუთარ თავზე აიღოს

ინიციატივები. პრეზიდენტი აირჩევა ევროპული საბჭოს მიერ კვალიფიციური

უმრავლესობით და თანამდებობას იკავებს ერთხელ განახლებადი 2,5 წლის ვადით. მას

ლისაბონის ხელშეკრულებით მიეცა მანდატი, რომ უზრუნველყოს ევროკავშირის

საგარეო წარმომადგენლობა (The Treaty of Lisbon: Implementing the Institutional

Innovations, 2007).

აღსანიშნავია ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახურის შექმნაც, რომელიც ეხმარება

უმაღლეს წარმომადგენელს მისი მანდატის განხორციელებაში. ევროპის საგარეო

საქმეთა სამსახურმა გაზარდა თანხმობა მეორე სვეტის მოკლევადიანი კრიზისის

მართვასა და პირველი სვეტის გრძელვადიანი მშვიდობის მშენებლობის საქმიანობებს

შორის. კომისიისა და საბჭოს მიერ განსახორციელებელი ამოცანების ერთმანეთზე

დამთხვევის ალბათობის მინიმუმადე დაყვანით და იმ ამოცანების ევროპის საგარეო

საქმეთა სამსახურის კომპეტენციაში მოქცევით, რომლებიც ლისაბონის

ხელშეკრულებამდე ამ ორივე ინსტიტუტში ერთმანეთის პარალელურად
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სრულდებოდა, თავიდან იქნა აცილებული როგორც არსებული, ისე მოსალოდნელი

დუბლირების საფრთხე. ევროპის საგარეო საქმეთა სამსახური ფართო მანდატით

სარგებლობს, რომელიც მოიცავს ყველა იმ სფეროს, სადაც ევროკავშირი საგარეო

თვალსაზრისით აქტიურია. ასეთებია, მაგალითად, განვითარება, ვაჭრობა, საერთო

საგარეო და უსაფრთხეობის პოლიტიკა, საერთო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის

პოლიტიკა, სამეზობლო პოლიტიკა და გაფართოება. ევროპის საგარეო საქმეთა

სამსახურის უპირველესი მოვალეობაა უზრუნველყოს კონფლიქტებისადმი

მგრძნობელობის, გენდერული საკითხებისა და ადამიანის უფლებების წინა პლანზე

წამოწევა მის მიერ შემუშავებულ და გატარებულ ყველა სახის პოლიტიკაში. ასეთ

ურთიერთობათა მაკოორდინირებელი ქსელის ძირითადი ამოცანებია: ევროკავშირის

შიდა ინსტრუმენტების კოორდინირება, კრიზისის მართვის მისიების დაგეგმვა,

მხარდაჭერა და შეფასება; არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;

სამოქალაქო პერსონალის გაწვრთნა და მოზიდვა; კვლევითი საქმიანობა (The Treaty of

Lisbon: Implementing the Institutional Innovations, 2007).

გადაწყვეტილების მიღების პროცედურები

როგორც ზემოთ აღინიშნა პირველი ცვლილება გულისხმობს საერთო საგარეო და

უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში ინსტიტუციონალური არქიტექტურის

რაციონალიზაციას, რაც ნიშნავს, როგორც სსუპ-ის განხორციელებაში მანამდე

ჩართული ინსტიტუტების ფუნქციების მოდიფიკაციას, ისე ახალი ინსტიტუტების

შემოღებას.

მეორე ცვლილებამ კი უზრუნველყო საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში ჩართულ

ინსტიტუტებში გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გამარტივება და დახვეწა.

პირველ რიგში, შეიცვალა და გამარტივდა უშუალოდ კვალიფიციური უმრავლესობით

ხმის მიცემის პროცედურა. მოხდა მინისტრთა საბჭოში ადრე არსებული

კვალიფიციური უმრავლესობით ხმის მიცემის (რომელიც აგრეთვე ცნობილია სამმაგი

უმრავლესობის სისტემის სახელით) პროცედურის რეფორმირება. ლისაბონის

ხელშეკრულებამდე, ევროკავშირის თითოეული წევრი სახელმწიფოს კუთვნილ ხმას
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გააჩნდა თავისი წონა, რომელიც დამოკიდებული იყო წევრი სახელმწიფოს

მოსახლეობაზე. რეფორმირებული პროცედურის თანახმად, გაუქმდა ზემოთ

აღნიშნული ხმების პრინციპი და დღესდღეისობით კვალიფიციური უმრავლესობით

ხმის მიცემის პროცედურა ორმაგი უმავლესობის პრინციპს ეფუძნება:

გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელია წევრი სახელმწიფოების 55%-ის

მხარდაჭერა, თანაც ისე, რომ მხარდამჭერი სახელმწიფოების მოსახლეობა

ევროკავშირის მოსახლეობის 65%-ს შეადგენდეს. ასევე ლისაბონის ხელშეკრულებამ

შემოიტანა დამბლოკავი უმცირესობის პრინციპი, რომლის თანახმადაც თუ

გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგება ნებისმიერი ოთხი სახელმწიფო, რომელთა საერთო

მოსახლეობა ევროკავშირის მოსახლეობის 35 %-ს შეადგენს, გადაწყვეტილება აღარ

მიიღება. დამბლოკავი უმცირესობის იდეა შემოტანილი იქნა იმისათვის, რომ არ

მოხდეს დიდი ან პატარა სახელმწიფოების მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესის

უზურპირება (Nugent, 2010).

ევროკავშირისთვის იურიდიული პირის სტატუსის მინიჭებით, მას უფლება მიეცა

ხელი მოაწეროს ხელშეკრულებებსა და საერთაშორისო შეთანხმებებს. მისი ეს

იურიდიული ძალა ვრცელდება მხოლოდ მის ექსკლუზიურ კომპეტენციაში შემავალ

საკითხებზე, შესაბამისად, საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში

გადაწყვეტილების მიღება კვლავ სპეციალური საკანონმდებლო პროცედურით ხდება

და ინტერგოვერნმენტალისტურ ხასიათს ატარებს. მაგრამ, ლისაბონის ხელშეკრულებამ

გამარტივებული გადაწყვეტილების მიღების პროცედურის გამოყენების არეალი

გააფართოვა რამდენიმე გზით: ა) ხელშეკრულებამ დაუშვა გამონაკლისი სსუპ-ში

არსებულ ერთხმად გადაწყვეტილების მიღების პროცედურაში. წევრ სახელმწიფოებს

აქვთ უფლება მიიღონ გადაწყვეტილებები უმაღლესი წარმომადგენლის მიერ

წარდგენილ წინადადებებზე დამოუკიდებლად ან კომისიის მხარდაჭერით,

კვალიფიციური უმრავლესობით ხმის მიცემის პროცედურის გამოყენებით. ბ)

ხელშეკრულება ასევე ითვალისწინებს “passarelle clause”-ს,დებულებას, რომელმაც წევრ

ქვეყნებს მიანიჭა უფლება უფრო გააფართოვონ კვალიფიციური უმრავლესობით
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კენჭისყრის პროცედურის გამოყენების არეალი სსუპ-ის ფარგლებში. თუმცა “passarelle

clause”-ის ამოქმედების გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ ისევ და ისევ ერთხმად საბჭოში

ან ევროპულ საბჭოში. გ) ლისაბონის ხელშეკრულებამ ძალაში დატოვა ამსტერდამის

ხელშეკრულების ინიციატივა - კონსტრუქციული თავშეკავების პრინციპი. დ)

კვალიფიცური უმრავლესობით კენჭისყრის პროცედურა გავრცელდა საერთო

უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის სფეროშიც, ისეთ საკითხთან მიმართებით,

როგორიც იყო, მაგალითად, თავდაცვის პოლიტიკის მისიებისთვის “start-up”

დაფინანსების მექანიზმის დაარსება. “start-up” ფონდი წევრი ქვეყნების

კონტრიბუციებზეა დამოკიდებული და შეიქმნა იმ მიზნით, რომ დაფინანსდეს

გადაუდებელი ღონისძიებები და ასევე მოსამზადებელი სამუშაოები. რადგან ისინი

უშუალოდ ევროკავშირის ბიუჯეტიდან არ ფინანსდება, მათ შესახებ

გადაწყვეტილებებს იღებს უმაღლესი წარმომადგენელი (EUR-Lex, 2016).

ორმაგი უმრავლესობის სისტემა არამხოლოდ უფრო დემოკრატიულია, არამედ უფრო

ეფექტურია ნიცის ხელშეკრულებით შემოღებულ სისტემასთან შედარებით, რადგან იგი

აადვილებს უმრავლესობების შექმნას და შესაბამისად, გადაწყვეტილებები მიიღება

უფრო მარტივად, რაც სასიცოცხლოდ აუცილებელი დეტალია 28 წევრისგან შემდგარი

გაერთიანებისთვის. კვალიფიციური უმრავლესობით ხმის მიცემის უპირატესობა

მდგომარეობს იმაში, რომ მას შეუძლია ეროვნული ვეტოს დაძლევა ანუ კვალიფიცური

უმრავლესობით ხმის მიცემა საშუალებას აძლევს სახელმწიფოების უმრავლესობას

გაიტანონ თავიანთი პოზიცია უმცირესობის წინააღმდეგობის მიუხედავად.

ფუნქციური გაფართოება

ლისაბონის ხელშეკრულებით შემოტანილი სამი სიახლიდან პირველი ცვლილება

გულისხმობს საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში

ინსტიტუციონალური არქიტექტურის რაციონალიზაციას, მეორე ცვლილებამ

უზრუნველყო საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში ჩართულ ინსტიტუტებში

გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გამარტივება და დახვეწა.
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მესამე სიახლეს წარმოადგენს საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის

შემადგენლობაში შემავალი საერთო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის

(ლისაბონის ხელშეკრულებამდე იწოდებოდა, როგორც ევროპის უსაფრთხოებისა და

თავდაცვის პოლიტიკა) სფეროში განხორციელებული ცვლილებები.

„ორმხრივი დაცვის დებულება“ (Mutual Defense Clause) და „სოლიდარობის დებულება“

(Solidarity Clause) ლისაბონის მნიშვნელოვანი ინოვაციებია, რომლებიც გამომდინარეობს

ევროკავშირის ძირითადი პრინციპებიდან: წევრი ქვეყნების მიმართ სოლიდარობა და

მათი დახმარება. „ორმხრივი დაცვის დებულება“ გამოძახილია ყოფილი დასავლეთ

ევროპის კავშირისა. იგი ავალდებულებს ყველა წევრ ქვეყანას გაუწიოს დახმარება „მის

ხელთ არსებული ყველანაირი საშუალებით“ სხვა წევრ სახელმწიფოს, იმ შემთხვევაში,

თუ ეს უკანასკნელი გახდება შეიარაღებული აგრესიის მსხვერპლი, თანაც ისე, რომ მის

მიერ გაწეულ დახმარებაზე გავლენა არ მოახდინოს ნეიტრალიტეტმა ან ნატოსთან

არსებულმა ურთიერთობამ, რომელიც კონკრეტულ სახელმწიფოს შეიძლება გააჩნდეს.

„სოლიდარობის დებულება“ კი წევრ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთდახმარების

ახალი, იურიდიული ძალის მქონე მექანიზმია. ამ დებულების თანახმად, ევროკავშირის

ყველა წევრმა ქვეყანამ უნდა გაუწიოს დახმარება სხვა წევრ სახელმწიფოს, რომელმაც

განიცადა ადამიანური/ბუნებრივი კატასტროფა ან ტერორისტული თავდასხმის

მსხვერპლი გახდა. ამ დროს ევროკავშირი ახდენს მის ხელთ არსებული ყველა იმ

ინსტრუმენტის მობილიზებას, რომლებიც შეუძლია ასეთ დროს გამოიყენოს, მათ

შორის, საჭიროების შემთხვევაში, სამხედრო რესურსებისაც (Weichert, 2010; Dagand

2011).

აღნიშნული ხელშეკრულებითვე მოხდა “გაღრმავებული თანამშრომლობის“ (Enhanced

Cooperation) მოდიფიცირება. „გაღრმავებული თანამშრომლობა” არის პროცედურა,

რომლის დროსაც ევროკავშირის წევრ მინიმუმ 9 სახელმწიფოს შეუძლია გააღრმავოს

ინტეგრაცია ან თანამშრომლობა რაიმე საკითხზე ევროკავშირის სტრუქტურებთან

ერთად დანარჩენი წევრების ჩართულობის გარეშე. „გაღრმავებული თანამშრომლობა”

თავდაპირველად შემოიტანა ამსტერდამის ხელშეკრულებამ და ვრცელდებოდა
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იუსტიციის და კრიმინალურ საკითხებზე, შემდგომში ნიცის ხელშეკრულებამ იგი

გაავრცელა საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაზეც, გარდა თავდაცვის

საკითხებისა, ხოლო ლისაბონის ხელშეკრულებამ უკვე მოიცვა თავდაცვის სფეროც.

სწორედ „გაღრმავებული თანამშრომლობის“ ფარგლებში მოხერხდა „მუდმივი,

სტრუქტურირებული თანამშრომლობის“ (Permanent Structured Cooperation - PESCO)

ფორმირება 2017 წლის სექტემბერში, რომელიც წარმოადგენს პირველ, იურიდიულად

მავალდებულებელი ხასიათის თანამშრომლობის ჩარჩოს საერთო უსაფრთხოებისა და

თავდაცვის პოლიტიკის სფეროში. მასში 25 სახელმწიფოა ჩართული. იგი წარმოადგენს

ხელშეკრულებაზე დაფუძნებულ ერთგვარ ფორუმს ევროკავშირის წევრებს შორის

თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის და მონაწილეობენ ის

ქვეყნები, რომელთაც ამის უნარი და სურვილი გააჩნიათ. მისი მიზანია

სახელმწიფოებმა ერთობლივად ჯერ განავითარონ, ხოლო შემდგომ გამოიყენონ

თავდაცვითი შესაძლებლობები ევროკავშირის სამხედრო ოპერაციებში. განსხვავება

PESCO-სა და სხვა ფორმის თანამშრომლობებს შორის არის მონაწილე წევრ ქვეყნებზე

დაკისრებული პასუხისმგებლობის იურიდიულად მავალდებულებელი ხასიათი.

თუმცა, ფორუმში წევრობა ნებაყოფლობითი ხასიათისაა. რომ არა, ლისაბონის

ხელშეკრულებით თავდაცვის სფეროზე გარვცელებული „გაღრმავებული

თანამშრომლობა“, ვერ მოხერხდებოდა ამ საკმაოდ წინგადადგმული ნაბიჯის,

ვგულისხმობთ PESCO-ის შექმნას, განხორციელება საერთო უსაფრთხოებისა და

თავდაცვის პოლიტიკის სფეროში (EPLO, 2018; Genna & Justwan, 2015).

დასკვნა

დასკვნის სახით შევაჯამებთ ყველა იმ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, რომელიც

ლისაბონის ხელშეკრულებით შევიდა ძალაში და განაპირობა ევროკავშირის საერთო

საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის განვითარება. პირველი -

ინსტიტუციონალური არქიტექტურის რეორგანიზება, რომელიც გულისხმობდა ისეთ

მნიშვნელოვან ცვლილებებს როგორებიცაა: უმაღლესი წარმომადგენლის პოსტის

შექმნა, ევროპული საბჭოს მუდმივი პრეზიდენტის თანამდებობის შემოღება, ევროპის
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საგარეო საქმეთა სამსახურის დაარსება. მეორე - გადაწყვეტილების მიღების

პროცედურის გამარტივება და ამ გამარტივებული გადაწყვეტილების მიღების

პროცედურის უფრო ფართოდ გავრცელება, რაც მოიცავდა: სამმაგი უმრავლესობის

პრინციპის ორმაგი უმრავლესობის პრინციპით ჩანაცვლებას, „passerelle clause-ის“

შემოღებას, კვალიფიციური უმრავლესობით კენჭისყრით ერთხმად გადაწყვეტილების

მიღების პროცედურის ჩანაცვლებას ზოგიერთ შემთხვევაში და “start-up” ფონდების

დაარსებას და მათზე გადაწყვეტილების მიღებას კვალიფიცური უმრავლესობით. მესამე

- საერთო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკაში ინიცირებული სიახლეები:

„ორმხრივი დაცვის დებულება“, „სოლიდარობის დებულება“ და „გაღრმავებული

თანამშრომლობა“. 2009 წლის რეფორმებმა ხელი შეუწყო თანხმობის მიღწევას, შექმნა

გაღრმავებული ინსტიტუციონალური არქიტექტურა, უკეთესი პირობები

გაძლიერებული კოლექტიური მოქმედებისთვის და ახალი სიცოცხლე შესძინა

ყოველთვის კრიტიკის ქარცეცხლში მყოფ საერთო საგარეო და უსაფრთხოების

პოლიტიკას. ლისაბონის ხელშეკრულებამ თავისი წვლილი შეიტანა ამ სფეროს

ინტერგოვერნმენტალისტური ხასიათის გარკვეულწილად შესუსტებაში, ხოლო

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა იმ პირობების შექმნას, რომლებიც საჭიროა

ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებისთვის და მიღებული გადაწყვეტილებების

სტაბილურად განხორციელებისთვის.

გამოყენებულილიტერატურა

Access to European Union law. (July 25, 2016). Flexibility in EU decision-making: passerelle

clauses, brake clauses and accelerator clauses. Retrieved November 18, 2018, from EUR – Lex

web site: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:ai0019

Brunnstrom, D. (November 20, 2009). EU says it has solved the Kissinger question.

Retrieved November 22, 2018, from Reuters web site: https://www.reuters.com/article/us-eu-

president-kissinger/eu-says-it-has-solved-the-kissinger-question-idUSTRE5AJ00B20091120

Dagand, S. (March, 2011). The impact of the Lisbon Treaty on CFSP and ESDP. Retrieved

November 18, 2018, from International Security Information Service (ISIS) Europe web site:

30 



განუგრავა, დარჩია / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / იანვარი, 2019

https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/DEOS220/The%20Impact%20of%20the%20Li

sbon%20Treaty%20on%20CFSP%20and%20ESDP.pdf

Dijkstra, H., and Vanhoonacker, S. (January, 2017). The Common Foreign and Security

Policy. Retrieved January 22, 2019, from Oxford Research Encyclopedia of Politics web site:

http://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-

9780190228637-e-155?print=pdf

Dinan, D. (2010). Ever Closer Union. Colorado: Lynne Rienner Publishers.

EGMONT, CEPS, EPC. (November 15, 2007). The Treaty of Lisbon: Implementing the

Institutional Innovations.

European Peacebuilding Liaison Office. (February, 2018). Mapping of actors: The EU and

peacebuilding after Lisbon. Retrieved November 19, 2018, from EPLO web site:

http://eplo.org/wpcontent/uploads/2018/03/EPLO_Mapping_of_EU_Actors_on_Peacebuilding_

after_Lisbon_February2018.pdf

Everts, S. (2002). Shaping a credible EU foreign policy. Retrieved January 22, 2019, from

Centre For European Reform web site:

https://www.cer.eu/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2011/p270_foreign_policy-

1936.pdf

Genna, G. and Justwan, F. (August, 2015). The European Power Hierarchy, Member State

Trust, and Public Support for the Common Security and Defense Policy. Miami-Florida

European Union Center of Excellence.

London School of Economics and Political Science. (2016). The High Representative’s

‘double hat’: How Mogherini and Ashton have differed in their links with the Commission.

Retrieved January 26, 2019 from LSE web site:

http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/03/16/high-representative-mogherini-

ashton/?fbclid=IwAR3Pu9PkHvadox4xsYMSWz9KiQgV5_jUQ1C09_WGFAA4ILH0d49eXdOi

MEc

Nugent, N. (2010). The Government and Politics of the European Union. Palgrave

Macmillan 7th edition.

31 



განუგრავა, დარჩია / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / იანვარი, 2019

Weichert, T. (2010). Lisbon Treaty and CFSP - Will there be increased Integration?

Borken:Universiteit Twente.

