ინკლუზიური და
ეთიკური გაშუქების
გზამკვლევი

ეს სახელმძღვანელო შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით.
მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ,,ქალები საერთო
მომავლისთვის - საქართველო" და, შესაძლოა, რომ იგი არ
გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.
This handbook has been produced with the assistance of the
European Union. Its contents are the sole responsibility of
“Women Engage for Common Future - Georgia” and do not
necessarily reflect the views of the European Union.
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ეს გზამკვლევი არის იმ მედიებისთვის და ჟურნალისტებისთვის,
რომლებიც ათვითცნობიერებენ მედიის საზოგადოების მიმართ
ანგარიშვალდებულებას
და
პასუხისმგებლობას,
ხოლო
თანასწორობას და მრავალფეროვნებას ეყრდნობიან, როგორც
ღირებულებას,
რადგან
საზოგადოებას
ხედავენ,
როგორც
სხვადასხვა მრწამსის, ეთნიკური და რელიგიური წარმომავლობის,
სხვადასხვა გენდერული და სექსუალური იდენტობის, სოციალური
და ჯანმრთელობის სხვადასხვაგვარი სტატუსის მქონე ადამიანთა
ერთობას და ესწრაფვიან მათი ინკლუზიური თანაცხოვრების
ხელშეწყობისკენ. ათვითცნობიერებენ, რომ საზოგადოებაში, სადაც
დომინანტი ჯგუფები ცდილობენ პრივილეგიების მიღებას მათგან
განსხვავებული ადამიანების შევიწროების გზით, არასამრთლიან
გარემოსთან ერთად, იქმნება კონფლიქტებისთვის ნოყიერი
ნიადაგი.
პრინციპები და მიდგომები, რომლებიც აქაა თავმოყრილი, ვერ და
არ არის მზა რეცეპტები, რადგან სხვადასხვა კონკრეტული
სიტუაცია აჩენს კონკრეტულ დილემას მედიისთვის, რომელიც
ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებს ითხოვს. ჩვენი მიზანია, ამ
რთული
გადაწყვეტილებების
დროს,
სწორი
ორიენტირები
გიჩვენოთ.
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ძირითადი პრინციპი
ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ
განსხვავებული ჯგუფების გაშუქებას
თან სდევს ძირითადი საფრთხეები,
როგორიცაა: სტიგმატიზაცია,
სტერეოტიპიზაცია, სიმბოლიზაცია
და ეგზოტიზაცია, ყველა ერთად და
თითეული ცალ-ცალკე აძლიერებს
მიუღებლობას, ფობიებს, სიძულვილს,
შუღლს რაიმე ნიშნით განსხვავებული
ადამიანების მიმართ. ამიტომ
გაშუქების ყველა ეტაპზე - მასალის
მოპოვების, დამუშავების,
გამოქვეყნებისა და გავრცელების
დროს ჟურნალისტმა და რედაქციამ
ყველა ღონე უნდა იხმაროს არა
მხოლოდ ამ საფრთხეების თავიდან
ასარილებლად, არამედ მათ
აღმოსაფხვრელად.
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მასალის მოპოვების დროს:
თემების შერჩევის დროს პრიორიტეტი
მიანიჭეთ გენდერული, ეთნიკური,
რელიგიური, სექსუალური, სოციალური თუ
სხვა ნიშნით განსხვავებული პირებისა და
ჯგუფების (მათ შორის ასაკობრივი)
უფლებრივ საკითხებს. იქონიეთ
აუცილებლად გასაშუქებელ თემათა ნუსხა1,
რომელიც მათ პრობლემებს ეხება.
გაშუქების პარალელურად განაახლეთ იგი.
ყურადღება მიაქციეთ სხვადასხვა
ისტორიებს, დახშულ ხმებს, იმ ჯგუფების
გამოხატვას, რომელთა ხმა სუსტად ან
საერთოდ არ ისმის.
