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დეზინფორმაციული ნარატივები 
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ შესახებ

2021 წლის დეკემბერი

„აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ (EaP) 2009 წელს დაფუძნდა და მის მიზანს წარმოადგენს 
ურთიერთობების გაღრმავება და გაძლიერება ევროკავშირს (EU-ს), მის წევრ ქვეყნებსა და ექვს 
აღმოსავლეთ მეზობელს შორის, კერძოდ: სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, 
მოლდოვის რესპუბლიკა და უკრაინა.

„აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ და მისი წევრები დეზინფორმაციული კამპანიების სამიზნეები 
არიან, რაც მათ მოქალაქეებს აღნიშნული ინიციატივისა და მისი სარგებლის შესახებ მკაფიო და 
შემოწმებად ინფორმაციაზე წვდომას ართმევს. ყველაზე გავრცელებული დეზინფორმაციული 
ნარატივები შიშს თესავს და ცდილობს ხალხი დაარწმუნოს, რომ „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ 
წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს არჩევანის უფლება არ აქვთ გადაწყვეტილების მიღების მხრივ.

ნუ მოატყუებინებთ თავს! იყავით ინფორმირებული!

ქვემოთ წარმოგიდგენთ ყველაზე გავრცელებულ დეზინფორმაციულ ნარატივებს „აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის“ შესახებ.

პარტნიორ ქვეყნებს „აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ მათი 
ნების წინააღმდეგ მოახვიეს თავს

„აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ ევროკავშირის, მისი წევრი ქვეყნებისა და პარტნიორი ქვეყნების ერთობლივი 
ინიციატივაა. პარტნიორი ქვეყნები თვითონ ირჩევენ მათი ჩართულობისა და ამბიციის დონეს. პარტნიორი 
ქვეყნები ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობას ირჩევენ. ეს კეთდება, მაგალითად, გამჭვირვალე და 
ანგარიშვალდებული სამთავრობო სტრუქტურების ჩამოყალიბებით და დარგობრივი სტანდარტების ჰარმონიზაციით, 
რაც მიზნად ისახავს EaP-ის ქვეყნებსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო შესაძლებლობებიდან სარგებლის მიღებას.

ევროკავშირმა „აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ თავისი პარტნიორების 
სამართავად შექმნა

„აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ ერთობლივი ინიციატივაა, რომლის მიზანია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსა და 
მის აღმოსავლეთ მეზობლებს შორის ურთიერთობების გაძლიერება. „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივა 
წარმოადგენს რეგიონის ქვეყნებისთვის შექმნილ პლატფორმას ევროკავშირთან უფრო ახლო ურთიერთობის 
ჩამოსაყალიბებლად, თუ ისინი ამას აირჩევენ. „აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ მხარს უჭერს კარგ მეზობლურ 
ურთიერთობებს და პატივს სცემს თითოეული პარტნიორი ქვეყნის ინდივიდუალურ მისწრაფებებსა და ამბიციებს. 
რეფორმებში ინვესტირება და საერთო ფუნდამენტური ფასეულობების პატივისცემა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ 
საფუძველს წარმოადგენს. ეს მოიცავს ისეთი მიმართულებების მხარდაჭერას, როგორიცაა დემოკრატია, ადამიანის 
უფლებები, კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებული რეფორმები, კორუფციასთან ბრძოლა, გენდერული 
თანასწორობა, სამოქალაქო საზოგადოება და დამოუკიდებელი მედია.
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„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ წევრობა ტრადიციულ ღირებულებებსა 
და ეროვნულ იდენტობას საფრთხეს უქმნის

„აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ სტრატეგიული და ამბიციური პარტნიორობაა, რომელიც ეფუძნება საერთო 
ღირებულებებსა და წესებს, ორმხრივ ინტერესებსა და ვალდებულებებს და ასევე, საზიარო მფლობელობისა და 
პასუხისმგებლობის გაზიარებას. რეფორმების დღის წესრიგის უწყვეტი შესრულება ფუნდამენტური და საერთო 
ღირებულებების პატივისცემასთან ერთად არის და იქნება ჩვენი პარტნიორობის საფუძველი. „აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის“ მიზანია პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკური ინტეგრაციისა და პოლიტიკური გაერთიანების 
განმტკიცება. მისი სამიზნე არცერთი ქვეყნის იდენტობა არ არის. ევროკავშირი ხელს უწყობს კულტურის წამყვან 
როლს ღიაობის ჩამოყალიბებაში და კულტურათაშორისი დიალოგის წარმართვაში თემებს შორის მშვიდობიანი 
ურთიერთობების დასამყარებლად. ევროკავშირი მხარს უჭერს ახალგაზრდობისა და სამოქალაქო საზოგადოების 
მონაწილეობას დემოკრატიულ პროცესებში და უსმენს მათ ხმას.

„აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ დესტაბილიზაციის საშუალებაა 
და რევოლუციას იწვევს

„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ დღის წესრიგი მიზნად ისახავს დადებითი ცვლილების გამოწვევას ევროკავშირისა 
და „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ქვეყნების მოქალაქეების ცხოვრებაში. ამის მისაღწევი ერთ-ერთი მთავარი გზაა 
დემოკრატიული წესებისა და პრინციპების ხელშეწყობა, საერთო ფუნდამენტური ღირებულებების პატივისცემა 
და რეფორმებში ინვესტირება. ეს მოიცავს კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებული რეფორმების, კორუფციასთან 
ბრძოლის, გენდერის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიის მხარდაჭერას. ევროკავშირი 
პარტნიორ ქვეყნებს თავს არ ახვევს რამე პროგრამას ან მოქმედებას. თანამშრომლობის საბოლოო მიზანია 
დემოკრატიის, კეთილდღეობისა და სტაბილურობის გაზიარების გზით საერთო სივრცის შექმნა, ყოველი ცალკეული 
ქვეყნის მისწრაფებების შესაბამისად.

„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ქვეყნებს დასავლეთში დამზადებული 
ვაქცინების ყიდვას ავალდებულებენ და რუსული ვაქცინების შეძენას 
უკრძალავენ

EaP-ის ქვეყნებს ნებისმიერი ვაქცინის ყიდვა თავისუფლად შეუძლიათ. ხუთი მათგანი ჩართულია COVAX-ის 
პლატფორმაში და ვაქცინები ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან ან COVAX-იდან მიიღეს. ამასთან ერთად, COVID-19-ის 
პანდემიას EaP სპეციალური დახმარების პროგრამებით ებრძვის საერთაშორისო საფინანსო დაწესებულებებთან 
ერთად და Team Europe-ის ფარგლებში ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან თანამშრომლობით.

„აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ ანტირუსული პროექტია

„აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ არცერთი ქვეყნის წინააღმდეგ არ არის მიმართული; ესაა რეგიონის ქვეყნებისთვის 
შექმნილი კონსტრუქციული პლატფორმა ევროკავშირთან უფრო ახლო ურთიერთობის ჩამოსაყალიბებლად, თუ 
ისინი ამას აირჩევენ. ევროკავშირი არც ერთი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ არჩევანში არ ერევა და პარტნიორებისგან 
არ მოითხოვს არჩევანის გაკეთებას ევროკავშირსა და სხვა რომელიმე ქვეყანას შორის.
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