კაპანაძე, ს. (2006). ევროკავშირის პოლიტიკა. თბილისი: სოციალურ მეცნიერებათა

ცენტრი.

32 



სტუდენტთა ჟურნალი
სოციალურ მეცნიერებებში

#7, იანვარი, 2019

გენდერული სტერეოტიპები ქართულ სატელევიზიო რეკლამებში

მარიამ ტალახაძე
ეკატერინე ჯანიაშვილი

ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამა

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

E-mail: mariamtalakhadze1998@gmail.com

ekunajaniashvili@gmail.com
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აბსტრაქტი

რეკლამა დარწმუნების მძლავრი იარაღია და ადვილად შეუძლია საზოგადოებრივი აზრის

მართვა. ის არამარტო კონკრეტული პროდუქტის გაყიდვასა და პოპულარიზაციაზეა

ორიენტირებული, არამედ შეუძლია ცნობიერების შეცვლაც, რადგან რეკლამაში ნანახი

ილექება მაყურებლის ქვეცნობიერში.

ხშირად რეკლამა სტერეოტიპების ჩამოყალიბებებას ან უკვე არსებული სტერეოტიპების

გაძლიერებას უწყობს ხელს. ამგვარ მედიაპროდუქტს შორის ყურადღებას იპყრობს

გენდერული სტერეოტიპები. რეკლამების დიდ ნაწილში ქალები ძირითადად

გვევლინებიან სამზარეულოში, ბავშვის მოვლასა და საოჯახო საქმეებთან დაკავშირებულ

პროცესებში, მამაკაცი კი უფრო ძლიერ როლებს ირგებს. მაგალითად, როგორიცაა

ავტომობილის შეკეთება. ამასთან, ამ ტიპის მედიაპროდუქტში მამაკაცი უფრო მაღალ

იერარქიულ დონეზეა მოქცეული, ქალი კი უფრო დაბალ საფეხურზე. სწორედ რეკლამაში

გენდერული სტერეოტიპების თემაა ჩვენი კვლევის საგანი.

კვლევის მიზანია, ქართულ სატელევიზიო სივრცეში გასულ რეკლამებში სტერეოტიპული

გზავნილების გამოვლენა. გარდა ამისა, ქართული და უცხოური სარეკლამო ნიმუშების

შედარება, მათი მსგავება-განსხვავებების გამოვლენა.

დასახული მიზნის მისაღწევად გამოვიყენეთ შემდეგი მეთოდოლოგია: დავაკვირდით

ქართული ტელეკომპანიების სარეკლამო ჭრებს. სატელევიზიო რეკლამების შერჩევა

განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ ტრადიციულ მედიას უფრო მეტი მაყურებელი ჰყავს,

ვიდრე სხვა სახის მედიასაშუალებებს. რაოდენობრივმა კონტენტ-ანალიზმა საშუალება

მოგვცა გაგვერკვია, თუ რა დრო ეთმობა მთელი დღის სარეკლამო სივრციდან

სტერეოტიპულ რეკლამებს.

გამოვიყენეთ კვლევის რაოდენობრივი მეთოდი. კერძოდ, საზოგადოებრივი გამოკითხვა:

შევადგინეთ კითხვარი, რომელშიც რესპონდენტებს შევთავაზეთ პროფესიები და
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პროდუქტები და ვთხოვეთ რეკლამების მიხედვით ასოციაციურად დაეკავშირებინათ ისინი

გენდერთან.

საკვანძო სიტყვები: გენდერული სტერეოტიპი, სატელევიზიო რეკლამა, გენდერული როლი,

სტერეოტიპული გზავნილი.

შესავალი

რეკლამას აქვს არამარტო დარწმუნების უნარი, არამედ მას შეუძლია გარკვეულწილად

ჩამოაყალიბოს საზოგადოების აზრი. რეკლამაში ნანახი ხშირად ასოციაციებს აჩენს, რაც

მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს მაყურებლის მიერ კონკრეტული პროდუქტის აღქმას.

ასეთია მაგალითად ჩიფსისა და ლუდის რეკლამები, რომლებიც თითქმის ყოველთვის

აკავშირებს ამ პროდუქტებს სპორტთან.

რეკლამას სტერეოტიპების ჩამოყალიბება ან/და გაძლიერებაც შეუძლია, ერთ-ერთი ასეთია

გენდერული სტერეოტიპები. რეკლამების დიდ ნაწილში მკვეთრადაა გამოკვეთილი

გენდერული როლები, კერძოდ, ქალი რეკლამაში ასრულებს ოჯახისა და ბავშვის

მოვლასთან დაკავშირებულ საქმიანობას, მამაკაცი კი ისეთ საქმიანობას, რაც ძალას

მოითხოვს, გასათვალისწინებელია თანამდებობების იერარქიული წყობაც, მაღალ

თანამდებობებზე ძირითადად მამაკაცები გვევლინებიან, მდივნის პოზიციაზე კი ქალები.

ყურადსაღებია, რომ კონკრეტულ ქვეყანაში შექმნილი ან/და ამ ქვეყნის სატელევიზიო

ბადეში გაშვებული რეკლამა პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის საზოგადოებრივ განწყობებს

და პირიქით, რეკლამები აძლიერებს განწყობებს. ქართული საზოგადოებისთვის, სადაც

ქალის როლის აღიარების პრობლემა ჯერ კიდევ დგას, სტერეოტიპული რეკლამები კიდევ

უფრო ამყარებს პატრიარქალურ საწყისებს.

ლიტერატურის მიმოხილვა

რეკლამის ზოგადი განმარტება ასეთია - ის კომუნიკაციის ფორმაა, რომელიც

განსაზღვრულია მაყურებელთა, მკითხველთა, თუ მსმენელთა დასარწმუნებლად შეიძინოს

რომელიმე ბრენდის ნაწარმი ან ისარგებლოს ამა თუ იმ სერვისით. მომხმარებლამდე
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რეკლამის მისაწოდებლად იყენებენ სხვადასხვა სახის მედიასაშუალებას: ჟურნალ-

გაზეთებს, რადიოს, ტელევიზიას, აფიშებს, პოსტერებს, ელექტრონულ ფოსტას და სხვა.

სატელევიზიო რეკლამა ძირითადად მოიაზრება ყველაზე ეფექტიან მასობრივ საბაზო

რეკლამის ფორმად, რამდენადაც ის ასხივებს ძვირფას სატელევიზიო ქსელურ მუხტს

კომერციისთვის, ცნობილი ტელემოვლენების დროს (თოიძე, 2013).

რეკლამაში გენდერულ სტერეოტიპებზე საუბარია ჯ. ი. და მ. ე ბელჩების წიგნში „რეკლამა

და პრომოცია“, სადაც წერია, რომ ქალებს მრავალი წლის განმავლობაში რეკლამაში

თავისებურად აჩვენებდნენ. კერძოდ, რეკლამებში ქალები ზრუნავენ საკუთარ გარეგნობაზე,

საოჯახო საქმეებსა და დედობრივ მოვალეობებზე. სპეციალისტები მიუთითებენ, რომ

ქალები ამ შემთხვევაში წარმოგვიდგებიან, როგორც კონკრეტული ნივთები. რეკლამები მათ

გამომწვევ სექსუალურობასაც ანიჭებენ, რაც, თავის მხრივ, სტერეოტიპებს ქმნის. მეორე

მხრივ, მამაკაცები უფრო ძლიერები, დამოუკიდებლები და წარმატებულები არიან.

მსგავსი სიტუაციაა ბავშვების შემთხვევაშიც. აშშ-სა და ავსტრალიაში საბავშვო რეკლამებში

ბიჭები უფრო ენერგიულები და საზრიანები არიან, ვიდრე გოგონები. ამის მიუხედავად,

ავტორები აღნიშნავენ, რომ ამერიკაში სტერეოტიპების გაღვივების მხრივ სიტუაცია

აშკარად გამოსწორდა და ქალებს უფრო ძლიერ როლებში წარმოაჩენენ (ბელჩი & ბელჩი,

2013).

„მარკეტერის“ სტატიაში ვკითხულობთ, რომ აშშ-ში, სარეკლამო სფეროში, გენდერული

როლების სტერეოტიპული წარმოჩენის კრიტიკა 1960-იანი წლებიდან იწყება და ქალთა

მოძრაობის ჩამოყალიბებას უკავშირდება. ამ დროისათვის, ქალები რეკლამებში უფრო

ხშირად წარმოჩენილნი იყვნენ საწმენდი საშუალებების, ტანსაცმლის, სახლის ნივთებისა

და წამლების, ხოლო, კაცები ალკოჰოლური სასმელების, თამბაქოს, ბანკების,

მოგზაურობისა და მანქანების რეკლამირებისას. დროთა განმავლობაში, გენდერთან

დაკავშირებული პასუხისმგებლობები და მოლოდინები შეიცვალა, თუმცა, არ შეცვლილა

რეკლამაში მათი ასახვის პრაქტიკა (მარკეტერი, 2017).
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ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით, სატელევიზიო რეკლამებში ქალთა და მამაკაცთა

ვიზუალურად გამოსახვა მეტწილად ბალანსირებულია, ამავდროულად ეკრანზე ჭარბობენ

ქალები, ვიდრე მამაკაცები, თუმცა საგულისხმოა, რომ კვლევის თანახმად, ისეთი

სტერეოტიპების მსხვერპლი, როგორებიც საოჯახო საქმეებში რომელიმე სქესის

გამორჩეულად ჩართულობას უკავშირდება, სწორედ ქალია. კვლევის თანახმად, სარეკლამო

კლიპებში მთხობელი მეტწილად მამაკაცის ხმაა, რაც ერთგვარად კიდევ ერთხელ უსვამს

ხაზს იმ სტერეოტიპულ შეხედულებას, რომ მამაკაცი უფრო დამაჯერებელი მოსაუბრეა

(ფარულავა, 2014).

2014 წელს სატელევიზიო რეკლამებზე ჩატარებული კვლევის მიხედვით, ქალი ემოციური,

ნაზი, მზრუნველი დედაა, მისი საქმიანობა დიასახლისობით შემოიფარგლება, კაცი კი

ფსიქოლოგიურად ძლიერი, ნაკლებად ემოციური და რაციონალურია (ნარინდოშვილი,

2015).

მართალია, წინა წლების კვლევები და სხვა ქვეყნების გამოცდილება სატელევიზიო

რეკლამებში გენდერული სტერეოტიპების არსებობას ადასტურებს, თუმცა საინტერესოა,

თუ რა ვითარებაა ამ კუთხით თანამედროვეობაში, რის დადგენასაც ჩვენი კვლევა ისახავს

მიზნად.

მეთოდოლოგია

კვლევის პროცესში გამოვიყენეთ რაოდენობრივი და თვისებრივი კონტენტანალიზის

მეთოდი, 2017 წლის რეიტინგის გათვალისწინებით, საკვლევ ობიექტებად შევარჩიეთ

„იმედი“ (28.08%) და „რუსთავი 2“ (26,67%) და დავაკვირდით მათ საეთერო ბადეში გასულ

60 რეკლამას. საკვლევ პერიოდად ავიღეთ 2018 წლის მაისის თვე. რაოდენობრივი

კონტენტანალიზით დავადგინეთ, რეკლამების რა ნაწილია სტერეოტიპული ხასიათის,

ხოლო თვისებრივით გამოვკვეთეთ ძირითადი სტერეოტიპული გზავნილები, რომლებიც

ვრცელდება რეკლამებით და რეკლამები გავაერთიანეთ რამდენიმე ჯგუფში.
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გარდა ამისა, გამოვიყენეთ კვლევის რაოდენობრივი მეთოდი, გამოკითხვა. შევადგინეთ

კითხვარი, რომელიც შეიცავდა 15 კითხვას საკითხის შესახებ და 3 დემოგრაფიულ კითხვას.

პირველი სამი კითხვით ვიგებთ რესპონდენტების აზრს ქართულ რეკლამებში

სტერეოტიპების არსებობის შესახებ. შემდეგ კითხვებში კი რესპონდენტებს ვკითხეთ, თუ

რომელ სქესთან ასოცირდებოდა მათთვის კონკრეტული პროდუქტი ან პროფესია

სარეკლამო ჭრების მიხედვით.

საკვლევი კითხვები

1. რამდენად ხშირად გვხვდება გენდერული სტერეოტიპები ქართულ სატელევიზიო

სარეკლამო სივრცეში?

2. რომელ პროდუქტში სჭარბობს მეტად გენდერული სტერეოტიპები - ქართულ თუ

უცხოურ რეკლამებში?

3. რა გავლენა აქვს სარეკლამო სტერეოტიპებს მაყურებელზე?

ონლაინგამოკითხვის შედეგები

გამოკითხვა უშუალოდ რეკლამების შესწავლამდე ჩატარდა, რათა დადგენილიყო ზოგადი

განწყობები და დამოკიდებულებები გენდერული სტერეოტიპების მიმართ რეკლამებში.

ონლაინკითხვარი სოციალური ქსელით გავრცელდა და სულ 146-მა ადამიანმა შეავსო.

მიღებული მონაცემები დამუშავდა spss-ის ბაზაში.

კითხვარის პირველი ბლოკი სამი ზოგადი კითხვისგან შედგებოდა, რესპონდენტებს

ვკითხეთ, თუ რამდენად ხშირად უყურებდნენ ტელევიზორს, იცნობდნენ თუ არა

ქართული ტელევიზიით გასულ რეკლამებს და მათი აზრით, რამდენად იყო ეს რეკლამები

სტერეოტიპული.

მეორე და მესამე ბლოკში რესპონდენტებს ვუსახელებთ პროდუქტებს, პროფესიებსა და

გენდერულ როლებს, მათ კი უნდა დაწერონ რომელ სქესთან ასოცირდება მათთვის

დასახელებული რეკლამების მიხედვით.
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პირველი ორი კითხვა სამედიცინო სფეროს შეეხება, ორივე კითხვაში გამოიკვეთა ასეთი

ტენდენცია- რესპონდენტების უმეტესობა ამ ტიპის რეკლამებს აკავშირებს ორივე სქესთან

თანაბრად. (დიაგრამა 1) კბილის პასტის ან ჯაგრისის რეკლამა - ორივესთან თანაბრად

(39,7%), დიაგნოსტიკური ცენტრების/საავადმყოფოების/სამედიცინო მომსახურების

რეკლამა- ორივესთან თანაბრად (39%). ორივე კითხვაში დაახლოებით ერთნაირი

მაჩვენებელი აქვს ამ სფეროს რეკლამებთან მდედრობითი სქესის ასოცირებას (35,6% და

34,2%). სიხშირით მესამე კი ორივე კითხვაში მამრობითი სქესია (16,4% და 19,2%).

შემდეგ კითხვაში, რომელიც აღმზრდელობით პროფესიებს შეეხება, რესპონდენტების

აბსოლუტური უმრავლესობა მდედრობით სქესთან აკავშირებს მსგავს პროფესიებს,

(დიაგრამა 1.2) 146 ადამიანიდან 139-მა (95,2%) დაასახელა მდედრობითი სქესი, ამ კითხვაში

არც ერთ რესპონდენტს არ დაუსახელებია მამრობითი სქესი.
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სპორტის სფეროსთან დაკავშირებითაც ერთგვაროვანი პასუხები მივიღეთ. რესპონდენტთა

უმრავლესობა ჩემპიონატისა და სპორტთან დაკავშირებული პროდუქტის (85%) (ჩიფსი,

ლუდი, მიწისთხილი) რეკლამებს მამაკაცებთან აკავშირებს.

რაც შეეხება სახლის მოვლის საშუალებებს, ამ ტიპის პროდუქტებს რესპონდენტთა 94,5%

მდედრობით სქესთან აკავშირებს, 4,8% ორივე სქესთან თანაბრად, 0,7% (1 რესპონდენტი) კი

მამაკაცთან. მსგავსი შედეგი მივიღეთ ბავშვის მოვლის საშუალებების, მედიკამენტებისა და

საკვები პროდუქტის შემთხვევაშიც.

ტექნიკის შეკეთების მომსახურების რეკლამას რესპონდენტთა 76,7% მამაკაცთან აკავშირებს,

16,4% კი ორივე სქესთან თანაბრად (დიაგრამა 1.3).

მესამე ბლოკში რესპონდენტებს გენდერული როლების შესახებ ორი კითხვა დავუსვით, მათ

უნდა დაეწერათ ქართული ტელევიზიით გასული რეკლამების მიხედვით, რომელ სქესთან

ასოცირდებოდა კონკრეტული როლი, რომელი სქესის ადამიანი უფრო ხშირად უნახავთ ამ

გენდერული როლით რეკლამაში. ეს ორი გენდერული როლი იყო - მაღალი

თანამდებობრივი პოზიციები - ხელმძღვანელი ოფისში, დირექტორი და საოჯახო საქმები-

ბავშვის მოვლა, სადილის მომზადება, დალაგება.

მაღალი თანამდებობრივი პოზიციები რესპონდენტთა 54,1%-მა მამამაკაცთან დააკავშირა,

35,6%-მა ორივე სქესთან თანაბრად, 2,1%-მა ქალთან (დიაგრამა 1.4).
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რაც შეეხება საოჯახო საქმეების შემსრულებლის გენდერულ როლს, აქ საკმაოდ

ერთგვაროვანი შედეგი მივიღეთ. რესპონდენტთა 91,8%-მა ეს როლი მდედრობით სქესს

დაუკავშირა, 7,5%-მა ორივე სქესთან თანაბრად, ეს გენდერული როლი მამაკაცისთვის არც

ერთ რესპონდენტს არ დაუკავშირებია.

რაოდენობრივი კონტენტ-ანალიზი

კვლევისას გამოიკვეთა 25 რეკლამა, ანუ მთლიანი შერჩევის დაახლოებით 41,67%, სადაც

გვხვდებოდა გენდერული სტერეოტიპები. 60 რეკლამიდან 32 იყო ქართული, 28 კი

უცხოური (დიაგრამა 2).
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ქართული რეკლამებიდან 13 ნიმუშში, ანუ დაახლოებით 40,6%-ში აღინიშნებოდა

გენდერული სტერეოტიპები. რაც შეეხება უცხოურ რეკლამებს, აქ 12 დისკრიმინაციული

რეკლამა შეგვხვდა, ანუ საერთო რაოდენობის დაახლოებით 42,8 % (დიაგრამა 2.1; 2.2).

ძირითადი სტერეოტიპებია: ქალი სამზარეულოში და შვილთან, ლიდერი მამაკაცი,

სპორტის, ტექნიკის მამაკაცებთან დაკავშირება, მედიკამენტების ქალებთან ასოცირება და

სხვ. დანარჩენ რეკლამებში შეიძლებოდა გარკვეული დისკრიმინაციული ფრაზებისა თუ

ჟესტების დაჭერა, თუმცა რთულია იმის განსაზღვრა, მართლა სურდათ თუ არა ამბის ამ

კუთხით წარმოჩენა რეკლამის შემქმნელებს. ქვემოთ ვისაუბრებთ რეკლამებში ქალისა და

კაცის ხმების განაწილებაზე, გენდერულ როლებსა და კონკრეტულ სქესთან

სტერეოტიპულად დაკავშირებულ პროდუქტებზე.

ხმები

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, კვლევის პროცესში დავაკვირდით 60 რეკლამას. რეკლამებზე

ხმების განთავსების სტატისტიკა ასეთია: 34 შემთხვევაში რეკლამას მამაკაცი ახმოვანებს, 25

რეკლამაში ქალის ხმა ფიგურირებს, ხოლო 1 რეკლამაში ორივე მათგანის. ბუნებრივია,

აღნიშნული მონაცემების განზოგადება და დასკვნების გამოტანა მცდარი იქნება. ამასთან,

რაოდენობრივად კაცისა და ქალის ხმები თითქმის თანაბრად იყოფა, თუმცა საინტერესოა

ის ტენდენციები, რომლებიც დაკვირვებისას გამოიკვეთა.
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დიაგრამა2.1 დიაგრამა2.2
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მამაკაცი ძირითადად ხორცპროდუქტების, ლუდის, საწვავის, სპორტის, ტექნიკის

რეკლამებს ახმოვანებს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია „შეფილდის უნივერსიტეტის“

რეკლამა, რომელშიც მენეჯერულ უნარებზე კაცის ბოხი ხმა მოგვითხრობს და ამით

გენდერულ სტერეოტიპებს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს.