ყურადღება გაამახვილეთ ქალებისა და
კაცების, სხვადასხვა ეთნიკური თუ
რელიგიური ჯგუფების, სოციალური თუ
ასაკობრივი ფენის (ახალგაზრდების,
ბავშვების, მოხუცების) და ა.შ.
დაბალანსებულ წარმომადგენლობაზე.
მაგალითად, თუ საჯარო შეხვედრაზე ხართ,
რომლებსაც ქალები არ ესწრებიან, ან
ესწრებიან და არ ეძლევათ გამოხატვის
საშუალება - ნუ დატოვებთ რეაგირების
გარეშე - მოიკითხეთ ქალებიგამოჰკითხეთ ქალებს.
მუშაობენ და გაიარეთ დამატებითი
კონსულტაცია. დამატებითი რჩევა
არასდროსდროსაა ზედმეტი.
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მასალის მოპოვების დროს:
წყაროების შერჩევისას ყურადღება
მიაქციეთ, რომ მოწყვლადი ჯგუფები
წარმოდგენილნი არიან არა მხოლოდ,
როგორც ,,ჩვეულებრივი“ პირები, ან
მსხვერპლი, არამედ როგორც საკითხის
მცოდნეები, პროფესიონალები, აქტიური,
პროგრესული მოქალაქეები.
განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინეთ
ე.წ. ლაივ გაშუქების დროს. სანამ
გადაწყვეტთ, რომ მოვლენა ან თემა
ლაივში უნდა გააშუქოთ, დაფიქრდით, რა
საფრთხეებს ატარებს ის, რადგან ლაივ
რეჟიმი ასუსტებს სარედაქციო
გადაწყვეტილებებს - რა და როგორ ჩანდეს
და რა არა, რა ისმოდეს და რა არა.
თუ მაინც გადაწყვეტთ ლაივ - გაშუქებას,
ყველა ღონე იხმარეთ, რომ გააფრთხილოთ
თქვენი ლაივ გაშუქების მონაწილეები იმ
სარედაქციო მიდგომების შესახებ, რაც
გულისხმობს დისკრიმინაციის
დაუშვებლობას, სიძულვილის ენის
მიუღებლობას. თუ მაინც ვერ აირიდებთ
თავიდან სიძულვილის ენას და
დისკრიმინაციას პირდაპირი ეთერის დროს,
ადგილზე შეეწინააღმდეგეთ მას. წინასწარ
გქონდეთ მომზადებული არა
ტრაფარეტული, არამედ სიღრმისეული
არგუმენტები - რატომ არის სიძულვილი.
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მასალის მოპოვების დროს:
მაგალითად გენდერული საკითხების ნუსხა
შესაძლოა და სასურველია მოიცავდეს:
ქვეყანაში გენდერული კუთხით არსებულ
მდგოამრეობას, დისკრიმინაციის და
სახელმწიფოს მხრიდან დისკრიმინაციის
აღმოსაფრხვრელად გადადმულ ნაბიჯებს,
ქალთა ჩართულობას, სექსუალურ
შევიწროებას, პოლიტაში ქალთა
მონაწილებას და ა.შ. და დისკრიმინაცია
მიუღებელი და დაუშვებელი. ასეთ დროს,
ეცადეთ ისაუბრეთ ნაკლებემოციურად,
მკაფიოდ, დამაჯერებლად.
ნუ დასვამთ კითხვებს, რომლებიც კიდევ
უფრო ამძაფრებს სტერეოტიპებს და
სტიგმას,რომელიმე ჯგუფის მიმართ.
მაგალითად ქალებს: რამდენად
შეთავსებადია ოჯახი და კარიერა? ან შშმ
პირს - გრძნობთ თუ არა თავს უსუსურად,
როცა დამხმარე არ გყავთ? ან ეთნიკური
უმცირესობის წარმოადგენელს - არ
გიჭირთ ქართულად სწავლა? ან
სექსუალური შევიწროების ან ძალადობის
მსხვერპლს - ჩაცმის რა სტილს ირჩევთ?
