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ტერმინთა განმარტებები:1 

ულტრამემარჯვენე იდეოლოგია - ქოლგა ტერმინი, იდეოლოგიათა ერთობლიობა, 

რომელიც ქმედით ინსტრუმენტად იყენებს რასიზმს, ქსენოფობიას, მიზოგინიას, 

ანტისემიტიზმსა და ჰომოფობიას. 

ულტრამემარჯვენე აქტორები - ჯგუფები, რომლებიც საზოგადოებაში აღვივებენ 

ანტილიბერალურ, ანტიგენდერულ, მკვეთრად ჰომოფობიურ, ქსენოფობიურ და 

ნაციონალისტურ განწყობებს. გარდა ამისა, ხშირ შემთხვევაში გამოირჩევიან 

სიძულვილის ენის ტირაჟირებითა და ძალადობრივი პრაქტიკით. 

ანტილიბერალური დისკურსი - ლიბერალიზმის დემონიზაციისა და ლიბერალ-

ური ღირებულების დაკნინების პრაქტიკა. 

ანტიფემინისტური დისკურსი - იმ აქტივობებისა და განწყობების ერთობლიობა, 

რომელიც  მიზანმიმართულად ახდენს ქალთა მოძრაობების დისკრედიტაციას და 

მიმართულია ფემინისტური ხედვებისა და ღირებულებების წინააღმდეგ. 

1 ტერმინთა მოცემული განმარტებები არ ატარებს უნივერსალურ ხასიათს და შემუშავებულია 

კონკრეტულად წინამდებარე მონიტორინგის მიზნებისთვის. 
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შესავალი 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი ემიჯნება დოკუმენტში ციტირებულ 

სექსისტურ და ჰომოფობიურ შეხედულებებს. თუმცა, კვლევის მიზნებ-

იდან გამომდინარე, მათ უცვლელად გთავაზობთ. 

საქართველოში ანტიგენდერული მოძრაობების გაძლიერება მკვეთრად 

თვალშისაცემი ტენდენციაა, რომელიც ხასიათდება გენდერული ნიშნით 

ძალადობრივი პრაქტიკების ნორმალიზებით, ქალთა მოწყვლადი ჯგუფ-

ების მარგინალიზაციითა და ჰომოფობიური განწყობების გაღვივების 

მცდელობით.  საქართველოში ამ მხრივ განსაკუთრებით აქტიურობენ 

ულტრამემარჯვენე განწყობების მქონე ჯგუფები, პოლიტიკური ლიდერ-

ები და მედია წარმომადგენლები. ისინი მიზოგინური და სექსისტური 

გზავნილების გასავრცელებლად ხშირად იყენებენ სოციალურ მედიას და 

ონლაინ მედია პლატფორმებს. ქალთა წინააღმდეგ მიმართული მათი 

რეგრესული პოლიტიკა ერთიანდება აბორტის უფლების მაქსიმალური 

შეზღუდვის, ქალთა ჩაგვრის წახალისების, ფემიციდის ნორმალიზების, 

ოჯახში მამაკაცთა დომინირებისა და მასკულინური იერარქიის მხარდაჭ-

ერის ირგვლივ. 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფების სექსისტური, მიზოგინური და სიძულ-

ვილის ენის შემცველი გზავნილების იდენტიფიცირებისა და ანალიზის 

მიზნით, წინამდებარე ანგარიშში დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი 

2022 წლის სექტემბრიდან 2023 წლის იანვრის ჩათვლით განხორციელ-

ებული მონიტორინგის შედეგებს აჯამებს. საანგარიშო პერიოდში დე-

მოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა სოციალურ ქსელებში და ონლაინ 

მედიაში ქალი პოლიტიკოსების, უფლებადამცველების, სექსუალური უმ-

ცირესობების და ყოფილი სახალხო დამცველის წინააღმდეგ მიმართული 

მადისკრედიტირებელი შინაარსის 225 შემთხვევა გააანალიზა.   

საანგარიშო პერიოდში გამოიკვეთა, რომ ულტრამემარჯვენე ჯგუფების 

და მათი ლიდერების ანტიგენდერულ რიტორიკაში მნიშვნელოვანი ად-

გილი უჭირავს ფემიციდის, როგორც მნიშვნელოვანი გამოწვევის, სრული 

იგნორირებისა და უარყოფის პრაქტიკას, რაც განსაკუთრებით საზიანო 

და სახიფათოა ქალებისთვის, ვინაიდან მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს 

დანაშაულის წახალისებასა და გენდერული ნიშნით ძალადობრივი პრაქ-

ტიკების ნორმალიზებას. ამის ფონზე, მიმდინარეობს კოორდინირებული, 

დეზინფორმაციული მედია კამპანია ქალთა უფლებადამცველებისა და 

გენდერული მოძრაობების წინააღმდეგ.  
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ფემინისტების წინააღმდეგ მიმართული აგრესიული და მადის-

კრედიტირებელი გზავნილები ხშირ შემთხვევაში ერწყმის ანტიდა-

სავლურ რიტორიკას. ულტრამემარჯვენე ლიდერები ცდილობენ საზო-

გადოებაში შექმნან „გარყვნილი დასავლეთის“ ხატი, რომლის ღი-

რებულებებიც შეუთავსებელია ქართულ კულტურასთან. ამის საპირ-

წონედ, ისინი  მხარდამჭერებს ერთმორწმუნე რუსეთთან მოკავშირეობას 

სთავაზობენ. ულტრამემარჯვენე აქტორები ირიბად თუ პირდაპირ ცდი-

ლობენ საკუთარი ანტიგენდერული რიტორიკა აწარმოონ პრორუსული 

განწყობების კულტივირების და დასავლეთის დემონიზაციის ფონზე. ამ 

მიზნის მისაღწევად კი აქტიურად ცდილობენ საზოგადოებაში ჰომოფო-

ბიური განწყობების დანერგვას.  