რაც შეეხება ქალის ხმას, ის ძირითადად მაშინ გვხვდება, როდესაც რეკლამა ბავშვზე,

სახლის მოვლის საშუალებებზე, კოსმეტიკაზე ან სხვადასხვა მედიკამენტზეა საუბარი.

აღსანიშნავია, რომ ქალის ხმა ყოველთვის ნაზია და დედობრივ მზრუნველობასთან

ასოცირდება. როდესაც რეკლამის კადრში სამზარეულოა, ყოველთვის ქალის ხმა ისმის.

როგორც დავაკვირდით, როდესაც საქმე მნიშვნელოვანი ინფორმაციის ანონსს და

გადმოცემას ეხება, რეკლამაში ყოველთვის კაცის ხმა ფიგურირებს. მაგალითად, „ტერასა

გრუპის“ მიერ ახალი ბინების გაყიდვის ანონსს სწორედ მამაკაცი გვაცნობს, სპორტული

შეჯიბრებებისა და ახალი ტექნიკის - კონდინციონერების, მაცივრების - წარმოების

შესახებაც ის გვესაუბრება. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს გარემოებები გენდერული

სტერეოტიპების გაძლიერებას უწყობს ხელს, რადგან, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ,

როლებთან ერთად, კონკრეტულ პროდუქტებსაც გარკვეულ სქესს მიაკუთვნებს.

აღსანიშნავია ერთი გარემოებაც: ყოველთვის, როცა რეკლამაში ეროვნულ თემასა და

ქართულ ეროვნულ პროდუქტზეა საუბარი, ყოველთვის კაცის ხმა გვესმის.

მაგალითისთვის, „ნაბეღლავის“ რეკლამა საერთოდაც არაა დისკრიმინაციული, თუმცა

მსგავსი ტენდენცია შეინიშნება. რეკლამას ფონად გასდევს ქართული ხალხური სიმღერა,

მთავარ ტექსტს კი მამაკაცი კითხულობს.

ერთი სიტყვით, მართალია რეკლამებში, ასე თუ ისე, დაბალანსებულია კაცისა და ქალის

ხმების გამოყენება, მაინც შეინიშნება ზემოჩამოთვლილი სტერეოტიპული ტენდენციები,

რომელთა თავიდან აცილებაც რეკლამის შემქმნელთათვის პრიორიტეტული უნდა იყოს.
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პროდუქტები რეკლამებში

ჩვენ მიერ შესწავლილ რეკლამებში აშკარად იკვეთება ის პროდუქტები, რომლებიც

კონკრეტულ სქესთანაა სტერეოტიპულად დაკავშირებული. ტენდენცია საერთოა, თუმცა

შეგვხვდა რამდენიმე გამონაკლისი. განვიხილავთ თითოეულ პროდუქტს და მასთან

დაკავშირებულ სტერეოტიპებს:

 ბავშვის მოვლის საშუალებები და ბავშვის სათამაშოები

ამ შინაარსის რეკლამებში ყოველთვის ქალები ფიგურირებენ. საფენების, ბავშვებისთვის

განკუთვნილი მედიკამენტების რეკლამების აბსოლუტურ უმრავლესობაში ქალები უვლიან

ბავშვს, ზრუნავენ მათზე და ეს, ხშირ შემთხვევაში, მათ პროფესიასთანაა გაიგივებული.

ბავშვის სათამაშოებიც სტერეოტიპულია: გოგოებს თოჯინები, ხოლო ბიჭებს მანქანები და

სათამაშო იარაღები მოსწონთ. აღსანიშნავია რამდენიმე ნიმუში:

 „ქანბებეს“ რეკლამა

რეკლამა მოგვითხრობს ქალზე, რომელიც ბავშვის მოვლასაც ასწრებს და მუშაობასაც.

თუმცა აქ ყურადღება გამახვილებულია მხოლოდ ქალის როლზე ბავშვის მოვლასა და

აღზრდაში და მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვის დედა ამბობს, რომ ის წარმატებული ქალია,

მაინც ჩანს, თუ რა დაბრკოლებებს უქმნის მუშაობის პროცესში შვილის მოვლის მხოლოდ

საკუთარ თავზე აღება. რეკლამა აყალიბებს ერთგვარ სტერეოტიპს იმაზე, რომ ბავშვის

მოვლა, მასზე ზრუნვა და საფენების გამოცვლა მხოლოდ ქალის მოვალეობაა.

 სათამაშო „სთრაიქი“

რეკლამაში წარმოჩენილია ბავშვის სათამაშო იარაღი, რომლითაც ბიჭები თამაშობენ.

რეკლამის ბოლოს კაცის ხმა სტერეოტიპულ ფრაზას ამბობს: „ჩვენ ასე ვთამაშობთ“, რაც

ბიჭებსა და გოგოებს შორის თამაშის ტექნიკისა და სათამაშოების განსხვავებას უსვამს ხაზს

და სტერეოტიპებს ამძაფრებს.
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 სახლის მოვლის საშუალებები

ამ შემთხვევაშიც რეკლამებში წამყვან და შეუცვლელ პოზიციებზე ქალები არიან.

ტელესივრცეში, ფაქტობრივად, არ ყოფილა შემთხვევა, როცა რეკლამა გვაჩვენებს, რომ

სახლს კაცები ალაგებენ ან სახლის მოვლის საშუალებებს იყენებენ, რაც კიდევ უფრო

აღრმავებს სტერეოტიპულ შეხედულებებს.

 ჭურჭლის სარეცხი „ავე“

რეკლამის სიუჟეტი სამზარეულოში ვითარდება. გოგონა მიდის დედასთან და ეკითხება,

თუ რამდენი თეფშის გასარეცხად ეყოფა „ავე“, რაზეც დედა პასუხობს, რომ ძალიან ბევრის.

რეკლამის ბოლოს ერთგვარ სლოგანს კითხულობს ქალის ხმა „ავე- ქალების საიმედო

პარტნიორი“. ამ შემთხვევაშიც მაყურებელში ძლიერდება სტერეოტიპი, თითქოს

სამზარეულოში მხოლოდ ქალებს სჭირდებათ ყოფნა და ჭურჭელსაც მხოლოდ ისინი უნდა

რეცხავდნენ.

 ჭურჭლის სარეცხი „არიელი“

რეკლამაში მთავარი მოქმედი პირი, თიკა ფაცაცია, ერთ-ერთ ოჯახს ეწვევა, სადაც რძალი

და დედამთილი სამზარეულოში არიან და ჭურჭელს რეცხავენ. რძალი ყავას ამზადებს,

შემდეგ კი ამბობს, რომ „არიელს“ იყენებს. რეკლამაში უხეშადაა ყურადღება

გამახვილებული იმაზე, რომ სარეცხ საშუალებებთან მხოლოდ ქალები არიან

დაკავშირებული და სტერეოტიპულ აზროვნებას უწყობს ხელს.

 თავის მოვლის საშუალებები

აღნიშნულ რეკლამებში გვხვდებიან როგორც კაცები, ისე ქალები, თუმცა ტენდენციურია

კონტექსტი. როდესაც საუბარია ქალის თავის მოვლის საშუალებებზე, ყოველთვის მის

სინაზეზე, სხეულის ფორმებსა და სხვა გარეგნულ მახასიათებლებზეა ყურადღება

გამახვილებული, ხოლო კაცებზე საუბრისას მათი სიძლიერეა ხაზგასმული.
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 შხაპ-გელი „მარსელიე“

რეკლამა ორი ნაწილისგან შედგება: თავიდან საუბარია ქალებისთვის, ხოლო შემდეგ

კაცებისთვის განკუთვნილ პროდუქტზე, სადაც კარგად ვხედავთ კონტრასტს. როდესაც

ქალების შხაპ-გელს წარმოგვიჩენენ, თითქოს ქალის „ფასადურ“ დანიშნულებაზეა

ყურადღება გამახვილებული და გამოკვეთილია მისი სხეულის ნაწილები. რაც შეეხება

მეორე ნაწილს, აქ გვხვდება ფრაზა: „პროვანსის მამაკაცური განწყობა“ და კადრიც, თითქოს,

მის სიძლიერესთან ასოცირდება.

 შამპუნი „სანსილკი“

აღნიშნულ რეკლამაშიც ქალის „ფასადურ“ დანიშნულებაზეა ყურადღება გამახვილებული.

რეკლამაში გოგონების მთავარ საზრუნავად თმის მოვლა, გართობაა წარმოჩენილი.

ყურადღება გამახვილებულია ქალის სილამაზეზე, მის სინაზეზე. აღნიშნული რეკლამების

სიჭარბე ადამიანებში სტერეოტიპების გაძლიერებას უწყობენ ხელს, რადგან ქალი

განიხილება, როგორც სუსტი, მხოლოდ გარეგნულ მახასიათებლებზე ორიენტირებული

არსება.

 აფთიაქები და მედიკამენტები

აფთიაქებისა და სხვადასხვა მედიკამენტის რეკლამებთან ძირითადად ქალები

ასოცირდებიან. ეს უფრო თვალსაჩინოა იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული წამალი

ბავშვებისთვისაა განკუთვნილი.

 GPS - აფთიაქი

რეკლამაში ყურადღება გამახვილებულია ბავშვების მედიკამენტებზე, მათი მოვლის

საშუალებებზე, რაზე საუბარიც ქალს უწევს. ბავშვზე ქალი ზრუნავს, რაც მის მთავარ

როლადაა ჩათვლილი.
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 ლუდი

ქართულ ტელესივრცეში, ძირითადად, ლუდის ქართული რეკლამები გვხვდება. ყოველ

მათგანში ლუდთან კაცი ასოცირდება, მინიმუმამდეა დაყვანილი ქალი პერსონაჟების

როლი. ამ რეკლამებში კაცი წარმოგვიდგება, როგორც ძლიერი, ყოვლისშემძლე არსება,

რომლისთვისაც ლუდის დალევა განტვირთვის მთავარი საშუალებაა.

 ლუდი „არაგველი“

სტერეოტიპული მიდგომა ლუდის რეკლამებს შორის ყველაზე მეტად სწორედ „არაგველის“

რეკლამაში გვხვდება. აქ ქართველობა კაცობასთან, ლუდის სმასთანაა გაიგივებული.

მთავარი პერსონაჟი ამბობს შემდეგ ფრაზას: „მე ვარ ვაჟკაცი, რადგან ვიცავ, ვზრუნავ“.

აღნიშნული რეკლამა, ერთი მხრივ, კონკრეტული ცნებების (მაგ.: ქართველობა) არასწორად

აღქმას იწვევს, ხოლო, მეორე მხრივ, ლუდთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებს აძლიერებს.

 ლუდი „ზედაზენი“

აღნიშნულ რეკლამაშიც კაცები არიან წამოწეული წინა პლანზე, ნაჩვენებია მათი ქეიფი, ხმაც

კაცისაა, რაც ტენდენციის გამგრძელებლად შეგვიძლია ჩავთვალოთ.

 ტექნიკა

ტექნიკისა და მისი მონტაჟის რეკლამებში, როგორც ზემოაღნიშნულ შემთხვევებში, კაცი

პერსონაჟები და კაცის ხმა ფიგურირებს. ესეც, გარკვეულწილად, სტერეოტიპულია, რადგან

აჩენს იმის ასოციაციას, რომ ქალებს ტექნიკის საქმეები არ გაეგებათ და ესეც მხოლოდ კაცის

პრეროგატივაა.

 “სვისკაპიტალი“

რეკლამაში მანქანა კაცთანაა ასოცირებული და, თითქოს, მთავარ პერსონაჟსა და მანქანას

განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვთ. რეკლამის ერთ-ერთი მომენტში კაცი

იარაღითაა, ძალის დემონსტრირებას ახდენს, ქალი კი საღამოს კაბაში გამოწყობილი მისგან
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საჩუქარს იღებს. რეკლამა სტერეოტიპულია, რადგან პროდუქტის გენდერული

მიკუთვნებულობის გარდა, გენდერულ როლებსაც უხეშად წარმოაჩენს.

 სხვა საოჯახო პროდუქტები (რძის პროდუქტები)

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, როცა საქმე ოჯახს და საოჯახო პროდუქტებს ეხება,

რეკლამებში მხოლოდ ქალები ფიგურირებენ. ძირითადად, ისინი სამზარეულოში არიან და

შვილთან, უმეტესწილად გოგონასთან ერთად აკეთებენ საოჯახო საქმეებს. რაც შეეხება

უშუალოდ რძის პროდუქტებს, მართალია ესეც ქალებთან ასოცირდება, თუმცა რამდენიმე

გამონაკლისი გვხვდება.

 „პრეზიდენტის“ არაჟანი

რეკლამას ქალის ხმა ადევს და დედა-შვილი სამზარეულოშია. აქაც საოჯახო საქმეებში

ქალის როლია წამოწეული, რაც ზემოთ აღნიშნულ ტენდენციას აგრძელებს.

 „სანტეს“ მაწონი

რეკლამა ერთგვარ გამონაკლისად შეიძლება ჩაითვალოს, რადგან მაღაზიაში საყიდლებზე

ბიჭია წასული, მაწონსაც ის იღებს და სვამს. რეკლამას ფონად კაცის ხმა გასდევს.

გენდერული როლები რეკლამებში

კვლევის პროცესში შესწავლილი რეკლამებიდან ნაწილში გამოკვეთილი იყო ქალისა და

მამაკაცის გენდერული როლები. სტერეოტიპულად ქალის გენდერული როლი ოჯახსა და

შვილის მოვლას უკავშირდება, ის პროფესიული კარიერაში ნაკლებად რეალიზებულია,

მამაკაცი კი პირიქით დასაქმებულიცაა და ოჯახის ფინანსურ რესურსაც ის მოიპოვებს.

გენდერული სტერეოტიპები ქალს სუსტ და უმნიშვნელო გენდერულ როლს ანიჭებს,

მამაკაცს კი ძლიერსა და მნიშვნელოვანს.

 „სვის კაპიტალი“

„სვის კაპიტალის“ რეკლამაში ყურადღება გამახვილებულია ავტომობილის მნიშვნელობაზე

ადამიანების ცხოვრებაში, თუმცა რეკლამის გმირების უმეტესობა მამაკაცია, რაც
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ასოციაციურად ავტომობილის მართვას აკავშირებს მამაკაცთან და იმ სტერეოტიპს

აღვივებს, რომ საჭესთან კაცი უნდა იჯდეს და არა ქალი. რეკლამაში ხუთი სხვადასხვა

სიტუაციაა აღწერილი, აქედან ოთხში მამაკაცები დომინირებენ, ქალი კი მხოლოდ ერთ

სცენაშია.

რაც შეეხება გენდერულ როლებს, ერთ-ერთი მამაკაცი ტყეშია მანქანით წასული და

ნადირობს, ეს მის ძლიერ გენდერულ როლს უსვამს ხაზს და ნადირობას გვაჩვენებს,

როგორც კაცის საქმეს. ერთ-ერთ სცენაში ბიჭები თამაშობენ ფეხბურთს, მაყურებლებიც

ბიჭები არიან, აქაც ხდება ზოგადად სპორტის და კონკრეტულად ამ სახეობის მამრობით

სქესთან ასოცირება. ქალი, რომელიც რეკლამაში ჩანს ღია კაფეში ზის, საღამოს კაბა აცვია და

მიირთმევს წვენს, რაც სრულიად განსხვავებულია იმ სიტუაციებიდან, რომლებშიც ამავე

რეკლამაში მამაკაცები გვიჩვენეს.

 “Nerf Elite-ის“ სათამაშო თოფები

რეკლამა სათამაშო თოფებს შეეხება. მოქმედება ტყეში მიმდინარეობს, სადაც ბიჭები

თამაშობენ ამ თოფებით და ერთმანეთს ესვრიან. რეკლამას მამაკაცის ხმა ადევს, რომელიც

სათამაშო თოფების ტიპებსა და მახასიათებლებზე საუბრობს. რეკლამის ბოლოს მამაკაცის

ხმა სხვამს კითხვას- „რატომ “Nerf Elite”? და პასუხობს: „იმიტომ, რომ ჩვენ ასე ვთამაშობთ!“.

ამ რეკლამაში გამოიკვეთა მამაკაცის ძლიერი გენდერული როლის მანიშნებელი

გზავნილები, ის, რომ თოფით ბიჭმა უნდა ითამაშოს და ასევე თოფი მამაკაცმა გამოიყენოს,

ცალსახად მის ფიზიკურ სიძლიერესა და დომინანტობაზე მიუთითებს.

 შეფილდის უნივერსიტეტი

რეკლამა ეხება უნივერსიტეტს, რომელსაც საქართველოსთვისაც აქვს შეთავაზებები.

რეკლამას მამაკაცის ხმა ადევს, რომელიც გვაუწყებს, რომ უნივერსიტეტი ლიდერული და

მენეჯერული უნარების დახვეწაში დაეხმარება სტუდენტებს, ამ დროს კი რეკლამაში

მხოლოდ მამაკაცი ჩანს და ჩნდება ასეთი წარწერები: „მაგისტრატურა ბიზნეს

ადმინისტრირებაში აღმასრულებელი მენეჯერებისთვის“. იკვეთება კაცის ძლიერი

49 



ტალახაძე, ჯანიაშვილი / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / იანვარი, 2019

გენდერული როლი და ლიდერობის უნარი, მამაკაცის ხმა და გამოსახულება მენეჯერისა და

ლიდერის საქმიანობას მამაკაცს უკავშირებს და ამყარებს სტერეოტიპს, რომ მმართველი და

ლიდერი მამაკაცი უნდა იყოს.

დასკვნა

მასობრივი გამოკითხვის დროს მიღებული შედეგები უმეტესად დაემთხვა რეკლამების

შესწავლის დროს მიღებულ შედეგს. რესპონდენტების უმეტესობა ისეთ საქმიანობას,

როგორიცაა ბავშვის მოვლა, სახლის დალაგება, სადილის მომზადება ქალთან აკავშირებდა,

რეკლამებზე დაკვირვებისასაც ყველაზე მკვეთრად ეს სტერეოტიპი გამოიკვეთა. სახლის

მოვლის საშუალებების, ბავშვის მედიკამენტებისა თუ ჰიგიენური საშუალებების

რეკლამების აბსოლუტურ უმრავლესობაში ქალი ფიგურირებდა და მამაკაცი თითქმის არ

ჩანდა. კაცები კი სპორტის სფეროს რეკლამებში ჭარბობენ. განსაკუთრებით ეს

შეინიშნებოდა ლუდის რეკლამებში. იგივე უნდა ითქვას ტექნიკის რეკლამებზეც, სადაც

ასევე მამაკაცი იყო დომინანტი, ქალი კი ან საერთოდ არ, ან მცირედით ჩანდა.

გამოიკვეთა ქალისა და მამაკაცის გენდერული როლები, კერძოდ მამაკაცი უფრო

რეალიზებულ და მაღალ თანამდებობებზე გვხვდებოდა, ქალი კი საოჯახო გარემოში.

შესწავლილი 60 რეკლამიდან სტერეოტიპული გზავნილები 25 მათგანში გამოვლინდა,

აქედან 13 რეკლამა ქართულენოვანია, დანარჩენი 12 კი უცხოური.
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სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

E-mail: lukhutashvilitina@gmail.com
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აბსტრაქტი

მედიის დამოუკიდებელი საქმიანობა, როგორც დემოკრატიის არსებობის ერთ-ერთი

მთავარი პირობა, განსაზღვრულია უცხო ქვეყნების სასამართლოთა გადაწყვეტილებებში.

მაგალითად, გერმანიის ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლო თავისუფალ პრესას

(მედიას) დემოკრატიის უმთავრეს ელემენტად მიიჩნევს. სასამართლოს მოსაზრება

გაზიარებულია გერმანელ იურისტთა მიერ, რომელნიც დემოკრატიის ელემენტის არსებობის

აუცილებლობას წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური პარტიების მიერ

განსახორციელებელი მოქმედებების გაშუქების დამოუკიდებლობაში ხედავენ.

