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შესავალი
საქართველოში ყოველწლიურად სულ უფრო მეტი ადამიანისთვის ხდება ინტერნეტი ინფორმაციის 
მიღების მთავარი წყარო.1 ინფორმაცია ინტერნეტით სწრაფად ვრცელდება და მისი მოცვის 
მასშტაბიც წარმოუდგენლად გაიზარდა. საგრძნობლად იმატა ონლაინ სივრცეში დეზინფორმაციის 
გავრცელებამაც. შესაბამისად, მოქალაქეებიც უფრო ხშირად ხდებიან ონლაინ სივრცეში ფართოდ 
გავრცელებული დეზინფორმაციის მსხვერპლი, ისევე როგორც უნებლიე გამავრცელებლები. 

რუსეთის მიერ უკრაინაში ფართომასტაბიანი ომის დაწყებამ ნათლად დაგვანახა ის საფრთხე, რომელიც 
დეზინფორმაციას თან ახლავს. ომის დაწყებას წინ უძღოდა აგრესიული რუსული დეზინფორმაციული 
კამპანიები, ხოლო უშუალოდ ომის პროცესში აგრესორი სახელმწიფოს მიერ დეზინფორმაცია 
გამოყენებულია, როგორც ბრძოლის იარაღი. აღნიშნული, კიდევ უფრო თვალსაჩინოს ხდის თუ რა 
ზიანი შეიძლება მოიტანოს დეზინფორმაციამ.2

საქართველო რუსეთის საინფორმაციო ომის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სამიზნედ რჩება.3 მიმდინარე 
კვლევის მიზანია მიმოვიხილოთ თუ როგორ ვრცელდება ანტიდასავლური და პრორუსული 
დეზინფორმაციული ნარატივები საქართველოში, ვინ არიან მთავარი გამავრცელებლები და ბოლოს, 
არსებული გამოწვევების ფონზე, როგორ უპირისპირდება ამას საქართველოს ხელისუფლება. 
კვლევის ფარგლებში გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია შესაბამისი უწყებებიდან, შევისწავლეთ 
სახელმწიფო დოკუმენტები, შესაბამისი უწყებების სტრატეგია და პრაქტიკა, ასევე ადგილობრივი და 
საერთაშირისო ორგანიზაციების კვლევები და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა. 

1  საზოგადოების განწყობა საქართველოში, ჩატარებულია NDI-ს დაკვეთით CRRC საქართველოს მიერ, 
ჩატარების თარიღი 2021 წლის ივლისი, https://bit.ly/3PHqdli 
2  უკრაინაში ომთან ერთად დეზინფორმაციის ტაქტიკაც ვითარდება, www.politico.eu, 20.03.2022,  
https://www.politico.eu/article/ukraine-russia-disinformation-propaganda/ 
3  საქართველომ უნდა გააძლიეროს მედეგობა საინფორმაციო ომის წინააღმდეგ, ჩატამ ჰაუზი, 14.03.2022, 
https://www.chathamhouse.org/2022/03/georgia-must-bolster-resilience-information-warfare 



მიგნებები
 ● დეზინფორმაციასთან ბრძოლა საქართველოს ხელისუფლების  მხრიდან ეფექტურად არ 

მიმდინარეობს. არ არსებობს ამ პრობლემის მოგვარების პოლიტიკური ნება.

 ● მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურაში შექმნილია სამსახურები, 
რომლებიც დეზინფორმაციისა და კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით მუშაობენ, კვლავაც 
პრობლემად რჩება სახელმწიფოს მხრიდან აღნიშნული გამოწვევის ზუსტი ანალიზი, უწყებათშორისი 
კოორდინაცია და კონკრეტული სახელმწიფო ქმედებების ეფექტიანობა. 

 ● სახელმწიფო უწყებების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის ხელმიუწვდომლობისა და მისი 
ფრაგმენტულობიდან გამომდინარე, რთულია ერთიანი სურათის დანახვა, რა გზებით იბრძვის 
ხელისუფლება დეზინფორმაციის წინააღმდეგ. ხშირ შემთხვევაში მათი ქმედებები ფორმალურია 
ან იმართება მმართველი პარტიის პოლიტიკური დღის წესრიგით.

 ● სახელისუფლებო უწყებები არ არიან ეფექტიანები რუსული დეზინფორმაციის ნარატივების 
წინააღმდეგ ხალხის დროული ინფორმირებისა და მისი მავნე გავლენის შემსუბუქების კუთხით.

 ● ხელისუფლების წარმომადგენლების ანტიდასავლური, მადისკრედიტებელი და დეზინფორმაციული 
განცხადებები დასავლელი პარტნიორების, ელჩების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, 
სტრატეგიული პარტნიორების წინააღმდეგ მოსახლეობაში თესავს სკეპტიციზმს დასავლეთის 
მიმართ, ყოფს საზოგადოებას და აძლიერებს რუსული დეზინფორმაციის გავლენებს ქვეყანაში. 

 ● მმართველი პარტია სოციალურ ქსელებში არაავთენტური ანგარიშების თუ ყალბი გვერდების 
მეშვეობით მიზანმიმართულად ავრცელებს დეზინფორმაციას ოპონენტების, კრიტიკული მედიისა  
თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების წინააღმდეგ.

 ● ქვეყნის სტრატეგიული დოკუმენტების ნაწილი განსაახლებელია ან შესაქმნელია იმგვარად, 
რომ ადეკვატურად პასუხობდეს დეზიფორმაციის მზარდ პრობლემას. მათ შორის, არ არსებობს 
ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლის ეროვნული სტრატეგია, განსაახლებელია ეროვნული 
უსაფრთხოების კონცეფცია.

 ● პარლამენტში დეზინფორმაციასა და პროპაგანდასთან საბრძოლველად შექმნილი სამუშაო 
ჯგუფის მიერ 2020 წელს სახელმწიფო უწყებებისთვის გაცემული რეკომენდაციების დიდი ნაწილი 
არ შესრულებულა.

 ● ხელისუფლება, როგორც წესი, არ თანამშრომლობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და 
მედიასთან, რომლებიც დეზინფორმაციასთან ბრძოლის კუთხით მისი მთავარი მოკავშირეები უნდა 
იყვნენ.

 ● მედიაწიგნიერების მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები არასაკმარისია.
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დეზინფორმაცია
ციფრულ ეპოქაში სოციალური მედიის პლატფორმები თანდათან ტრადიციულ მედიას ანაცვლებენ და 
შედეგად იზრდება საზოგადოების მოწყვლადობა  ციფრული დეზინფორმაციის მიმართ.

დეზინფორმაციის თეორიული ანალიზი არ წარმოადგენს ამ კვლევის საგანს, შესაბამისად მასზე არ 
შევჩერდებით. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ დეზინფორმაცია არის მიზანმიმართულად შეცდომაში 
შემყვანი ინფორმაცია, რომელიც შესაძლოა არ იყოს სრულად ტყუილი ან ფაბრიკაცია. ინფორმაცია 
შესაძლოა უმეტესად სწორი ფაქტებისგან შედგებოდეს, თუმცა ამოგლეჯილი იყოს კონტექსტიდან, 
ან სიცრუესთან ისე იყოს შერწყმული, რომ მხარი დაუჭიროს წინასწარგანზრახულ მესიჯს. უნდა 
აღვნიშნოთ, რომ დეზინფორმაცია ყოველთვის არის უფრო დიდი გეგმის ან დღის წესრიგის ნაწილი.4 

ანტიდასავლური და რუსული პროპაგანდა - საფრთხე საქართველოსთვის
საქართველო იყო პირველი ქვეყანა 2008 წლის ომის დროს, როცა რუსეთმა სამხედრო შეტევასთან 
ერთად  ომის იარაღად კიბერშეტევაც გამოიყენა. ამავე დროს, აქტიურად იყენებდა დეზინფორმაციულ 
კამპანიებს, რომ საქართველოში ომი გაემართლებინა.5 ქვეყანა დღემდე არის რუსეთის 
დეზინფორმაციის და ჰიბრიდული ომის სამიზნე.6 თავად ჰიბრიდული ომი კი არის პროპაგანდა, 
სიცრუეში შეყვანა, საბოტაჟი და სხვა არასაომარი მოქმედებები, რომელიც მოწინააღმდეგის 
დესტაბილიზაციის მიზნით გამოიყენება.7 

დეზინფორმაციული კამპანიების მიზანია, შეამციროს სახელმწიფო ინსტიტუტების ნდობა, გააძლიეროს 
სოციალური განხეთქილება, უკმაყოფილება და შიში,8 საზიანო გავლენა მოახდინოს არჩევნებზე, ხელი 
შეუწყოს ავტორიტარულ და პოპულისტურ დღის წესრიგს, გამოიწვიოს პოლარიზაცია, დააკნინოს 
უფლებადამცველები ან ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესი და ა.შ. დეზინფორმაცია იწვევს 
დაბნეულობას და აქვს „მსუსხავი ეფექტი“ გამოხატვის თავისუფლების კუთხით. ადამიანები აღარ 
მონაწილეობენ საჯარო განხილვებში და არ გამოთქვამენ საკუთარ აზრს იმის შიშით, რომ გახდებიან 
ონლაინ თავდასხმების მსხვერპლი ან დეზინფორმაციული კამპანიების სამიზნე.9 

