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შესავალი  

მსოფლიოში მრავალი გენდერული ნორმა და სტერეოტიპი არსებობს. ამ ნორმებისა 

და სტერეოტიპების გავრცელებას დიდწილად ხელს უწყობს ის გლობალიზებული 

სამყარო, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ - ინტერნეტი, ტექნოლოგია, ტელევიზია და სხვა 

მოდერნული სისტემები, რომლებსაც მუდმივად ვიყენებთ. ეს ყველაფერი 

ერთმანეთისგან მიჯნავს იმ საქმეებსა და მოვალეობებს, რაც მამაკაცს ან ქალს 

ეკისრება, აყალიბებს სილამაზის სტანდარტებს, მიგვითითებს, თუ როგორ უნდა 

გამოვიყურებოდეთ, როგორ უნდა ვქნმინდეთ ოჯახს, რა არის სექსუალობა და სხვა. 

ამ ყველაფრიდან გამომდინარე გასაკვირი არ იქნება, თუ ვიტყვით, რომ ტელევიზია 

სოციალიზაციის მნიშვნელოვანი აგენტია. ის სხვადასხვა ხერხით მუდმივად 

დაგვასწავლის გენდერულ ნორმებს. ხშირ შემთხვევაში კი გენდერული 

სტერეოტიპების შექმნას, ან კვლავწარმოებას უწყობს ხელს.  

მოცემული ნაშრომი, დისკურსის ანალიზის გამოყენებით აჩვენებს, თუ როგორ 

აშუქებს ტელევიზია სექსუალურ და რეპროდუქციულ სერვისებს, ოჯახის დაგეგმვის 

საკითხს და გენდერულ ნორმებს. მოცემული საკითხი კიდევ უფრო მნიშვნეოვანია 

კოვიდ-19-ის პერიოდში, რადგან მსოფლიო ჩაკეტილია და ტელევიზიის 

მაყურებელთა რიცხვი პროცენტულად გაიზარდა, მაშასადამე გაიზარდა ის 

ზემოქმედებაც რაც ტელევიზიას აქვს მსოახლეობაზე.  

საკვანძო სიტყვები: სატელევიზიო თოქ-შოუ; გენდერული ნორმები; გენდერული 

სტერეოტიპები; რეპროდუქცია; ოჯახის დაგეგმვა; დისკურსი.  
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კვლევის მეთოდოლოგია და მიზანი  

 

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა სატელევიზიო გადაცემებში სექსუალური და 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისების, სექსუალური და რეპროდუქციული 

უფლებების ფოკუსით აბორტისა და ოჯახის დაგეგმვის საკითხების გაშუქების 

შესწავლა სხვადასხვა ტიპისა და არხის გადაცემებში. 

 

 

კვლევის ამოცანები :  
 

 ოჯახის დაგეგმვის გაშუქების მოკვლევა ისეთ გადაცემებში როგორიცაა 

გასართობი, სამედიცინო, სამეცნიერო. 

  

 რეპროდუქციული თემების გაშუქების მოკვლევა ისეთ გადაცემებში 

როგორიცაა გასართობი, სამედიცინო, სამეცნიერო. 

 

კვლევის მეთოდი :  
 

იქიდან გამომდინარე, რომ ნაშრომი ითვალისწინებს გადაცემებსა და მასში შემავალი 

კონტექსტის შესწავლას, კვლევით მეთოდოლოგიად შერჩეული იქნა თვისებრივი 

კვლევის მეთოდი, დისკურსის ანალიზი. ეს მეთოდი სწავლობს ტექსტებს და ამ 

ტექსტებში მოქცეულ პირდაპირ თუ ირიბ ნიშნებსა და სიმბოლოებს, რომლებსაც 

შეუძლია საზოგადოებაზე ან კონკრეტულ ინდივიდებზე დიდი ზეგავლენა 

მოახდინოს. სატელევიზიო გადაცემებზე დაკვრივებით, შეგვიძლია კარგად 

დავინახოთ, თუ რა სტიგმებსა და სტერეოტიპებს ავრცელებს ტელევიზია 

ვერბალურად თუ არავერბალურად და მივიღოთ სანდო და ვალიდური შედეგები.  
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საკვლევი აუდიტორია :  

ოჯახის დაგეგმვა და აბორტი ის თემებია, რომელზეც მედია ხშირად არ საუბრობს, 

აქიდან გამომდინარე მოკვლევა ტარდება საქართველოში არსებულ ცნობილ 

ტელევიიზიებზე დაყრდნობით. კერძოდ კი იმედი, ფორმულა, TV პირველი, 

პირველი არხი, პულსი, რუსთავი 2, ერთსულოვნება.  

კვლევის მიზნებიდან და ამოცანებიდან გამომიდინარე საკვლევ გადაცემებად აირჩა 

ყველაზე რეიტინგული თოქ-შოუები, სამედიცინო, სამეცნიერო და გასართობი 

გადაცემები: “პრაიმ შოუ”, “იმედის ფაქტორი”, “იმედის დღე”, “ანატომია”, “პროფილი, 

შორენასთან”, “პირველამდე ნინო არაზაშვილთან ერთად”, “პირადი ექიმი”, “ახალი 

დღე”, „ქალები“, „მონაგარი“, „აქტუალური შაბათი მაკა ცინცაძესთან ერთად“.  

 

კვლევის პერიოდი: კვლევაში განხილულია ის გადაცემები, რომლებიც 

სატელევიზიო ეთერში გავიდა  2019 წლის იანვრიდან 2021 წლის აგვისტოს 

ჩათვლით.  
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კვლევის შედეგები   

სოციალიზაციის ერთ-ერთ მთავარი აგენტი სოციალური ქსელი და ტელევიზიაა. მას 

შემდეგ რაც სოციალური ქსელის გამოყენება მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა 

დაიწყო, ტელევიზიაც უფრო მობილური გახდა. ის ინფორმაცია, რაც პირდაპირ 

ეთერში გადის, სოციალურ ქსელებში იტვირთება, ამიტომ სატელევიზიო მასალის 

ყურება ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია სოციალურ ქსელში. თემები 

რაზეც ტეელვზია საუბრობს მოქმედებს საზოგადოების განვითარებასა თუ 

შეგნებაზე. მაშასადამე მნიშვნელოვანია ისაუბრონ ისეთ თემებზე როგორიც 

სტიგმებია და მისი გავრცელება საოზგადოებაში.  2020 წელს ჩატარებული კვლევის 

მიხედვით, გამოკითხულთა 82,1% ტელევიზორს მინიმუმ კვირაში ერთხეულ 

უყურებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით 2,433,950 ადამიანი უყურებს 

ტელევზიორს კვირაში ერთხელ (ტელეაუდიტორიის კვლევა: 2020წ). 1      

 

 

                                                        
1  საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელეაუდიტორიის კვლევა 2020, shorturl.at/tISU4 
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       თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ მედია სოციალიზაციის ერთ-ერთი აგენტია, მაშინ ეს 

ნიშნავს, რომ იქ გამოთქმულ აზრებსა და შეხედულებებს საზოგადოება ირეკლავს და 

ეს ყველაფერი მასზე გავლენას ახდენს.  გედნერის თემა აქტუალურია საქართველოში, 

რადგან ამ თემის ირგვლივ მრავალი გადაცემა, მოსაზრება და რესპოდენტი ტრიალებს. 

გენდერის კეთებაზე შეგვიძლია ნებისმიერი გადაცემიდან გამომდინარე ვისუაბროთ, 

თუმცა ძალიან რთულია საქართველოში იპოვო გადაცემები, რომლებიც ისაბრებენ 

აბორტზე, მის გარშემო არსებულ სტიგმებსა და სწორად მიაწვდიან საზოგადოებას იმ 

ინფორმაციას რაც მართებულია. 

გადაცემებში ძირითადად იწვევენ ცნობილი სახეებს, რომლებსაც შეიძლება ესა თუ ის 

ადამიანი ბაძავდეს და საზოგადოების გარკვეული ჯგუფებისთვის როლურ მოდელს 

წარმოადგენდეს, მაშასადამე მის მიერ გამოთქმული მოსაზრება, ჩაცმის სტილი, თუ 

მანერები შესაძლოა მიბაძვის საგანად იქცეს. მოკვლევაში მინდა კონკრეტულად ხაზი 

გავუსვა იმას თუ როგორი მამაკაცის სახეს ხატავს ტელევიზია და როგორია 

იდეალური ქალი - როგორ უნდა გამოიყურებოდეს, მეტყველებდეს და იქცეოდეს ის. 

ასევე მინდა შევეხო აბორტს, აშუქებს თუ არა მედია ამ თემას განსკაუთრებით კოვიდ 

პანდემიის პერიოდში და რას საუბრობენ ამ თემის გარშემო, რადგან წინა წლებთან 

შედარებიტ სტატისტიკურად ამ პერიოდში ტეელვზიიის მაყურბეელთა რიცხვი 

გაიზარდა.  
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2 

 

ქალის რეპრეზენტაცია გასართობ გადაცემებში 

       რამდენიმე თვის წინ ტელეკომპანია “ფორმულაზე” დაიწყო გადაცემა ქალები, 

რომელსაც ჰყავს ოთხი ერთმანეთისაგან განსხვავებული  წამყვანი, გადაცემის 

ქუდშიც ძალიან კარგად ჩანს ოთხივე ტიპაჟის ქალი. 3 ერთ-ერთი წამყვანი, თეონა 

ლეჟავა არის გოგო, რომელიც ავტობუსიდან ჩამოდის, თუმცა წინ გზას ჩაუჭრის 

ალექსანდრა პაიჭაძე, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებულ მანქანაზე ზის. სალომე 

შარვაძე გადმოდის მანქანიდან და მას მთელი ოჯახი აცილებს, ხოლო ნანუკა გულუა 

საქორწილო თაიგულის დაჭერას ცდილობს. გადაცემის ქუდში გადანაწილებული 

როლები უკვე აჩვენებს გადაცემის წამყვანების სხვადასხვა ნიშებს. ჩანს, თუ 

რამდენად მნიშვნელოვანია ოჯახის შექმნა. როგორი ქალი აღიქმება სექსუალურად, 

                                                        
2 „რა გავლენა იქონია Covid 19 ტელეყურებაზე“ იხ. ინტერნეტბმული https://bit.ly/2VaSjgV 
 
3 გადაცემა „ქალები“ ფორმულა, 2021 წლის 9 აპრილი იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=KcO99gLWeoA&t=1459s  
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რა ატრიბუტები ან ნივთები უნდა ჰქონდეს მიმზიდველ ქალს. ნაწილობრივ ჩანს, 

რომ ფემინურ ქალს შეუძლია დააკნინოს ჩვეულებრივი გოგო, რომელიც 

მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილდება. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი 

მეტაფორაა, თუმცა კარგად ჩანს ქალების სახეები, როგორ არის სხვადასხვა ტიპაჟის 

ქალები აღქმული ქართულ საზოგადოებაში. თუ გადაცემას დავაკვირდებით, 

მივხვდებით, რომ სტუმარი სტუდიაში მუდმივად ალექსანდრა პაიჭაძეს შემოჰყავს. 