მედიის როლი დემოკრატიულ სახელმწიფოში შედარებით დიდია არჩევნების პერიოდში.

საარჩევნო სუბიექტთა მიერ წინასაარჩევნო პერიოდში მაქსიმალურად ხორციელდება

მოსახლეობის ინფორმირება სხვადასხვა განსახორციელებელ გეგმასთან დაკავშირებით,

რაშიც აქტიურადაა ჩართული მედია. მას აქვს შესაძლებლობა, მიაწოდოს ამომრჩეველს

ინფორმაცია, რომელიც, შესაძლოა, ელექტორატის გადაწყვეტილების განმსაზღვრელი

აღმოჩნდეს.

საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში, მოსახლეობა ეცნობა არჩევნებში მონაწილე სუბიექტთა

პროგრამას, რომელიც მას მედიის საშუალებით მიეწოდება. ამდენად, მედია საარჩევნო

პერიოდში წარმოადგენს საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების ყველაზე

გავრცელებულ სახეს, რომლითაც საზოგადოებას ჩამოუყალიბდება საკუთარი ხედვა

საარჩევნო სუბიექტების მიმართ. ამიტომ, ძალიან მნიშვნელოვანია მედიასაშუალებებს

(კონკრეტულად ტელემაუწყებლებს) ჰქონდეთ საშუალება, შეუფერხებლად გადასცენ

საეთერო სიგნალი და ამომრჩეველთა უმრავლესობას მათი „გავლით“ შეეძლოს საარჩევნო

სუბიექტთა შესახებ ნებისმიერი საჭირო ინფორმაციის მიღება. ამ კონტექტში განხილული

იქნება „Must Carry” პრინციპი და საქართველოში მისი დანერგვის აუცილებლობები.

საარჩევნო პროგრამას მოსახლეობა მედიით ძირითადად ეცნობა ორ ასპექტში :

პოლიტიკური რეკლამებითა და დებატებით. ჩვენს ნაშრომში განხილული იქნება სწორედ ამ
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ორ ასპექტში არსებული ძირითადი სამართლებრივი ნორმები და

ჟურნალისტთა/მაუწყებელთა გადაცდომები.

საკვანძო სიტყვები: არჩევნები, მედია, საარჩევნო სუბიექტი, ნორმები, სამართლებრივი

აქტები.

შესავალი

არჩევნები არასდროს კარგავს აქტუალურობას ისეთ საზოგადოებაში, როგორიც

საქართველოს მოსახლეობაა. ბანალურად ჟღერს, მაგრამ ჩვენს საზოგადოებას თითქოს

სისხლშიც კი აქვს გამჯდარი მუდმივად არჩევნების რეჟიმში ცხოვრება - ყველანაირი

კეთილმოწყობითი სამუშაო, იქნება ეს გზის დაგება თუ ავარიული შენობის რემონტი,

წინასაარჩევნო პერიოდთან ასოცირდება. ყბადაღებული თემაა, რომ „ქართველ

პოლიტიკოსებს მოსახლეობა არჩევნების წინ ახსენდებათ“. სწორედ ასეთი ფონი

განაპირობებს მედიის როლს წინასაარჩევნოდ და ქმნის აუცილებლობას, ეს სფერო

სამართლებრივად, მაქსიმალურად იქნეს მოწესრიგებული.

არჩევნები ქვეყნისთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ მოვლენას წარმოადგენს.

საარჩევნო სუბიექტთა მიერ წინასაარჩევნო პერიოდში მაქსიმალურად ხორციელდება

მოსახლეობის ინფორმირება სხვადასხვა განსახორციელებელ გეგმებთან დაკავშირებით,

რაშიც აქტიურადაა ჩართული მედია.

მედიის მეშვეობით, შესაძლებელია, პირმა საარჩევნო სუბიექტს მისცეს ხმა ისე, რომ

საერთოდ არ იცნობდეს მას და მის საარჩევნო პროგრამას. გავრცელებულია მოსაზრება,

რომლის მიხედვითაც, „ტელევიზია აქვეითებს საკუთარი პუბლიკის უნარს, შეიქმნას

ობიექტური წარმოდგენა რეალური პოლიტიკური მოცემულობების შესახებ“. ამდენად,

ტელევიზიის როლი წინასაარჩევნო პერიოდში უდიდესია. მას გააჩნია შესაძლებლობა,

მიაწოდოს ამომრჩეველს ისეთი ინფორმაცია, რომელიც, ერთი შეხედვით თითქოს

საზოგადოებისთვის არსებითი მნიშვნელობის არაა, თუმცა სარეკლამო ან სხვა სახის

სიუჟეტის საშუალებით, საარჩევნო სუბიექტმა ამომრჩეველი სწორედ ამ ასპექტში

დააფიქროს და შესაბამისი გადაწყვეტილება მიაღებინოს. მედიასაშუალება და,
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უპირატესად, ტელევიზია, ეს არის ამა თუ იმ პოლიტიკური მრწამსის წინ წამოწევის, ამა თუ

იმ პარტიისადმი მხარდაჭერის გამოხატვის, სტიმულირებისა და ხმის მიცემისათვის

ხალხის მომზადების ძირითადი საშუალება.

მართალია, პოლიტიკურ პარტიებს შემოწირულობების მიღების უფლება აქვთ, მაგრამ

მასმედიის მიერ გაწეული მხარდაჭერა მათთვის ყველაზე დიდ შე-მოწირულობას

წარმოადგენს. პარტიათა მიერ წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური რეკლამის

განთავსება მათთვის მინიჭებული პრივილეგიაა. ამდენად, მედია გარკვეულ ბერკეტს

წარმოადგენს საარჩევნო სუბიექტებისთვის, მეტი პოპულარობის შეძენისა და საკუთარი

თავის დადებით კონტექსტში წარმოჩენისთვის.

საარჩევნო სუბიექტები/პოლიტიკოსები მედიაში ხშირად გამოჩენის მიზნით სპეციალურ

ქმედებებსაც ახორციელებენ, მაგალითად, ატარებენ პრესკონფერენციებს, ხვდებიან

ამომრჩევლებს და სხვ., სადაც მოსახლეობას აცნობენ თავიანთ სამომავლო გეგმებსა და

მიზნებს. ამდენად, მედიის თავისუფალი განვითარება რთულია დღევანდელ რეალობაში

იმდენად, რამდენადაც იგი პოლიტიკოსთა მიერ საზოგადოების მართვისა და კონტროლის

საშუალებად შეიძლება იქნეს გამოყენებული. სწორედ ამან განაპირობა საკვლევ ობიექტად

მედიის წინასაარჩევნო საქმიანობასთან დაკავშირებით არსებული სამართლებრივი აქტების

შერჩევა.

ლიტერატურის მიმოხილვა

კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, „მაუწყებელთა

ქცევის კოდექსი“, „საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია“, საქართველოს

კონსტიტუცია. ასევე, გამოვიყენეთ სერგი ჯორბენაძის, უშანგი ბახტაძისა და ზურაბ

მაჭარაძის ნაშრომი „მედიასამართალი“, რომელშიც განმარტებებია მოცემული კონკრეტულ

საკითხებთან მიმათებით არსებულ სამართლებრივ აქტებსა და მათ აღსრულებაზე,

საქართველოში. The ACE Electoral Knowledge Network ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური

ონლაინ ვებგვერდია, რომელიც გვაწვდის ინფორმაციას მსოფლიოს მასშტაბით არჩევნების

შესახებ. The ACE Encyclopaedia: Media and Elections- ის დოკუმენტზე დაყრდნობით, რომელიც
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მოიცავს საკმაოდ ვრცელ ინფორმაციას მედიის როლზე არჩევნების პერიოდში,

წარმოგიდგენთ რამდენიმე ქვეყნის მაგალითზე არჩევნების პერიოდში მედიის

რეგულაციების შესახებ.

მეთოდოლოგია

ნაშრომზე მუშაობისას გამოვიყენეთ კვლევის თვისებრივი მეთოდი, კონკრეტულად

დოკუმენტებზე მუშაობა. რაც თავის მხრივ მოიცავდა, როგორც ონლაინსივრცეში არსებული

მასალის დოკუმენტების შესწავლას, ისე ნაბეჭდი ლიტერატურისას. კვლევის ფარგლებში

გავაანალიზეთ, ის ძირითადი სამართლებრივი დოკუმენტები, რომლებიც ჩვენს საკვლევ

თემას ეხებოდა. როგორც აღვნიშნეთ, კვლევა მთლიანად ემყარება სხვადასხვა დოკუმენტსა

და სახელმძღვანელოს.

შედეგები

დოკუმენტების შესწავლა დავიწყეთ ძირითადი სამართლებრივი აქტებით: „საქართველოს

საარჩევნო კოდექსი“, „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი“, საქართველოს კონსტიტუცია და

ასევე, „საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია.”

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 44-ე მუხლი აწესრიგებს პრესისა და მასობრივი

ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლების აკრედიტაციასა და არჩევნების

პროცესზე დაკვირვების წესებს. ამავე კანონის 50-ე და 51-ე მუხლებიც ასევე მედიის

საქმიანობის რეგულირებას ემსახურება. მაგალითად, 50-ე მუხლის პირველი და მეორე

პუნქტები არეგულირებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული, დამოუკიდებელი

მედიასაშუალებების ვალდებულებებს წინაასაარჩევნო პერიოდში. ეს ეხება როგორც

საზოგადოებრივ მაუწყებელს, აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს, ისე ცენტრალური და

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ გაზეთებს. არჩევნების ობიექტურად

გასაშუქებლად მედია საშუალებებს მიუკერძოებლობისა და სამართლიანობის პრინციპის

დაცვის ვალდებულება აქვთ. საარჩევნო კოდექსის 51-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი ასეთი

პრინციპის დაცვის ვალდებულებაზე აკეთებს დათქმას. მიუკერძოებლობა და, ამასთან,

სამართლიანობა დაცული იქნება, თუ პირმა ინფორმაცია ობიექტურად, თავისი
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შეხედულებებისა და გრძნობების გათვალისწინების გარეშე გააშუქა. თითოეული ვარაუდი,

რომელიც შეიძლება ინფორმაციის გავრცელებისას პირის მიერ სათაურად ან საინტერესო

ფაქტად იქნეს წარმოჩენილი, აუცილებლად უნდა იყოს გადამოწმებული და შესაბამის

ფაქტებზე დაყრდნობილი.

51-ე მუხლის მეორე პუნქტის მიხედვით, „საერთო მაუწყებელმა, რომელიც გადაწყვეტს,

წინასაარჩევნო კამპანია საკუთარ ეთერში გააშუქოს, წინასაარჩენო დებატები უნდა გადასცეს

არადისკრიმინაციულად და ყველა კვალიფიციური საარჩევნო სუბიქეტის მონაწილეობით,

თავისი მომსახურების ზონაში მიმდინარე წინასაარჩევნო კამპანიის დროს.“ როგორც

ვხედავთ, კანონი ითვალისწინებს კვალიფიციური სუბიექტის არსებობასაც, თუმცა ეს

დათქმა ძირითადად ვრცელდება საზ.მაუწყებელზე, აჭარის ტელევიზიასა და რადიოზე.

სპეციალიზირებულ და ადგილობრივ მაუწყებლებზე არის ცალკე დათქმა, რომლიც

მიხედვითაც დებატებში მონაწილეობის უფლება არ ენიჭებათ მხოლოდ კვალიფიციურ

საარჩევნო სუბიექტებს. 51-ე მუხლის მე-8 პუნქტის თანახმად, „მაუწყებელი

უფლებამოსილია კვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტად აღიაროს პოლიტიკური პარტია,

რომელიც საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ჩატარებული, ამ მუხლით დადგენილი

პირობების შესაბამისი საზოგადოებრივი აზრის კვლევების თანახმად, არჩევნების წელს

ჩატარებული არანაკლებ 5 გამოკითხვის ან არჩევნებამდე 1 თვის განმავლობაში ჩატარებული

კვლევის შედეგების შესაბამისად სარგებლობს ამომრჩეველთა არანაკლებ 4%-ის

მხარდაჭერით. დაუშვებელია მაუწყებლის მიერ სოციოლოგიური კვლევის შედეგების

დისკრიმინაციული გამოყენება.“ ასევე, მე-9 და მე-10 პუნქტები ითვალისწინებენ შემდეგს: 9.

ადგილობრივი მაუწყებელი ვალდებულია კვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტად აღიაროს

პოლიტიკური პარტია/ბლოკი:

ა) რომელიც არის ამ კანონის მე-2 მუხლის „რ1“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული

კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი;

ბ) რომლის კანდიდატმა (კანდიდატებმა) მისი მომსახურების ზონაში შემავალ

მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში ჩატარებულ ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა
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(გაიმარჯვეს), არჩევნების მეორე ტურში გავიდა (გავიდნენ) ან მიიღო (მიიღეს) ხმების

არანაკლებ 25%-ისა;

გ) რომელმაც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს –

საკრებულოს არჩევნებში მიიღო ხმების არანაკლებ 25%-ისა.

10. ადგილობრივი მაუწყებელი უფლებამოსილია კვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტად

აღიაროს:

ა) პოლიტიკური პარტია, რომელმაც შესაბამის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში

ჩატარებულ ბოლო საპარლამენტო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში

მიიღო ხმების არანაკლებ 10%-ისა;

ბ) პოლიტიკური პარტია, რომელიც შესაბამის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში ამ კანონით

დადგენილი წესით ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევების თანახმად,

არჩევნების წელს ჩატარებული არანაკლებ ზედიზედ 2 კვლევის შედეგების შესაბამისად

სარგებლობს ამომრჩეველთა არანაკლებ 25%-ის მხარდაჭერით;

გ) ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი მაჟორიტარობის კანდიდატი,

რომელიც შესაბამის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში ამ კანონით დადგენილი წესით

ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევების თანახმად, არჩევნების წელს

ჩატარებული არანაკლებ ზედიზედ 2 კვლევის შედეგების შესაბამისად სარგებლობს

ამომრჩეველთა არანაკლებ 25%-ის მხარდაჭერით.“

დებატების არადისკრიმინაციულად ჩატარებაში, პირველ რიგში, იგულისხმება ყველა

მხარის მიწვევა და მათთვის შეძლებისდაგვარად თანაბარი დროის დათმობა, რათა არ

დაირღვეს როგორც საარჩევნო სუბიექტთა, ისე მაყურებელთა უფლებები. დებატებში

მიწვეულ თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს უნდა მიეცეს საშუალება, თანაბარ გარემოში

მიაწოდოს ამომრჩეველს ინფორმაცია, გააცნოს თავისი სამოქმედო გეგმა და უპასუხოს

როგორც ჟურნალისტის, ისე კონკურენტებისა და ამომრჩეველთა მიერ დასმულ შეკითხვებს.

წინასაარჩევნოდ მაუწყებელთა ვალდებულებებსა და ქცევას არეგულირებს „მაუწყებელთა

ქცევის კოდექსი“. 23-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, „კერძო მაუწყებლობის ლიცენზიის

მფლობელი, რომელიც ახორციელებს საერთო მაუწყებლობას და აშუქებს არჩევნებს,
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ვალდებულია, კვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტებსა და მათ კანდიდატებს თანაბარად

დაუთმოს საეთერო დრო ისე, რომ მათ შეძლონ ამომრჩევლის ინფორმირება საკუთარი

პოლიტიკური პროგრამის, პოზიციებისა და კვალიფიციურობის შესახებ.“ ასევე,

„მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის“ 24-ე მუხლის მე-6 პუნქტი გვამცნობს, რომ „თუ ერთი

კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი ან პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი სხვა

კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის ან პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლის მიმართ

გამოთქვამს ბრალდებას, მაუწყებელი ვალდებულია უზრუნველყოს მეორე მხარის

შეპასუხების უფლება.“

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ საარჩევნო სუბიექტს აქვს უფლება, უარი განაცხადოს

დებატებში მონაწილეობაზე. არ აქვს მნიშვნელობა, რა არის ამის მიზეზი _ მაუწყებლისადმი

ანტიპატია თუ რაიმე სხვა. თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მაუწყებელმა თავი უნდა

შეიკავოს ასეთი სუბიექტის მიწვევისაგან.

მიუკერძოებლად და სამართლიანად ინფორმაციის გაშუქების ვალდებულება

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 54-ე მუხლითაა განსაზღვრული.

აღნიშნულის საფუძველზე მაუწყებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ფაქტის ზუსტი და

სამართლიანი გაშუქება ისე, რომ შესაძლებელი იყოს ერთმანეთისგან ფაქტისა და აზრის

გამიჯვნა და აზრის ავტორის იდენტიფიცირება. ასეთი დათქმის საფუძველზე

მედიასაშუალებამ (მაუწყებელმა) განსხვავებულად უნდა წარმოაჩინოს საკუთარი

მოსაზრება და ფაქტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, არაობიექტური ინფორმაცია მაყურებელს

შეცდომაში შეიყვანს (თუნდაც მედიასაშუალებას ასეთი განზრახვა არ გააჩნდეს).

დასახელებული მუხლის მე-2 პუნქტით, მაუწყებლებს ეკრძალებათ დისკრიმინაცია რაიმე

ნიშნის მიხედვით. აღნიშნული წესი ვრცელდება წინასაარჩევნო პერიოდის გაშუქების

დროს, როდესაც ინფორმაციის ობიექტურად გაშუქება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია

არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებისთვის. ასეთი დათქმა არ წარმოადგენს მედია

საშუალების უფლებაში ჩარევას, კონსტი-ტუციით მინიჭებული გამოხატვის თავისუფლების

უკანონო შეზღუდვას. კონს-ტიტუციით მედია საშუალება თავისუფალია საარჩევნო

მასალის შერჩევაში, ის სახელმწიფოს არ უთანხმებს გასაშუქებელ საკითხებს, თუმცა
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კანონმდებლის მიერ დადგენილი ფარგლების გათვალისწინებით, მისი მოქმედების არეალი

სხვათა უფლებები დაცვის მიზნითაა შემცირებული.

საქართველოში, სადაც ინფორმაციის გავრცელების უმთავრესი წყარო სატელევიზო

არხებია, საინტერესოა და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სატელევიზიო პოლიტიკური

რეკლამა. საქართველოში პოლიტიკური რეკლამის განთავსების წესებს ორი კანონი

არეგულირებს „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ და „კანონი მაუწყებლობის შესახებ“.

ვალდებულებანი „მაუწყებლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით (მუხლი 66)

კერძო მაუწყებელი ვალდებულია თავისი მომსახურების ზონაში მიმდინარე საარჩევნო

კამპანიის დროს უსასყიდლოდ და არადისკრიმინაციულად განათავსოს ყველა

კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის მიერ წარმოდგენილი წინასაარჩევნო რეკლამა.

კანონის თანახმად რეკლამის განთავსება 3 საათში ერთხელ უნდა მოხდეს 90 წამის

განმავლობაში. იგივე ეხება საზოგადოებრივ მაუწყებელსაც იმ განსხვავებით, რომ რეკლამის

პერიოდულობა საათში არაუმეტეს 60 წამისა უნდა იყოს.

ვალდებულებანი საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მიხედვით.

 არჩევნების დღეს პოლიტიკური რეკლამის განთავსება დაუშვებელია.

 პოლიტიკური რეკლამის ტარიფი უნდა იყოს ერთნაირი ყველა სუბიექტისთვის.

 პოლიტიკური რეკლამის განთავსებისას კადრის კუთხეში უნდა იყოს წარწერა -

„უფასო პოლიტიკუირ რეკლამა“ ან “ფასიანი პოლიტიკუირ რეკლამა“

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ჩამოთვლილი ვალდებულები მხოლოდ იმ პერიოდზე

ვრცელდება, როდესაც არჩევნებამდე 60 ან ნაკლები დღეა დარჩენილია, მანამდე კი

პოლიტიკური რეკლამის რეგულირება არაფრით განსხვავდება ჩვეულებრივი კომერციული

რეკლამისგან.