ანტიდასავლური პროპაგანდა ძირითადად გაჯერებულია რუსული პროპაგანდის ნარატივებით. 
საქართველოში რუსული დეზინფორმაცია, ძირითადად, ქართულ ენაზე ვრცელდება და მისი 
გამავრცელებელი არიან პოლიტიკური პარტიები და პოლიტიკოსები, საზოგადოებრივი ორგანიზა-
ციები, მედიები, ულტრამემარჯვენე ჯგუფები, სასულიერო პირები.10 ასევე, სოციალური ქსელებში 
არსებული ყალბი გვერდები და ანგარიშები.11

ანტიდასავლური ნარატივები საქართველოში მიმართულია ევროატლანტიკური კურსის და ქვეყნის 
სტრატეგიული პარტნიორი სახელმწიფოებისა თუ ორგანიზაციების წინააღმდეგ, კერძოდ აშშ-
ის, ნატოსა და ევროკავშირის.12 აპელირებს  იდენტობის (ეთნიკური, სექსუალური, რელიგიური 

4  დეზინფორმაციის განსხვავება პროპაგანდის, მისინფორმაციისა და ყალბი ამბისგან, დემოკრატიის 
მხარდაჭერის ეროვნული  ფონდი, 17.10.2017, https://bit.ly/3hLB5Cf 
5  პუტინის ასიმეტრიული თავდასხმა დემოკრატიაზე რუსეთსა და ევროპაში, ამერიკის შეერთებული შტატების 
სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი, 10.01.2018, https://bit.ly/3Y7A8E3 
6  რუსული დეზინფორმაციის ტენდენციები საქართველოში უკრაინის ომის პარალელურად, ინფორმაციის 
თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, 4.04.2022, http://bit.ly/3CV2kSl 
7  ნატოს პასუხი ჰიბრიდულ საფრთხეს, www.nato.int, 21.06.2022, http://bit.ly/3GPXIOm 
8  როგორ მოქმედებს დეზინფორმაცია პოლიტიკასა და საზოგადოებაზე, დემოკრატიის მხარდაჭერის 
ეროვნული  ფონდი, 29.05.2018, http://bit.ly/3kcjh40 
9  დეზინფორმაცია და გამოხატვის თავისუფლება, ასოციაცია პროგრესული კომუნიკაციისთვის (APC), ივნისი 
2021, https://bit.ly/3G8WEGi 
10  ანტიდასავლური პროპაგანდა 2020, მედიის განვითარების ფონდი, 2021 წელი, 
http://mdfgeorgia.ge/uploads//antidasavlurigeo2020.pdf 
11  რუსული საინფორმაციო ოპერაცია სამხრეთ კავკასიაში: სოციალური ქსელებში მოქმედი ანგარიშები და 
მათი გზავნილები, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, 16.01.2023, 
http://bit.ly/3wnOG6o 
12  რუსული და ჩინური გავლენები საქართველოში, უსაფრთხოების პოლიტიკის ევროპულ ფასეულობათა 
ცენტრი,  2021 წელი, https://bit.ly/3D6OCMd  
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იდენტობა) და ღირებულებების დაკარგვის საფრთხეზე, ავრცელებს ნარატივს, რომ თუ საქართველო 
ევროატლანტიკურ კურსს აირჩევს, დაკარგავს ტერიტორიებს. პროპაგანდის მიზანია დათესოს შიში 
და უიმედობა  და რუსეთი წარმოაჩინოს, როგორც დასავლეთის ალტერნატივა.13

დეზინფორმაცია აქტიურად გამოიყენება არჩევნების დროს, რაც საფრთხეს უქმნის ქვეყნის დემოკრა-
ტიულ განვითარებას. არჩევნები კონკურენტული პროცესია, სადაც მოქალაქეები ინფორმირებულ 
არჩევანს აკეთებენ, დეზინფორმაცია კი სიმართლესა და სიცრუეს შორის შლის ზღვარს და შეიძლება, 
შეცდომაში შეიყვანოს ამომრჩეველი. დამატებით ჭორებმა, გადაუმოწმებელმა ინფორმაციამ, 
კიბერბულინგმა შეიძლება გაამწვავოს პოლიტიკური გარემო, გამოიწვიოს დესტაბილიზაცია და ა.შ.14 
შედეგად, უცხო ქვეყნის ნარატივების გავრცელებამ, ზღვარის წაშლამ ტყუილსა და მართალს შორის, 
დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართ ნდობის შემცირებამ, არჩევნებში ჩარევამ, რადიკალური 
იდეების წახალისებამ შეიძლება გამოიწვიოს ძალადობა ქვეყნის შიგნით და უფრო მეტიც, საფრთხე 
შეუქმნას ქვეყნის სუვერენიტეტს. 

ეროვნული საკანონმდებლო ბაზა 
სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების კუთხით საქართველოში  ლიბერალური კანონდებლობაა. 
აზრისა და გამოხატვის თავისუფლება დაცულია საქართველოს კონსტიტუციით. მეჩვიდმეტე მუხლის 
მიხედვით,  ყველას აქვს უფლება მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია, აკრძალულია ცენზურა. 
კონსტიტუციაშივე წერია, რომ ყველას აქვს ინტერნეტზე წვდომისა და ინტერნეტით თავისუფლად 
სარგებლობის უფლება.15

საქართველოში ცილისწამება დეკრიმინალიზებულია. „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების 
შესახებ“ კანონით, პირს უფლება აქვს სარჩელით მიმართოს სასამართლოს ცილისწამების თაობაზე 
და პატივის, ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის შელახვის გამო სამოქალაქო წესით იდავოს. 
ცილისწამების საქმეებზე მტკიცების ტვირთის მაღალი სტანდარტია დადგენილი და  ის მოსარჩელეს 
ეკისრება. კანონმდებლობით, ყოველგვარი ეჭვი, რომელიც ვერ დადასტურდება, უნდა გადაწყდეს 
სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების სასარგებლოდ.16 

სახელმწიფოს მიდგომა დეზინფორმაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად
საქართველოში არაერთი უწყება მუშაობს დეზინფორმაციის და ჰიბრიდული საფრთხეების წინააღმდეგ. 
ამ თავში მიმოვიხილავთ იმ ძირითად უწყებებს, რომლებიც პროპაგანდასთან ბრძოლის კუთხით 
მნიშვნელოვან როლს უნდა თამაშობდნენ ქვეყანაში.

რუსეთიდან მომდინარე დეზინფორმაცია და ჰიბრიდული ომი, როგორც ქვეყნის მთავარი საფრთხე 
აღიარებულია მთელი რიგი დოკუმენტებით.  მაგალითად, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 
ხედვა 2030,17 თავდაცვის სამინისტროს საკომუნიკაციო სტრატეგია (2021-2024),18 თავდაცვის 
სტრატეგიული მიმოხილვა (2021-2025),19 საქართველოს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია 2019-
202220  და ა.შ. მიუხედავად ამისა, ხელისუფლების მხრიდან რუსულ დეზინფორმაციასთან ბრძოლის 

13  ანტიდასავლური პროპაგანდა 2020, მედიის განვითარების ფონდი, 2021 წელი, 
http://mdfgeorgia.ge/uploads//antidasavlurigeo2020.pdf,  
14  დეზინფორმაცია და საარჩევნო გარემო: გაიდლაინი NDI-ის საარჩევნო პროგრამებისთვის, 13.05.2019, 
http://bit.ly/3Hpy58D  
15  საქართველოს კონსტიტუცია, ბოლო ნახვა 22.12.2022, 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=36 
16  საქართველოს კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, ბოლო ნახვა 22.12.2022, 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33208?publication=7 
17  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხედვა 2030, თავდაცვის სამინისტრო, https://bit.ly/3XvRESn 
18  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საკომუნიკაციო სტრატეგია (2021-2024), საქართველოს 
თავდაცვის სამინისტრო, https://bit.ly/3GIKtPp 
19  თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული მიმოხილვა 2021-2025, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, 
https://mod.gov.ge/uploads/upload_new/tavdacvis_strategiuli_mimoxilva.pdf 
20  საქართველოს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია 2019-2022, საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტრო, https://bit.ly/3XgItF6 



9

ერთიანი მიდგომისა და ხედვის არქონა, არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობის ნაკლებობა, 
მოსახლეობასთან არასაკმარისი კომუნიკაცია და  მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ მათი 
დროული ინფორმირებულობის ნაკლებობა ძირითად პრობლემად რჩება. 

ქვეყანაში არ არსებობს საჯაროდ ხელმისაწვდომი დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს 
დეზინფორმაციასთან ბრძოლის ერთიან და დროში გაწერილ მიზნებს, პასუხისმგებელ უწყებებს და 
აქტივობების ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმებს.