ასეთ მონაკვეთებში განსაკუთრებით კარგად ჩანს წამყვანის (რომელიც 

ამავდროულად მოდელია) სხეული. კამერის მიერ მოწოდებულ კადრები, თუ 

თანაწამყვანების რეპლიკები მაქსიმალურ აქცენტს აკეთებს ამაზე. ალექსანდრა 

ძირითადად გადაცემის მსვლელობის დროს არც კითხვას სვამს და არც დიალოგში 

შედის სტუმართან ან თანაწამყვანებთან. მთელი გადაცემის განმავლობაში პირდაპირ 

თუ ირიბად ხაზი ესმევა ალექსანდრას გარეგნობას, მის სხეულსა თუ ჩაცმულობას. 

მაგალითად, როდესაც ალექსანდრა ამბობს რომ 6 ბავშვი ჰყავს მონათლული თეონა 

პასუხობს “მამაოს არ აერიე? ტიტველი იქნებოდი შენც”4 ძალიან საინტერესოა, რომ 

საზოგადოება ამ შემთხვევაში ბევრად ემპათიური პაიჭაძისადმი აღმოჩნდა და 

აკრიტიკებენ თეონას. შესაძლოა ეს იმით იყოს გამოწვეული, რომ ალექსანდრა 

ბევრად უფრო ფემინური და “ქალურია” ვიდრე თეონა, გარდა ამისა მნიშვნელოვანია, 

რომ თეონას ხუმრობა რელიგიას ეხება, საქართველოში კი რელიგიის მიმართ 

დამოკიდებულება ძალიან საკრალურია და ქალს განსაკუთრებულად არ ეპატიება 

რელიგიის დაცინვა. კომენტარებიც სწორედ ამას მიუთითებს:  

 

 

                                                        
4 გადაცემა „ქალები“ფორმულა. 2021 წლის 29 მაისი იხ, ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=qduAE-RgWNA  

https://www.youtube.com/watch?v=qduAE-RgWNA
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“ძონძია ეს გოგო რაა, რა კითხვაა” (მაყურებლის კომენტარი, ფეისბუქ გვერდი 

“ქალები” 1.06.2021 ) 

“ფუ გულის ამრევი ხუმრობა” (მაყურებლის კომენტარი, ფეისბუქ გვერდი “ქალები” 

1.06.2021 ) 

      18 ივნისს გასულ გადაცემაში თეონა კომენტარის ციტირებას ახდენს „ეს ნაპირზე 

რომ ზის რა მაგარი მასტია, დარაჩენებზე წერენ ეს როგორი შარმიანია, ეფექტურია, 

ლამაზია” (თეონა ლეჟავა, „ქალები“)“5 თეონაც გადაცემის მსვლელობისას მუდმივად 

ამახვილებს ყურადღებას საკუთარ ჩაცმულობაზე, იმაზე რომ ალექსანდრასნაირი 

ქალის გვერდით ზის და ხუმრობით მუდმივად საკუთარ თავზე მაღლა აყენებს 

ალექსანდრას. საზოგადოების დამოკიდებულება კი აქაც კარგად ჩანს მასკულინური 

ან უბრალოდ არა ფემინური ქალის მიმართ.  

       ამავე გადაცემის ერთ-ერთ ნაწილში საუბარია სამზარეულოზე6, სადაც ნათლად 

ჩანს რომ ქალი, რომელიც არის სექსუალური, ფემინური და ლამაზი, ვგულისხმობ 

ალექსანდრა პაიჭაძეს, ამყარებს საზოგადოებაში გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ 

საჭმლის კეთება არ იცის. პირდაპირ თუ ირიბად ალექსანდრას დასცინიან ამის გამო 

და აღნიშნავენ, რომ ყველა დანარჩენისათვის ძალიან უცნაურია მუდმივად გარეთ, 

რესტორნებში კვება. ეს არ მიუთითებს მხოლოდ ფინანსურ მდგომარეობს, არამედ 

მიუთითებს იმ ფაქტზე თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ქალისათვის ოჯახი და იქ 

გატარებული დრო. აქვე ისიც ჩანს, რომ ალექსანდრას მსგავსი სრულყოფილი ქალი 

იმსახურებს პარტნიორს, რომელიც მას ძვირადღირებული მანქანის ფლობის, 

                                                        

5 გადაცემა “ქალები”, ფორმულა. 2021 წლის 19 ივნისი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=qduAE-RgWNA  

6 გადაცემა “ქალები”, ფორმულა, 2021 წლის 5 ივნისი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=EGyMTGdUV8U&t=422s  

https://www.youtube.com/watch?v=qduAE-RgWNA
https://www.youtube.com/watch?v=EGyMTGdUV8U&t=422s
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მაღალფასიანი კოსმეტიკის შეძენის, თუ რესტორანში კვების ფუფუნებას შეუქმნის. 

ნანუკა გულუა, რომელიც გათხოვების მსურველთა ნიშას იკავებს სხვა ტიპის 

ქალების პერსპექტივას გვაწვდის. ის ქალის მთავარ ფუნქციად მეოჯახეობას 

მიიჩნევს, არ მოსწონს, როდესაც მამაკაცი სამზარეულოში ტრიალებს და ფიქრობს, 

რომ საჭმლის კეთება მხოლოდ ქალის საქმეა: !არ მინდა კაცი სამზარეულოში, ქალი 

მინდა, შეხედე, ჩემი მეგობრები მოვიდნენ სტუმრად, კაცი მინდა მაგ დროს 

დაღლილი პულტთან და არა გოგოებო რა მოგიმზადოთ "(ნანუკა გულუა, “ქალები”). 

წამყვანი გადაცემის ერთ-ერთ მონაკვეთში დიდი სიამაყით ამბობს, რომ იცის მჭადის 

ცხობაც და არასდროს ეწვება ან უფუჭდება საჭმელი, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს 

უნარი დასაფასებელია ქალისათვის ხოლო პაიჭაძე, რომელმაც არ იცის საჭმლის 

გაკეთება, უფრო დევიაციად განიხილება და დასაცინია საზოგადოების რაღაც 

კონკრეტული ჯგუფისათვის.  

        „ქალების“ მე-16-ე გადაცემაში სტუმრად ჰყავთ არსენ გვენეტაძე, სადაც საუბარია 

რეპროდუქციაზე, ქალებზე და შვილებზე, თავდაპირველად წამყვანები შესავალს 

იწყებენ, რომ ქალისათვის მთავარი ბედნიერება არის შვილი. შვილებზე ყურადღება 

პირდაპირ თუ ირიბად გამახვილებულია სხვადასხვა სახის გადაცემაში, მაგალითად 

„ახალი პროფილის“ ერთ-ერთ ეპიზოდში წამყვანს სტუმრად ჰყავდა ახალგაზრდა 

ოჯახები, სადაც მუდმივად ხაზს უსვამენ და უკვირთ ის ფაქტი, რომ მამაკაცი 

ჩართულია შვილების აღზრდაში, ასევე სტუმრებისთის გასაოცარია ისიც, რომ 

მამაკაცი ესწრება მშობიარობას. მსგავს მამებს უწოდებენ „არა ქართველ“ მამებს, 

რადგან მიიჩნევა, რომ საქართველოში მამები არ არიან ისეთი მზრუნველები, 

როგორიც გადაცემაში მიწვეული მამაკაცები. 7რა თქმა უნდა აღფრთოვანებას არ 

იწვევს ქალები რომელბიც ზრდიან შვილებს. 

                                                        
7 გადაცემა „ახალი პროფილი“, ტვ პირველი, 2021 წლის 26 მაისი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=eoWkXxLOYnA  

2021 წლის 30 ივლისი https://www.youtube.com/watch?v=11Z7RO5_SvE  

https://www.youtube.com/watch?v=eoWkXxLOYnA
https://www.youtube.com/watch?v=11Z7RO5_SvE
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       გადაცემებში მუდმივად ხაზი ესმევა ქალის გარეგნობას. გადაცემა „შორენას 

ეფექტში” , სიუჟეტი გააკეთეს მსახიობ ნინო მუმლაძეზე, სადაც ყვება მისი ოჯახის 

ისტორიას, ამბობს რომ მის ოჯახში ხუთი ქალი ცხოვრობს ერთად, სიუჟეტში შლიან 

სუფრას, მაყურებელს აჩვენებენ საკუთარ გაკეთებულ ტორტს და საკვებს. რადგან 

ხუთი ქალია ამიტომაა სიუჟეტში წარმოჩენილი საკვების გაკეთების მომენტიც8. 

რესპოდენტი ამბობს „ის ვისწავლეთ, რომ ქალებთან ერთად კაცის როლებიც 

შევითვისოთ და ერთმანეთს მხარში დავუდგეთ, ვისწავლეთ ყველა იმ საქმის კეთება 

რომელიც მამაკაცს უნდა ეხერხებოდეს სახლში” (ნინო მუმლაძე “შორენას ეფექტი”)- 

მაშასადამე ჩანს, რომ ქალური და კაცური არა მარტო პროფესიები არსებობს არამედ 

„სახლის საქმეებიც“.  

        გადაცემა „შორენას ეფექტი” მოიცავს ისეთ კონცეფციას, სადაც ყოველ ახალ 

ეპიზოდში მიჰყავთ ერთი ქალი, რომელიც საუბრობს იმაზე თუ რისი შეცვლა უნდა 

საკუთარ გარეგნობაში. შორენას როლი გულისხმობს აღნიშნული რესპონდენტის 

მოსმენას და მის გალამაზებაზე ზრუნვას, რომელმაც კონტრასტული ცვლილება 

(before/after) უნდა აჩვენოს მაყურებელს. 13 ივნისს გასულ ეპიზოდში გადაცემის 

სტუმარია ნატა გულიაშვილი, რომელიც როგორც ამბობს სახის გათხელება უნდა, 

შორენა კი პასუხობს „მაგ შენს პრობლემას აუცილებლად მოაგვარებენ”. კარგად ჩანს, 

რომ მსგავს წუხილებს აღიქვამენ როგორც ნაკლად და პრობლემად და ცდილობენ ეს 

ყველაფერი „გამოასწორონ“. პროცედურები, რომელსაც გადაცემაში მოსულ სტუმარს 

უკეთებენ, გულისხმობს თმის ფერისა და სტილის შეცვლას, მაკიაჟისა და ეპილაციის 

გაკეთებას, ფრჩხილების მოვლას და სხვა9. მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერ 

                                                        

8 გადაცემა “შორენას ეფექტი”, ტვ პირველი, 2021 წლის 7 ივნისი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=PA3hoDvhaV8  

9 გადაცემა “შორენას ეფექტი”, ტვ პირველი, 2021 წლის 13 ივნისი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=-yAvEZfAeKc  

https://www.youtube.com/watch?v=PA3hoDvhaV8
https://www.youtube.com/watch?v=-yAvEZfAeKc
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რესპოდენტს მხოლოდ სტილს არ უცვლიან არამედ, ასევე უკეთებენ კოსმეტიკურ 