პოლიტიკური რეკლამა შიეძლება იყოს როგორც ფასიანი, ისე უფასო. სატელევიზიო ეთერში

უფასო და ფასიანი რეკლამების თანაარსებობის საკითხი მეტად პრინციპულია. საარჩევნო
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კამპანიის დროს უფასო პოლიტიკური რეკლამის საჭიროება, მიუხედავად იმისა, რომ მისი

აუდიტორია შედარებით მცირეა, არასდროს დაუყენებიათ ეჭვქვეშ. უფასო პოლიტიკური

რეკლამა თავისუფალია ტენდენციური ჟურნალისტიკის რისკისგან. ამ დროს მთავარი

პრობლემაა თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა ეთერში ისე, რომ

ტელემაყურებელი არ გადაიტვირთოს. ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის რეგულირების

ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს ფინანსების სფერო წარმოადგენს. ფასიანი პოლიტიკური

რეკლამის დაფინანსების მოსაწესრიგებლად არსებობს ზოგი სტანდარტი, რომელთა

გამოყენებაც ამცირებს კანდიდატთა უთანასწორობას. მთავრობა უზრუნველყოფს უფასო

პოლიტიკურ ეთერს მათთვის, ვისაც სახსრები არ გააჩნია ფასიანი რეკლამისთის ლიმიტის

დაწესება ხარჯებზე:

 მთავრობის მიერ

 თავად კანდიდატის მიერ

დიფერენცირებული ტარიფი რეკლამაზე

ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის დროს ყველა პარტიას ერთნაირი პირობები (იდენტური

ფასები ერთსა და იმავე საეთერო დროს) განესაზღვროს.

ფინანსურმა და პოლიტიკურმა ინტერესებმა არასდროს უნდა მოახდინოს გავლენა

ინფორმაციის შინაარსზე ან ჟურნალისტის თავისუფალ ნებაზე, გააშუქოს თუ არა ესა თუ ის

თემა. ჟურნალისტს აქვს უფლება და მოვალეობა, შეინარჩუნოს დამოუკიდებლობა და

თავიდან აიცილოს ნებისმიერი პოლიტიკური ან ფინანსური ზეწოლა.

პოლიტიკური რეკლამის მთავარი ამოცანაა ამომრჩეველს რაც შეიძლება მარტივი ენით

მიაწოდოს პოლიტიკური პროგრამები. იმისათვის, რომ რეკლამა ჩაითვალოს

პოლიტიკურად, აუცილებელია მან დაიცვას სამი პუნქტი:

 რეკლამა მიზნად უნდა ისახავდეს საარჩევნო სუბიექტის არჩევისთვის ხელის

შეწყობას/შეშლას;
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 რეკლამში ნაჩვენები უნდა იყოს საარჩევნო სუბიექტის ან და მისი არჩევნებში

მონაწილეობის რიგითი ნომერი;

 რეკლამა უნდა შეიცავდეს წინასაარჩევნო კამპანიის ნიშნებს;

თუკი ერთ-ერთი პუნქტი მაინც არის დარღვეული, რეკლამა აღარ ითვლება პოლიტიკურად.

პასუხისმგებლობა საქართველოს საარჩევნო კოდექსის საფუძველზე

საქართველოს ეროვნული კომისია განსაზღვრავს საარჩევნო პროცესში მედიის

მონაწილეობას და მისი გამოყენების წესს, ის უზრუნველყოფს მაუწყებელთა მონიტორინგს.

იმ შემთხვევაში, თუ მაუწყებელმა პოლიტიკური რეკლამა არ განათავსა საკუთარ

ტელეეთერში; პირმა, რომელიც ჩათვლის, რომ დაირღვა მოქმედი კანონმდებლობა, უნდა

მიმართოს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას.

საქართველოში 2012 და 2013 წლებში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების

შედეგად საქართველოს საარჩევნო კოდექსსა და „მაუწყებელობის შესახებ“ საქართველოს

კანონში დამკვიდრდა ე.წ. „სავალდებულო ტრანზიტის“ („Must Carry-ს“) ცნება. აღნიშნული

საკანონმდებლო ცვლილება განპირობებული იყო ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური

მდგომარეობით: ერთი მხრივ, 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები უდიდეს

პოლიტიკურ დატვირთვას ატარებდა და საზოგადოებრივი ინტერესი ძალიან მაღალი იყო,

ხოლო, მეორე მხრივ, აღნიშნული ინტერესის ფონზე საზოგადოებას არ შეეძლო, ყველა

ტელემაუწყებლის გადაცემისთვის ეყურებინა, ვინაიდან რამდენიმე საკაბელო ოპერატორი

არ გადასცემდა ზოგიერთი ტელემაუწყებლის საეთერო სიგნალს. თუ მოვიშველიებთ

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას, აშკარაა, რომ კონკრეტულ

საკითხზე მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის არსებობის შემთხვევაში ინფორმაციის

გასაჯაროება სახელმწიფომ არ უნდა შეზღუდოს.

,,Must Carry”, ანუ ე.წ. „სავალდებულო ტრანზიტი“ გულისხმობს საკაბელო ოპერატორში

(მაუწყებლობის ტრანზიტის განმახორციელებელ საშუალებაში) ტელემაუწყებლობის

სიგნალის განთავსებას.

62 



ლუხუტაშვილი, ფურელიანი / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / იანვარი, 2019

„Must Carry-ს“ საშუალებით არჩევნებამდე 60 დღით ადრე თითოეულ საკაბელო ოპერატორს

დაეკისრა ვალდებულება, მომხმარებლის პაკეტში უსასყიდლოდ განეთავსებინა საერთო

ტელემაუწყებლის ტელესიგნალი. სავალდებულო ტრანზიტის“ განხორციელების

აუცილებლობა განპირობებული იყო მედიასივრცეში არსებული იმ არასტაბილური

მდგომარეობით, რის გამოც საქართველოს მოსახლეობას არ შეეძლო მიეღო კონკრეტულ

ტელემაუწყებელთა საეთერო სიგნალი. აღნიშნული ფაქტი ქართულმა საზოგადოებამ

არაერთხელ გააპროტესტა და საკანონმდებლო ორგანოს მიმართ დააყენა მოთხოვნა, რათა

დაეჩქარებინათ დემოკრატიული რეჟიმისთვის დამახასიათებელი მედიის სამართლებრივი

მოწესრიგება.

ზოგადად, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები დემოკრატიული განვითარების

უპირველესი წინაპირობაა. საარჩევნო კანონმდებლობა და არჩევნების პერიოდში მისი დაცვა

წარმოადგენს ერთგვარ საშუალებას, ქვეყანაში შეფასდეს დემოკრატიის ხარისხი.

შესაბამისად, არჩევნების მიმართ დიდია საზოგადოების ინტერესი. 2012 წლის 1 ოქტომბრის

საპარლამენტო არჩევნებამდე, წინაასაარჩევნო პერიოდში, საზოგადოებას სჭირდებოდა

თითოეული პასიური საარჩევნო უფლების მქონე სუბიექტის მიერ განხორციელებულ

მოქმედებაზე ინფორმაცია. აღნიშნულის საფუძველზე მათ გაუჩნდებოდათ არჩევანის

თავისუფლება. ისინი გადაწყვეტდნენ, თუ რომელი მაუწყებლისგან მიიღებდნენ

ინფორმაციას კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, რაც გამოხატვისა და ინფორმაციის

თავისუფლების ფორმირების შესაძლებლობა იქნებოდა.

The ACE Encyclopaedia: Media and Elections-ის ნაშრომის მაგალითზე გაგაცნობთ რამდენიმე

ქვეყანაში არსებულ რეგულაცას.

 ბოსნია და ჰერცეგოვინა

ჟურნალისტებს მკაცრად აქვთ აკრძალული არჩევნების პერიოდში სიძულვილის ენის

გამოყენება. ამის პრევენციისთვის ბოსნიაში 1998 წელს შეიქმნა მედიის ექსპერტთა კომისია

(MEC), რომელიც უამრავ საჩივარს განიხილავს ამ საკითხთან დაკავშირებით. მედიის

ექსპერტთა კომისიის დასკვნით მათმა ეფექტურმა მუშაობამ მაქსიმალურად შეამცირა
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სიძულვილის ენის გამოყენება მედიაში არჩევნების დროს, რაც, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს

ჟურნალისტური სტანდარტების მაქსიმალურ დაცვასა და პროფესიონალი ჟურნალისტების

„გამოწვრთნას“.

 კანადა

კანადაში 2006 წელს მედიასაშუალებებს აეკრძალათ არჩევნების შედეგების გასაჯაროება

მანამ სანამ ყველა საარჩევნო უბანი არ დაიხურება (კანადა რამდენიმე სასაათო სარტყელში

მდებარეობს შესაბამისად, როცა მაგალითად, აღმოსავლეთში ხმები უკვე დათვლილია

დასავლეთ ნაწილში საარჩევნო უბნები ჯერ კიდევ არ არის დახურული) ეს რეგულაცია

შეეხო როგორც ტელევიზიას და პრესას, ასევე სოციალურ მედიასაც.

 აშშ

ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიდი ყურადღება ექცევა ინტერნეტს საარჩევნო

პერიოდში. ვინაიდან 2004 წლის არჩევნების დროს გაჩნდა ახალი მიმართულება

ინტერნეტსივრცეში – ბლოგები. ბლოგების საშუალებით კი პოლიტიკოსებმა გაატარეს

წინასაარჩევნო კამპანია ყოველგვარი რეგულაციის გარეშე. ამის გამო 2004 წლის არჩევნების

შემდეგ სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ინტერნეტკამპანია არჩევნების

პერიოდში გაკონტროლებულიყო. ამას ბლოგერებისგან პროტესტი მოჰყვა ვინაიდან მათი

არგუმენტით ბლოგის ავტორი არის თავისუფალი მიუკერძოებლობის სტანდარტისგან,

რომელიც ჟურნალისტზე ვრცელდება.

 იტალია

1993 წელს იტალიის პარლამენტმა მიიღო კანონი რომლის მიხედვითაც, არჩევნების

პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებელი და კერძო მაუწყებელი სხვდასხვაგვარად

რეგულირდება. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვალდებულია თანაბარი შანსი მისცეს

თითოეულ პოლიტიკურ პარტიას მათი კამპანიის პერიოდში. საზოგადოებრივმა

მაუწყებელმა უნდა გააშუქოს ეს კამპანია ჟურნალისტური სტანდარტების მაქსიმალური

დაცვით ამ ყველაფერს კი ოცი ადამიანისგან შემდგარი კომისია აკონტროლებს, ხოლო რაც
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შეეხება კერძო მედიასაშუალებებს, იტალიაში არსებობს მათი მარეგულირებელი ორგანო

საარჩევნო პერიოდში, რომელიც მაგალითად განუსაზღვრავს პოლიტიკური რეკლამის

მინიმალურ ან მაქსიმალურ საფასურს.

 ეგვიპტე

ეგვიპტის რეალობაში „ახალი მედია’’ იგივე სოციალური მედია ძალიან დიდ როლს

თამაშობს. ბლოგები, ვებსაიტები, სოციალური ქსელები. მაგალითად, არსებობს საიტი U-

Shahid.org,რომელიც მოსახლეობას აწვდის ინფორმაციას პოლიტიკური მოვლენების შესახებ

ონლაინ, მოკლეტექსტური შეტყობინებისა და ასევე სოციალურ ქსელ Twitter-ის

საშუალებით.

ეგვიპტეში ასევე იყო კამპანია სახელწოდებით „125 მოხალისე.“ ეს ადამიანები სოციალური

ქსელების მეშვეობით ავრცელებდნენ ფოტო და ვიდეო მასალებს საარჩევნო უბნებიდან.

სწორედ მათი დაკვირვების შემდეგ აღმოჩნდა რომ 600 საარჩევნო უბნიდან მხოლოდ 5%

პროცენტში არ მოხდა გარკვეული ინციდენტი.

მედიის როლი 2009 წლის არჩევნებში გენდერული პერსპექტივით. მონიტორინგის შედეგები

მონიტორინგი მიმდინარეობდა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, უშუალოდ არჩევნების

პერიოდში და მას შემდეგ. მონიტორინგმა აჩვენა რომ მედიაში ქალის როლის

პოპულარიზაცია არ ხდებოდა, მაგალითად წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მედიაში უფრო

მეტი ყურადღება ეთმობოდა თემას - ვინ იქნება პირველი ლედი? და არა იმას რა შედეგი

მოჰყვება არჩევნებს ქალის უფლებების დაცვის საკითხში. 1994 წლის არჩევნების შემდეგ

ქალ ამომრჩეველთა რაოდენობა და ასევე პარლამენტში ქალების რაოდენობა გაიზარდა,

მაგრამ ეს პროცესი მაინც ძალიან ნელა მიმდინარეობს, რომლის გამომწვევი ერთ-ერთი

მიზეზიც ამ მონიტორინგის მიხედვით, მედიის არასწორი დამოკიდებულებაა.

„საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის“ საფუძველზე შევეცადეთ,

შეგვემუშავებინა სახელმღვანელო რეკომენდაციები საარჩევნო პერიოდში მედიის

საქმიანობასთან დაკავშირებით.
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მედია, რომელიც გადაწყვეტს არჩევნების გაშუქებას, საჭიროა დარეგისტრირდეს და

დაეთანხმოს არსებულ წესებსა და კანონებს, რომლებიც მათ უფლება-მოვალეობებს

არეგულირებს. პრაქტიკული თვალსაზრისით, არჩევნების გაშუქება საარჩევნო კამპანიის

დაწყებამდე რამდენიმე კვირით ადრე (მინიმუმ) მომზადებას გულისხმობს.

ქვემოთ ჩამოთვლილია ის მთავარი ამოცანები, რომლებიც ჟურნალისტებს ძირითადი

სამუშაოს მომზადებაში დაეხმარება და საქმეს გაუმარტივებს:

ზოგადი ორგანიზება

 შეაფასეთ თქვენი ადამიანური, ტექნიკური და ფინანსური რესურსები;

 განიხილეთ საარჩევნო კანონმდებლობა და მედიის სამართლებრივი ვალდებულებები

ჟურნალისტებთან ერთად;

 თქვენს გუნდთან ერთად განიხილეთ საარჩევნო პროცესი და განრიგი;

 გამოყავით ინდივიდუალური ჟურნალისტები თითოეული პარტიის გასაშუქებლად;

 გაგზავნეთ ან დაიქირავეთ კორესპონდენტები ძირითადი რეგიონებისა და ქალაქების

გასაშუქებლად;

 თქვენი აქტივობები საარჩევნო პროცესის შესაბამისად დაგეგმეთ;

 დარეგისტრირდით, გაიარეთ აკრედიტაცია.

სარედაქციო „საბრძოლო გეგმა“

 გაუკეთეთ თქვენს პროგრამებს რეორგანიზება, შექმენით ახალი

და გააკეთეთ არსებულის ადაპტირება;

 არჩევნებისთვის ახალი ანონსი და მუსიკალური ქუდი ჩაწერეთ;

 გაუწიეთ პოპულარიზაცია სოციალურ მედიაში თქვენს ვებგვერდს;

 ორგანიზება გაუკეთეთ თანამშრომლებთან, ჟურნალისტებთან და ტექნიკურ

პერსონალთან რეგულარულ შეხვედრებს (მიმოიხილეთ პოლიტიკური აქტივობების

დღის წესრიგი, თქვენი ადამიანური რესურსი და ტექნიკური საჭიროებები, თემები,

რომლებიც უნდა გაშუქდეს, ახალი ამბები და პროგრამები, ფორმატი, ჟანრი და სხვ.)
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 გამოყავით ჟურნალისტები, რომლებიც გაზომავენ პარტიებისთვის, კანდიდატებისა

და მათი მხარდამჭერებისთვის ახალი ამბების პროგრამებსა და ჟურნალებში

გამოყოფილ საეთერო დროს (სივრცეს).

 ჩაწერეთ ყველა გადაცემა, რომელიც საარჩევნო პერიოდში გავა და მათი ასლები

შეინახეთ (არჩევნებიდან ერთი თვის განმავლობაში).

 განაახლეთ თქვენი საკონტაქტო ბაზა, მათ შორის: პოლიტიკოსების, პოლიტიკური

პარტიების, ანალიტიკოსების, ეროვნული და საერთაშორისო დამკვირვებლების,

ადმინისტრაციების, მთავრობის, მარეგულირებელი ორგანოების, არასამთავრობო

ორგანიზაციების და ა.შ.

 დაამყარეთ სარედაქციო ურთიერთობები სხვა მედიასაშუალებებთან.

სარედაქციო სამზადისი

წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში წინასწარ შეგიძლიათ მოამზადოთ ნარკვევები, ჩაწეროთ

ინტერვიუები ანალიტიკოსებთან, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან,

შეაგროვოთ ინფორმაცია მოსახლეობის სხვადასხვა წარმომადგენლისგან, აჩვენოთ მათი

საცხოვრებელი პირობები, მოლოდინები, მოსაზრებები.

 არჩევნები გააშუქეთ ისე, რომ მორგებული იყოს თქვენს აუდიტორიასა და მათ

მოთხოვნებს (ახალგაზრდა მაყურებლისთვის: განათლება, დასაქმება, სტიპენდიები,

გრანტები, თავისუფლება, კულტურა და ა.შ.).

 განმარტეთ ხმის მიცემის პროცესი და პროცედურები.

 განმარტეთ, რა დევს სასწორზე (მაგალითად, პარლამენტის როლი).

 დაწერეთ და გააშუქეთ არჩევნების ძირითადი პრობლემური საკითხები, როგორც

ქვეყნისთვის, ისე მოქალაქეებისთვის, ადგილობრივ, რეგიონულ, ეროვნულ და

საერთაშორისო დონეზე.

 შეახსენეთ საზოგადოებას წინა არჩევნების შედეგები და ამომრჩეველთა აქტივობის

მაჩვენებელი.

 მიმოიხილეთ წამყვანი პარტიის საქმიანობა.
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 მოამზადეთ პორტრეტები წამყვან კანდიდატებზე, გამოკვეთეთ მათი პოლიტიკური

პლატფორმები, შეადარეთ პროგრამები სპეციფიკური და კონკრეტული თემების

მიხედვით და სხვა.

 გამოაქვეყნეთ მასალები უმცირესობების, ადამიანის უფლებების, გენდერული

თანასწორობის, გამოხატვის თავისუფლებისა და პრესის თავისუფლების შესახებ.

 მიეცით მოქალაქეებს შესაძლებლობა, დააფიქსირონ საკუთარი ხმა სამაუწყებლო

ინტერაქტიული პროგრამების მეშვეობით.

 პოლიტიკური შეხვედრები ნეიტრალურად გააშუქეთ, განუმარტეთ ჟურნალისტს

წესები, რომლებიც უნდა დაიცვან და ეთიკის ქარტიაში და კოდექსებშია ასახული.

 გააშუქეთ, რა ხდება კამპანიის დროს სცენის მიღმა („ამბავი ამბავში“, კორუფციის,

ამომრჩევლებზე ზეწოლის, მანიპულაციის შემთხვევები).

 მოიწვიეთ ყველა კანდიდატი ან მათი მხარდამჭერი, რომლებიც ინტერვიუების დროს

განსხვავებულ მოსაზრებებს გამოხატავენ.

 უარი თქვით კომენტარის გარეშე გააშუქოთ სიძულვილის ენის, ძალადობისკენ

მოწოდების, ცილისმწამებლური განცხადების ნებისმიერი შემთხვევა.

 პატივი ეცით სხვის პირად ცხოვრებას.

 დაიცავით თქვენი ინფორმაციის წყაროები და არ შეუქმნათ მათ საფრთხე.

 როდესაც საფრთხე პრესის თავისუფლებას ემუქრება, სხვა მედიასაშუალებებთან და

ჟურნალისტურ გაერთიანებებთან ერთად ერთობლივი პოზიცია შეიმუშავეთ.