სახელმწიფო უწყებების საქმიანობის პრაქტიკა/შეფასება 
მთავრობის ადმინისტრაცია ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების კომუნიკაციის 
შესახებ საქართველოს  2017-2020 წლების სტრატეგიის მიხედვით,21 ეროვნულ და საერთაშორისო 
დონეზე სტრატეგიული კომუნიკაციის ზოგად კოორდინაციას ახორციელებს. სატელეფონო საუბარში 
საგარეო საქმეთა სამინისტროში „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ განუცხადეს, რომ 
სტრატეგია მას შემდეგ განახლდა, მაგრამ განახლებული ვარიანტი არ მოგვაწოდეს. მოგვიანებით 
სტრატეგია საჯარო ინფორმაციის სახით საგარეო საქმეთა სამინისტროდან და მთავრობის 
ადმინისტრაციიდან გამოვითხოვეთ, მაგრამ არც საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნას უპასუხეს. 

მთავრობის ადმინისტრაციაში არის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი შექმნილი, 
თუმცა დღემდე ბუნდოვანი რჩება მისი როლი დეზინფორმაციასთან ბრძოლის კუთხით. ვებგვერდზე 
განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით, სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის ზოგადი 
მოვალეობებია გაწერილი.22 

სტრატეგიული კომუნიკაციების ერთეულები 2018 წელს ყველა სამინისტროში მთავრობის 
გადაწყვეტილებით შეიქმნა.23 მიზნად, მათ შორის, ანტიდასავლური პროპაგანდის შემცირებას, 
ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების გაზრდას 
ისახავდა, თუმცა ინფორმაციის სიმწირიდან გამომდინარე, რთული სათქმელია, რას აკეთებენ 
სტრატკომები. მაგალითად, თავდაცვის სამინისტროს სტრატკომის „ფეისბუქ“ გვერდზე24 ძირითადად 
იმ განცხადებებს პასუხობენ, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს ან მის წარმომადგენლებს ეხებათ და 
დეზინფორმაციად მიიჩნევენ. ზოგიერთი შეფასებით, სტრატკომები პროპაგანდის გამოაშკარავების 
ნაცვლად, კრიტიკულ მედიას ებრძვიან.25

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო - ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე უმაღლესი დონის 
გადაწყვეტილებების მისაღებად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის უშუალო დაქვემდებარებაში 
არსებული სათათბირო ორგანოა, რომელიც 2019 წელს შეიქმნა. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველოსთვის“ გამოგზავნილ წერილში26 საბჭო აღნიშნავს, რომ ახორციელებს ჰიბრიდული 
საფრთხეების მონიტორინგს, ანალიზს და აფასებს რისკებს, კოორდინირებას უწევს ეროვნული 
უსაფრთხოების კონცეფციისა და საფრთხეების შეფასების დოკუმენტების განახლებას და ა.შ. 

რაც შეეხება დოკუმენტების განახლებას, უნდა აღინიშნოს, რომ ეროვნული უსაფრთხოების 
კონცეფცია 2011 წლიდან არ განახლებულა. ოფიციალურად, საბჭოს დოკუმენტი პარლამენტისთვის 
2022 წლის თებერვალში უნდა გადაეგზავნა, თუმცა ამ პერიოდში რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა და 
რეგიონში უსაფრთხოების კუთხით სიტუაცია რადიკალურად შეცვალა.27 კონცეფცია ამ დრომდე არ 

21  საქართველოს მთავრობის განკარგულება #765, 13.04.2017, http://bit.ly/3Y8RqRd 
22  მთავრობის ადმინისტრაციის ვებგვერდი, https://bit.ly/3X0wnjm, ბოლო ნახვა 8.01.2023
23  მთავრობის გადაწყვეტილებით, ყველა სამინისტროში სტრატეგიული კომუნიკაციების სტრუქტურული 
ერთეულები შეიქმნება, მთავრობის ადმინისტრაცია, 2.11.2018, 
https://www.old.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=491&info_id=68608 
24  თავდაცვის სამინისტროს სტრატკომის „ფეისბუქის“ გვერდი, https://bit.ly/3j49LQs 
25  როცა მთავრობა კრემლის პროპაგანდის გამოაშკარავების ნაცვლად კრიტიკულ მედიას ებრძვის, 
www.netgazeti.ge, 28.07.2020, https://netgazeti.ge/news/470449/ 
26  ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მიერ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოსთვის“ 
გამოგზავნილი წერილი, 29.08.2022, https://bit.ly/3XaR2S8 
27  რუსეთის სამხედრო აგრესია უკრაინაში და საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების სისტემა, 
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი, 2022 წელი, 
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დამტკიცებულა. არ განახლებულა საქართველოს საფრთხეების შეფასების დოკუმენტიც, რომელიც 
ბოლოს 2015 წელს იქნა მიღებული და 2015-2018 წლებს მოიცავს. საბჭოს ინფორმაციით, ამჟამად 
ამ დოკუმენტზე მუშაობის პროცესიც მიმდინარეობს.28 

ეროვნული უსაფრხოების საბჭოს ინფორმაციით, ასევე არ არის დასრულებული ჰიბრიდულ 
საფრთხეებთან ბრძოლის ეროვნულ სტრატეგიაზე მუშაობა.

რეგიონში არსებული რთული გეოპოლიტიკური მდგომარეობის, ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციისა 
და რუსეთის მხრიდან მიმდინარე ჰიბრიდული ომის კვალობაზე, უკიდურესაც მნიშვნელოვანია ქვეყანას 
ჰქონდეს სახელმძღვანელო დოკუმენტები, რომლებიც უპასუხებს დეზინფორმაციისა და ჰიბრიდული 
ომის მზარდ საფრთხეებსა და გამოწვევებს.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური (სუსი) - 2015 წელს შეიქმნა და ერთ-ერთი ფუნქცია ქვეყნის 
საგარეო საფრთხეებისგან დაცვაა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში რუსული დეზინფორმაცია 
და ჰიბრიდული ომი 2008 წლიდან აქტუალურია, რუსეთს დეზინფორმაციის კონტექსტში პირველად 
სუსის 2019 წლის ანგარიშში ვხვდებით.29 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ბოლო 2021 წლის 
ანგარიშში,30 რუსეთის ე.წ. საინფორმაციო ომი ნახსენებია მხოლოდ ოკუპირებული ტერიტორიებზე 
არსებული პრობლემების კონტექტში. კვლევაში აღწერილია ცალკეული ქვეყნების მხრიდან 
მომდინარე დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის საფრთხეები, რბილი ძალის პოლიტიკა და ფარული 
ოპერაციები, თუმცა რომელი ქვეყნიდან მოდის ეს საფრთხეები არ არის დაკონკრეტებული. ანგარიშში 
ასევე ვკითხულობთ, რომ სამსახური ამონიტორინგებდა ე.წ. საინფორმაციო ომში ჩართულ პირებსა და 
ორგანიზაციებს, ხდებოდა მათი დაფინანსების წყაროების გამოვლენა, აკონტროლებდა სუბიექტებს, 
რომლებიც მსგავს დეზინფორმაციულ და პროპაგანდისტულ აქტივობებს უწყობდნენ ხელს. თუმცა, 
არც გამოძიების შედეგები და არც ამ დეზინფორმაციულ კამპანიებში ჩართული ადამიანების შესახებ 
დამატებითი ინფორმაცია არ გასაჯაროებულა.

კომუნიკაციების კომისია - 2018 წლიდან კანონში შესული ცვლილებებით კომუნიკაციების კომისიას 
მედიაწიგნიერების განვითარების ფუნქცია დაეკისრა, რის შემდეგაც ჩამოყალიბდა მედიაწიგნიერების 
განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტი, რომელმაც შექმნა მედიაწიგნიერების სტრატეგია და 
სამოქმედო გეგმა (2018-2021 წლის). 