ჩარევას: ბოტოქსს, ფილერს ან სხვა პროცედურას, რომელიც გრძელვადიან 

ცვლილებას გულისხმობს. საინტერესოა ისიც, რომ ტელევიზია არა მხოლოდ 

სილამაზისა და სექსუალურობის ჩარჩოებს ქმნის და ამყარებს, არამედ აღვივებს 

დაბერების შიშსაც. ქალ რესპონდენტებთან ჩატარებულ ინტერვიუებს სულ გასდევს 

ასაკთან დაკავშირებული ტაბუ, ქალს თუ ასაკი არ ეტყობა ძალიან კარგია, 

ქალისათვის წლოვანების შესახებ კითხვის დასმა კი სირცხვილია. შორენა ბეგაშვილი 

თავის საავტორო გადაცემაში რესპოდენტს ეკითხება: „რამდენი წლის ხარ?“ და 

შემდეგ იქვე ამატებს „ბოდიში, რომ ამას გეკითხები” (შორენა ბეგაშვილი, „შორენას 

ეფექტი) “10. გადაცემის დასასრულს, მთავარი გმირის იმიჯის შეცვლის შემდეგ ის 

სცენაზე სიამაყით გამოჰყავთ. ადგილი აქვს ქალის ობიექტად ქცევას, რომელსაც 

მზერის ქვეშ მოაქცევენ, იმისთვის, რომ მაყურებელს დაანახონ თუ როგორ 

აღმოფხვრეს გადაცემის დასაწყისში არსებული „პრობლემა”. გადაცემის დინამიკა 

გულისხმობს, რომ რესპონდენტი ფინალში გაცილებით ლამაზია, ვიდრე 

კოსმეტიკური ჩარევის გაკეთებამდე. გადაცემა კი მთავრდება ასე - შორენა მიმართავს 

ქალებს „თქვენ რაზე ოცნებობთ, როდესაც სარკეში იყურებით?”, რითიც აუდიტორიას 

შეტობინებას უგზავნის, რომლის თანახმადაც ქალები მუდმივად უნდა ოცნებობდნენ 

საკუთარი თავის შეცვლაზე და „გაუმჯობესებაზე”.  

       ხშირად არის გადაცემებში საუბარი პლასტიკურ ქირურგიაზე და აღნიშნავენ იმ 

ჩარჩოებს, როგორი ქალი არის მისაღები საზოგადოებისათვის,  მაგალითად 

ტელეკომპანია იმედის გადაცემა „პრაიმ შოუ” დაეთმო სილამაზის სტანდარტების 

განხილვას, სადაც აღნიშნავენ რომ სილამაზე იწყება ცხვირიდან და ძალიან ბევრ 

                                                        
10 გადაცემა “შორენას ეფექტი”, ტვ პირველი, 2021 წლის 27 ივნისი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=dsvFgcCf1uE&t=99s  

https://www.youtube.com/watch?v=dsvFgcCf1uE&t=99s


 15 

ქალს მოსწონს პატარა ცხვირი, სწორედ ამიტომ ბევრი იკეთებს ამ ოპერაციას.11 ესეც 

სწორედ ქალის ნაკლზე მიუთითებს, რომელიც მისაღები არ არის 

საზოგადოებისათვის. მსახიობ ნუკი კოშკელიშვილს ხშირად გაუმახვილებია 

ყურადღება მის კეხიან, როგორც თვითონ ამბობს ცუდ ცხვირზე, თუმცა ხმამაღლა 

ამბობს, რომ ეს მოსწონს, ამ ყველაფრის აღიარებაც ერთგვარად სტერეოტიპულია, 

რადგან აქვე აღიარებ, რომ კეხიანი ცხვირი ლამაზი არ არის.  

       „ქალებში“  ხატია შამუგია ყვება, როგორ იყო საკმაოდ ძვირადღირებულ 

დაბადების დღეზე მისული, სადაც ყველა სხვადასხვა ალკოჰოლურ სასმელებს 

სვავდა, თვითონ კი ვერ სვამს და გასინჯულიც კი არ აქვს ალკოჰოლური სასმელი. 

თუმცა იქ მყოფი საზოგადოებიდან და მათი ნორმიდან გამომდინარე  აპირებდა 

ალკოჰოლური სასმლის შეკვეთას. მას შემდეგ რაც მენეჯერი შემთხვევთ გამოჩნდა და 

რესპოდენტს უთხრა რომ „მილქშეიქს“ გაუკეთებდა, ხატია ყვება, თუ როგორ შეაქცია 

ყველამ ზურგი.12 აქიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა სოციალურ 

წრეში და სიტუციაში სხვა და სხვა რაღაც არის მისაღები ან მიუღებელი - ის ქალები 

რომლებიც ძვირადღირებულ დაბადების დღეზე იმყოფებიან და თავი სექსუალურად 

მიაჩნიათ, აუცილებალდ უნდა სვამდნენ ალკოჰოლს და არა ისეთ კალორიულ 

სასმელს, როგორიც „მილქშეიქია“. ასეთი ისტორიები ყოველთვის ახდენს გავლენას 

საზოგადოებაზე რადგან თუ ადამიანს უნდა, რომ გახდეს ცნობილი და ისეთი 

საზოგადოება გაიცნოს, რომლებიც ტელეეკრანებზე ჩანან, ის ისე მოიქცევა, როგორც 

ეს სოციუმი მაშასადამე შესაძლოა დალიოს ალკოჰოლური სასმელი მხოლოდ 

იმიტომ, რომ ამას ის კლასი ითხოვს რაც მას მოსწონს.  

                                                        
11 გადაცემა “პრაიმ შოუ”, იმედი, 2021 წლის 31 მარტი, რესპოდენტი: ივა კუზანოვი, იხ. 

ინტერნეტბმული: https://www.youtube.com/watch?v=PA3hoDvhaV8  

12 გადაცემა “ქალები”, ფორმულა, 14 ივნისი 2021 წელი, რესპოდენტი : ხატია შამუგია, იხ. 

ინტერნეტბმული https://www.youtube.com/watch?v=4JwMe69sDZQ  

https://www.youtube.com/watch?v=PA3hoDvhaV8
https://www.youtube.com/watch?v=4JwMe69sDZQ
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       ერთ-ერთ ინტერვიუში, ქართველი მსახიობი და ტელეწამყვანი შორენა 

ბეგაშვილი საუბრობს საკუთარ სახლზე სადაც ხაზს უსვამს, რომ აუცილებელია ქალს 

ჰქონდეს დიდი ადგილი სადაც შეეძლება მაკიაჟის გაკეთება, ხოლო რაც შეეხება 

ჩაცმულობას, ამბობს, რომ არასდროს არ მოსწონს საკუთარი თავი და სანამ სახლიდან 

გავა ყველა ოთახში დადის და განუწყვეტლად იცვლის ტანისამოს.13მოცემული 

მონაკვეთი ხაზს უსვამს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ქალისათვის თავის მოვლა, 

გარდა ამისა გვიჩვენებს იმ ფაქტს, რომ საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზად 

აღიარებული ქალიც კი ფიქრობს, რომ კარგად არ გამოიყურება, რამაც შეიძლება სხვა 

ნებისმიერ ადამიანს უბიძგოს იმისაკენ, რომ არ მოსწონდეს საკუთარი თავი.  

        ძალიან მნიშვნელოვანია წონის საკითხიც რომელიც ხშირად, სხვადასხვა 

სტილის გადაცემაში განხილვის საკითხია. ამას განიხილავენ არა მხოლოდ ქალები, 

არამედ მამაკაცებიც და მუდმივად დიდი მსჯელობის საგანია ის, თუ როგორ უნდა 

გახდეს ქალი, რა დიეტა უნდა დაიცვას, რა ვარჯიშები უნდა აკეთოს და ა.შ.. 

მნიშვნელოვანია, რომ დიეტაზე ბევრი ისეთი ქალია, რომელსაც ყველა ეუბნება რომ 

ლამაზია და გამხდარია, თუმცა ისინი კვლავ ცდილობენ გახდნენ და ჩადგნენ 

„ფორმაში”. მსახიობი ნანუკა გულუა თავის ისტორიას ყვება და იხსენებს, რომ 

რამდენიმე წლის წინ 126 კილო იყო და სწორედ ამიტომ ეზიზღებოდა საკუთარი 

თავი. კლება დაიწყო მხოლოდ მას შემდეგ რაც მამაკაცმა უთხრა, რომ ძალიან ლამაზ 

სახეს აფუჭებო” (ნანუკა გულუა, „ახალი პროფილი“) ამან მისცა მოტივაცია და 

შეზიზღდა ის სილუეტი, რაც სარკეში დაინახა14 მსგავსი თემებითა და გადაცემებით 

მუდმივად პროპაგანდა ხდება იმის, რომ გამხდარი სხეულის არმქონე ადამიანს არ 

უნდა მოსწონდეს საკუთარი თავი, უნდა ეზიზღებოდეს და მიისწრაფოდეს 

                                                        
13 გადაცემა “ახალი პროფილი”, ტვ პირველი, 19 მაისი, 2021 წელი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=zjvtxLVqYKA  

14 გადაცემა “ახალი პროფილი”, ტვ პირველი, 2021 წლის 2 ივნისი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=EFfuXm-bnys&t=111s  

https://www.youtube.com/watch?v=zjvtxLVqYKA
https://www.youtube.com/watch?v=EFfuXm-bnys&t=111s
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გახდომისაკენ. იშვიათად არის, რომ გადაცემაში მიიწვიონ ცნობილი ადამიანი, 

რომელიც არ არის გამხდარი, მაგრამ მაინც ბედნიერია საკუთარ სხეულში და ამ 

ყველაფერს ხმამაღლა ამბობს.  

       ერთ-ერთი რეიტინგული თოქ-შოუ „პრაიმ შოუს”, 5 მაისს გასულ გადაცემაში, 

რესპოდენტი სოფიო ჯეთერიშვილი ყვება ოჯახური ძალადობის შესახებ და იხსენებს 

ფაქტს, როგორ ძალადობდა მამამისი მასზე და მის დაზე. ამბობს, რომ როდესაც 

სახლიდან წამოვიდა ყველა საუბრობდა იმაზე, რომ არასწორ გზას დაადგებოდა. მას 

შემდეგ რაც, პოლიციაში ამ კონკრეტული პრობლემით მივიდა, უთხრეს, რომ მის 

მიერ ბრალდებული ადამიანი მის მამა იყო და მოთმინება მართებდა.15 საინტერესოა, 

რომ დებატებში სოფოს გვერდით დასვეს გურამ ფალავანდიშვილი, რომელიც 

აშკარად გამოირჩევა ჰომოფობიური, სექსისტური და რასისტული განცხადებებითა 

და გამოსვლებით, მიუხედავად იმისა, რომ მოცემულ მონაკვეთში თითქმის არაფერი 

უთქვამს და სოფიო საუბრობდა, საზოგადოებამ მაინც გურამის მხარე დაიჭირა. 

