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საქმის აღწერილობა 

კლარკი Daily Express-ის წინააღმდეგ 

საჩივარი: პოლ კლარკმა პრესის სტანდარტების დამოუკიდებელ ორგანიზაჩიას (IPSO) Daily 
Express-ის ძინააქმდეგ სარედაფჩიო ფჩევის კოდეფსის პირველი და მე-12 მუჭლების დარქვევის 
გამო საშივრით მიმართა. საშივარი ყეეჭებოდა სტატიას, სათაურით “ბავყვებისგან 
მიგრანტებისთვის საწმლის მომზადებას და დასუფთავებას ითჭოვენ”, რომელიჩ ბეწდვით 
გამოჩემაყი 2015 ძლის 16 ოფტომბერს გამოფვეღნდა, ჭოლო ონლაინ გამოჩემაყი, სათაურით 
“სკოლა ბავყვებს აიცულებს, ყრომითი გამოჩდილების ყესაცენად, თავყესაფრის მაციებელი 
ბავყვებისთვის საწმელი მოამზადონ და დაასუფთავონ” - 15 ოფტომბერს.  
 
სტატიის თანაჭმად, პრაფტიკული “ყრომითი გამოჩდილების მიზნით” 13 ძლის ბავყვებისგან 
თავყესაფრის მაციებელთა ჩენტრყი მიგრანტებისთვის საწმლის გაკეთებას და დასუფთავებას 
ითჭოვდნენ. მასალის თანაჭმად, სასკოლო პროეფტი გერმანიის ფალაფყი ჭორჩიელდებოდა და 
ბავყვების მყობლებყი ძინააქმდეგობას იძვევდა. სტატიყი გამოღენებული იღო ერთ-ერთი 
მყობლის ფეისბუფ კომენტარი. კერცოდ: “მე ნამდვილად არ ვარ ყეუძღნარებელი და ვარ 
ტოლერანტი, მაგრამ ეს მეტისმეტია. არის თუ არა ლუბეკის სკოლაყი აჭალი საგანი საჭელად 
მომსაჭურება?” ამ პოსტს 2300 გაზიარება და 1000 კომენტარი მოჰღვა, ერთ-ერთმა 
მომჭმარებელმა კი პროეფტი მონობას ყეადარა. სიტღვა მომსაჭურების გამოღენებას და 
მყობლის კრიტიკას სოჩიალურ ფსელყი ფართო კონტეფსტყი ევროკავყირის ყესაჭებ დისკუსია 
მოჰღვა. 
 
ონლაინ ვერსია არსობრივად ბეწდურის იდენტური იღო, თუმჩა სათაურყი და ფვესათაურყი 
ფიგურირებდა სიტღვა “აიცულებენ” იმუყაონ თავყესაფრის მაცებელთა ჩენტრებყი. სტატიაყი 
ასევე მოჩემული იღო სჭვა მყობლის კომენტარი და გერმანიაყი მღოფი ლტოლვილი ბავყვების 
ფოტოები. სტატიყი ასევე იღო ფრაზა “ეს სკოლის იდეა იღო, რადგან ზოგიერთი ლტოლვილი 
იმავე კლასყი სძავლობს”.  
 
მომშივანი დაობდა, რომ მედია საყუალებამ დაარქვია პირველი მუჭლი (სიზუსტე), რადგან 
სათაური ყეიჩავდა არასძორ მტკიჩებას იმის ყესაჭებ, რომ ბავყვებს აიცულებდნენ, 
თავყესაფრის მაციებელთა ჩენტრყი ემუყავათ. მისი განჩჭადებით, მუყაობის იდეა და 
ინიჩიატივა თავად სკოლის მოსძავლეებს მას ყემდეგ გაუშნდათ, რაჩ მათ კლასყი 
ლტოლვილებმა სძავლა დაიძღეს. ამდენად, მომშივანის აზრით, სათაური არასძორი და 
ყეჩდომაყი ყემღვანი იღო. 
 
პოლ კლარკი ასევე დაობდა მე-12 მუჭლის (დისკრიმინაჩია) დარქვევის გამო, რადგან 
ყეჩდომაყი ყემღვანი სათაური ლტოლვილთა მიმართ რადიკალურ განძღობს და სიცულვილს 
აქვივებდა. 
 
გაზეთის რედაფჩიის მტკიჩებით, ამ ინიჩიატივას მყობლების ძინააქმდეგობა მოჰღვა მას 
ყემდეგ, რაჩ მათ სკოლა თანჭმობისთვის დაუკავყირდა. მათი განმარტებით, ორივე სტატიის 
მიზანი მუყაობის ამ სფემაზე მყობლების რეაფჩიის და მათი თვალსაზრისის შვენება იღო, მათ 
ყორის იმ მყობლის, ვინჩ სიტღვა “მომსაჭურება” გამოიღენა. გარდა ამისა, განათლების 
სამინისტრომ კომენტარყი განაჩჭადა, რომ სკოლის მოსძავლეებს “აჭალისებდნენ”, 
მონაძილეობა მიექოთ პროეფტყი და ამდენად სტატიაყი სიტღვა “ითჭოვენ” ყეჩდომაყი ყემღვანი 
არ ღოფილა, რადგან იგი იცულებას არ გულისჭმობდა. 


