
 
 

სოლიდარობას ვუცხადებთ უკრაინელ ხალხს 
 

ჩვენ, ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები, გამოვხატავთ აღშფოთებას  
რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებული 
შეიარაღებული თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით. რუსეთის ფედერაციის 
პრეზიდენტის მიერ დაწყებული დანაშაულებრივი ქმედება ემსახურება  
დამოუკიდებელი, დემოკრატიული  სახელმწიფოს განადგურებას.  
 
ბარბაროსულმა ქმედებამ უკვე იმსხვერპლა არაერთი ადამიანის სიცოცხლე. 
დამპყრობლური ომის გაგრძელება გამოიწვევს უამრავ მსხვერპლს, ნგრევასა და 
ინსტიტუტების მოშლას.  
 
რუსეთის ფედერაციის მიერ გამოცხადებული ომი მიმართულია არა მხოლოდ 
უკრაინის წინააღდეგ, არამედ ძირს უთხრის როგორც მთელი ევროპის, ისე 
მსოფლიოს მშვიდობასა და უსაფრთხოებას.  
 
დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, საქართველო არაერთგზის გამხდარა  
რუსული აგრესიის მსხვერპლი. შესაბამისად, ჩვენ კარგად გვესმის როგორი 
ტკივილის მიყენება შეუძლია რუსულ აგრესიას თითოეული ადამიანისთვის, 
როგორც ფიზიკური, ისე მორალური და მეტერიალური პრობლემების 
თვალსაზრისით, რაც იწვევს დევნილობას, ჰუმანიტარულ კრიზისსა და 
ადამიანების ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის მოსპობას. 
 
დღეს საქართველო, თავისუფალ სამყაროსთან ერთად დგას უკრაინელი ხალხის 
გვერდით. ახლა არის დრო ერთიანობის. ჩვენ უნდა ვიყოთ სოლიდარულები 
როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე დემოკრატიულ სამყაროსთან და მოვახდინოთ ამ 
სოლიდარობის დემონსტრირება, რისკენაც დაბეჯითებით მოვუწოდებთ 
საქართველოს პოლიტიკურ ძალებს.  
 
საქართველოს ეროვნული პლატფორმა მხარდაჭერასა და სოლიდარობას 
უცხადებს უკრაინას - „ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ!“.  
 
 
ხელმომწერი ორგანიზაციები: 

1. ლიბერალური აკადემია თბილისი 
2. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 
3. საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკის განვითარების ცენტრი 
4. საქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების ასოციაცია 



5. იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი ,,სპექტრი” 
6. ადგილობირივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო 
7. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია „ტოლერანტი“ 
8. საზოგადოებრივი დამცველი 
9. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება 
10. ჟურნალისტური რესურს ცენტრი 
11. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი 
12. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი 
13. ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭო 
14. ფონდი "პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის"  
15. თომას ჯეფერსონის ცენტრი 
16. ქალთა ფონდი "სოხუმი"  
17. ფონდი ”სამოქალაქო განათლების განვითარების მულტიეთნიკური რესურსცენტრი” 
18. საერთო სამოქალაქო მოძრაობა ”მრავალეროვანი საქართველო” 
19. ახალგაზრდა ჟურნალისტთა ასოციაცია ”ახლებური ხედვა” 
20. მსოფლიო გამოციდლება საქართველოსთვის 
21. გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრი 
22. ასოციაცია "მერკური"  
23. ახალგაზრდული ალტერნატივა 
24. ,ახალი თაობა დემოკრატიული საქართველოსთვის”  
25. ახალგაზრდული ასოციაცია დრონი 
26. ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანა  
27. საქართველოს პრესის ასოციაცია 
28. ა(ა)იპ "ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება" 
29. ასოციაცია ჰერა ოცდაერთი 
30. მწვანე ალტერნატივა 
31. საქართველოს გეოსტრატეგიული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის კვლევების 

ინსტიტუტი 
32. ფერმერთა უფლებების დაცვის ასოციაცია 
33. ჟურნალისტური კვლევის ცენტრი 
34. ასოციაცი ჯანმრთელი ბავშვები 
35. ადამიანის უფლებათა ცენტრი 
36. ცენტრი ემპათია 
37. კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელი  
38. გარემოს დაცვის საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი 
39. საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხრლშეწყობის ცენტრი  
40. გორის საინფორმაციო ცენტრი 
41. ადამიანის უფლებების კვლევის ცენტრი 
42.  ადამიანის უფლებების დაცვისა და პატიმართა სოციალური უზრუნველყოფის 

საერთაშორისო ორგაბიზაცია 
43. მეწარმე ქალთა ფონდი 
44. ორგანიზაცია "ირის ჯგუფი - მრავალფეროვნების მართვა" 
45. ასოციაცია "გადავარჩინოთ მომავალი თაობა" 
46. ასოციაცია "ათინათი "  
47.  ასოციაცია  ,,დეა"  
48. ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრი  
49. ასოციაცია სკოლა–ოჯახი– საზოგადოება  
50. ფონდი "კავკასიის ეკოლოგია" 
51. ენერგოეფექტურობის ფონდი 
52. საზოგადოებრივი განვითარების აკადემია  



53. სტუდენტურ-ახალგაზრდული სათათბირო 
54. ასოციაცია „მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია“ 
55. ტურიზმის ინსტიტუტი 
56. სამოქალაქო საბჭო თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში 
57. კვლევების, ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრი 
58. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი 
59. საქართველოს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 
60. ა(ა)იპ 'კავკასიური მოზაიკა"  
61. ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოება 
62. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 
63. ასოციაცია ,,იმედი,, დევნილ ქალთა მოძრაობა მშვიდობისათვის  
64. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი 
65. საქართველოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა ნაციონალური საბჭო  
66. ადგილის დედა 
67. საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია  
68. სტუდია რე 
69. „უფლებები საქართველო“ 
70. კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი 
71. ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი 
72. საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი 
73. ნაციონალზმისა და კონფლიქტების კვლვის ინსტიტუტი 
74. საქართველოს მედია მონიტორინგის ცენტრი 
75. ასოციაცია ევროპული კვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