როგორც კომენტარებში წერენ არ აძლევდა გურამს !უფლებას" რომ ესაუბრა, აქიდან 

გამომდინარე მრავალი კომენტარია მსგავსი :  

„ეს გოგოა თვითონ უზრდელი, მამისტოლა კაცს როგორ ესაუბრება. იმიტომაც გვაქვს 

საქმე კარგად უფროსი და უმცროსი რომ არ იციან.” (მაყურებლის კომენტარი, 

ფეისბუქ გვერდი “პრაიმ შოუ” 05. 05.2021 )  

„ეს გოგო თავისი ამბებით და საქციელით სიმპატიებს არ იმსახურებს. ასეთი უხეში 

და გაუწონასწორებელი ადამიანი ვერასოდეს ვერ იქნება ვერავის გზის მაჩვენებელი, 

არ არის საჭირო მისგან მაგალითის აღება, უმჯობესია თუ შეგიძლია თავისი საქმე 

                                                        
15 გადაცემა “პრაიმ შოუ”, იმედი, 2021 წლის 5 მაისი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=GU2eyM-kIls  

https://www.youtube.com/watch?v=GU2eyM-kIls
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მოიგვაროს უხმაუროდ“ (მაყურებლის კომენტარი, ფეისბუქ გვერდი “პრაიმ შოუ” 05. 

05.2021 ) 

„იმიტომაა ჩვენი საქმე კარგად, მშობელს და აღარც მასწავლებელს უფლება აღარ აქვს, 

რომ ახალგაზრდებს საყვედური უთხრან. შეიძლება ხელითაც შეეხონ მაგრამ ეს იმას 

არ ნიშნავს რომ დედას ან მამას არ უყვარს მისი შვილი” (მაყურებლის კომენტარი, 

ფეისბუქ გვერდი “პრაიმ შოუ” 06. 05.2021 ) 

       2600 კომენტარიდან ძირითადი ნაწილი აკრიტიკებს ამ გოგოს, რადგან ფიქრობენ, 

რომ ახალგაზრდა ქალს არ აქვს მამის წინაღმდეგ წასვლის უფლება, ის სახლიდან არ 

უნდა წამოსულიყო და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ბევრი წერს, რომ რახან ქალია 

უნდა ჰქონდეს ზრდილობაც და არ აქვს ასე საუბრის უფლება. კარგად ჩანს მოცემულ 

მომენტში კაცისა და მამის კულტი, ის მოწიწება რაც მშობლის მიმართ უნდა ჰქონდეს 

შილს და განსაკუთრებით ქალს.  

       ამავე გადაცემაში გურამ ფალავანდიშვილი იმაზე საუბრობს, რომ ქრისტიანული 

რელიგია საზოგადოებას ასწავლის იმას, რომ 16 წლიდან ქალს შეუძლია ოჯახის 

შექმნა16. მიუხედავად იმისა, რომ წამყვანები არ ეთანხმებიან გურამ 

ფალავანდიშვილს ფაქტია, რომ ტელევიზია რეიტინგის ან სხვა მიზეზების გამო 

აგიტაციას უწევს ამ აზრს, რადგან ისინი საკუთარ ეთერში აშუქებენ მსგავსი 

ადამიანის მოსაზრებას. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ქართული საზოგადოება 

რელიგიის მიმართ მგრძნობიარე და მოწყვლადია. რესპოდენტი ასევე აღნიშნავს, რომ 

არ ემხრობა ქალის სექსუალურ ცხოვრებას ოჯახის შექმნამდე და ამბობს, რომ 

”სექსუალური ცხოვრება ქმრის გარეშე არის გარყვნილებაა” (გურამ 

ფალავანდიშვილი, “პრაიმ შოუ”, 05.05.21) ასევე რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ ქალის 

მხრიდან ეს არის მრუშობა და მსგავს ქალს უწოდებს მსუბუქი ყოფაქცევის ქალს 

                                                        
16 გადაცემა “პრაიმ შოუ”, იმედი, 2021 წლის 5 მაისი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=GU2eyM-kIls  

https://www.youtube.com/watch?v=GU2eyM-kIls
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თუმცა არაფერია ნათქვამი კაცის სექსუალურ ცხოვრებაზე. გადაცემის ამ მონაკვეთს 

700 000 ნახვა აქვს და კომენტარების დიდი ნაწილი ემხრობა გურამ 

ფალავანდიშვილის მოსაზრებას: „მიესევიან ამ ნამდვილად მორწმუნე კაცს და 

გადადიან შეურაცხყოფაზე. რომ არ ყოფილიყო შესაძლებელი 16 წლის ასაკში 

გათხოვება უფალი განა დაუშვებდა დედა ღვთისმშობლის დედობას იმ ასაკში?” 

(მაყურებლის კომენტარი, ფეისბუქ გვერდი “პრაიმ შოუ” 06. 05.2021 )  

       მოცემულ მაგალითებზე დაყრდნობით გამოიკვეთა კონკრეტული 

მახასიათებლები და თვისებები რაც ქალს უნდა ჰქონდეს ან აკეთებდეს. კერძოდ კი 

მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ფემინური, იკეთებდეს მაკიაჟს, ზრუნავდეს მამაკაცზე და 

საკუთარ ოჯახზე. აუცილებელია გამოიყურებოდეს ვიზუალურად კარგად თუმცა 

ხშირად ხაზს უსვამენ, რომ ამ ყველაფერი არა კაცის გამო არამედ საკუთარი თავის 

გამო უნდა აკეთებდეს. ქალის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ქმარი 

არამედ მამა, ძმა. ქალები, რომლებიც ძირითადად ამ სტერეოტიპებს ავრცელებ 

თვითონაც ამ სტანდარტებში არიან მოქცეულნი, ხოლო ის ქალები, რომლებიც ხმას 

იღებენ და პროტესტს გამოთქვამენ იმ ნომრებზე რაც საზოგადოებაშია 

გავრცელებული აგრესიულ უკურეაქციას იღებენ მოსახლეობისაგან.  
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კაცის რეპრეზენტაცია გასართობ გადაცემებში 

       გარდა ქალებთან დაკავშირებული სტერეოტიპებისა და როლური 

მოლოდინებისა, რა თქმა უნდა, მედიაში ვხედავთ კონკრეტულ თვისებებსა და 

ქმედებებს, როგორიც უნდა იყოს/ არ იყოს, რასაც უნდა აკეთებდეს/ არ უნდა 

აკეთებდეს მამაკაცი. კერძოდ კი გადაცემა ქალების” ერთ-ერთ პირველ ეპიზოდში 

ნანუკა გულუა ასახელებს სამ თვისებას რომელიც თუ მამაკაცს აქვს, ქალმა 

აუცილებლად უნდა შეწყვიტოს მასთან ურთიერთობა.17 ამ სამიდან პირველი არის - 

„არ უნდა ჰქონდეს სახლში „სპონჟი "და პინცეტი” (ნანუკა გულუა, „ქალების შოუ“), ეს 

წინადადება და შემდგომ უკვე მისი საუბარიც ირიბად მიანიშნებს, რომ მამაკაცი არ 

უნდა უვლიდეს თავს ისე როგორც ქალი, არ უნდა ეძებდეს სახლში ამა თუ იმ თავის 

მოვლის საშუალებას, არ უნდა იკეთებდეს წარბებს ან სხვა. მეორე მოთხოვნად 

ასახელებს შემდეგს: თუ მამაკაცები არიან რესტორანში და ყველა ქალი მათთვის არის 

გამოპრანჭული, მუსიკის ჩართვის დროს თუ კაცები ერთმანეთში დაიწყებენ ცეკვას, 

მსგავსი კაცი უნდა „ჩამოვწეროთ“ ინტერესის ობიექტების სიიდან. პირველ რიგში 

ხაზია გასმული იმაზე, რომ რესტორანში ქალები იმიტომ არიან გამოპრანჭულები, 

რომ მამაკაცის ყურადღება მიიქციონ, ხოლო მამაკაცი, რომელიც ქალს საცეკვაოდ არ 

გამოიწვევს და მხოლოდ თვითონ დაიწყებს ცეკვას, ეჭვის საბაბს იძლევა, შეგვიძლია 

კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენოთ მისი მასკულიობას და მისი სექსუალური 

ორიენტაციაც. მამაკაცებზე საუბრისას ასევე ახსენებენ სიძუნწეს და ხაზს უსვამენ 

რომ არ შეიძლება კაცი იყოს ძუნწი. იმდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს მატერალურ 

მდგომარებას რომ, ერთ-ერთი წამყვანი, ნანუკა გულუა ამბობს, რომ მას შემდეგ რაც 

ბიჭმა პაემანზე დაპატიჟა და ნანუკას ახლობლების მაგიდის თანხაც გადაიხადა იმ 

წამიდან შეუყვარდა, თუმცა როგორც კი დამადლებით ახსენა ის თანხა რაც დახარჯა 

წარმოდგენა დაეკარგა. აქიდან გამომდინარე ძალიან კარგად ჩანს მამაკაცის სახე, ის 

                                                        
17 გადაცემა “ქალები”, ფორმულა. 2021 წლის 19 აპრილი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=Xwo6OJZbi3g  

https://www.youtube.com/watch?v=Xwo6OJZbi3g


 21 

უნდა იყოს ათლეტური, მასკულინური, არ უნდა უვლიდეს თავს რადგან ეს 

ფემინურად მიიჩნევა და მუდმივად ყურადღების ცენტრში უნდა ჰყავდეს ქალი, 

მნიშვნელოვანია, რომ მატერიალური მდგომარეობაც კარგი ჰქონდეს და არ იყოს 

ძუნწი.  

     ცნობილი მოდელი თამო ვაშალომიძე თოქ-შოუ პროფილში საუბრობს მის 

საქმროზე18, პირველ რიგში ხაზს უსვამს იმას, რომ საქმრო მასზე პატარაა, რაც 

წინააღმდეგობაშია სტერეოტიპულ შეხედულებასთან, რომლის თანახმად წყვილში 

ქალი უნდა იყოს მამაკაცზე პატარა. რესპოდენტმა ნაწილობრივ ამ საკითხის გამო 

თავდაცვა დაიწყო, თითქოს არ სურდა რომ გაემხილათ საქმროს ასაკი. თამო ამბობს : 

,,აკა ის ადამიანია ვის გვერდითაც ქალად ვგრძნობ თავს’’ (გადაცემა “პროფილი” 16. 

07. 20, თამო ვაშალომიძე), ქალად ყოფნაში კი შემდგომ როგორც უკვე თვითონ 

განმარტავს იგულისხმება ყავის მირთმევა და მასზე ზრუნვა. აქაც კარგად ჩანს, თუ 

რამდენად მნიშვნელოვანია ქალისათვის მის ცხოვრებაში მამაკაცის არსებობა, 

ფაქტობრივად კაცი არის ის, ვის გვერდითაც შეუძლია ქალად იგრძნოს თავი. 

რესპოდენტი ხაზს უსვამს ასევე იმასაც რომ ქმარი ყავას უკეთებს, რაც განასხვავებს 

მას სხვა მამაკაცებისაგან რადგან მზრუნველია. რესპოდენტი საქმროს ახასიათებს, 

როგორც ვაჟკაცურს, მამაკაცურსა და სწორედ ამ მახასიათებლებიდან გამომდინარე 

ადარებს სტალინს. მიაჩნია, რომ არც ერთ ქალს არ სჭირდება გვერდით ისეთი 

მამაკაცი, რომელიც სუსტი და ნაზია, არამედ პირიქით, კაცი უნდა იყოს ისეთივე 

ძლიერი როგორც სტალინი რაც ნიშნავს, რომ არ უნდა დადიოდეს ქალის აზრზე და  

ცოლმა ვერ უნდა შეძლოს მისი მართვა.  

