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მოკლე აღწერა:  

 

2022 წლის 13 დეკემბერს თბილისში ჩატარდა რეგიონული კონფერენცია გენდერული 

დეზინფორმაციისა და მედიის ეთიკური გაშუქების შესახებ, რომელშიც 60-ზე (90% 

ქალი) მეტი მედიისა და გენდერის საკითხებზე მომუშავე ადამიანი მონაწილეობდა. 

კონფერენცია გახსნეს ორგანიზაციების“ქალები საერთო მომავლისთვის (WECF)” და 

“მედიის განვითარების ფონდის (MDF)”აღმასრულებელმა დირექტორებმა - საშა 

გაბიზონმა და თამარ კინწურაშვილმა. კონფერენციაში მონაწილეობდა 17 

მომხსენებელი ხუთი ქვეყნიდან, მათ შორის აშშ-დან, უკრაინიდან, საქართველოდან, 

სომხეთიდან და რუსეთიდან, რომლებმაც თავიანთი უახლესი კვლევები, 

გამოცდილება და რეკომენდაციები გაუზიარეს სტუმრებს ჰიბრიდულ 

(ონლაინ/ოფლაინ) ფორმატში. სტუმრებსა და მომხსენებლებს შორის იყვნენ მედიის, 

პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის მკვლევარები და პრაქტიკოსები, ასევე, გენდერის 

მკვლევარები, ფემინისტი და LGBTQ+ აქტივისტები. კონფერენციას ფასილიტატორები 

იყვნენ თამარ კინწურაშვილი, ამალია ოგანჯანიანი და მამუკა ანდღულაძე, ყველა 

გამოცდილი ექსპერტია კომუნიკაციის, მედიისა და პროპაგანდის კვლევის სფეროში. 

 

კონფერენციაზე გლობალური და რეგიონალური პერსპექტივა და გამოცდილებები 

გაზიარდა, რამაც   სხვადასხვა ქვეყნის  ანტიგენდერულ მოძრაობებში  უფრო მეტი 

მსგავსება წარმოაჩინა, ვიდრე განსხვავება. ასევე, მათი როლიც დეზინფორმაციის 

გავრცელებასა და მასთან ბრძოლაში. საბოლოო ჯამში, კონფერენცია წარმატებული 

იყო, რადგან გენდერისა და მედიის სფეროს მკვლევარებისა და პრაქტიკოსების  

სამომავლო თანამშრომლობას გზა გაუხსნა. ღონისძიებამ მონაწილეებს მოსაზრებების 

გაცვლისათვის უსაფრთხო სივრცე შეუქმნა, რამაც საშუალება მისცა მათ ღიად 

გაეზიარებინათ საკუთარი გამოცდილება, დამოკიდებულებები და ანტი-გენდერულ 

მოძრაობებთან ბრძოლის გზები. აუდიტორიას სურდა მეტი გაეგო ამ თემის შესახებ და 

ბევრი კითხვა დაისვა მომხსენებელთა პრეზენტაციებსა და გამოსვლებზე. მათთვის 

განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა გაეგოთ, როგორ აამაღლონ ცნობიერება ამ 

საკითხზე, უზრუნველყონ უკეთესი თანამშრომლობა სხვადასხვა დაინტერესებულ 

მხარეებს შორის და გაზარდონ ანტი-გენდერული მოძრაობების შესახებ 

ინფორმაციაზე წვდომა.  

 



სესიების ძირითადი თემების მიმოხილვა 

 

პირველ სესიაზე –„ანტილიბერალური დისკურსი და გენდერული დეზინფორმაცია 

შიდა პოლიტიკური კონფლიქტისა და რუსული/ანტიდასავლური პროპაგანდის ერთ-

ერთი მთავარი ფაქტორი” - მომხსენებლებმა აუდიტორიას გააცნეს გენდერული 

დეზინფორმაციის კონცეფცია, ფართოდ მიმოიხილეს გენდერული 

დეზინფორმაციისა დაპროპაგანდის გლობალური კამპანია. შემდეგ  მსჯელობამ 

თანდათან უფრო რეგიონულ პერსპექტივებზე გადაინაცვლა, როგორიცაა უკრაინის 

ომის დროს მიმდინარე ინტენსიური რუსული პროპაგანდა, რომელიც უკრაინელ 

ქალების დეჰუმანიზაციას ახდენს და მათ რუსების დაქვემდებარებულად წარმოაჩენს. 

ანტილიბერალური დისკურსი და გენდერული დეზინფორმაცია ხშირად გამოიყენება 

როგორც შიდა, ისე გარე ძალების მიერ პოლიტიკურ კონფლიქტებში, რაც სერიოზულ 

საფრთხეს უქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას. 