კანონის თანახმად, მედიაწიგნიერება არის: „მრავალფეროვანი მედიასაშუალებებისა და 
ტექნოლოგიების, აგრეთვე ინტერნეტის ეფექტიანი და უსაფრთხო გამოყენების, მათი მეშვეობით 
ინფორმაციის შექმნის, მიღების, დამუშავებისა და გადაცემის, მის მიღებასა და გადაცემაში 
ინტერაქტიული მონაწილეობის და ინფორმაციის აღქმის, გაგებისა და კრიტიკული შეფასების, აგრეთვე 
მედიაპროდუქციის… შინაარსის და მრავალფეროვანი მედიაპლატფორმებისა და ტექნოლოგიების 
შექმნის, მათი ბუნების, გამოყენებისა და რეგულირების შესახებ სპეციალური ცოდნისა და უნარ-
ჩვევების ერთობლიობა“.31

თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში, კომუნიკაციების კომისიის ინფორმაციით, 2018 წლიდან 
დღემდე გადამზადდა 1200 მასწავლებელი და 6000-ზე მეტი მოსწავლე, ხოლო 1000 სტუდენტი 
დაეუფლა მედიაწიგნიერების საფუძვლებს.32

https://bit.ly/3CInmU1  
28  ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ვებგვერდი, https://bit.ly/3k8p0bb, ბოლო ნახვა 11.01.2022
29  საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში, 2019 წელი, https://bit.ly/3H04Itx 
30  საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში, 2021 წელი, https://bit.ly/3X5buDP 
31   საქართველოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ, https://bit.ly/3HoOCd1 , ბოლო ნახვა 9.01.2022
32  კომუნიკაციების კომისიის მიერ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოსთვის“ გამოგზავნილი 
წერილი, 25.08.2022, http://bit.ly/3WxtdTj 
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მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშესაწყობად კომისიამ შექმნა ააიპ მედიააკადემია,33 რომელიც 
სამი ძირითადი მიმართულებით ფუნქციონირებს: მედიასკოლა, მედიაკრიტიკის პლატფორმა და 
მედიალაბი. მედიასკოლა მიზნად ისახავს ჟურნალისტების პროფესიული სტანდარტების ამაღლებას 
და მათ სთავაზობს სხვადასხვა კურსს ამ მიმართულებით. მედიაკრიტიკის პლატფორმა34 არაერთხელ 
გახდა საზოგადოების მხრიდან კრიტიკის საგანი მედიასაშულებების მიმართ მისი მიკერძოებული 
დამოკიდებულების გამო.35 ხოლო მედიალაბის მიზანია ციფრულ მედიაში ხელი შეუწყოს საინტერესო 
პროექტების მხარდაჭერას.

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - მსოფლიოში დეზინფორმაციასთან ბრძოლის 
და მედიაწიგნიერების სწავლების კუთხით განათლებას წამყვანი ადგილი უჭირავს, რადგან 
მედიაწიგნიერების მთავარი ამოცანა ადამიანების იმ უნარებით აღჭურვაა, რომელიც ეხმარება 
მოიძიოს, გააანალიზოს და შექმნას ინფორმაცია სხვადასხვა მედიასა და კონტექტში.36

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებულ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში 
მედიაწიგნიერება გამჭოლ კომპეტენციადაა მიჩნეული. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, 
გამჭოლი კომპეტენციის მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს „ზოგადი განათლების სამივე 
საფეხურზე ყველა საგნობრივ ჯგუფში“. ასევე, 2022 წლიდან მეორე-მეოთხე კლასებში სავალდებულო 
გახდა საგანი „კომპიუტერული ტექნოლოგიები“ და მედიაწიგნიერებას გარკვეულწილად ფარავს 
საგანი მოქალაქეობაც.37 თუმცა, ჩვენი შეფასებით, ამ მიმართულებით განათლების სამინისტროს 
ძალისხმევა არასაკმარისია. საქართველო ევროპის მედიაწიგნიერების ინდექსში ბოლო ადგილზეა.38 
ამას ემატება განათლების დაბალი ხარისხიც.39 შესაბამისად, საქართველოს მოსახლეობა 
დეზინფორმაციის კუთხით მოწყვლადია.40

საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 2005 წელს დაფუძნდა და 2017 წლიდან 
საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაშია. ცენტრს ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის 
მიმართულებით მიმდინარე პროცესების, ახალი შესაძლებლობების შესახებ მოსახლეობის 
ინფორმირებულობა და  მათი ცნობიერების ამაღლება ევალება. ცენტრი სხვადასხვა სამიზნე 
აუდიტორიისთვის - პედაგოგების, ახალგაზრდების, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების, 
საჯარო მოხელეებისა და მედიის წარმომადგენლებისთვის ახორციელებს საგანმანათლებლო 
ღონისძიებებსა და სემინარებს თბილისსა და რეგიონებში.41

პარლამენტის თემატური მოკვლევის ჯგუფის მიერ გაცემული  რეკომენდაციები და 
რეკომენდაციების შესრულების ანალიზი

2019 წლის დასაწყისში დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის შესასწავლად პარლამენტის საგარეო 
საქმეთა კომიტეტმა თემატური მოკვლევის ჯგუფი შექმნა. მასში გაწევრიანდნენ, როგორც დეპუტატები 
ყველა საპარლამენტო პარტიიდან („პატრიოტთა ალიანსის“ გარდა), ასევე მონაწილეობას იღებდნენ 
დეზინფორმაციის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და სფეროს 

33  მედიააკადემიის მიერ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოსთვის“ გამოგზავნილი წერილი, 
19.09.2022, https://bit.ly/3iWCWEZ 
34  https://mediacritic.ge/ 
35  მედიაკრიტიკის პლატფორმის მიმოხილვა, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, 
28.12.2020, https://idfi.ge/public/upload/Article/mediacritic_platform_review-final.pdf 
36  მედია და ინფორმაციული წიგნიერება, იუნესკო, http://bit.ly/3XPpxNF 
37  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველოსთვის“ გამოგზავნილი წერილი, 25.08.2022, https://bit.ly/3J72aLq 
38  მედიაწიგნიერების ინდექსი, ევროპული პოლიტიკის ინიციტივა და სოფიის ღია საზოგადოების ინსტიტუტი, 
2022 წლის ოქტომბერი, https://bit.ly/3XVsf47 
39  PISA-ს განათლების კვლევაში საქართველოს შედეგები გაუარესებულია, www.netgazeti.ge, 3.12.2019, 
https://netgazeti.ge/news/411207/ 
40  მედიაწიგნიერებისა და დეზინფორმაციის აღქმების კვლევა, მედიის განვითარების ფონდი, 2022 წელი, 
https://mdfgeorgia.ge/uploads//MedialiteracyReport-GEO.pdf 
41  საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, 2021 წლის ანგარიში, https://bit.ly/3Zx4hxI 
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სპეციალისტები. ჯგუფის მიერ შემუშავებული  დოკუმენტი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს და 
სთავაზობს სახელმწიფოს გზებს არსებული პრობლემების აღმოსაფხვრელად.42

დოკუმენტი რეკომენდაციას იძლევა, რა უნდა გააკეთონ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებმა 
დეზინფორმაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად და განსაზღვრავს შესრულებაზე პასუხისმგებელ 
პირებს. 8 უწყებას მივწერეთ, რა ნაბიჯები გადადგეს რეკომენდაციების ფარგლებში, რომელიც 
პარლამენტმა მათი მიმართულებით გასცა და ვკითხეთ, რა გააკეთეს მათი შესრულების კუთხით. 
მთავრობის ადმინისტრაციამ, თავდაცვის სამინისტრომ, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და ფინანსთა 
სამინისტრომ კითხვებზე  არ გვიპასუხეს. პასუხები მხოლოდ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, 
საქართველოს პარლამენტმა, განათლების სამინისტრომ და ეროვნული უსაფრთხოების საბჭომ 
გაგვცა. 

საქართველოს პარლამენტმა არ უპასუხა ჩვენს კითხვას განახორციელა თუ არა თემატური მოკვლევის 
ჯგუფის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების რევიზია. დეზინფორმაცისთან ბრძოლის კუთხით 
განხორციელებული ღონისძიებებზე კი გვაცნობა, რომ 2021 წელს გაიმართა სამუშაო შეხვედრები, რის 
შემდეგაც საქართველოს თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტმა დეზინფორმაციის მიმართულებით 
მომუშავე უწყებებს გაუგზავნეს კითხვარები, მიღებული  პასუხების დამუშავების შემდეგ კი იგეგმება 
შეხვედრები  ამ უწყებების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან.43 პარლამენტის 
მიმართ გაცემულ რეკომენდაციები ასევე მოიცავდა  პარლამენტის როლის ზრდას, საჭიროების 
შემთხვევაში საგამოძიებო კომისიის შექმნას ამ თემაზე, სოციალურ ქსელებთან კომუნიკაციას, 
ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად რუსეთთან აფილირებული კერძო, არასამთავრობო, მედია და 
პოლიტიკური ორგანიზაციების დაფინანსების გზების გამჭვირვალობის მიმართულებით მუშაობას, 
რაც არ გაკეთებულა.