      სხვა გადაცემაში სადაც იგივე რესპოდენტი თავის ქმარზე საუბრობს, წამყვანი 

ყურადღებას ამახვილებს მის ჩაცმულობაზე და ძველ ფოტოებზე სადაც ნახევრად 

                                                        
18 გადაცემა “პროფილი” რუსთავი 2, 2020 წლის 16 ივლისი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=mN0tLisPtIM  

https://www.youtube.com/watch?v=mN0tLisPtIM
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შიშველი იყო. ამ დილოგში თამო ამბობს: “საქართველოა, მყავს ქართველი ვაჟკაცი 

ქმარი და მყავს ბიჭი შვილი. როდესაც ბიჭი გაიზრდება და სკოლაში შევა სხვანაირად 

დაიწყებენ დედამისზე საუბარს და მე არ შევუქმნი ამ დისკომფორტს” ( თამო 

ვაშალომძე, “შორენას ეფექტი”) გადაცემაში ძალიან ხშირად ამახვილებენ 

ყურადღებას, რომ სწორედ ქმრის გამო დაანება თამომ თავი გამომწვევი ფოტოების 

გადაღებას, რომელსაც სოციალურ ქსელში დებდა, ხოლო რაც დაოჯახდა მას შემდეგ 

მხოლოდ საკუთარი თავისთვის იღებს ასეთ ფოტოებს. ამავე ინტერვიუში 

საინტერესოა ისიც, რომ რესპონდენტი ყვება იმ ისტორიას, თუ როგორ მოიგონა 

პირველი შვილის მამის ისტორია, რომ ერთად იყვნენ, მხოლოდ იმიტომ რომ 

ნათესავებსა და მეზობლებს არ ეჭორავათ მასზე, სინამდვილეში კი მამამ შვილი არც 

აღიარა. ეს დიალოგი კიდევ ერთხელ ამყარებს იმ აზრს თუ საქართველოში რამდენად 

დიდ სირცხვილად ითვლება, როდესაც შვილს დაოჯახების გარეშე აჩენს ქალი, 

ისეთი ქალიც კი, რომელსაც საზოგადოებაში “სახელი გატეხილი” აქვს 19 

     ყველაფერთან ერთად როგორც ქალის ასევე მამაკაცის ვიზუალსაც ექცევა 

ყურადღება. კერძოდ კი გადაცემა პროფილში, ცნობილმა წამყვანმა მაია ასათიანმა 

ერთ-ერთ რესპოდენტს გაკვირივებით ჰკითხა, თუ როგორ შეიძლება მოეწონოს 

მამაკაცი რომელიც არის დაბალი, მსუქანი, მელოტი, ღიპიანი, ბანჯგვლიანი, 

ჩაჩაჩული შარვლით” (მაია ასათიანი, „ახალი პროფილი“) რაზეც პასუხად მიიღო, რომ 

კაცი რომელიც განათელებულია, არც ღიპიანი იქნება და არც მსგავსი შარვლით 

ივლის. ეპიზოდში ძალიან კარგად ჩანს მოსაწონი მამაკაცის პატერნი. საინტერესოა 

ისიც, რომ ვიზუალითა და ჰაბიტუსით შესაძლოა განსაზღვრონ მამაკაცის 

                                                        
19 გადაცემა “შორენას ეფექტი ”, ტვ პირველი, 2021 წლის 13 ივნისი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=-yAvEZfAeKc  
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ინტელექტი, რადგან როგორც რესპოდენტი ამბობს თუ მამაკაცი ჭკვიანია ის ვერ 

იქნება ისეთი როგორიც მაიამ აღწერა. 20 

 

აბორტისა და რეპროდუციის გაშუქება სამედიცინო და სამეცნიერო 

გადაცემებში 

       კოვიდ პანდემიის პერიოდში შეიქმნა  და შეიცვალა გადაცემების მთავარი 

საკითხები და მოერგო იმ რეალობას რა რეალობაშიც მოგვიწია ცხოვრება. ვირუსმა 

ადამიანებს სხვა კითხვები და  საჭიროებები გაუჩინა. მათ შორის საინტერესოა თუ 

როგორ მოქმედებს კოვიდი ან კოვიდვაქცინა ახალგაზრდებზე, ბავშვებზე, 

მოხუცებზე. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი რასაც ძალიან ხშირად ეხებიან 

სამედიცინო გადაცემები არის თუ როგორ უნდა მოიქცეს ორსული ქალი კოვიდ19-ის  

ქონის შემთხვევაში, ან  როგორ გავლენას ახსენს ვაქცინა რეპროდუქციულ 

ჯანმრთელობაზე. ეს ის თემებია როზეც საუბრობს სამედიცინო და სამეცნიერო 

გადაცემები. საინტერესოა, რომ აბორტი იმ თემების ჩამონათვალში შედის, 

რომელზეც თითქმის არ საუბრობს ქართული ტელევიზია, განსაკუთრებით კი მაშინ, 

როდესაც პანდემიის პერიოდში, ჩაკეტილი ქვეყანაში რთულია ინფორმაციის 

მიმოცვლა, ასევე რთულია რეგიონებში მსგავსი ინფორმაციის გავრცელება.  კვლევაში 

შევეხებით  სხვადასხვა არხის სამედიცინო და შუადღის გადაცემებს, იმ თემებს 

რომლებზეც საუბრობენ და იმ რაკურს როგორც აშუქებენ ამა თუ იმ საკითხს.  

       მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სამედიცინო და შუადღის გადაცემები მეტ-

ნაკლებად საუბრობენ ისეთ თემებზე, როგორიცაა ოჯახის დაგეგმვა, რეპროდქციული 

ჯანმრთელობა, ორსულობის პერიოდში ვიტამინების მიღება და სხვა. 

                                                        

20 გადაცემა “ახალი პროფილი”, ტვ პირველი, 2021 წლის 2 ივნისი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=Db1hSRg5jBg&t=3s  
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       ტელეკომპანია იმედის სამედიცინო გადაცემა „ანატომია“, ყოველ შაბათს აშუქებს 

ისეთ თემებს, რომელიც ეხება ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხებს21: „უშვილობის 

გამომწვევი მიზეზები“, „რა იწვევს თრომბოფილიას და რა გართულებები შეიძლება 

მოყვეს მას ორსულობის პერიოდში“, „ინ ვიტრო განაყოფიერების შემდგომი ეტაპები“ 

და სხვა. მნშვნელოვანია, რომ ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე, თითქმის არ 

გაკეთებულა გადაცემა სადაც საუბარი იქნებოდა აბორტზე სხვადასხვა კუთხით. 

„ანატომიის“ გამოკვლეული გადაცემებიდან, ერთ-ერთ გადაცემაში საუბარია 

ქორწინებაზე და იმაზე თუ როგორ უნდა მოემზადოს წყვილი ორსულობისათვის, 

გადაცემაში კარგად ჩანს, რომ წამყვანი აპელირებას უწევს იმას, რომ თითქოს 

მხოლოდ ქორწინების შემდგომ აქვს წყვილს სექუალური კავშირი ან ქორწინება არის 

აპრიორი იმისა, რომ წყვილმა დაიწყოს ფიქრი შვილის ყოლაზე. სოციალურ ქსელშიც 

გადაცემის აღწერა დასათაურებულია, როგორც „კვლევები ქორწინებამდე“. რა თქმა 

უნდა სიტყვა ქორწინებაში ამ შემთხვევაში, იგულისხმება  სექსუალური ცხოვრების 

დაწყება. ეს მოსაზრება არა მხოლოდ სოციალური ქსელის სათაურია, არამედ 

წამყვანი გადაცემაში ქორწინებას მოიხსენიებს შემდეგნაირად: „დაქორწინებამდე რა 

კვლევების ჩატარებას ურჩევთ“, „აუცილებელია ქორწინებამდე კვლევები ჩაიტაროს 

წყვილმა“ 22.  ფაქტობრივად სიტყვა ქორწინება გამოყენებულია სექსუალური 

კავშირის ნაცვლად. მსგავსი მოსაზრება ამავე გადაცემის ერთ-ერთ სიუჟეტში იყო, 

სადაც საუბრობენ ენდომეტრიოზზე ქალებში, სიუჟეტში ჩაწერილი ექიმი კი ამბობს 

„ქალებს ვისაც ენდომეტრიოზი აქვს ეუბნებიან, რომ ნუ გეშინია გათხოვდები და 

გაგივლის“23, ამ ფრაზაშიც გათხოვება ასოცირდება სექსუალურ კავშირის 

დაწყებასთან. 

                                                        
21 გადაცემა „ანატომია“, ტვ იმედი, იხ. ინტერნეტბმული https://www.facebook.com/anatomiatvimedi  
22 https://www.facebook.com/anatomiatvimedi/videos/1155648498270227  
23 https://www.facebook.com/anatomiatvimedi/videos/259345805639196  

https://www.facebook.com/anatomiatvimedi
https://www.facebook.com/anatomiatvimedi/videos/1155648498270227
https://www.facebook.com/anatomiatvimedi/videos/259345805639196
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       საინტერესოა რომ, ამავე გადაცემაში ერთ-ერთი თემა იყო „ჯანსაღი სექსუალური 

ცხოვრება და მისი მნიშვნელობა“24, სადაც სტუმრები საუბრობენ იმ დარღვევების 

შესახებ რა დარღვევებითაც წყვილები ხშირად მიმართავენ ექიმს. რა თქმა უნდა 

ეხებიან ანორგაზმიასა და ვაგინიზმს. საინტერესოა, რომ გადაცემის ამ მონაკვეთს 300 

000-მდე ნახვა აქვს და კომენტარებიც საკმაოდ ბევრია. კომენტარების უმეტესობა 

კიცხავს თემას, წამყვანსა და სტუმრებს. ვერ ხვდებიან რატომ უნდა ისაუბროს 

ტელევიზიებმა ამ თემაზე, და მიაჩნიათ რომ სექსუალური განათლების სკოლაში 

შეტანა არ არის მიზანშეწონილი. გარდა თემისა და წამყვანებისა კომენტარების 

უმეტესობა აკრიტიკებს ყველა იმ სტუმარს ვინც გადაცემაშია მიწვეული. 

 

“იქნებ ცხოველებსა და ფრინველებს უყუროთ და ისწავლოთ ურთიერთობა. ქვეყანა 

თავზე გვენგრევა, ამაზე ვიზრუნოთ. ინსტიქტებზე აგებულ ურთიერთობას მოეშვით” 

(მაყურებლის კომენტარი, ფეისბუქ გვერდი, გადაცემა) 

„ყველა საკითხი მოგვარებულია, დარჩა მოსაგვარებელი ეს საკითხი“ (მაყურებლის 

კომენტარი, ფეისბუქ გვერდი, გადაცემა „ანატომია“) 

        ნანუკა ჟორჟოლიანი თავის გადაცემაში რამდენჯერმე შეეხო აბორტის თემას. 

