
    

    

    

    

 

 

საქართველოს ეროვნული პლატფორმის განცხადება 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნებისთვის  

ევროპული პერსპექტივის აღიარების შესახებ 

 

რიგის სამიტს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის 

საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენლები განსაკუთრებული ინტერესით 

ველოდებით. 

 

სამიტმა, რომელიც უკრაინის ხალხის ევროპული არჩევანის საპასუხოდ რუსეთის აგრესიის, 

საომარი მოქმედებების, ოკუპაციისა და ანექსიის კვალდაკვალ გაიმართება, უნდა გასცეს პასუხი 

კითხვას, როგორ  ხედავს გაერთიანებული ევროპა მისი დანარჩენი ნაწილის მომავალს. 

  

დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების მოპოვების შემდეგ აღმოსავლეთ ევროპის  ქვეყნებმა 

გრძელი, რთული და წინააღმდეგობრივი გზა გაიარეს. ამ გზაზე ბოლოს მიღწეული  ეტაპი 

ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაა, რომელიც ხელმოწერილია მოლდოვის, 

საქართველოსა და უკრაინის მიერ. ეს ხელშეკრულებები, ღრმა და ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ჩათვლით,  წარმოადგენს ამ ქვეყნების 

ევროპული მოდელით მოდერნიზაციის გეგმას, რაც აახლოებს მათ საბოლოო მიზანთან, გახდნენ 

ევროკავშირის  წევრები . 

  

ჩვენ კარგად გვესმის, რომ წინ კიდევ რთული გზა არის გასავლელი, რაც გულისხმობს 

მნიშვნელოვან რეფორმებს საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. ამავე დროს, გვინდა 

ხაზი გავუსვათ იმას, რომ  ჩვენმა ხალხებმა, მათ შორის ზოგიერთ შემთხვევაში რეფერენდუმის 

გზით, გააკეთეს მტკიცე არჩევანი, გახდნენ ევროკავშირის წევრები, არჩევანი, რომელსაც 

გონივრული ალტერნატივა არ გააჩნია. 

  

ბოლოდროინდელი მოვლენები უკრაინაში, მანამდე კი 2008 წელს საქართველოს მიმართ 

რუსეთის მხრიდან განხორციელებული აგრესია, ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ  ეს ქვეყნები 

ევროპული პერსპექტივის თვალსაზრისით სიტუაციის ერთგვარი მძევლები არიან, რაც 

გამოწვეულია გარე აგრესიის შედეგად შექმნილი ტერიტორიული პრობლემებით და  გაყინული 

კონფლიქტებით. ვფიქრობთ, რომ ასეთი დამოკიდებულება რუსეთის აგრესიას ახალისებს. 

 



რუსეთი სარგებლობს შექმნილი ვითარებით და აგრესიული საინფორმაციო კამპანიის 

საშუალებით ცდილობს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მოსახლეობაში გააღვივოს 

რწმენა იმისა, რომ მათ არ გააჩნიათ ევროკავშირში გაწევრიანების შანსი და მხოლოდ რუსეთთან 

ინტეგრაცია რჩება რეალურ პერსპექტივად.  

  

ევროკავშირის ინსტიტუტების მიერ მიღებული არაერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, მათ 

შორის სამივე ქვეყანასთან დადებული ასოცირების შესახებ შეთანხმებები აღიარებს  

საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას ისტორიულ და ფასეულებრივ ერთობას ევროკავშირის 

წევრ სახელმწიფოებთან. შეთანხმებების დებულებები ასევე ხაზგასმით მიესალმება ამ ქვეყნების 

ევროპულ მისწრაფებებს და აღიარებს მათ ევროპულ არჩევანს. ევროპარლამენტის 2014 წელს 

მიღებული შესაბამისი რეზოლუციები პირდაპირ ცნობენ ამ ქვეყნების ევროპულ პერსეპქტივას 

და მათ უფლებას გაწევრიანდნენ ევროკავშირში მისი დამფუძნებელი ხელშეკრულების 49-ე 

მუხლის შესაბამისად.       

   

გვინდა ავღნიშნოთ, რომ ჩვენ, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების 

ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმა ველოდებით მკაფიო მესიჯს სამიტის 

მონაწილეებისგან, რომ ჩვენ ქვეყნებს, მიუხედავად ჩვენს მიმართ წარმოებული აგრესიისა, აქვთ 

ევროპული პერსპექტივა და ევროპულ სახელმწიფოს ვერავინ შეუშლის ხელს, გახდეს 

გართიანებული ევროპის სრულფასოვანი ნაწილი.   

