
 
 
 
 
 
 

პირველი ჯგუფის შეხვედრა 
 
 
 

თარიღი: 3 მარტი, 2021 წელი 
 

დრო: 19:00 -21:00 
 

შეხვედრის ადგილი: Zoom 
 
 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 
 

 
1. ნინო ჩხობაძე - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 
2. ლაშა ტუღუში - ფონდი ლიბერალური აკადემია თბილისი 
3. დათო ცისკარიძე - საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკის განვითარების ცენტრი. 
4. კონსტანტინე ჟღენტი - აქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების ასოციაცია. 
5. ნუგზარ კოხრეიძე - სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ 
6. ცირა მესხიშვილი - სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია „ტოლერანტი“. 
7. ირინა ფუტკარაძე - საზოგადოებრივი დამცველი 
8. მანანა დევიძე - ფონდი კავკასიის ეკოლოგია 
9. იულია ხარაშვილი - იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია ”თანხმობა 
10. გიორგი მუხიგულიშვილი - მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის 
11. ნატო ბაჩიაშვილი -გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრი 
12. მერი გელაშვილი - მეწარმე ქალთა ფონდი 
13. ნუგზარ უფლისაშვილი -სერეგა - საქართველოს ენერგეტიკული რესურსების ეფექტიანად 

გამოყენების ასოციაცია 
14. ვახტანგ მაისაია - საქართველოს გეოსტრატეგიული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის 

კვლევების ინსტიტუტი 
15. ქრისტინე კილანავა - ასოციაცია ,,იმედი,, დევნილ ქალთა მოძრაობა მშვიდობისათვის 
16. მადონა ხარებავა - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა და შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ნშობელთა ასოციაცია „დეა“ 
 
 
 

 
 
 
 



განსახილველი საკითხები: 
 

1. რუსეთის მიერ უკრაინაში დაწყებული ომი 
2. ომის გავლენები საქართველოსა და რეგიონზე 
3. ორი ქვეყნის სამომავლო პერსპექტივები 

 

 
 

პირველი სამუშო ჯგუფის შეხვედრა გახსნა საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარემ, რომელმაც 
გაფართოებული შეხვედრის მიზანსა და საჭიროებაზე ისაუბრა.  

პირველი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე, ძირითადი მომხსენებელი იყო ჯგუფის 
კოორდინატორი, ლაშა ტუღუში. მნიშვნელოვანია ის გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს 
გაფორმდა ჩვენი ქვეყნის მხრიდან, კერძოდ 3 მარტს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ხელი 
მოაწერა ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადს. პირველი ჯგუფის კოორდინატორმა კიდევ 
ერთხელ აღნიშნა, რომ გაწევრიანების განაცხადის მომზადების შესახებ საქართველოს 
ეროვნულმა პლატფორმამ პირველმა დააფიქსირა და სთხოვა პოლიტიკურ პარტიებს თავიანთ 
საარჩევნო პროგრამებში მკაფიოდ ჩაეწერათ თარიღი, თუ როდის აპირებდნენ განაცხადის 
შეტანას. ის ფაქტი რომ საქართველომ შეიტანა გაწევრიანების შესახებ განაცხადი გამოწვეულია 
უკრაინაში მიმდინარე პროცესებით და ჩვენს დედაქალაქში გამართული უკრაინის მხარდამჭერი 
აქციებითა და საზოგადოების მოთხოვნით.  

შეხვედრის მიმდინარეობისას, მომხსენებელმა მოკლედ განმარტა ის პროცედურები, რომელიც 
შესაძლოა მოყვეს ჩვენს გაწევრიანების განაცხადს. თუმცა ამ ვითარებაში, იმის 
გათვალისწინებით რომ საომარ მდგომარეობაშია უკრაინა, შესაძლებელია სხვანაირი მიდგომა 
იყოს გამოყენებული, თუმცა ეს რა თქმა უნდა მსჯელობის საგანია.  

საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღებამდე ძალიან რთული გზა ექნება გასავლელი, რაც 
აუცილებლად საჭიროებს რეფორმებს სხვადასხვა სფეროებში. მნიშვნელოვანი ძალა ექნება შარლ 
მიშელის დოკუმენტს.   

რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიული თავდასხმების შედეგად უკრაინაში შექმნილია 
ურთულესი ვითარება. გარდაცვლილია უამრავი ადამიანი, ბავშვები, ქალები და მოხუცები, 
დანგრეულია საცხოვრებელი სახლები. უკრაინელები ცხოვრობენ განსაკუთრებულ სტრესულ 
რეჟიმში. იბომბება უკრაინის სხვადასხვა ქალაქები და მათ შორის დედაქალაქიც. ადამიანები 
ღამეებს მეტროებსა და თავშესაფრებში ათენებენ. ქალაქები ჰუმანიტარული კატასტროფის 
წინაშე დგანან. რუსეთის აგრესიული ქმედებების გამო შეუძლებელია უსაფრთხო 
ჰუმანიტარული დერეფნების უზრუნველყოფა. მსოფლიოს ქვეყნების მიერ რუსეთის 
ფედერაციის მიმართ ხორციელდება უპრეცედენტო ზეწოლა სხვადასხვა ფორმის სანქციებით. 
ფაქტობრივად მსოფლიო ცდილობს ყველანაირი რესურსი გადაუკეტოს რუსეთს და აიძულოს 
იგი შეაჩეროს საომარი მოქმედებები უკრაინაში. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მსგავსი 
სანქციები არც ევროპას და არც ამერიკას არ გამოუყენებია არასდროს არც ერთი ქვეყნის მიმართ. 
ამ სანქციების ფონზე, რუსეთის ეკონომიკა ძალიან მალე ჩამოინგრევა. ქვეყანაში შეიქმნება 



სასურსათო, ისევე როგორც ტექნოლოგიური კრიზისი. მთლიანად მოიშლება საბანკო 
სისტემები.  

მეორეს მხრივ ასევე უმნიშვნელოვანესია ის მხარდაჭერა, რომელიც ხორციელდება უკრაინის 
მხარდასაჭერად. უკრაინელები იღებენ დახმარებას სამხედრო ტექსნიკის სახით, ასევე ფინანსურ 
რესურსებს.  

თანხვედრაში, მთელი ეს პროცესები გამოიწვევს რუსეთის დასუსტებასა და საბოოლოოდ მის 
დამარცხებას, რაც ნამდვილად არის გარდაუვალი. 

 
 

ორსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა 

შეხვედრის მდივანი: ქეთევან ჭურაძე 

 

 

 

 

 



 