ნუ დასვამთ კითხვებს, რომელიც ეჭვქვეშ
აყენებს ადამიანის ფუნდამენტურ
უფლებებს,მაგალითად: აქვს თუ არა
გადაადგილების უფლება რომელიმე
ჯგუფს? ან შეუძლიათ თუ არა მათ საჯაროდ
გამოხატონ პოზიცია?
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მასალის მოპოვების დროს:
მოერიდეთ წყაროებს, რომლებიც
მიდრეკილნი არიან სიძულვილის ენის
გამოყენებისკენ და/ან არ ატარებენ
საინფორმაციო დატვირთვას და/ან მათი
ინტერესი მხოლოდ მედიის საშუალებით
პოზირებაა. როცა საკითხი ეხება
მსხვერპლს - ნუ ეძებთ ე.წ.
,,განსხვავებული აზრის“ გამომხატველ
წყაროს, რომელიც ძალადობას რაიმე
კუთხით გაამართლებს.
ნუ დაეყრდნობით მხოლოდ საკუთარ
გამოცდილებას, როცა გენდერულად და
კონფლიქტურად მგრძნობიარე თემებს
ეხებით. მოიძიეთ სამოქალაქო
ორგანიზაციები, რომლებიც თემებზე
მუშაობენ და გაიარეთ დამატებითი
კონსულტაცია. დამატებითი რჩევა
არასდროსდროსაა ზედმეტი.
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მასალის დამუშავების დროს:
არ გააშუქოთ ისე, რომ საზოგადოებაში
რომელიმე ნიშნით განსხვავებული
ადამიანის, ან ჯგუფის მიმართ არასწორი
წარმოდგენები გაძლიერდეს. მაგალითად
გენდერული როლების, ეთნიკური
მახასიათებლების, რელიგიური ჩვევების
შესახებ ჩამოყალიბებული სტერეოტიპები
გამყარდეს.
მოერიდეთ რაიმე ნიშნით ადამიანის
აღნიშვნას, იქნება ეს გენდერი, რელიგია,
ეთნოსი, სტატუსი, თუ ეს რაიმე დამატებით
ინფორმაციას არ იძლევა და არ ატარებს
საჯარო ინტერესს. აღნიშნული
განსაკუთრებით საფრთხილოა, როცა
აშუქებთ ანტისოციალურ ქცევას.
თუ ბრალდებულის ეთნიკური, რელიგური ან
სხვა სახის იდენტობა პირდაპირ არ
უკავშირდება დანაშაულის მოტივს,
ნურასდროს ახსენებთ ბრალდებულის ან
შესაძლო ეჭვმიტანილის იდენტობას.
განსაკუთრებული სიფრთხილით მოეკიდეთ
ძალადობის გაშუქებას, უპირატესად
იფიქრეთ მსხვერპლის ინტერესებზე, ყველა
ღონე იხმარეთ, რომ დამატებით არ ავნოთ
მას, მის ოჯახს, მის ახლობლებს.
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მასალის დამუშავების დროს:
ყოველთვის დასვით კითხვა ამბის
მონაწილე პირთა იდენტიფიცირების
მიზანშეწონილობის თაობაზე, როცა
პრობლემურ თემებს აშუქებთ.
გადაწყვეტილება იმის შესახებ, დაფაროთ
თუ არა წყარო, უნდა იყოს მიღებული
პირველ რიგში წყაროს უსაფრთხოების
მიზნიდან გამომდინარე. იდენტიფიცირების
დილემა თანაბრად აქტუალურია
ნებისმიერი ნიშნით გამორჩეული
ადამიანის შესახებ მასალის
მომზადებისას. ამასთან გახსოვდეთ, რომ
წყაროს ნებართვა - იდენტიფიცირებულ
იქნას, არ გათავისუფლებთ
პასუხისმგებლობისგან, რაც
იდენტიფიცირების რისკებს უკავშირდება.
სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის
და დისკრიმინაციის შემთხვევების
გაშუქებისას ნუ გაამახვილებთ
ყურადღებას მსხვერპლთა ქცევებსა და
ისეთ დეტალებზე, რამაც შესაძლოა
დანაშაულის სხვადასხვა მიზეზით
გამართლებამდე მიიყვანოს აუდიტორია.
მცდელობა არ მოაკლოთ წყარობის
დაბალანსებას, ეცადეთ მასალაში
თანაბრად,შინაარსობრივად და
ბუნებრივად წარმოადგინოთ ქალები და
კაცები; სხვადასხვა რელიგიური, ეთნიკური
თუ ასაკობრივი ჯგუფები და ა.შ.
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მასალის დამუშავების დროს:
წყაროების დაბალანსება განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია საინფორმაციო და
საზოგადოებრივ პოლიტკურ გადაცემებში,
რადგან მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობა
საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში,
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში
მუდმივ პრობლემად რჩება.
იფიქრეთ თემატურ კვეთებზე. მაგალითად
ქალები და კაცები წარმოადგინეთ
თანაბრად, როცა ეთნიკური, რელიგიური,
სექსუალური თუ სხვა ტიპის
უმცირესობების თემებზე საუბრობთ და ან
გენდერული საკითხების გაშუქებისას ნუ
დაივიწყებთ ასაკობრივი, ეთნიკური,
რელიგიური მრავალფეროვნების ასახვას.
ანტისოციალური ქცევებისა და
კრიმინალის გაშუქებისას, თუ
ეჭვმიტანილი/დამნაშავე ქალია, მაგრამ ეს
არ წარმოადგენს ამბის არსებით დეტალს,
ნუ გაამახვილებთ ყურადღებას სქესზე,
რადგან ქალ დამნაშავეებს საზოგადოება
ხანგრძლივად იმახსოვრებს.
მსჯავრმოხდილი ქალები რთულად
სარგებლობენ ე.წ. ,,დავიწყების უფლებით“.
ქალთა მიმართ ძალადობა და
განსაკუთრებით ფემიციდი2, უნდა იყოს
მედიის მუდმივი ყურადღების ქვეშ.
დაუშვებელია ამგავრი გაშუქებისას მედიამ
იკვლიოს ის, თუ რა დააშავა ქალმა.
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მასალის დამუშავების დროს:
მნიშვნელოვანია ქალთა ძალადობის
შემთხვევებზე მედიის თანმიმდევრული
გაშუქება.ბოლომდე მიყევით თემას,
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
გააშუქოთ სამართლებლივი შედეგები სასამართლოს გადაწყვეტილება, ან
დამნაშავეთა ბედი,განსაკუთრებით, თუ
ისინი სათანადოდ ისჯებიან. დასჯილთა
შესახებ პერიოდული შეხსენება ეხმარება
ძალადობის ახალი შემთხვევების
პრევენციას.
მასალის ფორმირებისას მნიშვნელოვანია
რესპონდენტების ციტირების
მიზანშეწონილობაზე ფიქრი - რამდენად
აუცილებელია პირდაპირი ციტირება. ვინ
აკეთებს განცხადებას და რა გვალენა
შეიძლება მას ჰქონდეს რომელიმე ჯგუფის
სტიგმატიზებაზე, სტერეოტიპების
გაღრმავებაზე. ასეთ შემთხვევებში
მოერიდეთ პრიდაპირ ციტირებას,
მიმართეთ პერიფრაზირებას და თუ
გამონათქვამი ვინმეს მიმართ
დისკრიმინაციული იყო ან შეიცავდა
სიძულვილის ენას, აღნიშნეთ პერიფრაზის
წარდგენისას ამის თაობაზე. მასალა უნდა
მომზადდეს ისე, რომ ნათლად ჩანდეს, რომ
რედაქციისთვის და ჟურნალისტისთვის
მიუღებელია სიძულვილის ენა და
დისკრიმინაცია.