საქართველოში ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტიფემინისტური გან-

წყობები ასევე ერთიანდება სკოლებში სექსუალურ და რეპროდუქციულ 

ჯანმრთელობაზე ბავშვების განათლების საკითხის წინააღმდეგაც. ამ 

შემთხვევაშიც მოქმედებს დეზინფორმაციული ნარატივი „გარყვნილი 

დასავლეთის“ მიერ თავსმოხვეული დირექტივის თაობაზე. 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დაკვირვებით, ულტრამემარჯვენე 

აქტორები საქართველოში აქტიურად პოზიციონირებენ რელიგიურ-

კონსერვატორული განწყობებით, რომელიც გამორიცხავს ქალს როგორც 

პოლიტიკური, ასევე საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან. ულტრამემარჯვენე 

ლიდერები ანტიგენდერულ რიტორიკას მორალური ინდიკატორების 

გამოყენებით ქალთა შერცხვენასა და დაკნინების პრაქტიკაზე აფუძნებენ. 

მათი განმარტებული „ოჯახის სიწმინდის“ ნარატივი ქალისგან მკაცრად 

მოითხოვს მორჩილებას და აკისრებს თმენის ვალდებულებას.   

საანგარიშო პერიოდში ანტიგენდერული რიტორიკით განსაკუთრებით 

გამოირჩეოდნენ ორგანიზაცია „ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადო-

ების“ ლიდერები გურამ და ალექსანდრე ფალავანდიშვილები და საზო-

გადოებრივი მოძრაობა „ქართული მისიის“ დამფუძნებელი რამაზ გაგნიძე. 

ანტიგენდერული სარედაქციო პოლიტიკით განსაკუთრებით აქტიურობდა 

მედია პლატფორმა „ალტ-ინფოს“ გუნდი. 

წინამდებარე კვლევაზე მუშაობის პერიოდში, მონიტორინგმა ულტრა-

მემარჯვენე ჯგუფების ანტიგენდერულ დისკურსში სამი ძირითადი მი-

მართულება გამოკვეთა, რომელთა გარშემოც ონლაინ  ინტერაქცია განსა-

კუთრებით მაღალი იყო: 
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1. ფემიციდის უარყოფის პრაქტიკა - საქართველოში ულტრამემარჯვენე

აქტორები ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ აღიარებენ გენდერული

ნიშნით არსებულ ძალადობრივ პრაქტიკებს და ამ უარყოფის პოლ-

იტიკას აქტიურად იყენებენ ქალთა უფლებადამცველებისა და

გენდერული მოძრაობების დემორალიზაციისთვის. საანგარიშო პერი-

ოდში, ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა

ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ორი შემზარავი ძალადობის ფაქტი.

კერძოდ, 2022 წლის 26 ნოემბერს ხაშურში ცხრამუხის დედათა

მონასტერში მონაზვნის გაუპატიურება და მასზე ძალადობა და 2023

წლის იანვარში ბელგიაში ტრანსგენდერი ქალის ლიზა ქისტაურის

მკვლელობა. ორივე შემთხვევაში, მათ მორალური პასუხისმგებლობა

ლიბერალური დღის წესრიგის მქონე მედია საშუალებებს და

არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს დააკისრეს.

2. ჰომოფობიური რიტორიკა - საქართველოში ულტრამემარჯვენე ჯგუ-

ფების ანტიგენდერულ დისკურსში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს

საზოგადოებაში ჰომოფობიური განწყობების გაღვივების ტენდენცია.

ამ მოტივით, ისინი ხშირად ცდილობენ ოპონენტთა დისკრედიტაციას

და აგრესიული რიტორიკის სამიზნედ აქცევენ მედია საშუალებებს და

ლიბერალური ღირებულებების მქონე სამოქალაქო სექტორისა და

კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს.

3. ულტრამემარჯვენე ჯგუფებისა და საქართველოს საპატრიარქოს

ოფიციალური პოზიციების თანხვედრა საანგარიშო პერიოდში დემოკ-

რატიის კვლევის ინსტიტუტის მონიტორინგის მნიშვნელოვან მიგ-

ნებას წარმოადგენს. რელიგიური მოტივებით წარმოებული ანტიგენ-

დერული რიტორიკა ხშირ შემთხვევაში საზიანო და სახიფათო პრაქ-

ტიკებს ამკვიდრებს ქალთა წინააღმდეგ.

მეთოდოლოგიური ჩარჩო 

ანგარიში ეფუძნება შინაარსობრივი ანალიზის მეთოდს და მასში ასახულია 

2022 წლის სექტემბრიდან 2023 წლის იანვრის ჩათვლით ულტრამემარ-

ჯვენე პოლიტიკური სუბიექტებისა და მედია პლატფორმების ანტი-

გენდერული აქტივობები, სექსისტური, მანიპულაციური მედია კონტექ-

სტი, ანტიფემინისტური ტენდენციები და დისკურსი. ანგარიშში აღწერი-
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ლია ულტრამემარჯვენე ჯგუფების („ბავშვთა უფლებათა დაცვის საზო-

გადოება“, „ქართული მისია“, „ერი, რაობა, იმედი“), ულტრამემარჯვენე 

პოლიტიკური პარტიებისა („ქართული მარში“, „ქართული იდეა“, „კონ-

სერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფო“) და მათი ლიდერების ოფიციალურ 

და მხარდამჭერთა გვერდებზე გააქტიურებული დეზინფორმაციული და 

გენდერული ნიშნით სიძულვილის ენის შემცველი პროპაგანდისტული 

კამპანია.  

მონიტორინგისას გაანალიზდა ულტრამემარჯვენე მედია პლატფორმა 

„ალტ-ინფოს“ ანტიგენდერული სარედაქციო პოლიტიკაც, რომელიც ჩვენი 

განსაკუთრებული დაკვირვების ქვეშ იყო. 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტიგენდერული, სექსისტური, მანიპულ-

აციური და პოპულისტური ნარატივების გავრცელების სიხშირისა და 

არეალის ხარისხობრივი შესწავლა ფეისბუქის ანალიტიკური ხელსაწყო 

CrowdTangle-ს გამოყენებით განვახორციელეთ. მონიტორინგის შედეგები 

ეფუძნება როგორც რაოდენობრივი, ასევე, თვისებრივი კვლევის მეთ-

ოდებს. რაოდენობრივი კომპონენტი მოიცავს ანტიგენდერული კატეგორი-

ებისა და სექსისტური გზავნილების გარშემო ონლაინ ინტერაქციის სტა-

ტისტიკურ მაჩვენებლებს. ხოლო თვისებრივი ანალიზის შედეგად გამოვ-

ლინდა სექსისტური სიძულვილის ენის ძირითადი ადრესატები და ან-

ტიგენდერული რიტორიკის ძირითადი შინაარსობრივი მახასიათებლები. 