მთავარ არხზე საკუთარ გადაცემაში ჩაატარა ექსპერიმენტი სადაც ჟურნალისტი 

სამედიცინო დაწესებულებაში, მივიდა როგორც ქალი რომელსაც სურდა აბორტის 

გაკეთება. ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ აბორტს უკეთებდნენ ქალს, მაშინ როდესაც 

ნაყოფი იყო 12 კვირის და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა კეთდებოდა უკანონოდ. 

გარდა ამისა ამ სამედიიცნო დაწესებულებას არ ჰქონდა იმის უფლება, რომ 

გაეკეთებინა ნარკოზი და შემდგომ უკვე აბორტი. 25  მსგავსი ექსპერიმენტი 

                                                        
24გადაცემა“ანატომია“ იმედი, 2021 წლის 3 ივლისი, იხ. ინტერნეტბმული     
https://www.youtube.com/watch?v=1LPR4p454D8  

25 სხვა ნანუკა - აკრძალულ ვადებში გაკეთებული აბორტები 

 იხ. ინტერნეტბმული  https://www.youtube.com/watch?v=BL-jytfITSc  

https://www.youtube.com/watch?v=1LPR4p454D8
https://www.youtube.com/watch?v=BL-jytfITSc
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საზოგადოებას ეხმარება,  დაინახოს რა იწვევს მიწისქვეშა აბორტებს, სად და როგორ 

აკეთებენ, რატომ არის აკრძალული მსგავსი ქმედება და რა ზიანი შეიძლება 

მოუტანოს ქალს. გარკვეულწოლად ბევრ რამეს ფარდა ახადა ამ სატელევიზიო 

ექსპერიმენტმა, რადგან მიწისქვეშა აბორტები ნამდვილად ის თემაა რაზეც არ 

საუბრობენ.  

         „სხვა ნანუკას“ ერთ-ერთ გადაცემაში, რომელიც 2020 წელს გავიდა, საუბარი იყო 

აბორტზე26, სადაც სტუმრების უმრავლესობა, როგორც თვითონ ამბობენ არ არიან 

რადიკალური წინააღმდეგი აბორტის, თუმცა ასევე საუბარში კარგად იკვეთება, რომ 

რამდენიმე სტუმრისათვის არსებობს მხოლოდ კონკრეტული გარემოებები, როდესაც 

შესაძლოა ქალის ეს ნაბიჯი გაამართლონ. ეს გარემოებები რომლებზეც სტუმრები 

საუბრობენ არის ძალადობის შედეგად წარმოქმნილი ნაყოფი, ან ნაყოფი რომელმაც 

შესაძლოა ქალის ჯანმრთელობას პრობლემა შეუქმნას. იგივე აზრზე არის ერთ-ერთი 

სტუმარი, რომელმაც მილები გადაიკეტა იმ მიზეზით, რომ არასოდეს დამდგარიყო 

აბორტის გაკეთების წინაშე, რაც ფაქტია ნიშნავს იმას, რომ მისთვის აბორტი 

მიუღებელია. ასევე გადაცემაში მიწევეულია ვახო მეგრელიშვილი, რომელის აზრით 

მორალურად ეს ყველაფერი სწორი არაა, ასევე მიაჩნია რომ რაც უფრო 

განვითარებულია ქვეყანა მით უფრო ნაკლებია აბორტის მაჩვენებელი. ამ 

ყველაფრიდან გამოდმინარე აბორტის მთავარ მიზეზად შიშსა და უცოდინრობას 

მიიჩნევს. როგორც ერთ-ერთი მთავარი სტუმარი ამბობს  არსებობს სამედიცინო 

დაწესებულებები, სადაც გამიზნულად არაკეთებენ აბორტს, მიზეზი შეიძლება იყოს 

მორალური ან რელიგიური შეხედულებები.  

      ამავე გადაცემაში სტუმრად  ერთ-ერთი მეან-გინეკოლოგია მიწევეული, რომელიც 

იმ ექიმების რიცხვს მიეკუთნება, რომელსაც არასდროს გაუკეთებია აბორტი 

ქალისათვის, მაშინაც კი თუ ეს მის ჯანმრთელობას აზიანებდა. ამის მიზეზი კი ისაა, 

                                                        
26 გადაცემა“სხვა ნანუკა“ მთავარი არხი, 2020 წლის 19 აგვისტო, იხ. ინტერნეტბმული   
https://www.youtube.com/watch?v=OFdBCfCsfzs&t=1053s  

https://www.youtube.com/watch?v=OFdBCfCsfzs&t=1053s
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რომ ვსტუდენტობის პერიოდში პატრიარქთან მოაწერა ეპისტოლეზე ხელი, სადაც 

უარი თქვა ამ მანიპულაციის ჩატრებაზე, მაშასადამე ამ ყველაფერზე უარის თქმა 

გამოწვეულია როგორც რელიგიური მრწამსიდან გამომდინარე ასევე მორალურიდან. 

მიუხედავად იმისა, რომ გადაცემაში ამტკიცებენ იმ ფაქტს, რომ აბორტი ქალის 

უფლებაა, სტუმრების გამოთქმული მოსაზრებები საერთოდ სხვა მხარეს მიუთითებს, 

ეს ყველაფერი კი გარკვეულწილად სტიგმების გამყარებაში ეხმარება საზოგადოებას.  

      ტელევიზია „პულსი“ არის საქართველოში პირველი სამედიცინო ტელევიზია.  

გადაცემა „მონაგარში“ ხშირად არის საუბარი რეპროდუქციაზე და გარკვეულწილად 

ეხებიან აბორტსაც, გადაცემაში ხშირად  სტუმრად ჰყავთ  სასულერო პირები. 

სწორედ ამ გადაცემის წამყვანი, ვერიკო ბაზიანი სტუმრად ყავდა საპატრიარქოს 

ტელევიზია „ერთუსლოვნებას“ გადაცემაში „გზაგასაყართან“. გადაცემა ტრიალებს 

ერთი მთავარი კითხვის გარშემო - რა არის აბორტი? ეს არის თვითმკვლელობა თუ 

უფლება 27.  პირველ რიგში საუბარია იმაზე, რომ აბორტი ეს არის ცოდვა და ამ 

სიტყვას განმარტავენ ასე - დედის მიერ შვილის მკვლელობა. როგორც სტუამრი 

ამბობს არ უნდა გავალამაზოთ ეს ქმედება და დავარქვათ ის სახელი რასაც ქალი 

აკეთებს, რადგან ჩასახვის წუთიდან ემბრიონს აქვს სიცოცხლის უფლება და არის 

ცოცხალი ორგანიზმი. საუბარში წამყვანიც და გადაცემის სტუმრებიც აბორტს 

მოიხსენიებენ როგორც მკვლელობას.  დემოგრაფი ანზორ თოთაძე, გადაცემაში 

საუბრობს იმაზე რომ, ადრე საუკუნეების წინაც მიმართავდნენ ქალები აბორტს 

სხვადასხვა ხერხით, მაგალითად მოყავს ეგვიპტე და ძველი რომი. ერთ-ერთი 

ისტორიის თანახმად, ძველ რომში როდესაც მამაკაცმა გაიგო, რომ ცოლი გოგოს 

ელოდებოდა უთხრა, “რაც უნდა ის უქენი ნაყოფს ხოლო თუ კაცია აუცილებლად 

დაიტივე“. ეს გამოთქმული აზრი შეგვიძლია სელექციური აბორტის პროპაგანდად 

                                                        
27 გადაცემა „გზაგასაყარი“, საპატრიატქოს ტელევიზია ერთსულოვნება, 2020 წლის 17 ნოემბერო იხ. 

ინტერნეტბმული https://www.youtube.com/watch?v=S2RrcFQ8coE  

https://www.youtube.com/watch?v=S2RrcFQ8coE
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ჩავთვალოთ, მიუხედავად იმისა, რომ სტუმარმა ეს მაგალითი სხვა იდეის 

გასამყარებლად მოიყვანა.  

        გადაცემაში საუბარი ასევე შეეხო აბორტის სხვადასხვა სახეს -  

მედიკამენტოზურს, მანუალურსა და ელექტრო-ვაკუუმ ასპირაციას. მინი აბორტს 

მოიხსენიებენ, როგორც საშინელებას და წარმოსადგენად ძალიან რთულს. როგორც 

ქალბატონი ვერიკო ამბობს, მედიკამენტოზური აბორტი ბევრად უფრო რთულად 

შეგვიძლია ჩავთალოთ ვიდრე მანუალური, რადგან ბევრად მეტი გართულება 

შეიძლება გამოიწვიოს მომავალში. ძალან ემოციურად აღწერს ასევე აბორტს, ბავშვის 

ემოციებსა და განცდებს, ამბობს, რომ 12 კვირის ბავშვს აქვს როგორც მიმიკები ასევე 

შეგრძნებები, ემოციები და ჟესტიკულაციები.   

         ტელეკომპანია მაესტროს გაკეთებულ ერთ-ერთ სიუჟეტში საუბარია აბორტზე 

როგორც განაჩენზე. გადაცემაში ჩატარებულია სატელევიზიო გამოკითხვა, სადაც 

ძირითადი რეპსოდენტები პასუხობენ, რომ სიცოცხლე იწყება ჩასახვიდან და 

დაუშვებელია აბორტი, ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობს - „ადამიანს სიცოცხლე 

ჩასახვიდანვე არ უნდა მოუსპო“.28 გადაცემაში კარგად ჩანს, რომ აბორტი 

წარმოჩენილია როგორც დანაშაული, ქმედება რომელიც არ შეიძლება რადგან ეს არის 

ცოდვა და ამ საქციელს არ ამართელებს არც ექიმი და არც ჟურნალისტი. მსგავსი 

სახის გადაცემები ხელს უწყობს იმ სტიგმების კიდევ უფრო გავრცელებას რაც 

საზოაგდოებაში ფესვგადგმულია. სიუჟეტში გამოყენებულია საკმაოდ მძიმე 

კადრები, ე.წ გამოფხეკვის მეთოდის ანიმაცია, რომელიც მაყურებლისთვის 

დამთრგუნველია. სიუჟეტზე კომენტარების იმის მსგავსია რა შინაარსიც აქვს 

გადაცემას, კერძოდ კი 450 კომენტარიდან, ძირითადი ნაწილი კიცხავს და ცოდვად 

მიაჩნიათ აბორტი. ნებისმიერ შემთხვევაში ამბობენ, რომ ეს არის ადამიანის 

მკვლელობა და უნდათ რომ აკრძალული იყოს ნებისმიერ კვრიაზე.  