ცალკე უნდა გამოიყოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო), რომელსაც რეკომენდაციების 
მიხედვით 2020 წლის არჩევნების დაცვა ევალებოდა გარე ჩარევისგან და ადგილობრივი 
მანიპულაციებისგან. ცესკომ 2019 წლის დეკემბერში სტრატეგიული გეგმა44 დაამტკიცა, რომლის ერთ-
ერთ სტრატეგიულ ამოცანად განსაზღვრულია დეზინფორმაციასა და ყალბ სიახლეებზე რეაგირების 
ღონისძიებების შემუშავება და განხორციელება. ცესკოსგან მოწერილ წერილში ვკითხულობთ,45 რომ 
2022 წელს უწყებაში შეიქმნა საინფორმაციო-ანალიტიკური განყოფილება, რომელიც აგროვებს 
საარჩევნო ადმინისტრაციის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას და ახდენს მის კლასიფიცირებას 
და ანალიზს შემდეგი პარამეტრების მიხედვით: დეზინფორმაცია, დისკრედიტაცია, დისკრიმინაცია, 
სიძულვილის ენა. ცესკოს წერილში ჩანს, რომ დეზინფორმაციის კუთხით ძირითადად აკვირდებიან იმ 
კონტენტს, რომელიც უწყებას ეხება და არ არის საუბარი რუსულ დეზინფორმაციასა ან ანტიდასავლურ 
ნარატივებზე. აქვე უნდა გავიხსენოთ, 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების წინა პერიოდში 
მომხდარი შემთხვევა, როცა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მედიასაშუალებების ნაწილი, 
მათ შორის, მაღალი ეთიკური სტანდარტებით გამოირჩეული  netgazeti.ge,  „პუბლიკა“ და on.ge,  
დეზინფორმაციის გავრცელებასა და დისკრედიტაციაში დაადანაშაულა. მოგვიანებით ცესკომ 
ანგარიში შეცვალა, თუმცა საფუძვლიანი კითხვის ნიშნები გაჩნდა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ 
განმარტავს ცესკო ამ ტერმინებს.46

საერთო ჯამში, უწყებებიდან მიღებული პასუხების ანალიზით ჩანს, რომ სახელმწიფო უწყებებს არ 
მიუღიათ მხედველობაში პარლამენტის დოკუმენტი და არ შეუქმნიათ სისტემური მიდგომა მის 
შესასრულებლად. ძირითადი რეკომენდაციებიდან შეუსრულებელი დარჩა ერთ-ერთი მთავარი 

42  საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკის გაძლიერება ქვეყანაში ანტიდასავლური დეზინფორმაციის და 
პროპაგანდის მიმართ, 2019 წელი, https://parliament.leavingstone.club/storage/files/shares/tematuri-
mokvleva/sagareo/dezinformacia/angarishi-27.01-2020-geo.pdf 
43  საქართველოს პარლამენტიდან „საერთაშორის გამჭვირვალობა-საქართველოსთვის“ გამოგზავნილი 
წერილი, 7.12.2022, https://drive.google.com/file/d/1ncPKhJLCcrgtBMqeCYVsuQhMZhAMKpgM/view 
44  ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის სტრატეგიული გეგმა 2020-2023, ცენტრალური საარჩევნო 
კომისია, https://cesko.ge/static/res/docs/20200224163118StrategicPlan-Geo.pdf 
45  ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოსთვის“ 
გამოგზავნილი წერილი, 18.08.2022, https://bit.ly/3CIzkND 
46  on.ge-ის, ნეტგაზეთისა და პუბლიკის ერთობლივი განცხადება, www.on.ge, 23.09.2022 
https://go.on.ge/2ggc 
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რეკომენდაცია, რომელიც ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოსა და პრემიერ-მინისტრის აპარატს 
ავალდებულებდა ცენტრალური მაკოორდინებელი ერთეულის შექმნას, რომელიც სამოქალაქო 
საზოგადოებასთან კოორდინირებით უზრუნველყოფს მყისიერ და წინმსწრებ კომუნიკაციას 
დეზინფორმაციის და პროპაგანდის საკითხებზე. როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, არ განახლებულა 
ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია, რომელზეც პასუხისმგებელი ეროვნული უსაფრთხოების 
საბჭოა. რეკომენდაციების მიხედვით, განათლების სამინისტროს უნდა ეზრუნა ყოვლისმომცველ 
მიდგომაზე განათლებაში.

დადებით ფაქტად უნდა აღინიშნოს, რომ 2020 წლის აგვისტოდან, წინასაარჩევნო პერიოდში 
Facebook-მა პოლიტიკური რეკლამა გამჭვირვალე გახადა.47 ამავე პერიოდში სოციალურმა ქსელმა 
საქართველოში ფაქტების გადამოწმების პროგრამა აამოქმედა48 - შესაბამისად, Facebook-ის 
პარტნიორი ქართული ორგანიზაციების სიყალბედ მონიშნულ პოსტები სოციალურ ქსელში ნაკლებად 
ჩანს და ნაკლებად ვრცელდება. ამ შესაძლებლობების ამოქმედების მნიშვნელობაზე საუბარი იყო 
პარლამენტის თემატური მოკვლევის ჯგუფის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებში.

შიდა დეზინფორმაცია და ანტიდასავლური ნარატივები
უკრაინაში ომის ფონზე, რუსეთიდან მომდინარე დეზინფორმაციასთან ერთად, სამწუხაროდ, 
მმართველი პარტია „ქართული ოცნება“ და მასთან დაკავშირებული სუბიექტები აქტიურად არიან 
ჩართული ანტიდასავლური ნარატივების გავრცელებაში, მათი მთავარი სამიზნე ამერიკის შეერთებული 
შტატები, ევროკავშირი და არასამთავრობო სექტორია. 

ჩვენი დაკვირვებით, ხელისუფლება რიგ შემთხვევებში ერიდება დასავლეთის პირდაპირ კრიტიკას, 
ის აკეთებს განცხადებას მინიშნებებით, რასაც შემდეგ პროსახელისუფლებო ტელევიზიები („იმედი“, 
„პოსტვ“), პროსახელისუფლებო ექსპერტები, სოციალურ ქსელში მოქმედი  სახელისუფლებო 
გვერდები და ყალბი ანგარიშები და საზოგადოებრივი მოძრაობა „ხალხის ძალა“ ღიად 
ავრცელებენ. „ხალხის ძალა“ მმართველი პარტია „ქართული ოცნებიდან“ ფორმალურად წასული 
დეპუტატების გაერთიანებაა, რომლებიც საპარლამენტო უმრავლების შემადგენლობაში რჩებიან, 
მმართველ პარტიასთან ერთად უმრავლესობის სხდომებსაც ესწრებიან49 და მათ მიერ გაკეთებული 
განცხადებებიდან ჩანს, რომ შესაძლოა მესიჯების კოორდინირებას ახდენდნენ.  მოძრაობის წევრის, 
დეპუტატ ვიქტორ ჯაფარიძის თანამფლობელობაშია ტელეკომპანია „პოსტვ“50 - ანტიდასავლური 
დეზინფორმაციული ქსელის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი.

„ქართული ოცნების“ მადისკრედიტებელი, დეზინფორმაციული კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი 
სამიზნე ამერიკის შეერთებული შტატებია. ძირითადი ნარატივები მოიცავს შემდეგ გზავნილებს: 
აშშ-ს საქართველოს ომში ჩაბმა სურს და  აშშ-დან წამოსული დაფინანსება საქართველოში 
აგენტურული ქსელის შექმნას ისახავს მიზნად.51 

აშშ-სა და საქართველოში ამერიკის ელჩ კელი დეგნანზე სისტემატური თავდასხმა „ქართულმა ოცნებამ“ 
მას შემდეგ გაამძაფრა, რაც Credit Suisse-ის საქმეზე საუბრისას, მმართველი პარტიის დამფუძნებლის, 
ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატმა განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილს,  პრობლემები შეექმნა, მათ 
შორის ნიუ-იორკიდან ხელოვნების ნიმუშების „დროულ და შეუფერხებელ“ გადაადგილებაში.52 
ამას მოყვა ხელისუფლებისგან ირიბი, ხოლო მისი მართული დეზინფორმაციის გამავრცელებელი 
ქსელისგან ღია ბრალდებები, რომ აშშ-ის მხრიდან შეფერხებები ბიძინა ივანიშვილზე ფინანსური 

47  აგვისტოდან საქართველოში Facebook-ზე პოლიტიკური რეკლამა გამჭვირვალე გახდება, 
www.mediacheker.ge, 16.07.2020, https://bit.ly/3CHhZV4 
48  ვერდიქტის შესწორებისა და გასაჩივრების  გზამკვლევი, fackchecker.ge, https://bit.ly/3Xiol5q 
49  „ქართული ოცნების“ „ფეისბუქის“ გვერდი, 21.12.2022, https://bit.ly/3ZMVyId 
50  დეპუტატი ვიქტორ ჯაფარიძე POSTV-ის 52%-ს ყიდულობს, რადიო თავისუფლება, 4.10.2022, 
https://www.radiotavisupleba.ge/a/32064364.html 
51  ანტიდასავლური კამპანია საქართველოში - ახალი აქტორები, მეთოდები და გზავნილები, სამართლიანი 
არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, დეკემბერი 2022, 
https://drive.google.com/file/d/1Q9jk1tnvFbs-lqeORQgP6aa0IKhaTSK7/view 
52  ადვოკატის თქმით, ივანიშვილს აშშ-ში, გაერთიანებულ სამეფოსა და გერმანიაში შეფერხებები შეექმნა, 
www.civil.ge, 11.05.2022, https://civil.ge/ka/archives/489876 
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წნეხის განხორციელებით, საქართველოს ომში ჩართვის იძულებითაა გამპირობებული.53 აშშ-ის და 
ელჩის კელი დეგნანის მიმართ დეზინფორმაციული და დისკრედიტაციული კამპანიები პერიოდულად 
ძლიერდება ამერიკის მხრიდან საქართველოში სხვადასხვა რეფორმების აუცილებლობის შესახებ 
საუბრის პარალელურად.