მონიტორინგის ფარგლებში საინფორმაციო მასალის რაოდენობრივი და 

თვისებრივი ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა, რომ პოსტების 68% წარ-

მოდგენილი იყო ტექსტური მასალის (სტატუსის) სახით, ვიდეო კონტენტი 

(ლაივ ჩართვების ჩათვლით) წარმოადგენდა მონაცემთა 22%-ს, ფოტო 

მასალა კი 10%-ს. შესწავლილი პოსტების ჯამურმა ინტერაქციამ გამო-

ავლინა, რომ ყველაზე მაღალი ინტენსივობით გამოირჩეოდა ჰომო-

ფობიური განწყობებით მოტივირებული ანტიდასავლური შინაარსის 

მქონე მედია გზავნილები. გარდა ამისა, ულტრამემარჯვენე ჯგუფების  

მხრიდან კოორდინირებული საქმიანობა განსაკუთრებით შესამჩნევი გახ-

და ტელეკომპანიების წინააღმდეგ, რაც ცალკეულ შემთხვევებში საპროტ-

ესტო აქციებშიც გადაიზარდა. 
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ფემიციდი ულტრამემარჯვენე ჯგუფების 
ანტიგენდერულ ფოკუსში 

საქართველოში ფემიციდი სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს და 

შესაბამისად, მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს გენდერული მოძრაობების 

სამოქმედო დღის წესრიგში. საანგარიშო პერიოდში ფემიციდი ულტრა-

მემარჯვენე ჯგუფების განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრშიც აღმოჩ-

ნდა. ხშირ შემთხვევაში, ეს ჯგუფები საერთოდ უარყოფენ გენდერული 

ნიშნით განხორციელებულ ძალადობას და ქალთა უფლებადამცველების 

დემონიზაციის მიზნით ავრცელებენ დეზინფორმაციულ ნარატივს, თით-

ქოს ფემიციდი ფემინისტების სამოქმედო ინსტრუმენტია ოჯახის ინსტი-

ტუტის წინააღმდეგ.  

საანგარიშო პერიოდში ულტრამემარჯვენე ჯგუფებისთვის რეზონანსული 

აღმოჩნდა 2022 წლის 26 ნოემბერს ხაშურში ცხრამუხის დედათა მონას-

ტერში მონაზვნის გაუპატიურების შემზარავი ფაქტი. 28 ნოემბერს, „ჯორ-

ჯიან თაიმსის“ გადაცემაში „ჩაი“ „ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადო-

ების“ ულტრამემარჯვენე ლიდერმა გურამ ფალავანდიშვილმა ვრცლად 

მიმოიხილა საქართველოში ქალთა მიმართ განხორციელებული ძალადობ-

რივი პრაქტიკები და ფემიციდის საკითხი შეაფასა, როგორც  ფემინისტების 

მიერ „გამოგონილი“ ტერმინი.  

„ეს არის ფემინისტების მიერ გაბუქებული საკითხი, რათა ქალები და 
მამაკაცები დაუპირისპირონ ერთმანეთს. თითქოს კაცები არიან 
მოძალადეები. ჩვენ უფლებადამცველებს როგორ უნდა ვენდოთ, როცა 
ისინი აბორტს ამართლებენ.“    
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გენდერული მოძრაობების დისკრედიტაციას ისახავდა მიზნად ასევე 

„ქართული მისიის“ დამფუძნებლის რამაზ გაგნიძის ფეისბუქ-პოსტიც, 

რომელიც მან პირად გვერდზე გამოაქვეყნა  26 ნოემბერს და აღნიშნა:  

„ფემიციდის ფაქტია? დასაჯეთ პირდაპირ სისხლის სამართლით. აღარ 
უნდა ამას გამოსვლები და ოჯახის ინსტიტუტის განადგურება“.         

მონასტერში მონაზვნის გაუპატიურებისა და მასზე ძალადობის ფაქტს 

გამოეხმაურა „ქართული იდეის“ ლიდერი ლევან ჩაჩუაც, რომელმაც 28 

ნოემბერს გადაცემაში „ტელეგრამი“ განაცხადა, რომ „ათწლეულებია 
მოღვაწეობენ ანტიეკლესიური არხები, ეწყობა დაკვეთილი სიუჟეტები 
ეკლესიის წინააღმდეგ, გადაიცემა ბინძური ცილისწამებები მონაზვნებისა 
და სასულიერო პირების წინააღმდეგ ზიზღის გამოსაწვევად და კაციშვილი 
პასუხს არ სთხოვს მათ.“  

აღსანიშნავია, რომ მისი განცხადება სრულ თანხვედრაშია საქართველოს 

საპატრიარქოს  ოფიციალურ პოზიციასთან, რომელმაც მონაზონზე გან-

ხორციელებულ ძალადობაზე  პასუხისმგებლობა ლიბერალურ მედიებსა 

და არასამთავრობო სექტორს დააკისრა.  

იდენტური გზავნილებით გამოეხმაურა აღნიშნულ შემზარავ ფაქტს 

„კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ ლიდერი შოთა მარტინენკოც, 

რომელმაც ქვეყანაში არსებულ კრიმინოგენურ სიტუაციაზე პასუხისმგებ-

ლობა მედიას დააკისრა.  

„ის გაუგონარი მხეცობა, რაც დღეს მოხდა, ლოგიკური შედეგია 
საზოგადოების დექრისტიანიზაციაზე და გარყვნაზე მიმართული მედია 
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და პოლიტიკური გარემოსი, სადაც დიდი თუ პატარა ოცდაოთხსაათიან 
რეჟიმში ისმენს და უყურებს რადიკალური ფემინიზმის, ტრან-
სგენდერობის, ჰომოსექსუალობის, პედოფილიის, ბოზობის, გარყვნილ-
ების ნორმალიზაციაზე და მიმღებლობაზე მიმართულ გადაცემებს.“ 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მხრიდან რეზონანსული გამოხმაურება 

მოჰყვა ბელგიაში, 2023 წლის იანვარში ტრანსგენდერი ქალის ლიზა 

ქისტაურის მკვლელობის ფაქტსაც. 