ამ მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად, არსებობს ერთგვარი დილემა, რომელიც ნებისმიერი

საარჩევნო პროცესის დროს მედიის წარმომადგენლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და

საყურადღებოა - როგორ მივაპყროთ პოლიტიკოსების ყურადღება საჯარო ინტერესის

საკითხებზე?

ამ თემასთან დაკავშირებითაც არსებობს გარკვეული რეკომენდაციები:

ჟურნალისტებმა თავი უნდა აარიდონ უსაგნო პოლიტიკურ კინკლაობას, რაც ხშირად

მხოლოდ გავლენის თამაშების ხასიათს ატარებს. მათ არ უნდა დაივიწყონ, რომ ისინი
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მოქალაქეთა ეგო არიან და მოსახლეობის პრობლემებს არ უნდა დასცილდნენ. ამდენად,

სწორედ ჟურნალისტებს ძალუძთ პოლიტიკოსების ყურადღება კონკრეტულ თემებზე

მიაპყრონ, როგორიცაა დასაქმების, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების,

უფლებების, უმცირესობების პატივისცემის, უსაფრთხოებისა და სხვა საკითხები.

საკითხები, რომლებიც მოქალაქეებს აწუხებთ, ყურადღებით უნდა მომზადდეს და კარგად

დასაბუთებული და დოკუმენტირებული იყოს. ჟურნალისტმა უნდა შექმნას თემატური

ბარათები იმ საკითხებზე, რომელთა განხილვა სურთ, თავისი საკვანძო სტატისტიკით,

ანგარიშების ან/კვლევების მთავარი მიგნებებით, განცხადებებით ან მაგალითებით

რეალური ცხოვრებიდან.

ტელევიზიასა და რადიოში ჟურნალისტს შეუძლია დაეყრდნოს ანგარიშებს, ინტერვიუებს,

საარქივო განცხადებებს, რათა პოლიტიკოსის მყისიერ რეაგირებას მიაღწიოს.

პოლიტიკოსის პირდაპირ რეაქციას კი შესაძლოა შემდგომ მოჰყვეს შეკითხვები:

 როგორ უპასუხებთ ამ კონკრეტულ ადამიანს?

 როგორ მივედით ამ თვალსაზრისამდე?

 რა გამოსავალს გვთავაზობთ?

 რატომ არ გაკეთდა ეს ადრე?

მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორ მოვიქცეთ კანდიდატებთან

იმ მომენტიდან, როდესად პოლიტიკური ფიგურა თანხმობას აცხადებს ინტერვიუზე, ის

უნდა დათანხმდეს ძირითად წესებსაც. დემოკრატიის პირობებში ჟურნალისტს აქვს

უფლება, დასვას ნებისმიერი შეკითხვა, რომელსაც ის საჭიროდ მიიჩნევს. ეს არის მისი საქმე

და მოვალეობა, თუმცა ამავდროულად კორექტულობის დაცვაც საჭიროა.

თანამოსაუბრესაც აქვს უფლება ჟურნალისტს უპასუხოს ან არ უპასუხოს. არცერთ

შემთხვევაში რესპონდენტს წინასწარ არ უნდა მიეცეს კონკრეტული შეკითხვების სია.

ამავდროულად, ჟურნალისტი, როგორც წესი, წინასწარ მიუთითებს რესპონდენტს, თუ რა

თემაზე აპირებს საუბარს.
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რატომ არ უნდა გაამჟღავნოთ კითხვები წინასწარ? იმიტომ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ

კითხვები წინასწარ არის გადაგზავნილი, ჟურნალისტი ვერ შეძლებს რესპონდენტთან

დებატირებას, პასუხზე რეაგირების მოხდენას, სხვა შეკითხვაზე გადასვლას, ის შეიზღუდება

წინასწარი კითხვარის ჩარჩოებით და იმედგაცრუებულად იგრძნობს თავს.

კითხვებზე წინასწარ შეთანხმება იწვევს ასევე გარკვეული ზეწოლის რისკს, როგორიცაა

რესპონდენტის წინაპირობა – „თუ შენ ამ კითხვას დამისვამ, საერთოდ არ დავთანხმდები

ინტერვიუს“.

ასეთ შემთხვევაში ჟურნალისტის პასუხი შესაძლოა იყოს „თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ

უარი თქვათ პასუხის გაცემაზე, მაგრამ ხალხი ვერ გაიგებს, რატომ არ დაგისვით მე ეს

შეკითხვა და ეს იქნება ჩემი პროფესიული შეცდომა.“

მოასმენინო რესპონდენტს ინტერვიუ ეთერში გასვლამდე, ეს წარსულის ან სხვა ეპოქის

გამოცდილებაა. რესპონდენტმა შეიძლება მოსთხოვოს რეპორტიორს ამა თუ იმ ფრაგმენტის

წაშლა, თუ ის არ ჯდება მისთვის სასურველ ფორმასა და კონტექსტში. ის, რაც რესპონდენტმა

თქვა, ინტერვიუს დროს ითქვა და ორივე მხარემ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა. ცხადია,

ჟურნალისტს შეუძლია, შეასწოროს სტატისტიკური მონაცემები ინტერვიუს ბოლოს. ესეც

წესების შემადგენელია. ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ ინტერვიუ ან სტატია რესპონდენტმა

შეასწორა, საზოგადოება ამის შესახებაც უნდა იყოს ინფორმირებული.

მონტაჟიც დელიკატური სამუშაოა. ის უნდა განხორციელდეს იმ ჟურნალისტის მიერ ან მისი

თანდასწრებით, ვინც წარმართა ინტერვიუ. მონტაჟის დროს უზრუნველყოფილი უნდა იყოს

რესპონდენტის ციტატის დამახინჯების გარეშე გადმოცემა. ცალკეული ფრაგმენტები

კონტექსტიდან ამოვარდნილად არ უნდა იყოს მოყვანილი.

პასუხს წინ უნდა უძღოდეს კითხვა. მაგალითად: „კითხვაზე იმის შესახებ ..., X-მა უპასუხა,

რომ ...“

70 



ლუხუტაშვილი, ფურელიანი / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / იანვარი, 2019

დასკვნა

ქართული საკანონმდებლო ბაზის კვლევით ნათლად დავინახეთ, რომ დამოუკიდებლობის

მოპოვებიდან დღემდე ამ კუთხით მრავალი პოზიტიური ნაბიჯი გადაიდგა. მაგალითად,

საქართველოს კონსტიტუცია 24-ე მუხლის მიხედვით, რომელიც სიტყვისა და გამოხატვის

თავისუფლებას ეხება, აწესებს თავისუფლებათა შეზღუდვის უფრო მაღალ სტანდარტს,

ვიდრე ეს ევროპულ კანონმდებლობაშია. სრულ და ამომწურავ ინფორმაციას იძლევა

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი“ და განჭვრეტადი

კანონის განმარტების შესაბამისად, ადეკვატურ ცნობებს აწვდის ფიზიკურ/იურიდიულ

პირს მისი ქმედებებისა და მოსალოდნელი შედეგების შესახებ. მნიშვნელოვანი დოკუმენტია

„საქართველოს ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტია“, რომელსაც საკანონმდებლო ძალა არ

გააჩნია, თუმცა როგორც ნებისმიერ პროფესიაში, ჟურნალისტიკაშიც ეთიკის ნორმებს

უდიდესი როლი ენიჭებათ განსაკუთრებით ისეთ პერიოდში, როცა მოსახლეობა

ახორციელებს მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამოხატულების უმაღლეს ფუნქციას -

ირჩევს აღმასრულებელ თუ საკანონმდებლო ხელისუფლებას და საარჩევნო სუბიექტების,

არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ ცნობებს სწორედ მედიის საშუალებით იღებს..

არჩევნების პერიოდში მედიის როლის ზრდა სრულიად ლოგიკური მოვლენაა და ამას

ბევრი გერმანელი იურისტიც აღიარებს, მათი თქმით, მედიის, როგორც დემოკრატიის

ელემენტის, არსებობის აუცილებლობას წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური პარტიების

მიერ განსახორციელებელი მოქმედებების გაშუქების ობიექტურობაში ხედავენ.
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აბსტრაქტი

დღესდღეობით, საქართველოში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან განსახილველ საკითხს

წარმოადგენს ბავშვის უფლებები და მათი დაცვა. ჩვენს ქვეყანაში ბავშვის უფლებები

განსაზღვრულია, როგორც ეროვნული კანონმდებლობით, ისე საერთაშორისო

სამართლებრივი აქტებით, თუმცა კანონების მიღებასთან ერთად საყურადღებოა მათი

აღსრულების პრობლემა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2016-2018 წლებში

ბავშვზე ძალადობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულების

შეუსრულებლობის არც ერთი ფაქტი არ ფიქსირდება (პარტნიორობა ადამიანის

უფლებებისთვის, 2018). ეს კი იმის მანიშნებელია, რომ სათანადოდ არ მუშაობს 2016 წელს

საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული ,,ბავშვის დაცვის მიმართვიანობის

(რეფერირების) პროცედურების“ შესახებ კანონი, რომელიც ბავშვზე ძალადობისა და

უგულებელყოფის ეჭვის ან ფაქტის შემთხვევაში რეფერირების ვალდებულებას

განუსაზღვრავს ყველა იმ სახელმწიფო ინსტიტუციას, რომელსაც შეხება აქვს ბავშვთან

(პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, 2018). ასევე, საქართველოს მიერ მიღებული

კანონმდებლობის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია საერთაშორისო

დოკუმენტები: „ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისაგან

დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია“ და ,,გაეროს“ მიერ შემუშავებული „კონვენცია ბავშვის

უფლებების შესახებ“. ნაშრომში განხილულია, რამდენად შეესაბამება აღნიშნული

კანონმდებლობა საქართველოში არსებულ რეალობას და როგორ არის დაცული ბავშვის

უფლებები კანონმდებლობაში და როგორ ხდება მათი აღსრულება. აქედან გამომდინარე,

ნაშრომის მიზანია ძალადობის თვალსაზრისით, ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის

შესწავლა ეროვნულ და საერთაშორისო კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში. კვლევაში

გამოყენებულია თვისებრივი კვლევის ისეთი მეთოდები, როგორებიცაა: მეორეულ

მონაცემთა ანალიზი, დოკუმენტების ანალიზი, ლიტერატურის მიმოხილვა და

სიღრმისეული ინტერვიუ. მიღებულმა შედეგებმა აჩვენა, რომ ბავშვებთან მომუშავე

სპეციალისტები სერიოზულ პრობლემად მიიჩნევენ ბავშვის მიმართ ძალადობისა და

უგულებელყოფის პრობლემას ოჯახებში, რაც შემდგომ უარყოფითად აისახება ბავშვის

ფსიქო-ემოციურ განვითარებაზე. ასევე, ისინი ხაზს უსვამენ იმას, რომ ჯერ კიდევ

პრობლემას წარმოადგენს მშობლების მხრიდან ფსიქოლოგებისადმი დამოკიდებულება

და მათდამი უნდობლობა, რასაც დიდწილად განაპირობებს საზოგადოებაში
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დამკვიდრებული სტერეოტიპები. ამასთანავე, პრობლემას წარმოადგენს მიღებული

კანონმდებლობის ხარვეზები და პრაქტიკაში აღსრულების პრობლემა. ჩვენ მიერ

გაანალიზებული ლიტერატურის, სტატისტიკისა და ჩატარებული სიღრმისეული

ინტერვიუებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სათანადოდ არ ხდება

მიღებული კანონმდებლობის აღსრულება, ადეკვატური რეაგირება და შესაბამის

პასუხისმგებელ უწყებებში მომუშავე სპეციალისტების ინფორმირებულობის დონის

ამაღლება.

საკვანძო სიტყვები: ბავშვთა უფლებები, ბავშვთა უფლებების დაცვა, ბავშვის მიმართ

ძალადობა.

შესავალი

დღეს, საქართველოში მნიშვნელოვან განსახილველ საკითხს წარმოადგენს ადამიანის

უფლებები, სამოქალაქო საზოგადოების როლი და სახელმწიფოს ფუნქცია სოციალური

კეთილდღეობის შენარჩუნებასა და ამაღლებაში. სამოქალაქო ჩართულობა მთელ

მსოფლიოში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს და დიდ როლს თამაშობს, როგორც

სოციალური, ისე პოლიტიკის შექმნისა და განხორციელების ყველა ეტაპზე (სამოქალაქო

განვითარების ინსტიტუტი , 2015).

ადამიანის უფლებების შესახებ ადგილობრივ დოკუმენტებსა და საერთაშორისო

ხელშეკრულებებში დიდ მნიშვნელობა ენიჭება ბავშვის უფლებებსა და მათ დაცვას.

საქართველოში ბავშვის უფლებები განსაზღვრულია, როგორც საერთაშორისო

სამართლებრივი აქტებით, ისე ეროვნული კანონმდებლობით.

საქართველო ბავშვის უფლებათა კონვენციას შეუერთდა 1994 წელს. აღნიშნული

დოკუმენტი გამოიყენება, როგორც უშუალოდ მოქმედი კანონი და ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთ

ნორმატიულ აქტს წარმოადგენს. ბავშვის უფლებათა კონვენცია ხაზს უსვამს, რომ ბავშვებს

აქვთ უფლებები და აღიარებს მათ დამოუკიდებელ სამართლებრივ სუბიექტებად,

რომლებიც განვითარების სტადიაში იმყოფებიან. ეს დოკუმენტი ადამიანის უფლებათა

შესახებ ყველაზე ფართოდ მიღებული ხელშეკრულებაა (პინეირო, 2006). საქართველოში

სახელმწიფოს მიერ ბავშვის ფუნდამენტური უფლებების დაცვისათვის მიღებული

მნიშვნელოვანი კანონებია:
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 კანონი ,,ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების

დამტკიცების შესახებ“ (საქართველოს მთავრობა, 2016)

 „ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისაგან დაცვის

ევროპის საბჭოს კონვენცია“ (საქართველოს პარლამენტი, 2007)

 „კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ“ (საქართველოს საგარეო საქმეთა

მინისტრი, 2000)

მიუხედავად ქვეყანაში არსებული საერთაშორისო თუ ეროვნული კანონმდებლობის

მიღებისა, საქართველოში კვლავ პრობლემას წარმოადგენს ბავშვთა მიმართ ძალადობა.

,,ტემპუსის“(ტრანს-ევროპული მობილობის პროგრამა უნივერსიტეტის კვლევებისთვის)

პროგრამის ფარგლებში შექმნილ სასწავლო ლიტერატურაში ბავშვის მიმართ ძალადობა

შემდეგნაირადაა განმარტებული: „ბავშვის მიმართ ძალადობად უნდა განიხილებოდეს

ყველა ის ქმედება, რომელიც მიმართულია ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, სექსუალური,

ეკონომიკური ძალადობით ან იძულებით ბავშვის კონსტიტუციური და საერთაშორისო

კანონმდებლობით აღიარებული უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევისაკენ“

(სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი , 2015).

ჩვენს ქვეყანაში ჩატარებული კვლევები და დაფიქსირებული შემთხვევები გვიჩვენებს,

რომ საქართველოში დღემდე არსებობს ბავშვის აღზრდის ძალადობრივი კულტურა.

მდგომარეობის გამოსასწორებლად გადადგმული ნაბიჯები და პრევენციული ზომები ჯერ

კიდევ არ არის საკმარისი არსებული რეალობის შესაცვლელად. ,,გაეროს ბავშვთა ფონდის“

მიერ ჩატარებული ძალადობის ეროვნული კვლევის მიხედვით, საზოგადოების 60 %

ფიქრობს, რომ ბავშვის აღზრდისას ძალადობრივი მეთოდების გამოყენება უფრო

შედეგიანია, ვიდრე არაძალადობრივი მეთოდებისა. მოსახლეობის 45 % თვლის, რომ

ფიზიკური დასჯის გარეშე ბავშვი „სწორად“ ვერ აღიზრდება (გაეროს ბავშვთა ფონდი,

2013). ,,გაეროს“ კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოს მოსახლეობა და ბავშვებთან მომუშავე

პროფესიონალები ძალიან „რბილად“ უყურებენ ბავშვთა მიმართ ძალადობას.

მიუხედავად იმისა, რომ უმეტესობამ იცის, თუ რა არის ბავშვთა მიმართ ძალადობა,

საზოგადოებაც და პროფესიონალებიც თავს იკავებენ, რომ შეატყობინონ შემთხვევა

სოციალური მომსახურების სააგენტოს და მიიღონ შესაბამისი ზომები ბავშვის

ინტერესების დასაცავად. საკითხისადმი ასეთ დამოკიდებულებას რესპონდენტები

სხვადასხვა მიზეზით ხსნიან: არ სურთ ოჯახის საქმეებში ჩარევა, ზოგჯერ მისაღებად
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მიაჩნიათ ძალადობის გარკვეულ ფორმები (მაგალითად, სხეულებრივ დასჯა), ზოგჯერ კი,

მათი თქმით, ბავშვისათვის მეტი ზიანის მიყენებას ერიდებიან. ყოველი 100 საეჭვო

შემთხვევიდან, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმირება ხდება მხოლოდ 4-6

შემთხევაში; დანარჩენი შემთხვევები კი რეაგირების მიღმა რჩება (გაეროს ბავშვთა ფონდი,

2017).

საყურადღებოა, 2016 წლის 12 სექტემბერს მიღებული ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის

(რეფერირების) მოქმედი დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს მთავრობამ მიიღო. 2018

წელს არასამთავრობო ორგანიზაციამ ,,პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“

ბავშვთა მიმართ რეფერირების პროცედურების სისტემის გამართვის მიზნით მთავრობას

მიმართა. ეს დოკუმენტი ძალადობის რეფერირების ვალდებულებას განუსაზღვრავს

ყველა იმ სახელმწიფო ინსტიტუციას, რომელსაც შეხება აქვს ბავშვთან (პოლიცია,

სოციალური მომსახურების სააგენტო, სკოლა, ბაღები, სამედიცინო დაწესებულები,

მუნიციპალიტეტები და ა.შ.). ამავე ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით,

რეფერირების დადგენილების გამოცემიდან 1 წლის შემდგომ, კოალიციის მიერ

რეფერირების პროცედურებში ჩართული უწყებებიდან მოპოვებულ იქნა ინფორმაცია,

რომელიც ადასტურებს, რომ უწყებათა უმრავლესობას არ გააჩნია ძალადობის

რეფერირების გაწერილი შიდა ინსტრუქცია და მათი თანამშრომლების უმრავლესობა არ

იცნობს არსებულ დოკუმენტს, შესაბამისად, არ ფლობენ ინფორმაციას მათზე

დაკისრებულ ვალდებულებასთან დაკავშირებით, რაც არსებული დადგენილების

აღსრულების ხარვეზებზე მიგვანიშნებს (პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის,

2018).

,,ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმისა და ბავშვზე ზრუნვის სისტემის შეფასების“ 2014

წლის ანგარიშის მიხედვით, ძალადობის მსხვერპლთა იდენტიფიკაციის გაუმჯობესების

მიზნით რეფერირების პროცედურების დახვეწასთან ერთად საჭიროა ძალიან მარტივი და

გასაგები ინსტრუმენტის შექმნა, რომლითაც მომზადდებიან პროფესიონალები, რაც

გაუადვილებთ მათ ძალადობის მსხვერპლთა იდენტიფიკაციას და, შესაბამისად,

რეაგირებასაც. ამას გარდა, კვლევაში გამოკითხულ ექსპერტებს საჭიროდ მიაჩნიათ

სანქციებისა და რეგულაციების დაწესება, რადგან დიდია შანსი იმისა, რომ ამ მექანიზმის
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გარეშე ძალადობის შემთხვევების დიდი ნაწილი იდენტიფიცირების მიღმა დარჩება

(ნამიჭეიშვილი, 2014).