ხალხის ძალა: თუ ამ დაფინანსებას (იგულისხმება ამერიკის მიერ საქართველოსთვის წლების 
განმავლობაში გაწეული დაფინანსება) საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნის ინტერესის 
საპირწონედ გვახსენებენ, ცხადია, ვერავითარი 6 მილიარდი ვერ ჩაანაცვლებს იმ ზიანს, რომელიც 
ჩვენმა ქვეყანამ რუსეთთან ომით შეიძლება, მიიღოს… ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში 
ამერიკული დაფინანსების ყველაზე დიდი წილი სწორედ „ენჯეოებზე“, ანუ, არსებითად, ამერიკული 
აგენტურის შენახვაზე მოდის, რაც, ძალიან რბილად რომ ვთქვათ, საქართველოს დახმარებად 
ვერაფრით ჩაითვლება.

ხელისუფლების დეზინფორმაციის კიდევ ერთი ტალღა ევროკავშირს მიემართება. ევროკავშირის 
წინააღმდეგ გავრცელებული ძირითადი ნარატივებია: ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის 
სტატუსს საქართველოს იმიტომ არ აძლევენ, რომ უკრაინის ომში არჩართვის გამო სჯიან და 
ევროკავშირს საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნა სურს.

ევროკავშირის დისკრედიტაციის მცდელობა მას შემდეგ გაძლიერდა, რაც უკრაინისა და 
მოლდოვასგან განსხვავებით, საქართველოს კანდიდატის სტატუსის არ მისცეს და საქართველოს 
სტატუსის მისაღებად დემოკრატიული რეფორმების ჩატარება მოთხოვეს.54 „ქართული ოცნების“ 
წარმომადგენლების ან მათ მიერ მართული დეზინფორმაციული ქსელების თავდასხმის 
ადრესატები იყვნენ  ევროპარლამენტარებიც. როგორც ევროკავშირზე, ისე ევროპარლამენტარებზე 
მადისკრედიტებელი და დეზინფორმაციული ნარატივების გავრცელება დროში ემთხვეოდა ქართული 
პოლიტიკის კრიტიკას, ივანიშვილის დასანქცირების შესახებ ინიციატივებს.55 

53  ფული, ომი და პოლიტიკა - ვის და რატომ ბრალდება ივანიშვილის ტრანზაქციის შეფერხება?, რადიო 
თავისუფლება, 11.05.2022, https://www.radiotavisupleba.ge/a/31845074.html 
54  მოსაზრება საქართველოს მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადის შესახებ, 
www.ec.europa.eu, 17.06.2022, http://bit.ly/3Hh7OZ3 
55  განიხილეთ ივანიშვილისთვის სანქციების დაწესება, www.netgazeti.ge, 9.06.2022, 
https://netgazeti.ge/life/614953/ 
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ირაკლი კობახიძე, მმართველი პარტიის  თავმჯდომარე ევროკავშირის 
წევრობის კანდიდატის სტატუსის ვერ მიღების  შესახებ: სუბიექტური ინტერესი 
როცა არსებობს, რომ გარდა ერთისა, მეორე ფრონტიც გაიხსნას, ეს აბსოლუტურად 
გასაგებია. მოლდოვას ჯარი არა ჰყავს. ბევრი „ფეიკი“ ტრიალებს იმასთან 
დაკავშირებით, რატომ არ სთხოვენ მოლდოვას მეორე ფრონტს. მოლდოვას არ 
ჰყავს ჯარი.

ევროპარლამენტარების მიმართ ხელისუფლების კრიტიკა კიდევ უფრო ღია და რადიკალური იყო. 
თბილისის მერმა კახი კალაძემ განაცხადა, რომ „დეოლიგარქიზაციაზე და დებიძინიზაციაზე“ მოსაუბრე 
ევროპარლამენტარები „საქართველოს მტრები არიან“, მმართველი პარტიის  თავმჯდომარემ, 
ირაკლი კობახიძემ, ევროპის სახალხო პარტიას (EPP), რომელიც ევროპარლამენტში ყველაზე დიდი 
პოლიტიკური ჯგუფია, „კრიმინალური პარტიების ევროპული გაერთიანება“ უწოდა.56 მმართველი 
პარტია ევროპარლამენტარების წინააღმდეგ იყენებდა შეფასებებს: ანტიევროკავშირი,  უცხოელი 
ნაცები და ა.შ.57

ამასთან ერთად,   ხელისუფლებამ კიდევ  უფრო გააძლიერა თავდასხმა არასამთავრობო სექტორზე. 
ხელისუფლება სისტემატურად და ღია მესიჯებით ესხმის თავს სამოქალაქო საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციებს, მათ შორის, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს.“58 ამ კამპანიაში 
ჩართულია დეზინფორმაციის გამავრცელებელი ყველა სახელისუფლებო აქტორი. ბოლო 
პერიოდში არასამთავრობოების წინააღმდეგ გავრცელებული ნარატივებია, რომ არასამთავრობო 
ორგანიზაციები არიან უცხოური აგენტური ქსელის ნაწილი და მათი საქმიანობა მიმართულია 
საქართველოს წინააღმდეგ,59 არიან „მდიდრები“ და მათი ხარჯები გაუმჭვირვალეა, სურთ 
საქართველოს ომში ჩათრევა.60 

56  EPP კრიმინალური პარტიების ევროპული გაერთიანებაა, www.netgazeti.ge, 15.06.2022, 
https://netgazeti.ge/news/615999/ 
57  კობახიძემ ევროპარლამენტარებს, ვიოლა ფონ კრამონს და ანა ფოტიგას „ანტიევროკავშირი” უწოდა, 
რადიო თავისუფლება, 20.05.2022, https://www.radiotavisupleba.ge/a/31858798.html 
58  სისტემატიური თავდასხმა არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, https://bit.ly/40eoKbd  
59  ამერიკული თუ რუსული მოდელი – რას ითხოვს “ხალხის ძალა” და ვინ ითხოვდა NGO-ების 
გაკონტროლებას მანამდე?, მითების დეტექტორი, 24.11.2022, http://bit.ly/3HlWjR0 
60  მდიდარი ენჯეობის კლანი,  ტელეკომპანია „იმედი“,  25.10.2022, https://bit.ly/3CQyw9u 
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ირაკლი კობახიძე, მმართველი პარტიის თავმჯდომარე: საზოგადოებამ 
საბოლოო ჯამში უნდა იცოდეს, ვის სურს, საქართველო ჩაერთოს ომში და 
ვის არ სურს, რადგან ომში ჩართვა არ არის მარტივი საკითხი… რაც დღემდე 
ვიცოდით, „ნაცმოძრაობას“ ეს ცალსახად სურს და ამას არც მალავენ და ვერც 
მალავენ, მათ შორის საკუთარი გარე ექსპერტების მეშვეობით, დაწყებული 
ლომჯარიათი და გიგაურით, დამთავრებული მარგველაშვილითა და 
უსუფაშვილით, ყველა ლაპარაკობს პრაქტიკულად ამაზე.

მამუკა მდინარაძე, საპარლამენტო ფრაქცია „ქართული ოცნების“ 
თავმჯდომარე: საქართველოში არსებობს რამდენიმე არასამთავრობო 
ორგანიზაცია, ყველაზე მდიდარი, რომლებსაც აქვთ გაცილებით დიდი 
დაფინანსება, ვიდრე პარტიების უდიდეს ნაწილს… საბოლოოდ შეგვიძლია 
ჩვენ ფაქტებზე დაყრდნობით დავასკვნათ, რომ ის ფული, რომლითაც 
ფინანსდებიან ეს არასამთავრობო ორგანზიაციები, მიემართება სახელმწიფოს 
წინააღმდეგ, ხელისუფლების წინააღმდეგ, ტექნიკური მთავრობის მოთხოვნის 
კამპანიის დასაგეგმად და ა.შ.

კახი კალაძე, თბილისის მერი: ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები 
ვიცით, „ნაცმოძრაობის“ ნაწილია თავიანთი ქმედებებით, თავიანთი 
ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებებით. ასე რომ, მათი განცხადება პირადად 
ჩემთვის არაფერს ნიშნავს.

აღსანიშნავია, რომ „ფეისბუქმა“ სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიასთან, მათ შორის, „ქართულ 
ოცნებასთან“ დაკავშირებული ათობით გვერდი კოორდინირებული არაავთენტური ქცევის გამო  
რამდენჯერმე წაშალა.61 

სამწუხაროა, რომ ხელისუფლება, რომლისთვისაც დეზინფორმაციასთან ბრძოლა ერთ-ერთი 
მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს,  თავად უწყობს ხელს სტრატეგიული პარტნიორების წინააღმდეგ 
ანტიდასავლური და მადისკრედიტებელი განცხადებების გავრცელებას და უფრო მეტიც, ხშირად 
თვითონ არის ანტიდასავლური ნარატივების პირველწყარო. შედეგად, ქვეყანაში იზრდება 
პოლარიზაცია, სკეპტიციზმი დასავლეთის მიმართ და ძლიერდება რუსული გავლენები. 