13 იანვარს კონსერვატიული მოძ-რაობის/ალტ-ინფოს“ ლიდერი შოთა 

მარტინენკო ამ შემზარავ ფაქტს ტრანსფობიური და მიზოგინური 

შინაარსის ფეისბუქ-პოსტით გამოეხ-მაურა და აღნიშნა, რომ „მასში 

არანაირ სიბრალულს არ იწვევს ტრან-სგენდერის სიკვდილი.“ უფრო 

მეტიც, მარტინენკომ გარდაცვლილს ბრალი დასდო „ბავშვების გარყვნასა 

და ეკლესიის შეურაცხყოფაში“. 
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„ბავშვების გამრყვნელი მტერია, რომლის ქმედებებიც საზოგადოების 
ეფექტური არსებობისთვის აუცილებელი ნორმების მორღვევაზეა 
მიმართული და რომელზეც ნორმალური ქვეყანა ისეთივე სასჯელს  უნდა 
ითვალისწინებდეს როგორიც, მაგალითად, პედოფილიაზეა.”   

ტრანსფობიური განცხადება გააკეთა ულტრამემარჯვენე მედია ბლოგერმა 

ბექა ვარდოსანიძემაც, რომელმაც ბრალი დასდო მედიებს ტენდენციურ-

ობაში და 9 იანვარს გამოქვეყნებულ ფეისბუქ პოსტში აღნიშნა, რომ: „ეს 
ბანძი მედია ყველა სიუჟეტში ხაზს უსვამს „ტრანსგენდერი ქალი“ - ანუ 
რომ შეაჩვიონ საზოგადოებას ნორმად, რომ ის ქალი იყო.” 

ჰომოფობიური განწყობები ულტრამემარჯვენე 
ჯგუფების ანტიგენდერულ რიტორიკაში 

საქართველოში  ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტიგენდერულ რიტორ-

იკას თან ერთვის ჰომოფობიური განწყობების გაღვივების ტენდენცია. 

ხშირ შემთხვევაში ულტრამემარჯვენე ლიდერები სხვადასხვა მედია 

საშუალებებსა და არასამთავრობო სექტორს ბრალს სდებენ „გარყვნილ-

ების პროპაგანდასა“ და „ერის გარყვნაში“.  

საანგარიშო პერიოდში, „ქართული იდეის“, „ბავშვთა უფლებების დაცვის 

საზოგადოების“ და „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ ლიდერ-

ებმა ჰომოფობიური მოტივით აგრესიული კამპანია წარმართეს ტელეკომ-

პანია „რუსთავი 2“-ის წინააღმდეგ. მათი უკმაყოფილება გადაცემა „პრაიმ 

ჰაუსმა“ გამოიწვია, რომლის დახურვასაც მკვეთრად ჰომოფობიური 

მოტივით მოითხოვდნენ. ულტრამემარჯვენე ლიდერების განცხადებით, 

ტელეკომპანია „რუსთავი 2“ ღიად ახდენდა „გარყვნილების პროპაგან-

დას“ და ხელს უწყობდა „ერის გარყვნას“.  

გადაცემის დახურვის მოთხოვნით ულტრამემარჯვენე ძალებმა „რუს-

თავი 2-ის“ შენობასთან საპროტესტო აქციაც გამართეს. მხარდამჭერთა 

მობილიზაციას სოციალური ქსელების საშუალებით ცდილობდნენ „ბავ-

შვთა უფლებების დაცვის საზოგადოების“ ლიდერები გურამ და ალექ-

სანდრე ფალავანდიშვილები და „ქართული იდეის“ თავმჯდომარე ლევან 

ჩაჩუა.  გადაცემა „პრაიმ ჰაუსი“ „ალტ-ინფომ“ ლიბერალური იდეოლ-
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ოგიის „გარყვნილ პროპაგანდად“ შეაფასა, რომელიც ეროვნული ღირ-

ებულებების წინააღმდეგაა მიმართული. 

საანგარიშო პერიოდში, ულტრამემარჯვენე ძალების ჰომოფობიური 

რიტორიკის სამიზნე აღმოჩნდა საზოგადოებრივი მაუწყებელიც. კერძოდ, 

„ალტ-ინფოს“ და „ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოების“ წარ-

მომადგენელთა უკმაყოფილება გამოიწვია პირველ არხზე  მიმდინარე 

სერიალის „სიყვარულს მიღმა“ სცენარმა, სადაც წარმოჩენილია ორი 

გოგოს სიყვარულის ისტორია.  

სერიალს გამოეხმაურნენ პარტია „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-

ინფოს“ ლიდერები გიორგი ქარდავა და შოთა მარტინენკო. მათ 11 

იანვარს, „ალტ-ინფოს“ გადაცემა  „ალტ-ანალიტიკაში“ განაცხადეს, რომ 

„საზოგადოებრივი მაუწყებელი გეი პროპაგანდისტულ სერიალს ხალხის 
ფულით იღებს და ეს ყოველივე დასავლეთის მიერ არის თავსმოხვეული.“  

აღნიშნული სერიალის ეთერში გაშვების გამო პირველი არხის დახურვის 

მოთხოვნით გამოვიდა „ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოების“ 

ლიდერი გურამ ფალავანდიშვილი. მან „მამათმავლობის პროპაგანდაში“ 

დაადანაშაულა ტელეკომპანია და საკუთარ ფეისბუქ გვერდზე 2 იანვარს 

გამოაქვეყნა ძალადობრივი მოწოდების შემცველი პოსტი: „დაიხუროს 
პირველი არხი, რომელიც თავის ბინძურ სერიალში მამათმავლობის 
პროპაგანდას ეწევა. როგორც ზვიადის დროს, ახლაც ისე უნდა შევუნ-
გრიოთ კარები.“   

„ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოების“ მეორე ლიდერმა 

ალექსანდრე ფალავანდიშვილმა პირველი არხი ასევე მოიხსენია „ლგბტ 

გარყვნილების“ გამავრცელებლად და 9 იანვარს გამოქვეყნებულ ფეის-

ბუქ-პოსტში აღნიშნა: „ციხე ეკუთვნით ლგბტ პროპაგანდისტებს და ამ 
ცოდვის გავრცელების ყველა ხელშემწყობს - კანონმდებელს, ჩინოვნიკს, 
მინისტრს, ჟურნალისტს, ენჯეოშნიკს, აქტივისტს, დიპლომატს... მოკ-
ლედ ყველას, ვინც ამ სიმყრალის გავრცელებას ხელს უწყობს.“ 
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საზოგადოებაში ჰომოფობიური განწყობების გაღვივებას ემსახურებოდა 

„ქართული მისიის“ დამფუძნებლის რამაზ გაგნიძისა და „ქართული 

მარშის“ ლიდერის სანდრო ბრეგაძის ანტიგენდერული რიტორიკაც. 