                                                        
28 მაესტრო, 2019 წლის 3 აპრილი,  იხ. ინტერნეტბმული shorturl.at/bprFQ  

/Users/tako/Desktop/____%2021/shorturl.at/bprFQ
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        პირველი არხის ერთ-ერთი გადაცემა „აქტუალური თემა მაკა ცინცაძესთან 

ერთად“,  ეხებოდა უშუალოდ აბორტს და ნაბიჯებს რომელიც საქართველომ უნდა 

გადადგას რათა შეამციროს აბორტი.29 გადაცემაში მოწვეული იყო 3 სტუმარი -  

მთავრობის წარმომადგენელი, მრავალშვილიანი დედა რომელიც ასევე ერთ-ერთი 

არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელია და ქალთა უფლებების დამცველი.  

არასამთავრობო ორგანიზაციის, „გენი ქართულის წარმომადგენელი“ საუბრობს 

აბორტზე და მიაჩნია, რომ ბავშვი ჩასახვის წამიდან არის ცოცხალი ორგანიზმი, 

რომელსაც გააჩნია გრძნობები, ნერვიულობს, სტკივა და სხვა. მიაჩნია, რომ არ 

არსებობს განსხვავება ზრდასრულ ადამიანსა და მუცლად მყოფი ბავშვის 

მკვლელობას შორის რადგან ორივეს აქვს სიცოცხლის უფლება.  აბორტი კი არ 

მიაჩნია მხოლოდ ქალის უფლება, არამედ ფიქრობს, რომ უნდა იყოს რაღაც სხვა 

დაწესებულებები და კანონი რომელიც აუკრძალავს ქალს ამ გადაწყვეტილებას. ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი, საკითხი რასაც სტუმარი ეხება, არის ინფორმაციის მიწოდება 

იმ ხალხისათვის ვინც სექსუალურ ცხოვრებას იწყებს. კერძოდ კი მიაჩნია, რომ 

გოგოენები უნდა ფლობდნენ ინფორომაციას იმის შესახებ, რომ პირველი 

ორსულობისას აბორტი იწვევს 90% უშვილობას, სწორედ ამიტომ სკოლიდანვე უნდა 

შეიქმნას აბორტის საწინააღმდეგო კამპანია და განწყობა საზოგადოებაში. მთავრობის 

წარმომადგენელი ეხება კანონს, რომლის  მიხედვით 12 კვირადე არ აქვს უფლება 

ექიმს გააჟღეროს სქესი, თუმცა თვითონვე აღიარებს იმ ფაქტს, რომ ეს არ არის 

კონტროლირებადი და ძირითადად საქართველოში,  არღვევენ ამ კანონს. სელექიურ 

აბორტზე ასევე საუბარი, იყო იმედის შუადღის გადაცემაში,30 სადაც ამბობენ, რომ არ 

არსებობს კანონი ორსულებისთვის 3 თვემდე ბავშვის სქესის გამხელის აკრძალვის 

შესახებ. ამის მიზეზი კი არის ის, რომ 12 კვირამდე ფიზიკურად ვერ დაინახავს ექიმი 

სქესს, მაშასადამე მსგავსი კანონის მიღება ვერ  შეესაბამება რეალობას. ეს ორი 

                                                        
29 აქტუალური თემა მაკა ცინცაძესთან ერტად, პირველი არხი, 2018 წლის 11 აპრილი, 

https://www.youtube.com/watch?v=gypMjyNeAlI 
30 „იმედის დღე“ ტვ იმედი, 2019 წლის 31 იანვარი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.facebook.com/watch/?v=245511536375225   

https://www.youtube.com/watch?v=gypMjyNeAlI
https://www.facebook.com/watch/?v=245511536375225
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მოსაზრება რა თქმა უნდა წინააღმდეგობაში მოდის ერთმანეთთან, თუმცა ამ ორ 

განსხვავებულ მოსაზრებას ავრცელებს ქვეყნის წამყვანი ტელევიზიები.       

        სელექციურ აბორტზე, სტატისტიკასა და მიზეზებზე საუბრობს ევრონიუსის 

დილის გადაცემაც31. გადაცემაში მიწვეული რესპოდენტი ამბობს, რომ სტატისტიკაზე 

დაყრდნობით შერჩევითი აბორტი იმდენად არის შემცირებული საქართველოში, რომ 

უკვე ნორმაში ჩადგა ქალისა და კაცის თანაფარდობა. ეს საკითხი რა თქმა უნდა 

მნიშვნელოვანია, რადგან საქართველოში 1990 წლიდან 2015 წლამდე 33,445 გოგო ვერ 

დაიბადა სწორედ შერჩევითი აბორტის გამო. 

         ტელეკომპანია  ფორმულას ეთერში გადაცემა „დროებამ“, ასევე ისაუბრა იმ 

შემთხვევაზე რომელიც, რამდენიმე თვის წინ საქართველოში მოხდა, 13 წლის გოგონა 

გააუპატიურეს და მან  შვილი გააჩინა, ეს ყველაფერი კი იცოდა დედამ და 

ფაქტობრივად მან არ მისცა უფლება აბორტის გაკეთების.32 სოციალურ ქსელში 

საზოგადოების კომენტარები იმაზე მეტყველებს თუ რამდენად არა ემპათიურია 

ხალხი ქალის მიმართ რადგან ისინი 13 წლის მოზარდს ადანაშუალებენ ძალადობაში, 

ძალიან ბევრია ვინც არ ადანაშაულებს მშობელს.  

          ასევე პირველ არხზე გადის გადაცემა „პირადი ექიმი“, რომლის წამყვანის არის 

მარი მალაზონია, როგორც სხვა ბევრი გადაცემა არც ეს კონკრეტული გამოირჩევა ამ 

თემის წინ წამოწევით, თუმცა რამდენიმე წლის წინ გააკეთეს გადაცემა შერჩევით 

აბორტზე.33 გადაცემაში სტურმად ყავს ლადო კახაძე, რომელიც მუდმივად ხმამაღლა 

                                                        

31 „გამარჯობა ევროპა“, ევრონიუსი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=318740552898211&external_log_id=ec6d0180-

4163-4809-b54e-0b3f1ad7629f&q=აბორტი  

32 „დროება“, ტელეკომპანია ფორმულა, 2021 წლის 8 მარტი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=NY0CwLpLY9s  
33 “პირადი ექიმი მარი მალაზონია”, პირველი არხი, 2018 წლის 20 ივლისი, იხ. 

ინტერნეტბმული https://www.youtube.com/watch?v=NLwVzQzEiiw  

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=318740552898211&external_log_id=ec6d0180-4163-4809-b54e-0b3f1ad7629f&q=აბორტი
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=318740552898211&external_log_id=ec6d0180-4163-4809-b54e-0b3f1ad7629f&q=აბორტი
https://www.youtube.com/watch?v=NY0CwLpLY9s
https://www.youtube.com/watch?v=NLwVzQzEiiw
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აფიქსირებს საკუთარ აზრს და მიაჩნია, რომ აბორტი უნდა აიკრძალოს. პირველი 

რამდენიმე წუთი კი სწორედ იმ საკითხს დაეთმო რომ საზოგადოებამ, უარი უნდა 

თქვას აბორტზე. რა თქმა უნდა სუაბრობს იმ ხალხზეც ვინც წინააღმდეგი არაა 

აბორტის და მიაჩნიამ რომ მათ  არ აქვს უფლება ისაუბროს დემოგრაფიულ 

პრობლემაზე.  

     რუსთავი2-ზე დაიწყო ახალი გადაცემა „the talk show“, სადაც ერთ-ერთი პირველი 

თემა იყო ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობა, ღალატი და ქმედებები რომლებიც 

ეპატიება მამაკაცს და არა ქალს.34 გადაცემაში, სტუმრების უმეტესობა ამტკიცება იმას, 

რომ არ უნდა განსხვავდებოდეს ეს საქციელები ერთმანეთისაგან და არ ეპატიება არც 

ერთს ღალატი, ძალადობა ან სხვა სახის დანაშაული.   

      ოჯახში  ძალადობის მძიმე სტატისტიკაზე ხშირად საუბრობენ სხვადასხვა 

ტელევიზიის გასართობი თუ სამეცნიერო გადაცემები. პირველი არხის გადაცემაში 

ასევე საუბარია შემაკავებელ ორდერებზე, სერვისებზე რაც საქართველოშია და 

თავშესაფრებზე, რომლის გამოყენებაც შეუძლიათ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს35. 

ასევე ამავე გადაცემაში არის საუბარი ნაადრევ ქორწინებაზე, როგორ უნდა დაიცვას 

სახელმწიფომ ქალი და რა კანონები უნდა მიიღოს მთავრობამ36. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
34 „the talk show“, რუსთავი 2, 2021 წლის 26 ოქტომბერი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=MqfWC4In2vk&t=1948s  

35 „აქტუალური თემა მაკა ცინცაძესთან ერთად“, პირველი არხი, 2020 წლის 14 თებერვალი, იხ. 

ინტერნეტმული https://www.youtube.com/watch?v=DouO9Pimoc4&t=1261s  
 
36 „აქტუალური თემა მაკა ცინცაძესთან ერთად“, პირველი არხი, 2020 წლის 14 თებერვალი, იხ. 

ინტერნეტმული https://www.youtube.com/watch?v=v3QhfOeqnFI&t=1653s  

https://www.youtube.com/watch?v=MqfWC4In2vk&t=1948s
https://www.youtube.com/watch?v=DouO9Pimoc4&t=1261s
https://www.youtube.com/watch?v=v3QhfOeqnFI&t=1653s
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დასკვნა 

      მოკვლევის ფარგლებში განხილული იქნა ის რეიტინგული გადაცემები ან 

მონაკვეთები რომლებიც ბოლო ორი წლის მანძილზე გაშუქდა, ხაზგასმულია ორი 

მნიშვნელოვანი თემა: ქალისა და მამაკაცის როგორ რეპრეზენტაციას ახდენს მედია და 

როგორ აშუქებს სხვადასხვა სახის გადაცემები რეპროდუქცისა და აბორტს. 

მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერი, რასაც მედია აშუქებს, ძალიან დიდ გავლენას 

ახდენს ქვეყანაზე, მენტალიტეტზე და საზოგადოებაზე. ეს ყველაფერი კარგად ჩანს იმ 

კომენტარებშიც რასაც ვკითხულობთ. კერძოდ კი არის საკითხები რასაც საზოგადოება 

კვლავ სტერეოტიპულად უყურებს. თუმცა  ასევე არსებობს ისეთი თემები რომელზეც 

მაყურებელს ცუდი რეაქცია აქვს და არ ეთანხმება. კარგად გამოიკვეთა, თუ როგორ 

ხატავს ტელევიზია ქალისა და მამაკაცის სახეს. კერძოდ კი, ქალი აუცილებლად უნდა 

იყოს მზრუნველი, საკუთარი გარეგნობის შეცვლაზე ორიენტირებული, მეოჯახე და 

მუდმივად “ფორმაში” მყოფი ადამიანი.  მამაკაცი კი პირიქით, მასკულინური, 

სპორტით დაინტერესებული, ოჯახის მარჩენალი და წარმატებული. საინტერესოა ის 

ფაქტი, რომ როგორც კი საუბარი იწყება შვილზე, მაშინვე იცვლება საუბრის 

კონტექსტიც, რადგან ქალი აღიქმება არა როგორც სექსუალურ ობიექტად, არამედ 

როგორც დედად. რაც შეეხება აბორტსა და რეპროდუქციას ეს თემა არ შუქდებოდა 

მედიაში ხშირად, განსაკუთრებით კი კოვიდ პანდემიის პერიოდში. ხშირად 

გადაცემები რომლებიც ცდილობენ, რომ გააშუქონ ეს თემა სწორად და ისაუბრონ 

იმაზე რომ ეს ყველაფერი ქალის უფლებაა, მაინც მრავალ  შეცდომას უშვებენ და 

პირდაპირ თუ ირიბად სტიგმის გავრცელებას უწყობენ ხელს. ისეთი თემები, 

როგორიც  არის სქესის გაგება რომელ კვირაში შეუძლია ქალს ან შემცირდა თუ არა 
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აბორტის რიცხვი საქართველოში განსხვავებულად აშუქებს სხვადასხვა 

ტელევიზიები. ეს ყველაფერი კი ხელს უშლის საზოგადოებაში სწორი ინფორმაციის 

გავრცელებას.   

