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2009-cu ildə fəaliyyətə başlayan "Şərq Tərəfdaşlığı" (ŞT) Avropa İttifaqı (Aİ), onun üzv 
dövlətləri və altı Şərq qonşusu - Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova 
Respublikası və Ukrayna arasında münasibətləri dərinləşdirmək və gücləndirməyə 
yönəldilmiş təşəbbüsdür.

"Şərq Tərəfdaşlığı" fəaliyyəti və onun üzv dövlətləri dezinformasiya kampaniyalarının 
hədəfinə çevrilmişlər və bu da insanların təşəbbüs və onun üstünlükləri haqqında 
aydın və dəqiq məlumatlar əldə edə bilmələrinə mane olur. Ən geniş yayılmış 
dezinformasiyaları insanlar arasında qorxu yayır və "Şərq Tərəfdaşlığı"-na üzv ölkələrin 
vətəndaşlarını öz qərarlarını seçmə hüququ olmadığına inandırmağa çalışır.

BUNLARA ALDANMAYIN! HƏR ŞEYDƏN XƏBƏRDAR OLUN!

Burada "Şərq Tərəfdaşlığı" ilə bağlı ən çox yayılmış dezinformasiyalar göstərilmişdir.

"Şərq Tərəfdaşlığı" tərəfdaşların istəyi olmadan onlara zorla tətbiq edilir 
"Şərq Tərəfdaşlığı" Avropa İttifaqı, onun Üzv Dövlətləri və tərəfdaş ölkələrin birgə təşəbbüsüdür. Tərəfdaş ölkələrin 
öz fəaliyyətlərinin səviyyəsi və ambisiyaları ilə bağlı seçim hüquqları var. Tərəfdaş ölkələr Aİ standartlarına 
uyğunlaşmağı qəbul edirlər. Bu, məsələn, ŞT ölkələri ilə Aİ arasında ticarət imkanlarından faydalanmaq üçün 
şəffaf və izah edilə bilən idarəetmə strukturlarının qəbulu və sənaye standartlarının uyğunlaşdırılması vasitəsilə 
həyata keçirilir.

"Şərq Tərəfdaşlığı" Aİ tərəfindən tərəfdaşlarına nəzarət etmək üçün hazırlanıb
Şərq Tərəfdaşlığı Avropa İttifaqına üzv dövlətlər və onun Şərq qonşuları arasındakı münasibətlərinin yaxşılaşdırılmasına 
yönəldilmiş birgə təşəbbüsdür. “Şərq Tərəfdaşlığı” təşəbbüsü ölkələrin istədikləri zaman Aİ ilə daha sıx əlaqələr 
qurmaları üçün nəzərdə tutulan platformadır. "Şərq Tərəfdaşlığı" mehriban qonşuluq münasibətlərinin tərəfdarıdır 
və hər bir tərəfdaş ölkənin ayrı-ayrı istək və ambisiyalarına hörmətlə yanaşır. İslahatlara sərmayə qoymaq və ümumi 
fundamental dəyərlərə hörmət "Şərq Tərəfdaşlığı"-nın əsasını təşkil edir. Buraya demokratiya, insan hüquqları, 
qanunun aliliyi sahəsində islahatlara dəstək, korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dəstək, gender, vətəndaş cəmiyyətinə 
və müstəqil mediaya dəstək daxildir.
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"Şərq Tərəfdaşlığı"-na üzvlük ənənəvi dəyərləri və milli kimliyi təhlükə altına atır
"Şərq Tərəfdaşlığı" ümumi dəyərlərə və qaydalara, qarşılıqlı maraqlara və öhdəliklərə, eləcə də ortaq mülkiyyət 
və məsuliyyətə əsaslanan strateji və əzmli tərəfdaşlıqdır. Fundamental və ortaq dəyərlərə hörmətlə yanaşı, islahat 
gündəliyinin davam etdirilməsi tərəfdaşlığımızın əsaslarıdır və bu, hər zaman belə qalacaqdır. "Şərq Tərəfdaşlığı" 
tərəfdaş ölkələrin siyasi assosiasiyasını və iqtisadi inteqrasiyasını gücləndirilməsinə yönəlmişdir. "Şərq Tərəfdaşlığı" 
sözügedən heç bir ölkənin kimliyini hədəfə almır. Aİ səmimiliyin qurulması və dinc icmalararası münasibətlər 
naminə mədəniyyətlərarası dialoqun təşviq edilməsində mədəniyyətin aparıcı rolunu təbliğ edir. Aİ gənclərin 
və vətəndaş cəmiyyətinin demokratik proseslərdə iştirakını dəstəkləyir və onların səsinə qulaq verir.

"Şərq Tərəfdaşlığı" sabitliyi pozmaq və inqilab etmək üçün bir vasitədir
"Şərq Tərəfdaşlığı"-nın gündəliyi Avropa İttifaqı və "Şərq Tərəfdaşlığı" ölkələrinin insanlarının həyatına müsbət 
dəyişikliklər gətirməsinə yönəlmişdir. Buna nail olmağın əsas yollarından biri demokratik qayda və prinsipləri təşviq 
etmək, ümumi fundamental dəyərlərə hörmət etmək və islahatlara sərmayə qoymaqdır. Buraya qanunun aliliyi 
sahəsində islahatlara dəstək, korrupsiya ilə mübarizə, gender, vətəndaş cəmiyyətinə və müstəqil mediaya dəstək 
daxildir. Aİ tərəfdaş ölkələrə heç bir fəaliyyət və ya proqramı təlqin etmir. Əməkdaşlığın ümumi məqsədi hər bir 
ölkənin istəklərinə uyğun olaraq ortaq demokratiya, rifah və sabitliyin ümumi sahəsini qurmaqdır.

"Şərq Tərəfdaşlığı" ölkələri Qərb istehsalı olan peyvəndləri almaq 
məcburiyyətində olduğundan onlara Rusiyadan gələn peyvəndləri satın almaq 
qadağan olunub

"Şərq Tərəfdaşlığı" ölkələri istənilən vaksini satın almaqda azaddırlar. Onlardan beşi COVAX Mexanizmində iştirak 
edir və peyvəndləri birbaşa Aİ üzv dövlətlərindən və ya COVAX vasitəsilə qəbul edib. Bundan əlavə, ŞT beynəlxalq 
maliyyə institutları ilə birlikdə xüsusi yardım proqramları vasitəsilə və Avropa Komandası yanaşması çərçivəsində 
Aİ üzv dövlətləri ilə əməkdaşlıq edərək COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizə aparır.

"Şərq Tərəfdaşlığı" Rusiyaya qarşı yönəlmiş bir layihədir
"Şərq Tərəfdaşlığı" heç bir ölkəyə qarşı yönəldilməmişdir; o, region ölkələrinin (istədikləri təqdirdə) Aİ ilə daha 
sıx əlaqələr qurmaları üçün nəzərdə tutulmuş konstruktiv platformadır. Aİ heç bir ölkənin xarici siyasət seçimlərinə 
müdaxilə etmir və heç bir tərəfdaşından Aİ ilə hər hansı digər ölkə arasında seçim etməyi tələb etmir.
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