თბილისის მერის მიერ მოდის სახლის „Balenciaga“-ს შემოქმედებითი 

ხელმძღვანელის დემნა გვასალიასთვის საპატიო მოქალაქის სტატუსის 

მინიჭების გამო, რამაზ გაგნიძემ ხელისუფლება გეების მხარდამჭერად 

მოიხსენია. მან 2022 წლის 4 ოქტომბერს გამოაქვეყნა სექსისტური და 

ჰომოფობიური შინაარსის ფეისბუქ პოსტი: „ქოცებო, გეებს რომ უწონებთ 
საქციელს, მაინტერესებს რომელ მინისტრს ან დეპუტატს გინდათ ბიჭი 
გაგითხოვდეთ ან გოგომ ცოლი მოიყვანოს?“  

„ქართული მარშის“ ლიდერმა სანდრო ბრეგაძემ  ჰომოფობიური 

განწყობების ფონზე გამოთქვა უკმაყოფილება უკრაინის პრეზიდენტის 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მრჩევლის ოლექსი არესტოვიჩის 

საქმიანობისადმი. „1991 წელს კიტოვანმა მოახდინა სამხედრო გადატ-
რიალება‼ 2022 წელს უკვე არესტოვიჩი გეგმავს საქართველოში სამხედრო 
გადატრიალებას. ალბათ ერთადერთი განსხვავებაა - კიტოვანი ყაჩაღი 
იყო, არესტოვიჩი „ქათამი.“ - აღნიშნულია 22 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ 

ფეისბუქ პოსტში. 
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„ერთმორწმუნე რუსეთი“ და  
„გარყვნილი დასავლეთი“ 

საანგარიშო პერიოდში, ულტრამემარჯვენე ჯგუფების აგრესიული 

რიტორიკის სამიზნე მსახიობები თორნიკე გოგრიჭიანი და კახა კინ--

წურაშვილიც აღმოჩნდნენ. მათი კოცნის სცენას სპექტაკლში „დემონები“ 

13 დეკემბერს, „ალტ-ინფოს“ გადაცემაში „ალტერნატიული ხედვა“  გამო-

ეხმაურა „ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოების“ ლიდერი 

ალექსანდრე ფალავანდიშვილი და განაცხადა, რომ „მე როგორც მამას, არ 
მყავს იმაზე დიდი მტერი, ვიდრე ჩემი შვილების გარყვნის მოსურნე. 
ხალხი რომ გაბრაზდა, ის ორი მსახიობი ბიჭი რომ გამოვიდა და 
ილოშნავეს, რა თქმა უნდა, ეგ თეატრი დასანგრევია საერთოდ.“   

დასავლეთის თავსმოხვეულ „გეი-პროპაგანდად“ შეაფასა აღნიშნული 

თეატრალური სცენა პარტია „კონსერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფოს“ 

ლიდერმა შოთა მარტინენკომ და 11 დეკემბერს გამოქვეყნებულ ფეისბუქ 

პოსტში პარალელი გაავლო მსახიობ კახა კინწურაშვილის ანტირუსულ 

რიტორიკასა და მის მიერ შესრულებულ როლს შორის. „ისე ეს ვითომ 
გაკონსერვატორებული იმედის გეი-მსახიობი კინწურაშვილი, მახსოვს, 
რაღაც ურა-პატრიოტულ სიუჟეტებსაც აკეთებდა, სადაც ამტკიცებდა, 
რუსეთთან ურთიერთობების დალაგების მხარდაჭერა სირცხვილიაო. 
ხოდა ამას აუხსენით ვინმემ, სირცხვილი ის არის, ამხელა კაცი გოთვერანი 
რომ ხარ.“ 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტიგენდერულ დისკურსში ოპონენტთა 

დისკრედიტაცია ჰომოფობიური მოტივებით გავრცელებული პრაქტიკაა. 

საანგარიშო პერიოდში, პარტია „კონსერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფოს“ 
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ლიდერები ლიბერალური დასავლეთის დისკრედიტაციისთვის ხშირად 

იყენებდნენ ჰომოფობიურ ნარატივს, რომ ევროპა თავს გვახვევს „გარ-

ყვნილების პროპაგანდას“, რომლის ფონზეც ცდილობდნენ გაევრცელებ-

ინათ  პრორუსული განწყობები საზოგადოებაში.  

28 ნოემბერს,  „კონსერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფოს“ ლიდერმა შოთა 

მარტინენკომ „ალტ-ინფოს“ გადაცემა „ალტ ანალიტიკა“-ში აღნიშნა: 

„ლიბერალებისთვის ბოზობა არ ტეხავს, პიდარასტობა არ ტეხავს, ტრან-
სგენდერი ქუჩაში ქალის ტანსაცმლით რომ დადის, არ ტეხავს. ის ვიღაც 
მოდელიორი გვასალია გურუა და პატივსაცემი მოქალაქე და რუსებთან 
საუბარში რა პრობლემას ხედავთ“.   

