
 
 
 

ვგმობთ უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებულ რუსულ აგრესიას 
 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს 
ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები გამოვხატავთ სოლიდარობას 
უკრაინელი ხალხის მიმართ თავისუფლებისთვის ბრძოლაში. ვგმობთ რუსეთის 
მიერ უკრაინის ტერიტორიების ანექსიასა და ოკუპაციას. 
 
განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები 
და დიდი რაოდენობით, რუსეთის სამხედრო დანაყოფების კონცენტრაცია 
უკრაინის საზრღვრბთან. რუსეთის აგრესია, ძალის გამოყენების მუქარით, 
მიმართულია მიზნისკენ, რომ უარი ათქმევინოს დასავლეთს ნატოს ღია კარის 
პოლიტიკაზე, რომელიც უკავშირდება როგორც უკრაინის, ისე საქართველოს 
ევრო-ატლანტიკურ პერსპექტივას. ასევე, სხვების საზიანოდ და მის სასიკეთოდ 
გადაწყვიტოს როგორც თავდაცვისა და უსაფრთხოების, ისე საერთაშორისო 
პოლიტიკური ვითარება.   
 
მივიჩნევთ, რომ ეს შეიძლება იყოს გადამწყვეტი მომენტი ევროპის 
მომავლისთვის. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია გადაიდგას როგორც აგრესიის 
შემაკავებელი ეფექტური ნაბიჯები, რაშიც თავის მხრივ იგულისხმება სხვადასხვა 
სახის სამხედრო დახმარებები, ასევე საჭიროა მიღებულ იქნას ძლიერი 
პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. ვგულისხმობთ, ღია კარის პოლიტიკის 
რეალიზებას, როგორც უკრაინის, ისე საქართველოს მიმართ ევრო-ატლანტიკურ 
სივრცეში გაწევრიანების პერსპექტივის თვალსაზრისით, რაც მკაფიო გზავნილი 
იქნება რუსეთისთვის. ხაზი გვინდა გავუსვათ, რომ დროში გაწელილი პროცესები 
ახალისებს რუსეთის დესტრუქციულ და აგრესიულ პოლიტიკას.  
 
იმედს გამოვთქვამთ, რომ საერთო ძალისხმევა შეაჩერებს რუსულ აგრესიას და 
ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნების სტაბილურ განვითარებასა და ინტეგრაციას 
ევოპულ და ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტურებში.  
 
 
 
ხელმომწერი ორგანიზაციები: 

1. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 
2. ლიბერალური აკადემია თბილისი 
3. საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკის განვითარების ცენტრი 
4. საქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების ასოციაცია 
5. სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ 



6. ადგილობირივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო 
7. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება 
8. საზოგადოებრივი დამცველი  
9. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია „ტოლერანტი“ 
10. ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი 
11. სტუდენტურ-ახალგაზრდული სათათბირო 
12. ახალგაზრდული ალტერნატივა 
13. მეწარმე ქალთა ფონდი  
14. ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო 
15. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 
16. ასოციაცია სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება 
17. მედიის განვითარების ფონდი 
18. კავშირი გარემოს დაცვის საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი 
19. ასოციაცია ჯანმრთელი ბავშვები 
20. ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანა 
21. გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრი 
22. ირის ჯგუფი - მრავალფეროვნების მართვა  
23. „უფლებები საქართველო“ 
24. ფონდი სოხუმი 
25. ასოციაცია ევროპული კვლევები საქართველოს ინოვაციური 

განვითარებისთვის 
26. საქართველოს ჩაის მწარმოებელთა ასოციაცია "საქართველოს ჩაი" 
27. ასოციაცია მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია 
28. კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელი  
29. საერთო სამოქალაქო მოძრაობა ”მრავალეროვანი საქართველო” 
30. კვლევების ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშემწყობი 

საერთაშორისო ცენტრი 
31. ადამიანის უფლებათა ცენტრი  
32. ფონდი ”სამოქალაქო განათლების განვითარების მულტიეთნიკური 

რესურსცენტრი” 
33. ადამიანის უფლებების კვლევის ცენტრი 
34. ასოციაცია „დეა“ 
35. ასოციაცია „დრონი“ 
36. ჟურნალისტური კვლევის ცენტრი 

 