უკრაინის  ომი 
მას შემდეგ, რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა და ომი დაიწყო, მსოფლიოს წამყვანმა ქვეყნებმა რუსეთს 
მკაცრი სანქციები დაუწესეს. ფართომასშტაბიანი ომის ფონზე საქართველოს ხელისუფლების 
რამდენიმე წარმომადგენელი  სისტემატიურად აკეთებდა კრიტიკულ განცხადებებს უკრაინის 
ხელისუფლების ცალკეულ წარმომადგენელთა წინააღმდეგ.62 სოციალურ ქსელებშიც გაძლიერდა 
ანტიუკრაინული და პრორუსული ნარატივები.63 

61 „ფეისბუკს“ „ქართული ოცნება“ არასდროს უხსენებია, ფაქტ-მეტრი,  17.07.2020, https://bit.ly/3W590nu 
62  ირაკლი ღარიბაშვილი - უსაფუძვლო ბრალდებების კასკადი დაიწყო მას შემდეგ, რაც ჩვენმა გუნდმა 
განაცხადა და უთხრა უკრაინელ მეგობრებს, რომ არანაირი მეორე ფრონტი, ომი არ იქნება საქართველოში, 
www.1tv.ge, 27.04.2022, http://bit.ly/3kEOSeS 
63  რუსეთის ინფორმაციული ომი - 2 თვე უკრაინაში ინტერვენციიდან, მედიის განვითარების ფონდი, 
27.05.2022, http://bit.ly/3whk9au 
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პროპაგანდის გამავრცელებლების მიმართ დაწესებული სანქციები

რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების ერთი ნაწილი პროპაგანდისტულ მედიას და იმ 
ადამიანებსაც შეეხო, რომლებიც რუსულ პროპაგანდა/დეზინფორმაციას ქმნიან და ავრცელებენ.

2022 წლის 2 მარტს, უკრაინაში ომის დაწყებიდან, ერთი კვირის თავზე ევროკავშირმა სასწრაფოდ 
აკრძალა რამდენიმე ტელევიზიის საქმიანობა ევროკავშირის ტერიტორიაზე, მათ შორის „სპუტნიკისა“ 
და „რაშა თუდეის“. ამ მედიასაშუალებებს პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს რუსეთის  ხელისუფლება 
და  უკრაინაში სამხედრო აგრესიის მხარდაჭერ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად მიიჩნევა.64

რუსული პროპაგანდისტული მედიის  აკრძალვასთან დაკავშირებით  ევროკომისიის პრეზიდენტმა 
ურსულა ფორ დენ ლეინმა განაცხადა: „ჩვენ ვართ მომსწრე მასიური პროპაგანდისა და 
დეზინფორმაციისა ამ აღმაშფოთებელი თავდასხმის დროს თავისუფალ და დამოუკიდებელ ქვეყანაზე. 
არ მივცემთ უფლებას პუტინის აპოლოგოტებს აფრქვიონ თავიანთი ტოქსიკური ტყუილები, რომელიც 
ამართლებს პუტინის ომს და თესავს განხეთქილებას ჩვენს კავშირში”.65

ევროკავშირმა, ასევე სანქციები დაუწესა ათობით ინდივიდს, მათ შორის რუსულ პროგაპაგანდის 
გამავრცელებლებს იმ მოტივით, რომ მათი ქმედებები აკნინებს ან ძირს უთხრის უკრაინის ტერიტორიულ 
მთლიანობას, სუვერინეტეტსა და დამოუკიდებლობას. სანქცირებულთა შორის აღმოჩნდნენ „რაშა 
თუდეის“ მთავარი რედაქტორი, მარგარიტა სიმონიანი, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 
ინფორმაციისა და პრესის დეპარტამენტის დირექტორი, მარია ზახაროვა და ა.შ.66 ინდივიდუალური 
სანქციები მოიცავს ევროკავშირში მოგზაურობის აკრძალვასა და ევროკავშირის ტერიტორიაზე 
არსებული ანგარიშებისა და ქონების გაყინვას.67

რუსულ პროპაგანდისტულ მედიას და მასში ჩართულ პირებს სხვადასხვა სახის შეზღუდვები დაუწესა 
დიდმა ბრიტანეთმა,68 კანადამ,69 აშშ-მ აკრძალა რუსულ პროპაგანდისტულ არხებზე რეკლამის 
განთავსება ან მათთვის რაიმე სახის აღჭურვილობის მიყიდვა70 და ა.შ.

საქართველო და რუსული დეზინფორმაციის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები

უკრაინაში მიმდინარე ომის პარალელურად, რუსული დეზინფორმაციის ნარატივები საქართველოშიც 
აქტიურად ვრცელდებოდა.71 საქართველოში დღემდე თავისუფლად ხელმისაწვდომია კრემლის 
პროპაგანდისტული მედიები. ასევე, მაუწყებლობს პრორუსული ტელევიზიები „ალტინფო“ და 
„ობიექტივი“. 2022 წლის მარტში, მედიის ადვოკატირების კოალიციამ მიმართა პარლამენტს, 
კომუნიკაციების კომისიას და ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორებს მიეღოთ 
ეფექტიანი ზომები საქართველოში რუსეთის სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადი და კრემლის 
სხვა პროპაგანდისტული მედიების შესაჩერებლად,72 რაზეც ხელისუფლებას რეაგირება არ მოუხდენია. 

64  ევროკავშირი სანქციებს აწესებს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ RT/Russia Today-სა და Sputnik-ის 
მაუწყებლობას ევროკავშირში, www.consilium.europa.eu,2.03.2022, https://bit.ly/3ka1quy 
65 უკრაინა: სანქციები კრემლის მიერ მხარდაჭერილ საშუალებებზე Russia Today-სა და Sputnik-ზე, www.
ec.europa.eu, 2.03.2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1490 
66  ევროპული საბჭო  No 269/2014, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02014R0269-20221020   
67  ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაკისრებული სანქციების განმარტება, www.consilium.
europa.eu, https://bit.ly/3kdrPrD 
68  ბრიტანეთი ასანქცირებს რუსულ მედიას, მიზანში იღებს დეზინფორმაციას, www.reuters.com, 
31.03.2022, https://www.reuters.com/world/uk/uk-makes-14-additions-russia-sanctions-list-2022-03-31/ 
69  მინისტრი ჯოლი რუსული დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის აგენტების მიმართ დამატებით სანქციებს 
აცხადებს, კანადის მთავრობა, 8.08.2022, https://bit.ly/3CIiK01 
70  ამერიკა რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს აწესებს, რომელიც მიმართულია მედიისა და თავდაცვის 
ინდუსტრიის მიმართ,  www.theguardian.com, 8.03.2022, http://bit.ly/3XNRoho 
71  დეზინფორმაცია საქართველოში უკრაინში მიმდინარე პუტინის ომის შესახებ, 2022 წლის 1 მაისი-31 
აგვისტო, საქართველოს რეფორმების ასოციაცია,  https://bit.ly/3W1cLKR 
72  მედიის ადვოკატირების კოალიციის განცხადება, 1.03.2022, https://bit.ly/3WAZ19U 



18

ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, 
ჯამურად მოსახლეობის 30% ყოველკვირეულად უყურებს 1 პრორუსულ არხს.73

დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო გამოცდილება
ევროკავშირი დეზინფორმაციას ევროპული დემოკრატიის მთავარ გამოწვევად მიიჩნევს. 
ევროპარლამენტმა 2022 წელს რეზოლუცია მიიღო, რომლითაც აღიარა ევროკავშირში 
დეზინფორმაციის მიმართ ცნობიერების და შემხვედრი ზომების ნაკლებობა, რაც დეზინფორმაციის 
გამავრცელებლებისთვის მიმზიდველ გარემოს ქმნის და ძირს უთხრის დემოკრატიას. წევრ 
სახელმწიფოებს მოუწოდა საერთო სტრატეგიისა და კონკრეტული ზომების შემუშავებისკენ. ასევე, 
დამოუკიდებელი, პლურალიტური მედიებისა და ფაქტების გადამმოწმებელი ინსტიტუციებისთვის 
უფრო მეტი დაფინანსების გამოყოფისკენ. 2018 წელს, ევროკავშირმა დემოკრატიისა და ევროპული 
ღირებულებების დაცვის მიზნით სამოქმედო გეგმა შეიმუშავა, რომელიც 4 მთავარ პრინციპზე დგას: 
1. ევროკავშირის ინსტიტუციების შესაძლებლობების გაუმჯობესება, რომ აღმოაჩინოს, გაანალიზოს 
და გამოააშკარავოს დეზინფორმაცია; 2.  დეზინფორმაციაზე ერთობლივი და კოორდინირებული 
რეაგირების გაძლიერება; 3. კერძო სექტორის მობილიზება დეზინფორმაციასთან საბრძოლველად; 
4. საზოგადოების ცნობიერება და მედეგობის გაზრდა74. 