ერთმორწმუნე რუსეთისა და „გარყვნილი „დასავლეთის“ ნარატივი გაავ-

რცელა საკუთარ მხარდამჭერებში „ბავშვთა უფლებების დაცვის საზო-

გადოების“ ლიდერმა გურამ ფალავანდიშვილმაც: „რომ არა რუსეთს 
ფაქტორი, აქ თურქებთან ერთად, ახლა ლჭყპტფუ.. არსეტოვიჩების მილი-
ონიანი ჯარები იდგებოდნენ და ჩვენ, ერს ხო დაგვერეოდნენ, ასევე დედა 
ეკლესიასაც მთლიანად რუსების აგენტებად გამოაცხადებდნენ და 
აკრძალავდნენ!!“ გარდა ამისა, მან ჰომოფობიური და სექსისტური ტერ-

მინებით მოიხსენია უკრაინის მხარდამჭერები  და აღნიშნა, რომ „ყველა 
ის ქართველი ვინც საქართველოში მზადაა უკრაინის, არესტოვიჩის 
ჯარებს შემოუძღვეს, კაბიანი და ქუსლებიანი, სერგო ორჯონიკიძეა.“ 
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ჰომოფობიური რიტორიკა  ყოფილი სახალხო დამცველისა და 
სახალხო დამცველობის კანდიდატის წინააღმდეგ 

საანგარიშო პერიოდში ულტრამემარჯვენე ჯგუფების განსაკუთრებული 

ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა სახალხო დამცველის არჩევის საკით-

ხიც. კერძოდ, გამოიკვეთა აგრესიული, მადისკრედიტირებელი, მკვეთ-

რად ანტიგენდერული გზავნილები, როგორც ყოფილი სახალხო დამ-

ცველის ნინო ლომჯარიას, აგრეთვე, სახალხო დამცველობის ერთ-ერთი 

კანდიდატის ანა აბაშიძის წინააღმდეგ. საგულისხმოა, რომ ნინო ლომ-

ჯარია წარსულშიც არაერთხელ გამხდარა ულტრამემარჯვენე ჯგუფების 

დეზინფორმაციული კამპანიის სამიზნე. მას  ბრალს სდებდნენ „გარ-

ყვნილების პროპაგანდაში“, პედოფილიის მხარდაჭერასა და დასავლეთის 

აგენტობაში. 

საზოგადოებაში ჰომოფობიური განწყობების გაღვივება „ალტ-ინფოს“ 

გუნდის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ინსტრუმენტია. 2022 წლის 5 

სექტემბერს პარტია „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ ყოფილმა 

თავმჯდომარემ და ამჟამად ალტ-ინფოს“ მედიამენეჯერმა ზურა მახა-

რაძემ გადაცემაში „ალტერნატიული ხედვა“ განაცხადა: „მე არ მინახავს 
ჩვეულებრივი ადამიანი, რაღაც კონტექსტი რომ არ იყოს, მაგალითად, ან 
ლგბტქ და მთელი ანბანი რომ აქვთ, მაგ საზოგადოების ან სამკაციანი 
სექტის წევრი თუ არ არის, სახალხო დამცველს რაიმე აქტიური ქმედება 
განეხორციელებინოს ჩვეულებრივი ქართველის დასაცავად“. აღნიშნული 

ნარატივი, რომლის თანახმადაც, სახალხო დამცველი გულგრილია 

მოქალაქეთა პრობლემებისადმი და მხოლოდ ლგბტქ პირთა უფლებების 

დაცვით არის შემოფარგლული, გაავრცელა „ალტ-ინფოს“ წამყვანმა 

თათია გაბრიჭიძემაც.  

ლგბტქ პირთა უფლებების დაცვაზე უარყოფით კონტექსტში აპელირ-

ებით, ულტრამემარჯვენე ჯგუფები სახალხო დამცველის კანდიდატის 

ანა აბაშიძის დისკრედიტაციასაც ცდილობდნენ: 

 2022 წლის 26 ოქტომბერს გადაცემაში „დღის კომენტარი“ „ალტ-

ინფოს“ წამყვანი მარიამ კუბლაშვილი ანა აბაშიძის კანდიდატურას

სექსისტური და ჰომოფობიური განცხადებებით გამოეხმაურა. მან

სახალხო დამცველობის კანდიდატს „ლგბტ“ დღის წესრიგით მოქ-

მედი და „ზომბირებული პერსონა“ უწოდა. ამავე გადაცემაში გაჟ-

ღერდა სექსისტური შინაარსის განცხადებაც: „ეს ანა აბაშიძე - არ ვიცი 
რა ვთქვა, ქალბატონი თუ ვაჟბატონი“.
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 ანა აბაშიძე „ლგბტ პოლიტიკური აქტივისტების დამცველად“, „მარ-

თლმადიდებლების მტრად“ და „ქართველთმოძულედ“ მოიხსენია

გადაცემა „დღის კომენტარის“ სტუმარმა დეკანოზმა სპირიდონ

ცქიფურიშვილმა.

 პრიმაკოვის სახელობის ქართულ-რუსული საზოგადოებრივი ცენ-

ტრის ხელმძღვანელმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ „ალტ-ინფოს“

გადაცემა „ალტერნატიულ ხედვაში“, 2022 წლის 18 ოქტომბერს

განაცხადა, რომ „ანა აბაშიძე არ აღიარებს უმრავლესობის სურვილებს 
და ის უმცირესობების დიქტატურას განიხილავს დემოკრატიად“.

 დასავლური ძალების თავსმოხვეულ კანდიდატად და „გეიაქტივის-

ტად“ შეაფასა ანა აბაშიძე „პარტია კონსერვატიული მოძრაობის

ლიდერმა ირაკლი მარტინენკომაც.

 ულტრამემარჯვენე ჯგუფების  
ანტიგენდერული გზავნილები 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტიგენდერულ რიტორიკაში, მნიშვნელ-

ოვანი ადგილი უჭირავს სკოლებში სექსუალური განათლების საკითხს. 

