
საზოგადოებრვი მაუწყებლის  აჭარის ტელევიზიის და რადიოს 

განვითარების კონცეფცია 

შესავალი 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს  არ აქვს დიდი ხნის 

ისტორია, მაგრამ აქვს ნდობა საზოგადოების მხრიდან. ის ითვლება დაბალანსებულ და 

კრიტიკულ მედიად და ეს ძალიან დიდი მიღწევაა. თუმცა ამავე დროს მაუწყებელს აქვს 

ბევრი და მნიშვნელოვანი გამოწვევები. მათ შორის მართვის, ფინანსური, მატერიალური და 

ასე შემდეგ. ამ კრიტიკულად რთული პირობების მიუხედავად დღევანდელ ეტაპზე 

არსებობს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და ფაქტობრივად მაუწყებლის ბედის გადამწყვეტი 

საკითხი - მისი სარედაქციო დამოუკიდებლობა. როგორი იქნება აჭარის ტელევიზია და 

რადიო ახლო მომავალში? სამწუხაროდ, ეს საკითხი დღის წესრიგში დადგა მას შემდეგ რაც 

მაუწყებლის დირწქტორს ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე თვიტ ადრე იმპიჩმენტის 

საშუალებით დაატოვებინეს თანამდებობა.  სწორედ კონსტიტუციის უპირველეს გარანტზე, 

სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვაზე და ცენზურაზე საუბრობენ დღეს მაუწყებლის 

თანამშრომლები. 

შექმნილი ვითარება 

საზოგადოებრივ მაუწყებლის აჭრის ტელევიზიის საინფორმაციო გუნდი ცდილობს 

საზოგადოებას გააგებინოს მათი წუხილი იმ რისკების შესახებ, რომელსაც ისინი ხედავენ.  

საჯარო განცხადებით  სამოქალაქო საზოგადოებას მოუწიდებენ ჩაერთონ პროცესში და მათი 

თანამონაწილეობით მოხდეს შექმნილი მდგომარეობის შეფასება და მათზე რეაგირება. ისინი 

სარედაქციო დამოუკიდებლობის დაკარგვის რისკებზე საუბრობენ. რეალურია თუ არა ეს 

საფრთხეები ამ დოკუმენტში ამაზე საუბარს არ გავაგრძელებ თუმცა ფაქტია, მაუწყებლის 

შემოქმედებით ჯგუფს სჭირდება გარანტიები იმისთვის, რომ მათ მშვიდად და თავისუფლად 

იმუშაონ.  

დღეს ყველა მხარე, ხელიუფლებაც და ოპოზიციაც აღიარებს, რომ საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს შერჩევის წესი არ არის 

დემოკრატიული. ამის შესახებ განცხდება გააკეთა სახალხო დამცველმაც და განაცხადა, რომ 

კანონის შეცვლის ინიციატივით გამოვა. კანონში არსებული ხარვეზი მმართველ პარტიას 

აძლევს საშუალებას თავად დააკომპლექტოს მრჩეველთა საბჭოს უმრავლესობა. სწრედ ეს 

ქმნის შემდეგ პირობას, რომ ამ საბჭომ აირჩიოს ხელისუფლების მიმართ ლოიალური 

კანდიდატი.  

ამასთან თავად ადმინისტრაციის ახალი ხელმძღვანელიც და მრჩეველთა საბჭოც აანონსებს 

რეფორმებს რომელიც კიდევ უფრო უღრმავებს აქ მომუშავე ადამინებს ეჭვს, რომ ჩარევა 

მმართველი პოლიტიკუი ძალის ინტერესებშია.  

ეს არის ის მოცემულობა რომლის წინაშეც დღეს მაუწყებლობა დადგა და რომლის არ დანახვა 

უკვე შეუძლებელია.   

დღეს მაუწყებელს აქვს საკმაოდ კრიზისული სიტუაცია და გეგმა რომელიც ამ ეტაპზე უნდა 

შემუშავდეს სწორედ ამ ვითარებიდან გამოსავალს უნდა ემსახურებოდეს.  