2020 წელს მიღებული ევროპის დემოკრატიის სამოქმედო გეგმა, სამართლიანი არჩევნებისა 
და დამოუკიდებელი მედიის დაცვასთან ერთად, დეზინფორმაციასთან გამკლავებასაც მოიცავს, 
მათ შორის, ონლაინ პლატფომებისთვის მეტი ვალდებულებებისა და ანგარიშვალდებულებების 
დაწესების გზით.75

2015 წელს ევროკავშირმა შექმნა East StratCom Task Force, რომელიც ორიენტირებულია აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნებთან (მათ შორის, საქართველო) და მის გარეთ ეფექტურ კომუნიკაციაზე. მისი 
პლატფორმა არის EUvsDisinfo,76 რომელიც იყენებს მონაცემთა ანალიზს და 15 ენაზე მიმდინარე მედია 
მონიტორინგის შედეგებს, იდენტიფიცირებას უკეთებს და ამხელს დეზინფორმაციის შემთხვევებს, 
რომელიც მომდინარეობს კრემლიდან და ვრცელდება ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ ევროპის 
პარტნიორობის ქვეყნებში. მასალები ვებგვერდზე აქტიურად ქვეყნდება.

2021 წელს ესტონეთმა მედია წიგნირების ინდექსში წამყვანი, მესამე ადგილი დაიკავა.77 ქვეყანაში 
მთელი სისტემაა შექმნილი, რომელიც უწყვეტად აწვდის ინფორმაციას მოსახლეობას დეზინფორმაციის 
შესახებ, უზრუნველყოფს ესტონეთის პოლიტიკურ-ეკონომიკური და თავდაცვითი მესიჯების 
თანმიმდევრულობას, განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მედიაწიგნიერებასა და სამოქალაქო 
საზოგადოებასთან თანამშრომლობას.78

დეზინფორმაციასთან ბრძოლის და მედიაწიგნიერების კუთხით წამყვანი ადგილი უჭირავს 
ფინეთსაც, სადაც მედიაწიგნიერების სწავლება საბავშვო ბაღიდან იწყება და არ მთავრდება სკოლის 
დამთავრებასთან ერთად. ფინეთი უწყვეტი განათლების მიღებას მნიშვნელოვან ფაქტორად მიიჩნევს, 
რადგან იცვლება მედია პლატფორმები,79 მედიის მოხმარება და ხალხს სჭირდება ახალი უნარების 
შეძენა, რომ არ გახდეს დეზინფორმაციის მსხვერპლი.

73  ჯამურად, მოსახლეობის 30% ყოველკვირეულად უყურებს 1 პრორუსულ არხს მაინც — კვლევა, 
www.on.ge, 11.05.2022, https://go.on.ge/2uie 
74  სამოქმედო გეგმა დეზინფორმაციის წინააღმდეგ,  ევროპის კომისია, 5.12.2018, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1615890082555&uri=CELEX%3A52018JC0036 
75  ევროპის დემოკრატიის სამოქმედო გეგმა, ევროპის კომისია, 3.12.2020, http://bit.ly/3k9W3vs 
76  https://euvsdisinfo.eu/about/ 
77  მედიაწიგნიერების ინდექსი 2021, ღია საზოგადოების ინსტიტუტი, https://osis.bg/?p=3750&lang=en 
78  დემოკრატიისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ვირტუალური ვიზიტი ესტონეთში, ნატოს საპარლამენტო 
ასამბლეა, 22.04.2021, https://bit.ly/3W6zC7O 
79  ინფორმირებული გადაწყვეტილებები: ფინური მედიაწიგნიერება აფერხებს დეზინფორმაციას, 
www.finland.fi, ივნისი 2022, http://bit.ly/3X6XF7W 
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სოციალური ქსელები დეზინფორმაციის წინააღმდეგ
ევროკავშირმა დეზინფორმაციასთან საბრძოლველად რეგულირების ნაცვლად თვითრეგულირების გზა 
აირჩია და შექმნა Code of Practice, რომელსაც ფაქტების გადამმოწმებელ ორგანიზაციებთან ერთად, 
წამყვანი სოციალური ქსელებიც აწერენ ხელს და კონკრეტულ ვალდებულებებზე თანხმდებიან.80  

ამასთანავე, სოციალურ ქსელების ნაწილს მთელი რიგი წესები აქვს შემუშავებული იმისთვის, რომ 
გააძლიეროს მომხმარებელი. მაგალითად, არასწორი ინფორმაციის შემთხვევაში „ფეისბუქი“81 და 
„ინსტაგრამი“82 აძლევს მომხმარებელს დარეპორტების საშუალებას, ასევე, საქმეში რთავს მესამე 
მხარეებს,  ფაქტების დამოუკიდებელ გადამმოწმებლებს სხვადასხვა ქვეყანაში, რომლებიც ამოწმებენ 
მომხმარებლების მიერ ყალბად მონიშნულ ინფორმაცია და იმ შემთხვევაში თუ ინფორმაცია ყალბია, 
ფეისბუქი მის გავრცელებას ზღუდავს. 

მილიონობით ჩანაწერს მოიცავს ad library, რომელიც ფესბუქზე პოლიტიკური და სოციალური 
რეკლამის განმათავსებელ სუბიექტებზე დეტალურ ინფორმაციას გვთავაზობს.

დეზინფორმაციასთან საბრძოლველად სოციალურ ქსელებს კიდევ ბევრი აქვთ გასაკეთებელი და 
მიდგომები დასახვეწი. მაგალითად, „ტელეგრამი“ უკრაინაში მიმდინარე ომის დროს დეზინფორმაციის 
გავრცელების ერთ-ერთ მთავარ წყაროდ იქცა. დღემდე ბუნდოვანია სოციალური ქსელის მიდგომა 
დეზინფორმაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად.83

80  2022 დეზინფორმაციასთან ბრძოლის სახელმძღვანელო წესები, www.commission.europa.eu, 
16.06.2022, http://bit.ly/3IMjHIv 
81  https://about.fb.com/news/2018/06/hard-questions-fact-checking/ 
82  https://about.instagram.com/blog/announcements/combatting-misinformation-on-instagram 
83  დეზინფორმაცია ტელეგრამზე: კვლევა და კონტენქტის მოდერაციის პოლიტიკა, EU DisinfoLab, 
დეკემბერი 2022, https://www.disinfo.eu/wp-content/uploads/2022/12/20221220_TD_Telegram.pdf 
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რეკომენდაციები
 ● დეზინფორმაციასთან ბრძოლაში წამყვანი როლი სახელმწიფოს უნდა ეკავოს და გაცხადებული 

პოლიტიკური ნება უნდა ჰქონდეს ამ მიმართულებით.

 ● ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უნდა შეწყვიტონ ანტიდასავლური და მადისკრედიტებელი 
განცხადებების გაკეთება სტრატეგიული პარტნიორების და არასამთავრობო სექტორის წინააღმდეგ. 
უნდა შეწყდეს მთავრობის მხრიდან დეზინფორმაციის გავრცელების ხელშეწყობა.

 ● შეიქმნას საჯაროდ ხელმისაწვდომი დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს პროპაგანდასთან 
ბრძოლის ერთიან და დროში გაწერილ მიზნებს, პასუხისმგებელ უწყებებს და ამ შესაძლო 
აქტივობების ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმებს. დოკუმენტი გამოწვევების მიხედვით 
პერიოდულად უნდა განახლდეს.

 ● სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს ერთიანი მესიჯი დეზინფორმაციასთან საბრძოლველად, რომელსაც 
გამოიყენებს ყველა ის ჯგუფი, რომელიც დეზინფორმაციის წინააღმდეგ კამპანიაში ჩაერთვება. 

 ● სისტემატურად და პროაქტიულად უნდა ხდებოდეს საზოგადოების ინფორმირება დეზინფორმაციულ 
ნარატივებთან დაკავშირებით, რათა მოქალაქეები მომზადებული შეხვდნენ მას და შემცირდეს 
დეზინფორმაციის გავლენა. მოქალაქეებს დეტალური ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ვინ და რა 
გზებით ავრცელებს ქვეყანაში დეზინფორმაციას, მათი დაფინანსების წყაროები და ა.შ., ასევე, რას 
აკეთებს  ხელისუფლება პრობლემის გადასაჭრელად.

 ● უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე ხელისუფლებამ დეზინფორმაციულ გამოწვევებს მყისიერად 
უნდა უპასუხოს საერთაშორისო გამოცდილებისა და პრაქტიკების გათვალისწინებით.

 ● უნდა განახლდეს და შეიქმნას დეზინფორმაციის და ქვეყნის უსაფრთხოების კუთხით არსებული 
სტრატეგიული დოკუმენტები (ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლის ეროვნული სტრატეგია, 
ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია) იმისთვის, რომ პახუხობდეს თანამედროვე გამოწვევებსა 
და მზარდ დეზინფორმაციულ საფრთხეებს.

 ● მნიშვნელოვანია მედიაწიგნიერების განვითარება და მოქალაქეთა აღჭურვა დეზინფორმაციის 
ამოცნობის შესაბამისი უნარებით. მედიაწიგნიერების კუთხით პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს  
განგრძობად განათლებას - მოქალაქეებს დეზინფორმაციის მეთოდებთან და ამოცნობის გზებთან 
დაკავშირებით მუდმივად უნდა მიეწოდებოდეთ განახლებული ინფორმაცია.