 

მეორე სესიაზე- „ქალი ჟურნალისტებისა და ქალი უფლებადამცველების შევიწროების 

შემთხვევები და გამოწვევები ონლაინ/ოფლაინ სივრცეებში“ - ჟურნალისტებმა და 

აქტივისტებმა ისაუბრეს, რა სიხშირით უწევთ მათ ონლაინ და ოფლაინ 

თავდასხმებთან გამკლავება საჯარო ცხოვრებაში აქტიურად ჩართვისთვის და როგორ 

უჭირთ იურიდიული ან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის მიღება. სესიაზე, ასევე, 

განიხილეს სამართლებრივი ინსტრუმენტები, კერძოდ, ევროპის საბჭოს სექსუალური 

შევიწროების მსხვერპი ქალების დაცვის მექანიზმები.  

 

მესამე სესიაზე - „გენდერულად მგრძნობიარე გაშუქება – ეთიკისა და/ან განათლების 

პრობლემები მედიაში“ - ხაზი გაესვა მედიისა და გენდერულად მგრძნობიარე 

გაშუქების მნიშვნელობას. დისკუსიაში აისახა ის ძირითადი გამოწვევები, რომლებსაც 

აწყდება მედია საქართველოსა და სომხეთში გენდერული საკითხების გაშუქებისას, 

მათ შორის: გენდერული დეზინფორმაცია, მედიის არაეთიკური გაშუქების 

შემთხვევები და სირთულეები, გენდერული თანასწორობის შესახებ განათლების 

ნაკლებობა უმაღლეს საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში, განსაკუთრებით მედია 

კვლევების მიმართულებით. გარდა ამისა, მომხსენებლებმა წარმოადგინეს 

სამოქალაქო საზოგადოების პერსპექტივები, განსაკუთრებით ქალთა მოძრაობის 

ძირითადი წარმატებები და გამოწვევები. ასევე, სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან 

ეფექტური კოორდინაციისა და კომუნიკაციის საჭიროება. 

 

 

მთავარი მიგნებები  

 

კონფერენციის ყველაზე მნიშვნელოვანი შემდეგი პუნქტები და დაკვირვებებია: 

 



- ჩვენ ყველანი   გენდერული დეზინფორმაციის გლობალური კამპანიის ნაწილი 

ვართ, რომელიც მატულობს ბოლო ათწლეულის განმავლობაში. გენდერული 

დეზინფორმაციის მოქმედი პირები და მიზეზები შეიძლება განსხვავდებოდეს, 

თუმცა მოტივაცია ყოველთვის ერთი და იგივეა: ძალაუფლების შენარჩუნება, 

ფობიებისა და სიძულვილის დანერგვა და „ტრადიციული“ ღირებულებებისა 

და ცხოვრების წესის დაკარგვის შიშის გავრცელება. 

- როგორც ნინა იანკოვიჩმა და მისმა კოლეგებმა აღნიშნეს, გენდერული 

დეზინფორმაციის სამი განმსაზღვრელი მახასიათებელია: სიცრუე, ბოროტი 

განზრახვა და კოორდინაცია. კონფერენციის მომხსენებლებმა ასევე აღნიშნეს, 

რომ გენდერული დეზინფორმაცია არის არამხოლოდ სპორადული, არამედ 

კოორდინირებული კამპანიაა, რომელიც იყენებს ნამდვილ ფაქტებს ცრუ 

ინტერპრეტაციებით. შესაბამისად, კრეატიულად არიდებს თავს კანონის 

დარღვევას და ლავირებს საკანონმდებლო ბაზის ნაცრისფერ ზონაში. 

- აღმოსავლეთ ევროპაში გენდერული დეზინფორმაცია 

რუსული/ანტიდასავლური პროპაგანდის ნაწილია, რომელიც მიზნად ისახავს 

არეულობის გამოწვევას, საზოგადოებების პოლარიზაციას, ასევე, დასავლეთ 

ევროპასა და შეერთებულ შტატებთან დემოკრატიული/ლიბერალური 

განვითარებისა და თანამშრომლობის შეფერხებას.  

- გენდერული დეზინფორმაცია უფრო ეფექტურად მუშაობს კონსერვატიულ 

ქვეყნებში, როგორიცაა საქართველო და სომხეთი, რადგან აქ საზოგადოებები 

უფრო იზოლირებულია. ზოგადად, ანტიგენდერული დეზინფორმაცია მიზნად 

ისახავს „ტრადიციულ“ მამაკაცებზე ორიენტირებული გარემოს  დაცვას. 

- საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულ ქალებს თავს ესხმიან 

ონლაინ და ოფლაინ სივრცეებში არა მათი პროფესიული მოსაზრების ან 

საქმიანობის გამო, არამედ იმიტომ, რომ ქალები არიან.  მსგავს 

დისკრიმინაციულ თავდასხმებში, ხშირად მათ გარეგნობას იყენებენ 

დამამცირებელ კონტექსტში. მუქარები, რომლებსაც ქალები იღებენ, მიზნად 

ისახავს კაცების ძალაუფლების წარმოჩენას, ქალების ჩაგვრისა და ფიზიკური 

დამცირებისთვის.  

- ანტილიბერალური და ანტიგენდერული გზავნილების გავრცელება მედიის, 

განსაკუთრებით სოციალური მედიის პლატფორმების მეშვეობით, 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ძალადობრივი და სიძულვილის ენის 

გაძლიერებაში ქალების, ლგბტქ+ ადამიანებისა და გენდერის საკითხებზე 

მომუშავე აქტივისტების მიმართ მთელ მსოფლიოში. 