ხშირ შემთხვევაში ულტრამემარჯვენე ლიდერები ცდილობენ აღნიშ-

ნული საკითხი პირდაპირ დაუკავშირონ ანტიდასავლურ გზავნილებს და 

საზოგადოებაში გაავრცელონ დეზინფორმაციული ნარატივი, რომლის 

თანახმადაც, სექსუალურ განათლებას დასავლეთის თავსმოხვეულ 

დირექტივად წარმოაჩენენ. „ალტ-ინფოს“ 17 ოქტომბრის გადაცემაში 

„დღის კომენტარი“ გადაცემის წამყვანმა მარიამ კუბლაშვილმა ალექ-

სანდრე ფალავანდიშვილთან ერთად მიმოიხილა საქართველოს სწრაფვა 

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში, რა დროსაც წინა პლანზე წამოწია 

სკოლებში სექსუალური განათლების სწავლების საკითხი, როგორც და-

სავლეთის  საქართველოზე ზეწოლის მაჩვენებელი. გადაცემის წამყვანმა 

განაცხადა, რომ „სკოლებში ღრმად იდგამს ფესვებს გენდერული თეორია 
და პოლიტიკა და ჩვენ [„ალტ-ინფო“] დაწვრილებით გავაშუქებთ, თუ რას 
ატენიან ბავშვებს სკოლებში“. ალექსანდრე ფალავანდიშვილმა „ავად-

მყოფებად“ მოიხსენია ის ადამიანები, ვისთვისაც მისაღებია სკოლებში 

სექსუალური განათლება და განაცხადა, რომ  „ეს ავადმყოფი ადამიანები 
ამბობენ, რომ მე-3 კლასის ბავშვებს უნდა ელაპარაკო, როგორ დაიცვან 
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თავი სექსუალური მოძალადისგან. არ შეიძლება ყველა ასე 
გამოშტერდეს.“  აღნიშნულ გადაცემაში ალექსანდრე ფალავანდიშვილმა 

ლიბერალურ მედიებს პედოფილიის მხარდაჭერასა და ნორმალიზებაში 

დასდო ბრალი. 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტიგენდერულ რიტორიკაში მნიშვნელ-

ოვან ადგილს იკავებს აგრეთვე „ოჯახის სიწმინდისა“ და აბორტის 

აკრძალვის საკითხები. ქალთა შერცხვენა მორალური ინდიკატორებით 

ცალსახად ეფუძნება მასკულინურ იერარქიას და წინააღმდეგობაში 

მოდის გენდერული თანასწორობისა და  დემოკრატიული ღირებულ-

ებების პრინციპებთან. ამ მიმართულებით განსაკუთრებული აქტიურ-

ობით გურამ და ალექსანდრე ფალავანდიშვილები გამოირჩევიან. ისინი 

„ქალების პატიოსნების“ მთავარ საზომად ასახელებენ  კაბის სიგრძესა და  

მორჩილ ხასიათს.

ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი „ოჯახის სიწმინდის“ 

ნარატივი წინააღმდეგობაში მოდის ოჯახის დაგეგმარების საკითხებთან. 

2022 წლის 2 დეკემბერს „ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოების“ 

ლიდერმა გურამ ფალავანდიშვილმა გამოაქვეყნა ფეისბუქ პოსტი, სადაც 

აღნიშნა: „შვილი უნდა გააჩინო იმდენი (იმდენჯერ), რამდენსაც ღმერთი 
მოგცემს!!! დაგეგმვა არაა სწორი.“  

გურამ ფალავანდიშვილი ასევე ემხრობა ოჯახში მასკულინურ იერარქიას 

და მხარს უჭერს მამაკაცთა დომინირებას. 2022 წლის 23 ოქტომბერს მის 

ფეისბუქ პოსტში ვკითხულობთ: „ოჯახის უფროსი კაცი თუ არაა, ის 
ოჯახი დაკნინებულია“. 

ულტრამემარჯვენე აქტორების ანტიგენდერულ რიტორიკაში მნიშ-

ჩვენი ქალიშვილების 

კდემამოსილად ჩაცმა 

საბავშვო ბაღებიდანვე 

უნდა დავიწყოთ!! 
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ვნელოვანი ადგილი უკავია როგორც ფემინიზმის დემონიზებას, ასევე 

ოპოზიციონერი ქალებისა და უფლებადამცველების დისკრედიტაციას. 

საანგარიშო პერიოდში ულტრამემარჯვენეები სექსისტურ შეფასებებს 

იყენებდნენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას წინა-

აღმდეგ, რაც მისი საქმიანობის დისკრედიტაციას ემსახურებოდა. „ქარ-

თული მარშის“ ლიდერმა სანდრო ბეგაძემ ელენე ხოშტარიას „ბინძური 

დედაკაცი“ უწოდა და განაცხადა, რომ მისი პოლიტიკური საქმიანობის 

მთავარი დამფინანსებელი ძებნილი კეზერაშვილი და კრემლია. სანდრო 

ბრეგაძე ასევე გამოეხმაურა 2022 წლის 5 ნოემბერს „სტრატეგია-

აღმაშენებლის“, „დროასა“ და „გირჩი-მეტი თავისუფლების“ თავმჯდო-

მარეების საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან სა-

ჯარო შეხვედრის ფაქტს და ელენე ხოშტარია დამაკნინებელი ტერმინ-

ებით მოიხსენია.   

ულტრამემარჯვენე ლიდერები აქტიურად ცდილობენ ქალთა მოძ-

რაობებისა და ფემინიზმის დისკრედიტაციას. 2022 წლის ოქტომბერში 

გახშირებული ფემიციდისა და ქალთა უფლებადამცველების მხრიდან 

აღნიშნულ საკითხზე გამახვილებული ყურადღების ფონზე, ულტრა-

მემარჯვენე აქტორები ცდილობდნენ მორალური პასუხისმგებლობა 

ფემინისტურ მოძრაობაზე დაეკისრებინათ. 2022 წლის 21 ოქტომბერს 

ალექსანდრე ფალავანდიშვილის მიერ გამოქვეყნებულ პოსტში ნათქვა-

მია, რომ “ქალბატონების მთავარი მტერი ფემინისტური, იგივე „ლგბტ“ 
მოძრაობაა“.  

„ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოების“ კიდევ ერთი ლიდერის 

გურამ ფალავანდიშვილის ცინიკური და აგრესიული რიტორიკის სა-

მიზნე ასევე აღმოჩნდა ქალთა უფლებადამცველი ბაია პატარაიას 

საქმიანობა. 13 დეკემბერს გამოქვეყნებულ ფეისბუქ პოსტში ფალავან-

დიშვილი აღნიშნავს, რომ „ეს დევნილი და საწყალი ლგბტეები, ბაია 
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პატარაიები... ყოველდღე ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორნებში 

როგორ, ვისი ფულით სხედან ლანჩზე?!“. 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტიგენდერული რიტორიკის ძირითადი 

გზავნილები 12 დეკემბერს საკუთარ ფეისბუქ პოსტში შეაჯამა ულ-

ტრამემარჯვენე ლიდერმა და „ქართული იდეის“ ხელმძღვანელმა ლევან 

ჩაჩუამ. მან „ცისფერ ტერორად“ შეაფასა ისეთი ფუნდამენტური უფლებ-

ები, როგორებიცაა: გენდერული თანასწორობა, ანტიდისკრიმინაციული 

მოპყრობა, ბავშვთა უფლებების დაცვა და განაცხადა - „ინტენსიურად 
მიმდინარეობს ანტიქრისტეს სტანდარტების აყვანა საკანონმდებლო 
რანგში: აბორტების, ნარკოლიბერალიზაციის, „ანტიდისკრიმინაციული“ 
კანონის, ე.წ. ბავშვთა უფლებების კოდექსის, ერთნაირსქესიანთა 
ქორწინებების, გენდერის არასრულწლოვანების ასაკიდან შეცვლის და 
სხვა უმსგავსობების დაკანონება, პირდაპირ პლაცდარმს წარმოადგენს 
ხელსაყრელ დროს ცისფერი ტერორის დასაწყებად, კანონის სიმკაცრით 
ხალხის ადვილად დასამორჩილებლად.“ 
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ძირითადი მიგნებები 
 

 საქართველოში ანტიფემინისტური განწყობები და ანტიგენდერული 

რიტორიკა მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ულტრამემარჯვენე ჯგუ-

ფების და მათი ლიდერების სამოქმედო დღის წესრიგში. ამ ტენდენ-

ციას ახასიათებს გენდერული ძალადობის ნორმალიზება, ქალთა 

მოწყვლადი ჯგუფების მარგინალიზაცია და ჰომოფობიური განწყობ-

ების გაღვივება.  

 საქართველოში, ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტიგენდერულ 

რიტორიკაში შესამჩნევია გენდერული ნიშნით განხორციელებული 

ძალადობრივი პრაქტიკების უარყოფის ტენდენცია, რაც მიზნად 

ისახავს ქალთა უფლებადამცველების დემონიზაციას. 

 ულტრამემარჯვენე აქტორები საქართველოში აქტიურად პოზიციონ-

ირებენ რელიგიურ-კონსერვატორული განწყობებით, რომელიც გამო-

რიცხავს ქალს როგორც პოლიტიკური, ასევე საზოგადოებრივი ცხოვ-

რებიდან. 

 შემაშფოთებელი ტენდენციაა ულტრამემარჯვენე ჯგუფებისა და სა-

ქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალური პოზიციების თანხვედრა. 

რელიგიური მოტივებით წარმოებული ანტიგენდერული რიტორიკა 

საზიანო და სახიფათოა ქალებისთვის.  

 საქართველოში, ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტიგენდერული 

რიტორიკა მიმდინარეობს ანტიდასავლური და პრორუსული გან-

წყობების გაღვივების ფონზე. ამ შემთხვევაში დასავლეთი წარმო-

ჩენილია „გარყვნილების პროპაგანდისტად“, ხოლო მის საპირწონედ, 

„ერთმორწმუნე რუსეთი“ გაიგივებულია ქართული ღირებულებების 

დაცვასთან. 

 ულტრამემარჯვენე ჯგუფები სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯან-

მრთელობასა და ადამიანის უფლებებზე ბავშვების განათლების 

საკითხს წარმოაჩენენ როგორც „ფსიქოლოგიურ ტერორს“ და ამ 

მიმართულებითაც ცდილობენ ფემინისტების დემონიზაციას და 

ლიბერალური მედიის დისკრედიტაციას.  

 ულტრამემარჯვენე აქტორები საქართველოში აქტიურად ახდენენ 

ქალების დისკრედიტაციას ისეთი მორალური კატეგორიებით, რო-

გორებიცაა ჩაცმის სტილი, მორჩილება, აბორტი, რელიგიურობა.  
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 ონლაინ მედიაში ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტიგენდერული 

რიტორიკიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი საფრთხეებია: ძალა-

დობრივი პრაქტიკების და აგრესიული დღის წესრიგის ლეგიტიმ-

აცია; მიზოგინიისა და ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის ნორმალიზება; 

ჰომოფობიური განწყობების გაღვივება საზოგადოებაში. 

 ქალთა უფლებებზე ორიენტირებული ორგანიზაციების საქმიანობის-

თვის ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტიგენდერული დისკურსი 

მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენს. 

 

 
რეკომენდაციები 

 

 საზოგადოების ინფორმირების კუთხით, მნიშვნელოვანია ონლაინ და 

მედია კამპანიის წარმოება იმ ექსტრემისტული ულტრამემარჯვენე 

დისკურსის საწინააღმდეგოდ, რომელიც ეყრდნობა დეზინფორმაცი-

ას და გადაუმოწმებელ ფაქტებს. 

 სოციალური ქსელებისა და მედიის საშუალებით ულტრამემარჯვენე 

ჯგუფების მიერ წარმოებული დეზინფორმაციისა და სიძულვილის 

ენის ტირაჟირების წინააღმდეგ მნიშვნელოვანია შემუშავდეს მოქმედ-

ების ერთიანი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.  

 მნიშვნელოვანია კვლევითი ორგანიზაციების გააქტიურება და მე-

დიამონიტორინგის წარმოება ულტრამემარჯვენე დისკურსის მახასი-

ათებლების და იმ ძირითადი მიზეზების შესასწავლად, რაც ასაზ-

რდოებს ექსტრემისტულ დაჯგუფებებს. 

 ქალთა უფლებებზე ორიენტირებულმა ორგანიზაციებმა საკუთარ 

სტრატეგიულ სამოქმედო დღის წესრიგში მნიშვნელოვან გამოწვევად 

წარმოაჩინონ ის ძალადობრივი პრაქტიკები, რომლის ნორმალიზებ-

ასაც ახდენენ ულტრამემარჯვენე ჯგუფები საქართველოში. 
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