
 

 

 

განცხადება 

ბრიუსელში მომხდარ ტერორისტულ აქტებთან დაკავშირებით 

 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს 

ეროვნული პლატფორმა გმობს სამშაბათს, 22 მარტს ბრიუსელის საერთაშორისო 

აეროპორტში და მეტროში განხორციელებულ ტერორისტულ აქტებს და უსამძიმრებს 

დაღუპულთა ოჯახებს. 

ტერორისტული აქტები განხორციელდა მაშინ, როდესაც ევროპა დახმარების ხელს 

უწვდის და კარს უღებს ათასობით ლტოლვილს სხვადასხვა ქვეყნიდან, რომლებმაც 

თავი დააღწიეს ექსტრემიზმს და არაადამიანურ მოპყრობას, გაჭირვებას და შიშს.  

ეს ტერორისტული თავდასხმა მიზნად ისახავდა ბელგიის დედაქალაქის, რომელიც 

ამავდროულად წარმოადგენს ევროპის არაოფიციალურ დედაქალაქს, დაშინებას  და 

დემორალიზებას. ის ემსახურებოდა ადამიანთა შორის სიძულვილის და 

შეუწყნარებლობის გაღვივებას, მათ დაყოფას და დაპირისპირებას,  სხვადასხვა რასისა 

და აღმსარებლობის ადამიანთა კეთილდღეობის, მშვიდობიანი თანაცხოვრების და 

ღირებულებების რწმენის შერყევას, იმის დანგრევას, რის შენებასაც უდიდეს 

ძალისხმევას უთმობს ევროკავშირი და მთელი დასავლური სამყარო. 

საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება სოლიდარობას უცხადებს, დგას 

ევროკავშირის და მისი წევრი ქვეყნების ხალხების გვერდით და გმობს ექსტრემიზმსა 

და ტერორიზმის სახით მისი ყველაზე მახინჯი ფორმით გამოვლენებას.  

საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება დარწმუნებულია, რომ გაერთიანებული 

ევროპა გაუძლებს ბნელი ძალების ნებისმიერ თავდასხმას და წარმატებულად 

განახორციელებს მის კეთილშობილურ მისიას, რომელიც ემსახურება მსოფლიოში 

მშვიდობის, დემოკრატიისა და კეთილდღეობის დამყარებას. 

 

 



ხელმომწერი ორგანიზაციები: 

1. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის 

ფონდი 

2. ლიბერალური აკადემია თბილისი 

3. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

4. საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო 

5. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი   

6. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი 

7. საქართველოს ჩაის მწარმოებელთა ასოციაცია ”საქართველოს ჩაი” 

8. საქართველოს ენერგო- რესურსების ეფექტურად გამოყენების ასოციაცია 

9. ფონდი "კავკასიის ეკოლოგია" 

10. ახალგაზრდული ალტერნატივა 

11. ფრიდრიხ ებერტის ფონდი 

12. სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრი 

13. საერთო სამოქალაქო მოძრაობა ”მრავალეროვანი საქართველო” 

14. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება 

15. საერთაშორისო ასოციაცია კივიტას გეორგიკა 

16. ენერგოეფექტურობის ფონდი 

17. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო 

18. საერთაშორისო ფონდი ლეა  

19. გარემოს დაცვის კვლევითი ცენტრი 

20. კვლევების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ხელშემწყობის საერთაშორისო 

ცენტრი 

21. ანალიტიკური ცენტრი მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის 

22. რეპატრიანტთა კავშირი 

23. სამოქალაქო განათლების განვითარების მულტიეთნიკური რესურს-ცენტრი 

24. ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" 

25.  საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკური განვითარების ცენტრი 

26. საქართველოს რეფორმების ასოციაცია 

27. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო 

28.  ასოციაცია ,დეა" 

29. საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია 

30. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

31.  ადამიანის უფლებების დაცვისა და პატიმართა სოციალური 

უზრუნველყოფის საერთაშორისო ორგანიზაცია  

http://eap-csf.ge/images/doc/wevrebi/Member_EaP_National%20Platform_GEO-PMMG%20(2).pdf
http://eap-csf.ge/images/doc/wevrebi/application%20form.pdf
http://eap-csf.ge/images/doc/wevrebi/Regionul%20mautsyebelta%20asociacia.jpeg


32. „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი“  

33. სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი "თაობათა დიალოგი"  

34. იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა“ 

35. ასოციაცია ევროპული კვლევები საქართველოს ინოვაციური 

განვითარებისთვის 

36. კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი 

37. ახალგაზრდული ასოციაცია ,,დრონი“ 

38. ასოციაცია „ათინათი“ 

39. კავშირი ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო 

40. მეგობრობის ხიდი ქართლოსი  

41. კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი "სოხუმი" 

42. განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი 

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

საქართველოს წარმომადგენლობა  

44. ასოციაცია "მერკური"  

45. ევროპის ფონდი 

46. ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოება  

47. "სტუდენტურ-ახალგაზრდული სათათბირო"  

48. ადამიანის უფლებათა ცენტრი 

49. საქართველოს ახალგაზრდა სოციალისტები 

50. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი  

51. ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ”ელკანა”  

52. პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტის საქართველოს კომიტეტი 

53. ფონდი ”პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის” 

54. ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი  

55. “გადავარჩინოთ მომავალი თაობა“ 

56. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი 

57. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული  ასოციაცია ,,ტოლერანტი“ 

58. გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრი. 

59. ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო  

60. ასოციაცია"ქალი და ბიზნესი"  

61. "კონსტიტუციის 42- ე მუხლი"  

62. ასოციაცია- საზოგადოება განვითარებისთის 

63. ეთნოსთაშორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური 

ცენტრი  



64. ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელი  

65. „კავკასიური მოზაიკა“ 

66. სათემო ფონდი ”ადგილის დედა” 

67. კოალიცია შინმოვლა საქართველო 

68. უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრი 

69. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი "ემპათია"  

70. სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი 

71. საქართველოს მედია მონიტორინგის ცენტრი 

72. კავშირი ”ეკოტექი” 

73. პედაგოგთა კავშირი ”განათლება და სამყარო”  

74. თბილისის ადამიანის უფლბეთა სახლი 

75. ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი  

76. საქართველოს პრესის ასოციაცია 

77. ახალგაზრდა ჟურნალისტთა ასოციაცია "ახლებური ხედვა" 

78. ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი 

 