        მნიშვნელოვანია, რომ  მედიამ მეტი დრო დაუთმოს ისეთი სტიგმების ნგრევას 

როგორიც აბორტი ან რეპროდუქციაა. ასევე მნშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი თემის 

გაშუქების წინ შემოქმედებითმა გუნდმა საფუძვლიანად განიხილოს სასაუბრო თემა 

რესპოდენტთან, რათა თავიდან აირიდონ სტერეოტიპული შეხედულებების გაშუქება 

არამც თუ ამ თემაზე გადაცემის გაკეთება. მკაცრად უნდა იყოს განსაზღვრული ის ენა, 

რომლითაც მედია გადმოსცემს სათქმელს, რათა სიუჟეტებსა თუ სტატიებში 

მინიმუმამდე იყოს შემცირებული სექსისტური და სიძულვილის ენა. არსებობს 

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, რომელიც წამყვანებსა და ჟურნალისტებს 

მოუწოდებს ნეიტრალურად, ყოველგვარი დისკრიმინაციული განცხადებების გარეშე 

გააშუქონ ინფორმაცია. აუცილებელია, რომ გამშუქებელმა გამოიყენოს ნეიტრალური 

ენა, რომელიც არ გაამყარებს სტერეოტიპებსა და სტიგმებს, ასევე კადრები რომლიც არ 

უბიძგებს ადამიანს გააკეთოს ის რაც მისთვის არც ისე სასურველია. მნიშვნელოვანია, 

რომ მედიის წარმომადგენლებმა გაიაზრონ, თუ რამდენად დიდი სტერეოტიპი 

შეიძება იყოს სიმბოლოებში ან უწყინარ წინადადებაში, რომელსაც ყოველდღიურად 

შეიძლება ვიყენებდეთ.  მათ უნდა ესმოდეთ სტერეოტიპის, როგორც მოცემულობისა 

და სოციალური ფაქტის შინაარსი, რაც ერთადერთი საშუალებაა სტერეოტიპებისგან 

თავის დასაცავად. სტერეოტიპი უნდა იქნეს შემჩნეული, რათა ვიბრძოლოთ მის 

წინააღმდეგ. შემჩნევას კი სჭირდება ამ საკითხის სიღრმისეული ცოდნა და კვლევა, 

რაშიც უნდა ჩაერთოს, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორი, რათა 

საზოგადოებაში ცხოვრება გახდეს თანაბარუფლებიანი როგორც ქალებისათვის, ასევე 

ყველა იმ ჯგუფის წარმომადგენლისთვის, ვინც გარკვეული სახის დისკრიმინაციის 

მსხვერპლია მათზე არსებული სტერეოტიპების გამო. 
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ბიბლიოგრაფია:  

1. გადაცემა „ქალები“ ფორმულა, 2021 წლის 9 აპრილი იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=KcO99gLWeoA&t=1459s 

2. გადაცემა „ქალები“ფორმულა. 2021 წლის 29 მაისი იხ, ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=qduAE-RgWNA  

3. გადაცემა “ქალები”, ფორმულა. 2021 წლის 19 ივნისი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=qduAE-RgWNA 

4. გადაცემა “ქალები”, ფორმულა, 2021 წლის 5 ივნისი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=EGyMTGdUV8U&t=422s 

5. გადაცემა „ახალი პროფილი“, ტვ პირველი, 2021 წლის 26 მაისი, იხ. 

ინტერნეტბმული https://www.youtube.com/watch?v=eoWkXxLOYnA  

6. 2021 წლის 30 ივლისი https://www.youtube.com/watch?v=11Z7RO5_SvE  

7. გადაცემა “პრაიმ შოუ”, იმედი, 2021 წლის 31 მარტი, რესპოდენტი: ივა 

კუზანოვი, იხ. ინტერნეტბმული: 

https://www.youtube.com/watch?v=PA3hoDvhaV8  

8. გადაცემა “ქალები”, ფორმულა, 14 ივნისი 2021 წელი, რესპოდენტი : ხატია 

შამუგია, იხ. ინტერნეტბმული https://www.youtube.com/watch?v=4JwMe69sDZQ  

9. გადაცემა “ახალი პროფილი”, ტვ პირველი, 19 მაისი, 2021 წელი, იხ. 

ინტერნეტბმული https://www.youtube.com/watch?v=zjvtxLVqYKA  

10. გადაცემა “ახალი პროფილი”, ტვ პირველი, 2021 წლის 2 ივნისი, იხ. 

ინტერნეტბმული https://www.youtube.com/watch?v=EFfuXm-bnys&t=111s  

https://www.youtube.com/watch?v=KcO99gLWeoA&t=1459s
https://www.youtube.com/watch?v=qduAE-RgWNA
https://www.youtube.com/watch?v=qduAE-RgWNA
https://www.youtube.com/watch?v=EGyMTGdUV8U&t=422s
https://www.youtube.com/watch?v=eoWkXxLOYnA
https://www.youtube.com/watch?v=11Z7RO5_SvE
https://www.youtube.com/watch?v=PA3hoDvhaV8
https://www.youtube.com/watch?v=4JwMe69sDZQ
https://www.youtube.com/watch?v=zjvtxLVqYKA
https://www.youtube.com/watch?v=EFfuXm-bnys&t=111s
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11. გადაცემა “პრაიმ შოუ”, იმედი, 2021 წლის 5 მაისი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=GU2eyM-kIls  

12. გადაცემა “პრაიმ შოუ”, იმედი, 2021 წლის 5 მაისი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=GU2eyM-kIls  

13. გადაცემა “ქალები”, ფორმულა. 2021 წლის 19 აპრილი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=Xwo6OJZbi3g  

14. გადაცემა “პროფილი” რუსთავი 2, 2020 წლის 16 ივლისი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=mN0tLisPtIM  

15. გადაცემა “შორენას ეფექტი ”, ტვ პირველი, 2021 წლის 13 ივნისი, იხ. 

ინტერნეტბმული https://www.youtube.com/watch?v=-yAvEZfAeKc  

16. გადაცემა “ახალი პროფილი”, ტვ პირველი, 2021 წლის 2 ივნისი, იხ. 

ინტერნეტბმული https://www.youtube.com/watch?v=Db1hSRg5jBg&t=3s  

17. გადაცემა „ანატომია“, ტვ იმედი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.facebook.com/anatomiatvimedi  

18. https://www.facebook.com/anatomiatvimedi/videos/1155648498270227  

19. https://www.facebook.com/anatomiatvimedi/videos/259345805639196  

20. გადაცემა“ანატომია“ იმედი, 2021 წლის 3 ივლისი, იხ. ინტერნეტბმული     

https://www.youtube.com/watch?v=1LPR4p454D8  

21. https://www.youtube.com/watch?v=BL-jytfITSc  

22. გადაცემა“სხვა ნანუკა“ მთავარი არხი, 2020 წლის 19 აგვისტო, იხ. 

ინტერნეტბმული   https://www.youtube.com/watch?v=OFdBCfCsfzs&t=1053s  

23. გადაცემა „გზაგასაყარი“, საპატრიატქოს ტელევიზია ერთსულოვნება, 2020 

წლის 17 ნოემბერო იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.youtube.com/watch?v=S2RrcFQ8coE  

24. მაესტრო, 2019 წლის 3 აპრილი,  იხ. ინტერნეტბმული shorturl.at/bprFQ  

25. აქტუალური თემა მაკა ცინცაძესთან ერტად, პირველი არხი, 2018 წლის 11 

აპრილი, https://www.youtube.com/watch?v=gypMjyNeAlI  

https://www.youtube.com/watch?v=GU2eyM-kIls
https://www.youtube.com/watch?v=GU2eyM-kIls
https://www.youtube.com/watch?v=Xwo6OJZbi3g
https://www.youtube.com/watch?v=mN0tLisPtIM
https://www.facebook.com/anatomiatvimedi
https://www.facebook.com/anatomiatvimedi/videos/1155648498270227
https://www.facebook.com/anatomiatvimedi/videos/259345805639196
https://www.youtube.com/watch?v=1LPR4p454D8
https://www.youtube.com/watch?v=BL-jytfITSc
https://www.youtube.com/watch?v=OFdBCfCsfzs&t=1053s
https://www.youtube.com/watch?v=S2RrcFQ8coE
/Users/tako/Desktop/____%2021/shorturl.at/bprFQ
https://www.youtube.com/watch?v=gypMjyNeAlI
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26. „იმედის დღე“ ტვ იმედი, 2019 წლის 31 იანვარი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.facebook.com/watch/?v=245511536375225   

27. „გამარჯობა ევროპა“, ევრონიუსი, იხ. ინტერნეტბმული 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=318740552898211&external_log_id

=ec6d0180-4163-4809-b54e-0b3f1ad7629f&q=აბორტი  

28.  “პირადი ექიმი მარი მალაზონია”, პირველი არხი, 2018 წლის 20 ივლისი, იხ. 

ინტერნეტბმული https://www.youtube.com/watch?v=NLwVzQzEiiw  

29. გადაცემა “შორენას ეფექტი”, ტვ პირველი, 2021 წლის 7 ივნისი, იხ. 

ინტერნეტბმული https://www.youtube.com/watch?v=PA3hoDvhaV8 

30. გადაცემა “შორენას ეფექტი”, ტვ პირველი, 2021 წლის 13 ივნისი, იხ. 

ინტერნეტბმული https://www.youtube.com/watch?v=-yAvEZfAeKc  

31. გადაცემა “შორენას ეფექტი”, ტვ პირველი, 2021 წლის 27 ივნისი, იხ. 

ინტერნეტბმული https://www.youtube.com/watch?v=dsvFgcCf1uE&t=99s 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=245511536375225
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=318740552898211&external_log_id=ec6d0180-4163-4809-b54e-0b3f1ad7629f&q=აბორტი
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=318740552898211&external_log_id=ec6d0180-4163-4809-b54e-0b3f1ad7629f&q=აბორტი
https://www.youtube.com/watch?v=NLwVzQzEiiw
https://www.youtube.com/watch?v=PA3hoDvhaV8
https://www.youtube.com/watch?v=-yAvEZfAeKc
https://www.youtube.com/watch?v=dsvFgcCf1uE&t=99s
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