კვლევის მეთოდოლოგია

წარმოდგენილი სტატიის მიზანია ძალადობის თვალსაზრისით ბავშვთა უფლებრივი

მდგომარეობის შესწავლა ეროვნულ და საერთაშორისო კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში.

შესაბამისად გამოვყავით კვლევის ამოცანები: ეროვნული და საერთაშორისო

დოკუმენტების ანალიზი; ფსიქოლოგების, სკოლის პედაგოგებისა და მშობლების

დამოკიდებულების შესწავლა ბავშვთა მიმართ ძალადობის კონტექსტში;

სპეციალისტებისა (ფსიქოლოგები, პედაგოგები) და მშობლების ინფორმირებულობის

დონის შესწავლა ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებით.

მიზნისა და ამოცანების მისაღწევად კვლევაში გამოვიყენეთ თვისებრივი კვლევის ისეთი

მეთოდები, როგორებიცაა: დოკუმენტების ანალიზი, სიღრმისეული ინტერვიუ,

მეორეულ მონაცემთა ანალიზი და ლიტერატურის მიმოხილვა.

კვლევისთვის მიზნობრივად შევარჩიეთ ხუთი რესპონდენტი: სკოლის ერთი ფსიქოლოგი,

მანდატურის ბაზაზე არსებული ერთი ფსიქოლოგი, ორი მშობელი, სკოლის ერთი

პედაგოგი. სიღრმისეული ინტევიუები ჩატარდა ქ. თბილისისა და ქ. რუსთავის საჯარო

სკოლებში.

დოკუმენტების ანალიზისთვის შევისწავლეთ: ,,ბავშვის დაცვის მიმართვიანობის

(რეფერირების) პროცედურების“ შესახებ 2016 წლის კანონი, „ბავშვთა სექსუალური

ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისაგან დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია“ და

,,გაეროს“ მიერ შემუშავებული „კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ“.

ლიტერატურის მიმოხილვისთვის გავაანალიზეთ: ,,გაეროს ბავშვთა ფონდის“ მიერ 2013

წელს ჩატარებული ეროვნული კვლევა ,,ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში“,

,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ 2018 წლის კვლევა ,,ბავშვის მიმართ

ძალადობა, საჭიროებების კვლევა“, ,,გაეროს“  2006 წლის კვლევა ,,ძალადობა ბავშვების

მიმართ“, ,,საქართველოს სახალხო დამცველის“ სპეციალური ანგარიში

,,საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა მიმართ ძალადობის კუთხით

არსებული მდგომარეობის შესახებ“, ,,ევროკავშირის“ მხარდაჭერით მომზადებული 2014
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წლის კვლევა ,,ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმისა და ბავშვზე ზრუნვის სისტემის

შეფასება“.

მეორეულ მონაცემთა ანალიზისთვის გამოვიყენეთ: ,,სოციალური მომსახურების

სააგენტოს“, ,,საქართველოს სახალხო დამცველის“, ,,შინაგან საქმეთა სამინისტროს“,

,,საქართველოს პროკურატურის“, ,,საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი“

სტატისტიკური მონაცემები.

კანონმდებლობის ანალიზი

ბავშვთა მიმართ ძალადობა და უგულებელყოფა ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხს

წარმოადგენს. საქართველოს კონტექსტში აღნიშნული თემის მნიშვნელობას ხაზს უსვამს

ძალადობაზე მიმართვიანობის მზარდი სტატისტიკაც. ,,2010 წელს სოციალური

მომსახურების სააგენტოში ძალადობის შესახებ 40 შეტყობინება დაფიქსირდა, 2011 წელს

– 90, 2012 წელს -150, 2016 წელს -755, 2017 წლის ათი თვის მონაცემებით კი 691 შემთხვევა“

(გავაშელი, 2017). 2016 წელს ბავშვის მიმართ სხვადასხვა ფორმის ძალადობის

გამოვლენილი 755 ფაქტიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროში რეფერირება

განხორციელდა 426 შემთხვევაზე (საქართველოს სახალხო დამცველი, 2016).

აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, იმ საკითხზე, რომ ძალადობის

იდენტიფიცირებულ ყველა შემთხვევაზე შესაბამისი უწყებების მხრიდან არ ხდება

ადეკვატური რეაგირება და კანონის აღსრულება.

ვთვლით, რომ დადებითად შეიძლება შეფასდეს საზოგადოების გააქტიურება

მიმართვიანობის თვალსაზრისით, თუმცა რეაგირების მექანიზმი კვლავ პრობლემურ

საკითხად რჩება. გასათვალისწინებელია საკითხის ის ასპექტი, რომ რეფერირების

დოკუმენტი მიმართულია პირდაპირ ძალადობის შემთხვევების რეაგირებაზე და არა

პრევენციაზე. პრობლემური საკითხია ისიც, რომ ის არ ავალდებულობს მიმართვიანობას

სამოქალაქო საზოგადოებასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. რეალურად ის

შემოსაზღვრულია ოჯახითა და ყველა იმ სახელმწიფო სტრუქტურით, რომელსაც

პირდაპირი თუ ირიბი შეხება აქვს ბავშვთან. დღეს, ძალადობის ფაქტის

შეუტყობინებლობის შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს შესაბამისი

სახელმწიფო სტრუქტურების დაჯარიმების ვალდებულება. შსს-ს ინფორმაციით, 2016-

2018 წლებში ბავშვზე ძალადობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულების
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შეუსრულებლობის არც ერთი ფაქტი არ ფიქსირდება (პარტნიორობა ადამიანის

უფლებებისთვის, 2018). აღნიშნული ინფორმაციიდან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ

დასტურდება რომ გაუმართავია, როგორც სისტემა, ისე აღსრულების მექანიზმი.

ძალადობის განხილვისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ბავშვის მიმართ

სექსუალური ძალადობა და მისი იდენტიფიცირების პრობლემა. 2007 წელს საქართველომ

მიიღო ,,ევროპის საბჭოს კონვენცია სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური

ძალადობისაგან ბავშვთა დაცვის შესახებ“, რომელიც ერთ-ერთ საერთაშორისო

დოკუმენტს წარმოადგენს. ამ დოკუმენტის ხელმომწერი სახელმწიფოები თვლიან, რომ

ბავშვთა სექსუალურმა ექსპლუატაციამ და ბავშვთა მიმართ სექსუალურმა ძალადობამ

შემაშფოთებელი მასშტაბები შეიძინა როგორც სახელმწიფო, ისე საერთაშორისო დონეზე.

კერძოდ, როგორც ბავშვთა, ისე დანაშაულის ჩამდენთა მხრიდან საინფორმაციო და

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სარგებლობის გამო დღის წესრიგში

დგას სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის პრევენცია და მის

წინააღმდეგ ბრძოლა, რაც მოითხოვს საერთაშორისო თანამშრომლობას (საქართველოს

პარლამენტი, 2007).

საქართველოს პროკურატურის სტატისტიკის მიხედვით, 2017 წლის პირველ 6 თვის

განმავლობაში არასრულწლოვნების მიმართ განხორციელებულ სქესობრივ დანაშაულზე

შეტყობინების ავტორი იყო სამოქალაქო რეესტრი (42,6%), საავადმყოფო (25,9%), ოჯახის

წევრი (11,1%), დაზარალებული (3,7%), ახლობელი (1,9%), სხვა (14,8%) (საქართველოს

პროკურატურა, 2017). ამ მონაცემებიდან ჩანს, რომ თავად მსხვერპლების საკმაოდ მცირე

ნაწილი მიმართავს შესაბამის ორგანოებს, რაც შესაძლებელია გამოწვეული იყოს:

ინფორმირებულობის დაბალი დონით თუ ვის შეიძლება მიმართოს მსხვერპლმა, ასევე

არსებული სოციო-კულტურული გარემოთი, რამაც მსხვერპლს შეიძლება უბიძგოს ამ

ფაქტის დამალვისკენ. საყურადღებოა ისიც, რომ 56.3% შემთხვევაში დანაშაულის შესახებ

შეტყობინება საქართველოს პროკურატურაში შესულია დანაშაულის ჩადენიდან 1 და

მეტი წლის გასვლის შემდეგ (საქართველოს პროკურატურა, 2017). რაც შეეხება იმას, თუ

რამდენად შესაბამისობაში მოდის არსებულ პრაქტიკასთან ,,ევროპის საბჭოს კონვენცია

სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისაგან ბავშვთა დაცვის

შესახებ“, საქართველოში არის ისეთი ორგანიზაციებისა თუ სახელმწიფო უწყებების
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დეფიციტი, რომლებიც მუშაობენ და ზრუნავენ უშუალოდ სექსუალური ხასიათის

ძალადობისა და ექსპლუატაციის მსხვერპლი ბავშვების უფლებების დაცვაზე,

რეაბილიტაციიასა და რესოციალიზაციაზე. ,,ლანსაროტის კონვენცია“ კი ხელმომწერ

სახელმწიფოებს ავალდებულებს გაატაროს შესაბამისი ზომები მსხვერპლთა

დაცვისათვის. ასევე, დოკუმენტში საყურადღებოა პრევენციის საკითხი, რასაც ამ ეტაპზე

საქართველოში არა აქვს მიღებული მუდმივი ხასიათი. დოკუმენტის მიხედვით,

სექსუალური ძალადობა კრიმინალიზებულია, რაც შესაბამისობაში მოდის საქართველოს

სისხლის სამართლის კოდექსთან. დოკუმენტის მიმღებმა თითოეულმა მხარემ უნდა

განსაზღვროს ასაკი, რომლის მიღწევამდეც აიკრძალება ბავშვთან სექსუალური

ურთიერთობის დამყარება. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლის

მიხედვით, კრიმინალიზებულია სექსუალური ხასიათის შეღწევა თექვსმეტი წლის ასაკს

მიუღწევლის სხეულში (საქართველოს პარლამენტი, 1999).

ფიზიკურ და სექსუალურ ძალადობასთან ერთად მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს

ძალადობის კიდევ ერთი ფორმა - უგულებელყოფა. ტერმინი ,,უგულებელყოფა“

საქართველოს კანონმდებლობაში 2016 წლამდე განმარტებული არ იყო. დღეს კი

შემდეგნაირადაა განსაზღვრული: ,,მშობლის/მშობლების, სხვა კანონიერი

წარმომადგენლის ან/და სხვა პასუხისმგებელი პირის მიერ ბავშვის ფიზიკური (მათ შორის,

კვება, ჰიგიენა, საცხოვრისი), ფსიქოლოგიური საჭიროებების დაუკმაყოფილებლობა,

საბაზისო განათლების უფლების შეზღუდვა, საფრთხისაგან დაუცველობა, დაბადების

რეგისტრაციის ან/და ბავშვისათვის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის

მოწესრიგებისათვის, აგრეთვე სამედიცინო და სხვა მომსახურებით სარგებლობისათვის

აუცილებელი მოქმედებების განუხორციელებლობა, თუკი მშობელს (მშობლებს), სხვა

კანონიერ წარმომადგენელს ან/და სხვა პასუხისმგებელ პირს აქვს (აქვთ) სათანადო

ინფორმაცია, შესაძლებლობა და ხელი მიუწვდება (მიუწვდებათ) შესაბამის

მომსახურებაზე“ (საქართველოს მთავრობა, 2016).

ბავშვთა მიმართ ძალადობა: საზოგადოებაში არსებული განწყობები და ქცევა

,,გაეროს ბავშვთა ფონდის“ მიერ 2013 წელს ჩატარებული ეროვნული კვლევის მიხედვით,

მოსახლეობის 82% ფიქრობს, რომ საქართველოში ფიზიკური ძალადობა პრობლემას

წარმოადგენს და თითქმის 40% თვლის, რომ ეს სერიოზული პრობლემაა. ეს
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ეწინააღმდეგება საზოგადოებაში ფართოდ გავრცელებულ ტოლერანტულ

დამოკიდებულებას ფიზიკური სასჯელის, როგორც დისციპლინური მეთოდის მიმართ,

თუმცა დასტურია იმისა, რომ ასეთი პრაქტიკის შეცვლის ნება არსებობს, რაც ამ კვლევის

საკმაოდ მნიშვნელოვან ტენდენციას წარმოადგენს. ეს ცვლილებები აისახება სწორედ

მიმართვიანობის გაზრდაშიც. ფიზიკურ ძალადობასთან მიმართებით მნიშვნელოვანია

იმის აღნიშვნა, რომ ძალადობის ეს ფორმა სხვებისგან განსხვავებით უფრო ადვილი

გამოსავლენია. ვინაიდან ამ დროს სახეზეა ძალადობით გამოწვეული დაზიანებები,

როგორიცაა: სისხლჩაქცევები, კოპები, მოტეხილობები, ჭრილობები, სხვადასხვა ხარისხის

შეხორცება. ასეთი რისკის ქვეშ განსაკუთრებით იმყოფებიან მდედრობითი სქესის

ბავშვები, რომლებიც შეიძლება ხშირად არა მხოლოდ მოძალადე მშობლების, არამედ

ოჯახის სხვა წევრების, დედმამიშვილების მხრიდანაც გახდნენ ძალადობის მსხვერპლები.

არსებული კვლევებისა და ანგარიშების მიხედვით, საქართველოში 2-14 წლამდე ბავშვების

20%-ზე მეტს ფიზიკურად სცემენ და ამას უმეტესად მამები აკეთებენ (საქართველოს

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2018).

ფიზიკურ ძალადობასთან ერთად ბავშვის განვითარებას მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს

უგულებელყოფა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 2018 წლის კვლევის

,,ბავშვის მიმართ ძალადობა, საჭიროებების კვლევა“ მიხედვით, უგულებელყოფა

ძალადობის სპეციფიკური ფორმაა და, ძირითადად, ოჯახშია გავრცელებული

(საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2018). ბავშვებისადმი ძალადობის ეს

ფორმა ხორციელდება, როგორც ემოციური, ისე აღზრდასთან დაკავშირებული სხვა

პრობლემების უგულებელყოფით. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია (ჯანმო) და

მისი საერთაშორისო კლასიფიკაციების ქსელის მიერ შექმნილი კლასიფიკაციათა ოჯახი

სამეცნიერო და საკლასიფიკაციო პრინციპებს ეფუძნება. ეს კლასიფიკაცია ფოკუსირდება

ჯანმრთელობის მრავალგანზომილებიან ასპექტებზე, რომელშიც ბავშვთა მიმართ

უგულებელყოფას შესაბამისი კოდები აქვს მინიჭებული (საქართველოს საზოგადოებრივი

ჯანდაცვის ფონდი, 2016). აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომ

უგულებელყოფა ზიანს აყენებს პირველ რიგში ბავშვის ფსიქო-ემოციურ განვითარებას და

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სამედიცინო პრობლემადაც მიიჩნევა. ,,უგულებელყოფა

მცირეწლოვან ბავშვებში სიკვდილიანობის და დაავადების ხელშემწყობი მნიშვნელოვანი

ფაქტორია” (პინეირო, 2006). გაეროს ბავშვთა ფონდის 2013 წლის ეროვნული კვლევის
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მიხედვით, მოსახლეობის 76% მიიჩნევს, რომ ბავშვთა ინტერესების უგულებელყოფა

საქართველოში პრობლემას წარმოადგენს. ბავშვთა ინტერესების უგულებელყოფას

ქალები უფრო მეტად აღიქვამენ პრობლემად, ვიდრე კაცები (,,გაეროს“ კითხვარში

მოცემული იყო ბავშვთა ინტერესების უგულებელყოფის მაგალითები: არ უტარდებათ

რეგულარული სამედიცინო შემოწმება, დარღვეულია ჰიგიენის წესები, უყურადღებობაა

ბავშვის ჩაცმულობის მიმართ, ბავშვს ხშირად ოჯახური მიზეზების გამო არ უშვებენ

სკოლაში) (გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2013). აღნიშნული შეიძლება განპირობებული იყოს

იმით, რომ ქალები კაცებისგან განსხვავებით ჯერ კიდევ არიან ბავშვების ძირითადი

აღმზრდელები.

საქართველოს რეალობაში, გაეროს კვლევის მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობის 42%–

ის აზრით, ყველაზე დიდი ალბათობით, ბავშვზე შესაძლო სექსუალურ ძალადობაში

„ეჭვმიტანილები“ არიან უცხო პირები, ხოლო მეორე ადგილზე არიან ოჯახის მეგობრები

და ნაცნობები (35%) (გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2013), რაც არ შეესაბამება რეალობას.

საქართველოში მოსახლეობის 84%–მა ვერ შეძლო სექსუალური ძალადობის ყველა

ფორმის სწორად ამოცნობა, რაც თავისთავად მიუთითებს, რომ მოსახლეობის უდიდეს

ნაწილს არ შეუძლია ძალადობის ამ ფორმის იდენტიფიცირება. ამას ემატება მითი იმის

შესახებ, რომ ბავშვის მიმართ სექსუალურ ძალადობას უმეტესწილად ბავშვისთვის უცხო,

უცნობი ადამიანები ახორციელებენ. რეალურად კი, შემთხვევათა 75-90%-ში სექსუალური

მოძალადეები არიან ადამიანები, რომლებსაც ბავშვები კარგად იცნობენ და ენდობიან

(საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი, 2016). სექსუალურ ძალადობაზე

საუბრისას გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ჩვენს ქვეყანაში არსებული სოციო-

კულტურული გარემოდან და დამკვიდრებული სოციალური ნორმებიდან გამომდინარე,

ამ ტიპის ძალადობა ხშირად არ საჯაროვდება და მიმართვიანობაც შედარებით ნაკლებია

ფიზიკური ძალადობის ფაქტებისგან განსხვავებით. ,,2017 წელს და 2018 წლის დასაწყისში

ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის დაახლოებით 40 შემთხვევა იყო

იდენტიფიცირებული... წინა წლებთან შედარებით ეს მზარდი ტენდენციაა“

(ტელეკომპანია ,,იმედი" , 2018). მზარდი ტენდენცია შეიძლება აიხსნას იმით, გაზრდილია

არა სექსუალური ძალადობის შემთხვევების, არამედ უშუალოდ მიმართვიანობის

რაოდენობა. მიგვაჩნია, რომ საჭიროებას წარმოადგენს საზოგადოებაში ამ საკითხის
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მნიშვნელოვნების გაზრდა და სახელმწიფოს მხრიდან მსხვერპლი ბავშვებისთვის

დროული და რელევანტური სერვისების შეთავაზება.

გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებულ კვლევაში, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით

განხორციელდა, ძალადობასთან დაკავშირებული კომპლექსური პრობლემები ერთადაა

იდენტიფიცირებული: ,,გოგონების უმრავლესობა განიცდის სექსუალურ ძალადობას,

ძალადობას მეგობარი ბიჭების ან ქმრების მხრიდან, ზოგ რეგიონში იჩაგრებიან მავნე

ადათ-წესების გამო, ან უგულებელყოფილნი არიან, რადგან არიან გოგონები. ბევრი ბიჭის

მიმართ გამოიყენება მძიმე ფიზიკური სასჯელი, ისინი განიცდიან ძალადობას სხვა

ახალგაზრდების ან ბანდების მხრიდან” (გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2007, გვ. 18). ვფიქრობთ,

რომ აღნიშნული მდგომარეობა მეტწილად შეესაბამება საქართველოში არსებულ

ვითარებასაც.

საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხშირია ბავშვის მიმართ

როგორც ფსიქოლოგიური, ისე ფიზიკური ძალადობის შემთხვევები უფროსების და

თანატოლების მხრიდან (გაეროს ბავშვთა ფონდი , 2017). ასევე, სერიოზული პრობლემაა

მოსწავლეთა შორის ბულინგი, რაც ასახულია სახალხო დამცველის სპეციალურ

ანგარიშში, რომელიც ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ბავშვთა მიმართ

ძალადობის კუთხით ჩატარებული მონიტორინგის შედეგებს ასახავს (საქართველოს

სახალხო დამცველი, 2017). მონიტორინგი გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით

მიმდინარეობდა. მონიტორინგმა გამოავლინა, რომ დაბალია პასუხისმგებელ პირთა

კომპეტენცია ბავშვის მიმართ ძალადობაზე რეაგირების მექანიზმთან დაკავშირებით.