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მასალის დამუშავების დროს:
გახსოვდეთ, რომ სწორედ სიღრმისეული
გაშუქება და კონტექსტის ჩვენება ეხმარება
აუდიტორიას პრობლემის სწორ აღქმაში,
სწორი ორინეტირების გაჩენაში.
ეძებეთ ნეიტრალური ტერმინები. ერიდეთ
ეპითეტებს . ადამიანები, ან ჯგუფები,
მოიხსენიეთ ისე, როგორც მათ სურთ, რომ
მოიხსენიებდნენ. ეს განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია სექსუალური
უმცირესობების, მაგალითად
ტრანსგენდერი ადამიანების გაშუქებისას.
ჟურნალისტისთვის ტრანსგენდერი
ადამიანის ნამდვილი სახელი არის არა ის,
რაც მას იურიდიულად აქვს მინიჭებული,
არამედ ის რასაც თავის თავს უწოდებს.
გასანკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ
ამბის ვიზუალიზაციას, მასალის
გრაფიკული გაფორმება მანიპულაციის
საგნად შესაძლოა იქცეს, ან პირიქით,
მასალის შინაარსი გააღრმავოს.
იფიქრეთ მიზნობრივ აუდიტორიაზე.
გახსოვდეთ, რომ გაშუქების მიზანია
გააუმჯობესოს მდგომარეობა და არა
გააუარესოს ის. ორიენტირდით იმაზე, რაც
აერთიანებს, და არა იმაზე, რაც ჰყოფს.
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მასალის გამოქვეყნებისა და
გავრცელების დროს:
მასალის გვარცელებაზე ზრუნვა ისეთივე
მნიშვნელოვანი ეტაპია, როგორც მასალაზე
მუშაობა. დახარჯეთ დრო, იმისთვის რომ
მიაღწიოთ სიღრმისეული ჟურნალისტური
პროდუქტების ფართო აუდიტორიის
წვდომას. თუ ამჩნევთ, რომ
ზემოთგაწერილი პრინციპებითა და
მონდომებით შექმნილი ჟურნალისტური
პროდუქტის მიმართ რეაგირება და
აუდიტორიის ჩართულობა დაბალია.
იფიქრეთ გავრცელების ახალ ფორმებსა და
სივრცეებზე.
მედიის პასუხისმგებლობა მხოლოდ
უშუალოდ მედიაორგანიზაციის მიერ
მომზადებულ მასალებზე არ ვრცელდება.
ყურადღება მიაქციეთ თქვენი5
საშუალებით რა დამატებითი შინაარსები
ვრცელდება. როგორია მაგალითად
რეკლამა, რომელსაც ავრცელებთ. ხომ არ
არიან მათში ქალები და კაცები
წარმოდგენილნი სტერეოტიპული
გენდერული ატრიბუტებითა და
მახასიათებლებით. მოერიდეთ, რეკლამებს,
რომლებშიც ქალები ასახულნი არიან
როგორც სექსუალური ობიექტები.
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მასალის გამოქვეყნებისა და
გავრცელების დროს:
ეთიკური კოდექსები, ისე სასამართლო
მედიაორგანიზაციებს აკისრებს
პასუხისმგებლობას ონლაინში
კომენტარების ველში მომხმარებლების
მიერ გამოთქმულ სიძულვილის ენის
შემცველ თუ დისკრიმინაციულ
გამონათქვამებზე. ასეთ შემთხვევებში
მედიას აქვს სამი გზა: 1. კომენტარების
სექციის სრულად გამორთვა 2.
პრემოდერირება - კომენტარების
გამოქვეყნება გადამოწმების შემდეგ და 3.
პოსტმოდერირება - ყველა კომენტარის
გამოქვეყნება და შემდეგ წაშლა
ადმინისტრატორის მიერ.