- ის მედია საშუალებები, რომლებიც გენდერულ დეზინფორმაციას 

ეწინააღმდეგებიან, ან გენდერულ და ქალთა საკითხებს ეთიკურად აშუქებენ, 

ანტილიბერალური ძალების და საჯარო მოხელეების მხრიდან აგრესიას, 

თავდასხმებს და მუქარას აწყდებიან. მთავრობა  ხშირად ვერ იცავს 

ჟურნალისტებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს. ადრე ქალი 

ჟურნალისტები ნაკლებად ხვდებოდნენ პოლიციისა ან აგრესიული 

ანტილიბერალი მომიტინგეების ფიზიკური თავდასხმის სამიზნე; თუმცა, 



ბოლო პერიოდის ტენდენციით, არ აქვს მნიშველობა ქალი ჟურნალისტია თუ 

კაცი, შეიძლება მაინც გახდეს სიტყვიერი ან ფიზიკური შევიწროების სამიზნე. 

- რაც შეეხება გენდერულ თანასწორობას, რეგიონში შედარებით დადებითი 

ტენდენცია შეიმჩნევა. წლების განმავლობაში სამოქალაქო ორგანიზაციები, 

მედია, მთავრობები და ფართო საზოგადოება აქტირუად მუშაობდა, რის 

შედეგადაც ქალთა უფლებებსა და გენდერულ თანასწორობაზე მიმღებლობა 

გაზრდილია. 

 

რეკომენდაციები  

 

კონფერენციის დისკუსიებისა და მიგნებების საფუძველზე რეკომენდებულია:  

 

- ყოველწლიური კონფერენციის ორგანიზება, რომელშიც მონაწილეობას 

მიიღებენ სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეები: ხელისუფლების 

წარმომადგენლები, ონლაინ, ცენტრალური და რეგიონული მედია 

საშუალებები და სამოქალაქო ორგანიზაციები.  

- პროაქტიკული ღონისძიებების შესაქმნელად სამთავრობო უწყებებთან საუბრის 

დაწყება, მოქალაქეებისა და ქვეყნის უსაფრთხოებას დასაცავად და   

გენდერული დეზინფორმაციის შესაჩერებლად.. 

- მედია პრაქტიკოსებისთვის გენდერული დეზინფორმაციის და გენდერული 

საკითხების ეთიკური გაშუქების შესახებ პრაქტიკული ტრენინგებისა და 

სემინარების ჩატარება. მედია მენეჯერებთან მუშაობა ისეთი  პოლიტიკისა და 

პრაქტიკის შესაქმნელად, რომელიც ხელს შეუწყობს გენდერულად 

მგრძნობიარე გაშუქებას მედია ორგანიზაციებში. 

- კონფერენციის მონაწილეთა ქსელის შექმნა და განვითარება; მეტი თანამოაზრე 

პროფესიონალის ჩართულობა ამ საერთო სივრცის შექმნაში, სადაც, 

მაგალითად, ჟურნალისტს შეეძლება, საჭიროების შემთხვევაში, მოიძიოს 

ექსპერტი და პროფესიული რჩევა გენდერთან ან პროპაგანდსთან 

დაკავშირებული საკითხების შესახებ. 

- კონსტრუქციული და გადაწყვეტილებებზე ორიენტირებული მიდგომის 

გათვალისწინება აქტივობებში, მაგალითად, როგორიცაა კონფერენციის დროს 

სამუშაო ჯგუფებისთვის კონკრეტული დროის გამოყოფა მემორანდუმებსა თუ 

იდეებზე სამუშაოდ, რათა მეტ ადამიანს მივაწოდოთ ინფორმაცია და 

ავუმაღლოთ ცნობიერება გენდერული დეზინფორმაციის შესახებ. 

- ახალგაზრდებთან აქტიური მუშაობისთვის, მაგალითად, არაფორმალური 

განათლების ან კლასგარეშე აქტივობების მეშვეობით, ისეთი ინოვაციური 

ფორმატების გამოყენება, როგორიცაა ჰაკათონი, გემიფიკაცია, ვიქტორინა და 

ა.შ., რათა თემა მიმზიდველი გახდეს და ფართო საზოგადოება ჩაერთოს 

დისკუსიასა და აქტივიზმში გენდერულ თანასწორობასა და გენდერული 

დეზინფორმაციაზე. ეს ხელს შეუწყობს საზოგადოებისი ცნობიერების 

ამაღლებას 



- კონკურსების ორგანიზება საშუალო სკოლის და/ან უნივერსიტეტის 

სტუდენტებსთვის, რათა ახალგაზრდა თაობა ჩაერთოს და შექმნას 

მულტიპლიკატორთა ქსელი, რომელიც შეძლებს თანაგანათლების 

საშუალებით გენდერული მითებისა და დეზინფორმაციის ამოცნობასა და 

დამსხვრევას. 