ამასთანავე, სკოლებს არა აქვთ ძალადობის დაძლევის ერთიანი პოლიტიკა. სკოლის

თანამშრომლები არ არიან ინფორმირებულნი ბავშვთა ძალადობისაგან დაცვის

სახელმწიფო მექანიზმის შესახებ, რაც თავისთავად სერიოზულ პრობლემასა და

გამოწვევას წარმოადგენს. ასევე, დაბალია მოსწავლეთა ცოდნა თავიანთი უფლებებისა თუ

ძალადობის სხვადასხვა ფორმის შესახებ. მოსწავლეების უმრავლესობას არ აქვს

ინფორმაცია, თუ ვის უნდა მიმართოს მის მიმართ ძალადობის შემთხვევაში. ძალადობის

სხვადასხვა ფორმიდან ცალსახად იკვეთება ყვირილი, შეურაცხმყოფელი და ღირსების

შემლახავი მოპყრობა (გაეროს ბავშვთა ფონდი , 2017). სახალხო დამცველის 2017 წლის

სპეციალური ანგარიშის მიხედვით, სკოლის თანამშრომლების მხრიდან მოსწავლეებზე
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ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევები გამოკითხულ რეპოსნდენტთა პასუხების

მიხედვით 50%-თან ახლოსაა ან აჭარბებს მას. ფსიქოლოგიური ძალადობა გამოხატულია

შემდეგნაირად: დამამცირებელი მეტსახელით მიმართვა (60%), უხეში კომენტარების

გაკეთება (51.5%), დაცინვა (51.5%) და ა.შ. (საქართველოს სახალხო დამცველი, 2017).

შედეგები

საზოგადოების ნაწილი დასაშვებად მიიჩნევს ბავშვის მიმართ ძალადობას, თუმცა ეს

ყოველთვის არ გულისხმობს ძალადობრივი ქმედების განხორციელებას. 2016 წელს

სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფსიქოლოგებმა საქართველოს მასშტაბით

მომსახურება გაუწიეს 376 არასრულწლოვანს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს

მოწოდებული ინფორმაციით, იმავე წელს ბავშვის ცემის 67 ფაქტზე დაიწყო გამოძიება.

მიღებული სტატისტიკური მონაცემებიდან ირკვევა, რომ მაღალია მაჩვენებელი

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლით გათვალისწინებულ

ქმედებებზე. აღნიშნული მუხლი გულისხმობს სქესობრივ კავშირს ან სექსუალური

ხასიათის სხვაგვარ მოქმედებას თექვსმეტი წლის ასაკს მიუღწეველთან. 2016 წელს

აღნიშნული მუხლით გათვალისწინებულ 250 სავარაუდო დანაშაულის ფაქტზე დაიწყო

გამოძიება, ხოლო დაზარალებულის სტატუსი მიენიჭა 198 არასრულწლოვანს.

სპეციალისტები კი მიიჩნევენ, რომ ეს ციფრები რეალობას არ ასახავს. ოჯახში ძალადობის

და კერძოდ ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევები გაცილებით მეტია, რადგან

ძალადობის მსხვერპლნი სამართალდამცველებს ან თუნდაც სოციალური მომსახურების

სააგენტოს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში მიმართავენ. ეს გამოწვეულია

საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპული დამოკიდებულებითა და ზოგიერთი

სპეციალისტის მხრიდან არასათანადო ყურადღებით.

სიღრმისეული ინტერვიუებიდან იკვეთება ოჯახში ძალადობის პრობლემა. ქვემო

ქართლის მანდატურის ბაზაზე არსებული ფსიქოლოგიური ცენტრის ფსიქოლოგი

მიიჩნევს, რომ უმრავლეს შემთხვევაში, ოჯახში მომხდარი ძალადობა, თუნდაც არ

ეხებოდეს ბავშვს და უბრალოდ უყურებდეს ამ ყველაფერს, ახდენს ძალიან დიდ გავლენას

მათ ქცევაზე, წარმოშობს ემოციურ პრობლემებს, რაც საჭიროებს პროფესიონალის

დახმარებას. ,,ექსპერიმენტები გვიჩვენებენ, რომ ოჯახში ძალადობის მომსწრე ბავშვების

ნაწილი, რომლებიც უყურებენ ძალადობას, იქცევიან მოძალადის მსგავსად, იყენებენ
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ძალადობრივ მეთოდებს თავიანთი მიზნის მისაღწევად; აღნიშნულმა ქმედებამ შესაძლოა

გაზარდოს მომავალში კრიმინალის დონე,“ - აღნიშნავს ფსიქოლოგი. ასევე, ის თვლის,

რომ სტატისტიკა არ ასახავს ზუსტად რეალობას. პირადი პრაქტიკიდან გამომდინარე,

ფსიქოლოგი ფიქრობს, რომ დღეს საზოგადოება მაინც ცდილობს მსგავსი შემთხვევების

დამალვას. აღნიშნულთან ერთად, ის ხაზს უსვამს, რომ ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის

ქცევა განსხვავდება თანატოლების ქცევისგან. კერძოდ, ბავშვი ხშირად არის აგრესიული

და ცდილობს გააკეთოს იგივე, რასაც სახლში ხედავს. ,,მოსწავლეს თითქმის ყოველთვის

აწუხებს შფოთვა და ემოციური პრობლემები, რაც გავლენას ახდენს სასკოლო

განათლებაზეც,“- აცხადებს ფსიქოლოგი.

არსებითად იგივე აზრი დასტურდება ,,ქალთა ცენტრის“ მიერ გამოცემულ

სახელმძღვანელოში, რომელშიც განხილულია ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხი.

ოჯახში ძალადობის შემთხვევათა დაახლოებით 70%-ში ძალადობის მსხვერპლნი არიან

ბავშვები, როგორც მათზე ძალადობის უშუალო, პირდაპირი მოქმედებით, ასევე

არაპირდაპირი - დედაზე განხორციელებული ძალადობის მოწმედ ყოფნით.

„გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ბავშვების 90%-მა იცის დედის მიმართ ძალადობის შესახებ.

ბავშვები, რომლებიც ძალადობის მოწმენი არიან, ისეთივე სულიერ ტრავმას ღებულობენ,

როგორც ისინი, ვინც თავად არის ფიზიკურად შეურაცხყოფილი“ (ვერულაშვილი, 2007).

ბავშვზე ძალადობის რისკის გაზრდა უკავშირდება მშობლებსა და ოჯახის სხვა წევრებში

განსაზღვრული ფაქტორების არსებობას. ძირითადად ამგვარ ქმედების მამოძრავებელი

ფაქტორებია: დედის მძიმე ორსულობა ან რთული მშობიარობა, მშობლებს არ აქვთ ბავშვის

აღზრდისა და განვითარებისათვის საჭირო ცოდნა და უნარ-ჩვევები, შესაძლოა, მშობლები

თავად იყვნენ ბავშვობაში ძალადობის მსხვერპლნი. მშობლების ნაწილი ძალადობას

ბავშვის აღზრდის ეფექტურ მეთოდად აღიარებს და დისციპლინის მიზნით ბავშვის

ფიზიკურ დასჯას იყენებს, რაზეც საუბარია გაეროს მიერ 2013 წელს ჩატარებულ ეროვნულ

კვლევაში ,,ბავშვის მიმართ ძალადობა საქართველოში“ (გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2013).

სიღრმისეული ინტერვიუს ფარგლებში მშობელი საუბრობს, რომ ბავშვს ძალადობრივი

მეთოდებით ზრდის, თუმცა არ მიიჩნევს ამას ნორმად. გამოიკვეთა, რომ არაძალადობრივი

აღზრდის მეთოდების არცოდნა წარმოადგენს ერთ-ერთ რისკ-ფაქტორს, რომელიც

უბიძგებს მშობელს ბავშვის განვითარებაზე ორიენტირებული აღზრდის სტილის
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გამოყენებისაკენ. აღნიშნული კი ხელს უშლის ბავშვთან ჯანსაღი ურთიერთობის

დამყარებას. მნიშვნელოვანია, იმის აღნიშვნაც, რომ მშობელს არ აქვს ინფორმაცია რთული

ქცევის მქონე ბავშვთან ურთიერთობის შესახებ. „იცით ნამდვილად არ მსიამოვნებს ასეთი

მიდგომა, მაგრამ ვძალადობდი ბავშვზე. ხშირად ვხვდებოდი რომ ამგვარი ქმედება

უარესი იყო და თავად ვუბიძგებდი ძალადობისკენ. ძალიან რთული ბავშვია, თავისებური

მიდგომა სჭირდება, მე კი ნერვები არ მყოფნის ამისთვის. უფრო სწორად ყველანაირი

მიდგომა ვცადე, თქვენ წარმოიდგინეთ, ბოლოს მანდატურს მივმართე დახმარებისთვის.

უკვე ორი კვირაა ხელი არ დამიკარებია, ანუ ყური არ ამიწევია, მაგრამ მკაცრად ვექცევი,“-

ამბობს მშობელი. ის ასევე აღნიშნავს, რომ ბავშვი ურტყამს კლასელებს და თავის დასაც

აბრაზებს. განსაკუთრებულ ყურადღებას კი იმაზე ამახვილებს, რომ ფაქტობრივად მარტო

უწევს ბავშვის რთულ ქცევებთან გამკლავება. გარშემომყოფებისგან ითხოვს რჩევებს,

რადგან აღარ იცის როგორ მოიქცეს. აღნიშნულიდან შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ

სახელმწიფოში არ არსებობს ადეკვატური მექანიზმები და მომსახურება, რომელიც

მშობლებს მუდმივ მხარდაჭერას გაუწევს და მიაწოდებს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ

როგორ დაამყაროს შვილთან ჯანსაღი ურთიერთობა.

აქედან გამომდინარე, არსებობს მშობლების დაბალი ინფორმირებულობის დონის

პრობლემა. ამაზე მიუთითებს ის ფაქტიც, რომ ერთ-ერთი ბავშვის მამის აზრით,

ფსიქოლოგთან სიარული ნორმალური არ არის და კატეგორიულად ცდილობს ხელი

შეუშალოს კონსულტაციებს ცენტრში. განათლების სფეროში ჩართული სპეციალისტები

მიუთითებენ, რომ საზოგადოებრივი ცნობიერების კუთხით დიდი წინააღმდეგობები

არსებობს. საზოგადოება, ამ შემთხვევაში მშობლები, არ არიან მზად იყვნენ სოლიდარული

თუნდაც ფსიქოლოგის ინსტიტუტის მიმართ, - საუბრობს მანდატურის ბაზაზე არსებული

ფსიქოლოგი.

სკოლის ფსიქოლოგი აღნიშნავს: „მშობელი შედის შეცდომაში, როცა ფიქრობს, რომ

ძალისმიერი მეთოდით ბავშვთან მიაღწევს სასურველ შედეგს. რეალურად, ამგვარი

დასჯის შედეგი ხანმოკლეა. ასეთი ქმედებებით მშობელი ბავშვს გრძელვადიან

პერსპექტივას ,,უკლავს“ და ზიანს აყენებს მის ფსიქო-ემოციურ განვითარებას.

აუცილებელად მიმაჩნია პრევენციის საკითხი. გასათვალისწინებელია ქვეყანაში
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არსებული მძიმე სოციალური ფონიც, რაც გავლენას ახდენს ოჯახის თითოეულ წევრზე.

აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ ძალადობა მარტო ცემა არაა.“

დასკვნა

კვლევის შედეგად ვასკვნით, რომ არსებული კანონების, დოკუმენტებისა და მიღებული

საერთაშორისო კონვენციების მიუხედავად საქართველოში ბავშვთა უფლებებთან

დაკავშირებით რეალობა საკმაოდ რთულია. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია მიღებული

კანონმდებლობა და თითოეული დეტალი ბავშვის უფლებებთან, მის დაცვასთან

დაკავშირებით, თუმცა პრაქტიკაში კანონი ყოველთვის აღსრულებადი არ არის.

მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, ბავშვთან დაკავშირებული კანონმდებლობის

განვითარება ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხს წარმოადგენს.

სისტემის გაუმართავობა და თითოეული გამოუძიებელი შემთხვევა უშუალოდ აისახება

ბავშვთა კეთილდღეობაზე.

არსებული ვითარებიდან იქმნება შთაბეჭდილება, რომ საქართველოში ბავშვების

უფლებები დაცული არ არის. თეორიულად ბავშვის უფლებები გაწერილია, როგორც

საერთაშორისო სამართლებრივი აქტებით, ისე ეროვნული კანონმდებლობით.

საერთაშორისო ხელშეკრულებები, რომლებიც საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია,

საქართველოს კანონმდებლობის შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა,

რომ ჩვენი ქვეყანა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვთა უფლებების

კონვენციას 1994 წლიდან შეუერთდა საქართველოში ჯერ კიდევ პრობლემას წარმოადგენს

ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრევენცია, შემთხვევების დროული გამოვლენა და დაცვის

მექანიზმების ეფექტიანი განხორციელება. ამ ფაქტს აგრეთვე ხელს უშლის საზოგადოებაში

დამკვიდრებული სტერეოტიპები.

სიღრმისეული ინტერვიუებიდან გამოიკვეთა, რომ საზოგადოება სათანადოდ არ არის

ინფორმირებული ბავშვის აღზრდის არაძალადობრივი მეთოდების შესახებ და არც იმ

კანონებზე, რომლებიც იცავენ ბავშვის უფლებებს. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ჩვენ

მიერ ჩატარებულ კვლევაში იკვეთება ოჯახში ძალადობის პრობლემა, რომელსაც

სიღრმისეულ ინტერვიუში თავად დედა აღიარებს. სავარაუდოა, რომ არაერთია მსგავსი

შემთხვევა. საყურადღებოა ისიც, რომ 2016-2018 წლებში შსს-ში ბავშვზე ძალადობის

შესახებ ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულების შეუსრულებლობის არც ერთი ფაქტი
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არ ფიქსირდება, რაც გვაფიქრებინებს იმას, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ 2016 წელს

მიღებული ბავშვთა რეფერირების დოკუმენტი სათანადოდ არ მუშაობს (პარტნიორობა

ადამიანის უფლებებისთვის, 2018). ფსიქოლოგი აღნიშნავს იმასაც, რომ ოჯახებში

არსებული მძიმე სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა კიდევ უფრო ამძაფრებს ბავშვის

მიმართ ძალადობასა და მათ უგულებელყოფას. ფაქტია, რომ კანონის აღსრულებისა და

რეაგირების თვალსაზრისით სისტემაში სერიოზულ პრობლემებს ვაწყდებით.

გასათვალისწინებელია, როგორც მშობლების, ასევე ბავშვებთან მომუშავე

სპეციალისტების ინფორმირებულობის დონე და პრაქტიკული გამოცდილება.

,,ბავშვთა მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების“ პრობლემას წარმოადგენს

ისიც, რომ უწყებების უმრავლესობას არ აქვს გაწერილი ძალადობის რეფერირების შიდა

ინსტრუქცია, რასაც ადასტურებს ორგანიზაცია ,,პარტნიორობა ადამიანის

უფლებებისთვის“ (პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, 2018). ამას გარდა, ამავე

კანონმდებლობით პასუხისმგებლობა არ ეკისრება სამოქალაქო სექტორსა და

არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიმართვიანობის ვალდებულების თაობაზე.

მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია კანონში არსებული ხარვეზების

გამოსწორება და კანონმდებლობის ხელახლა გადახედვა, ასევე აღსრულების მექანიზმის

გააქტიურება.

გასათვალისწინებელია, რომ ,,გაეროს ბავშვთა ფონდის“ 2013 წლის ეროვნული კვლევის

მიხედვით, საქართველოში მოსახლეობის 60% მიიჩნევს, რომ ოჯახში აღზრდის მკაცრი

მეთოდების გამოყენება უფრო შედეგიანია, ვიდრე არაძალადობრივი მეთოდები. ასევე,

გამოკითხული რესპონდენტებიდან, საქართველოს ყოველმა მეხუთე მოქალაქემ არ იცის,

თუ რა უნდა გააკეთოს და ვის მიმართოს, როდესაც ძალადობის მოწმე გახდება (გაეროს

ბავშვთა ფონდი, 2013). სავარაუდოა, რომ აღნიშნული მდგომარეობა იცვლება, რასაც

მოწმობს ძალადობის ფაქტებზე გაზრდილი მიმართვიანობა, თუმცა ახალი ეროვნული

კვლევა ამ საკითხის შესახებ ჩატარებული არ არის. აქედან გამომდინარე, საჭიროდ

მივიჩნევთ აღნიშნული კვლევის რეპლიკაციასა და საქართველოს მოსახლეობის

ინფორმირებულობის დონის ახალ კვლევას, რომელმაც შესაძლოა მოგვცეს

განსხვავებული შედეგები. ვითვალისწინებთ იმასაც, რომ ,,საქართველოს სახალხო

დამცველის“ ყოველწლიურ საპარლამენტო ანგარიშში განხილულია ბავშვთა მიმართ
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ძალადობისა და უგულებელყოფის საკითხი, რაც იმაზე მიანიშნებს რომ ეს თემა

განიხილება და უყურადღებოდ არ რჩება.

,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ 2018 წლის ,,ბავშვთა საჭიროებების

კვლევა“ ყურადღებას ამახვილებს, რომ აუცილებელია სამართალდამცავი ორგანოების,

სასწავლო დაწესებულებების თუ სხვა პროფესიონალების აქტიური ჩართვა ძალადობის

ფაქტების იდენტიფიცირების მიზნით. ასევე, კვლევები და ბავშვთა მიმართ გახშირებული

ძალადობის შემთხვევები ადასტურებს, რომ ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის სისტემა

გამართვას და სრულყოფას საჭიროებს. რაც შეეხება, საქართველოს კონსტიტუციის ბოლო

ცვლილებებს, ვენეციის კომისიის რეკომენდაციის თანახმად აუცილებელია, რომ

საქართველოს კონსტიტუციაში ბავშვის უფლებების დაცვის შესახებ ჩანაწერი ცალკე

მუხლად ჩამოყალიბდეს. საყურადღებოა, რომ კონსტიტუცია საკმარისად არ

ითვალისწინებს ბავშვის უფლებებს, მათ შორის ისეთ საკითხებს, რომლებიც სხვა

ქვეყნების კონსტიტუციებით არის განსაზღვრული (საქართველოს ახალგაზრდა

იურისტთა ასოციაცია, 2018) .

მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ ძალადობის თითოეულ ფორმასთან დაკავშირებით

საზოგადოებაში, განსაკუთრებით კი ბავშვებთან მომუშავე სპეციალისტების

ინფორმირებულობის დონის ამაღლებას და მუდმივ მონიტორინგს შესაბამისი

პასუხისმგებელი უწყებების მხრიდან. საჭიროა ბავშვთა მიმართ ძალადობისა და

უგულებელყოფის პრევენციული მექანიზმის ჩამოყალიბება და მისი განვითარება.

საქართველოს მიერ მიღებული, როგორც ეროვნული, ისე საერთაშორისო დოკუმენტები

ძირითადად განიხილავენ ძალადობაზე რეაგირებას და არა პრევენციას და შესაბამისი

მექანიზმების შემოღების ვალდებულებას. ასევე, საჭიროდ ვთვლით ბავშვის მიმართ

ძალადობის შემთხვევებზე სანქციების გამკაცრებას, თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ,

ჩვენი აზრით, გამკაცრებული სახელმწიფო კონტროლი გამოსავლად ჩაითვლება მაშინ,

როდესაც დაიწყება კანონის სისტემატური და ადეკვატური აღსრულება. სახელმწიფოს

მიერ მიღებული თითოეული დოკუმენტი და პრაქტიკული ქმედება მიმართული უნდა

იყოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესზე, რასაც ჩვენ მიერ მიღებული გაეროს ,,ბავშვის

უფლებების კონვენცია“ გვავალდებულებს (საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი,

2000).
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