მედიის პასუხისგმებლობა არ
შემოიფარგლება მხოლოდ უშაულოდ
მედიაარხით გავრცელებული მასალებითა
და ტექსტებით. მნიშვნელოვანია, რომ
მრავალფეროვნება, ტოლერანტობა,
სიძულვილის ენისა და დისკრმინაციის
დაუშვებლობა პრინციპულად დაცული იყოს
ჟურნალისტების მიერ საჯარო სივრცეებში,
სოციალურ მედიაში გამოხატვის დროსაც.
რედაქციებს სასურველია ჰქონდეთ შიდა
გაიდლაინი, რომელიც ამგვარი გამოხატვის
ფორმებს თვითარეგულირებს.
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მედიაორგანიზაცია:
მედიაორგანიაციას უნდა გააჩნდეს
ორგანიზაციაში ინკლუზიური გარემოს
უზრუნველმყოფელი შიდა წესი როგორც
გაშუქების სტანდარტების, ისე შრომითი
პირობების შესახებ. რომელიც
პრიორიტეტს ანიჭებს გენდერული,
ეთნიკური, რელოგიური, სექსუალური,
სოციალური თუ სხვა ნიშნით
განსხვავებული პირებისა და ჯგუფების
(მათ შორის ასაკობრივი ჯგუფების )
უფლებრივ საკითხებს.
მედიაორგანიზაციის დასაქმების
პოლიტიკა უნდა მოიცავდეს შიდა
პლურალიზმის, შიდა მრავაფეროვენების
შექმნის ამოცანას, რადგან მედიის
საქმიანობა არ იყოს მხოლოდ სხვადასხვა
ჯგუფების შესახებ ამბების თხრობა,
არამედ თავად ეს ჯგუფები იყონ ჩართულნი
მედიაწარმოებაში. რომ შიდა
მრავალფეროვნებამ, შიდა პლურალიზმმა
ხელი შეუწყოს გარე მრავალეფროვნებას.
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მედიაორგანიზაცია:
მედიაორგანიზაციები ყურადღებით უნდა
მოეკიდონ დასაქმებულთა შორის როლების
გენდერულ გადანაწილებას. მაგალითად
ქალები და კაცები თანაბრად უნდა იყონ
დასაქმებულნი ე.წ. ტექნიკურ სამუშაოებზე
(გადაღება, განათება, მონტაჟი,
ტრანსპორტირება და სხვა), და ასევე
ჩართული შემოქმედებით პროცესში.
თემატური გადანაწილებისას (მაგალითად
სპორტი, პოლიტიკა, ეკონომიკა, კულტურა)
ასევე მნიშვნელოვანია ვხედავდეთ
გენდერულ ბალანსს.
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გამოყენებული წყაროები
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https://www.qartia.ge/ka/sakhelmdzghvanel
o-tsesebi1/article/34573-gender ulisakithkhebis-gashuqeba
https://www.qartia.ge/ka/sakhelmdzghvanel
o-tsesebi1/article/29314-transge nderadamianebtan-dakavshirebuli-temisgashuqeba
http://mdfgeorgia.ge/geo/view-library/205?
fbclid=IwAR0EVIKupleeIdAoKZ5U MwwMzdUmCPaAAdTN4wqRe5DbPUa0oCMGMbCos
https://www.theguardian.com/info/2015/aug
/05/the-guardians-editorial-cod e
https://www.npr.org/ethics
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გამოყენებული წყაროები
https://www.media-diversity.org/additionalfiles/documents/A%20Guides/M
DI%20Reporting%20Diversity%20manual/Repor
ting%20Diversity%20Manua l%20[KA].pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%2
0oce%20eca/attachments/pu
blications/2019/07/guidelines%20for%20medi
a%20and%20gender%20ukrai
ne/guidelines_eng_prew_40719_compresse
d.pdf?la=en&vs=3351
http://www.ekvilib.org/wpcontent/uploads/2017/06/en_GUIDELINES_FO
R_ GENDER_SENSITIVE_REPORTING.pdf
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