 

მოვუწოდებთ ევროკავშირს, მის წევრ სახელმწიფოებს, რიგის სამიტის დეკლარაციაში მკაფიოდ 

აღიარონ საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის  ევროპული პერსპექტივა! 

 

 

ხელმომწერი ორგანიზაციები:ხელმომწერი ორგანიზაციები:ხელმომწერი ორგანიზაციები:ხელმომწერი ორგანიზაციები:    
   

1. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი  

2. ევროპული ინიციატივა-ლიბერალური აკადემია თბილისი 

3. საქართველოს პრესის ასოციაცია  

4. ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო 

5. კვლევების ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრი 

6. ასოციაცია ევროპული კვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის 

7. ანალიტიკური ცენტრი "მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის" 

8. ფერმერთა უფლებების დაცვის ასოციაცია 

9. საქართველოს მედიამონიტორინგის ცენტრი 

10. ,,საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის'' 

11. საერთაშორისო ასოციაცია ,,კივიტას გეორგიკა'' 

12. სამოქალაქო განათლების განვითარების მულტიეთნიკური რესურსცენტრი 

13. საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო   

14. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 



15. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი 

16. სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი 

17. მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი 

18. განვითარებისა და დენოკრატიის ცენტრი  

19. კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი 

20. კავშირი გარემოს დაცვის საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი 

21. "ახალგაზრდული ალტერნატივა" 

22. ადამიანის უფლებების დაცვისა და პატიმართა სოციალური უზრუნველყოფის 

საერთაშორისო ორგანიზაცია 

23. საქართველოს ახალგაზრდა ენერგეტიკოსთა ასოციაცია 

24. ასოციაცია "გადავარჩინოთ მომავალი თაობა" 

25. ახალგაზრდა ჟურნალისტთა ასოციაცია "ახლებური ხედვა" 

26. საზოგადოებრივი დამცველი 

27. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

28. ჯანმრთელი სამყარო  

29. ჯანმრთელი ბავშვები 

30. ახალგაზრდები სამართლიანობისთვის  

31. გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრი 

32. ასოციაცია"ქალი და ბიზნესი" 

33. ფონდი "კავკასიის ეკოლოგია" 

34. დიდი ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია ასოციაცია „OXFAM” – ის 

საქართველოს წარმომადგენლობა 

35. იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ 

36. მედიის განვითარების ფონდი 

37. ახალგაზრდული ასოციაცია დრონი 

38. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები  

39. ასოციაცია "მერკური" 

40. ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო   

41. ასოციაცია ,,დეა" 

42. მეწარმე ქალთა ფონდი 

43. ასოციაცია " იმედი " დევნილ ქალთა მოძრაობა მშვიდობისათვის  

44. საქართველოს ენერგორესურსების ეფექტურად გამოყენების ასოციაცია 

45. "სტუდენტურ-ახალგაზრდული სათათბირო" 

46. საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია 

47. ადამიანის უფლებათა ცენტრი 

48. ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკანა" 

49. კავკასიის ქალები საუნივერსიტეტო განათლებით  

50. ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტი  

51. ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელი 

52. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი  



53. ფონდი ALPE 

54. ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“ 

55. საქართველოს ჩაის მწაროებელთა ასოციაცია „საქართველოს ჩაი“ 

56. ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი  

57. კავკასიური სახლი - საქართველო  

58. პედაგოგთა კავშირი "განათლება და სამყარო"  

59. რეპატრიანტთა  კავშირი 

60. საქართველოს რეფორმების ასოციაცია 

61. კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი 

62. ეთნოსთაშორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრი 

63. ასოციაცია „მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია“ 

64. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი  

65. ეკოხედვა/ECOVISION 

66. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი 

67. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

68. "საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო" 

69. ასოციაცია ტოლერანტი 

70. სათემო ფონდი „ადგილის დედა“  

71. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება  

72. ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა  

73. ICOMOS საქართველო 

74. კავკასიური სახლი 

75. კავკასიური მოზაიკა 

76. სტუდია რე 

77. ასოციაცია „ათინათი“ 

78. ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოება  

79. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო 

80. სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი "თაობათა დიალოგი" 

 