 

 

კრიზისული სიტუაციის მართვის გეგმა 

ტელევიზიის თანამშრომლების განცხადებებს გამოეხმაურნენ სამოქალაქო სქეტორის 

წარმომადგენლები.ამ ეტაპზე როგორც ჩემთვის ცნობილია ისისნი გეგმავენ მონიტორინგის 

გაწევას მაუწყებლის საქმოანობაზე. 

მედია კოალიციის სახელით, რომლელშიც 7 ორგანიზაიაა ჩართული, აჭარის მაუწყებლის 

თანამშრომლებს, მრჩეველთა საბჭოსა და დირექტორს შეხვდა საქარტელოს ჟურნალისტთა 

ქარტიის საბჭოს წარომომადგენლები. ასევე საიასა და EMC ის წევრები მზად არიან დაიცვან 

ჟურნალისტთა სამართლებრივი უფლებები თუ მოხდა მათ საქმიანობაში ჩარევა.  

ამ დიდი ინტერესის დასაკმაყოფილებლად და ეფექტური მონიტორინგისთვის 

მნიშვნელოვანია, რომ მრჩეველთა საბჭოს ყველა წევრი და ადმინისტრაცია იყოს ღია 

გადაწყვეტილების მიღების დროს მხარეების ჩართულობისთვის. მხოლოდ ეს მისცემს 

საშუალებას პროცესი გახადონ საჯარო, სანდო და შესაბამისად დემოკრატიული. ეს 

გამორიცხავს ერთპიროვნულად თუ ერთი ძალის სასარგებლოდ გადაწყვეტილების მიღების 

საფრთხეს. ამასთან მნიშვნელოვანია რომ უზრუნველყოფილი იქნას თანამშრომელთა 

მშვიდად და ზეწოლის გარეშე მუშაობის გარანტიები.  კრიზისული მენეჯმენტის პირობა 

შესაძლებელია მოიხსნას იმ შემთხვევაში თუ გადაწყვეტილების მიმღები მხარე შექმნის ამის 

პირობას სხვადასხვა მექანიზმებით, მათ შორის შიდა თუ გარე სათათბირო რგოლების 

ჩართვით.  

საქართველოს ჟურნალსიტთა ქარტიის საბჭოს წევრებთან შეხვედრის დროს მაუწყებლის 

დირქტრმა თავად გამოთქვა სურვილი, რომ მისთვის სადავო საკითხები განეხილა ამ 

ინსტიტუტს და ამის შედეგ მომხდარიყო რეაგირება. 

ამ პირობებში ძალიან დიდი და გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მრჩეველთა საბჭოს წევრების  

პოზიციას.  მათ უნდა მისცენ ვიზირება ყველა იმ პროცესს რაც მაუწყებელში პოლიტიკის 

მართვას უკავშირდება. 

მონიტორინგის პერიოდი შესაძლებელია  ხანგძლივი იყოს და გასტანოს მომავალი წლის 

საარჩევნო პერიოდის დასრულებამდე, მაგრამ ჩემთვის როგორც ამ მოლაპარაკებებში 

ჩართული პირისთვის ცნობილია, რომ მესამე სექტორისთვის საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

აჭარის ტელევიზიის და რადიოს სარედაქციო დამოუკიდებლობის შენარჩუნება  ერთ-ერთი  

პრინციპული საკითხია. ისინი მზად არიან მათი საქმიანობის დღის წესრიგში ეს პროცესი  

მნიშვნელოვნად იყოს ასახული.  

 

 

 

 



კრიზისის შემდგომი პერიოდი 

მას შემდეგ რაც აჭარის ტელევიზიის შემოქმედებითი გუნდი თავს უსაფრთხოდ იგრძნობს 

და შეძლებს გააგრძელოს მუშაობა დაძაბულობის და შიშის გარეშე,  ბუნებრივია, 

შესაძლებელი გახდება უფრო კარგი, პროგრესული, პროფესიული სტანდარტების მქონე 

მედიასაშუალებაზე ზრუნვა, რომლესაც როგორც უკვე თავშიც აღვნიშნე ძალიან ბევრი 

გამოწვევები აქვს. 

მათ შორის შინაარსობრივი თუ მედია პროდუქტის მრავალფეროვნების კუთხით.   

 

პატივისცემით, ირმა ზოიძე 
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