
#StrongerTogether
www.euvsdisinfo.eu

Дезінформаційні наративи 
про Східне партнерство

Грудень 2021 р.

Східне партнерство, започатковане у 2009 році, має на меті поглиблення та зміцнення 
відносин між Європейським Союзом (ЄС), його державами-членами та шістьма схід-
ними сусідами: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною. 

Східне партнерство та його учасники стають об’єктами дезінформаційних кампаній, 
які позбавляють громадян чіткої та достовірної інформації про цю ініціативу ЄС та її 
переваги. Найпоширеніші наративи дезінформації у суспільстві сіють страх і намага-
ються нас переконати, що країни Східного партнерства та їхніх громадян позбавляють 
права на власні рішення.

КОЛИ ЙДЕТЬСЯ ПРО СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО – НЕ ТРЕБА 
ІЛЮЗІЙ, НЕ ТРЕБА ОМАНИ – ВАЖЛИВО ЗНАТИ ПРАВДУ!

Давайте розглянемо найпоширеніші наративи дезінформації про Східне парт-
нерство.

Східне партнерство нав’язується партнерам проти їхньої волі
Східне партнерство є спільною ініціативою Європейського Союзу, його держав-членів та країн-партнерів. 
Країни-партнери мають вільний вибір щодо рівня їхніх безпосередніх цілей і залученості. Країни-партнери 
самі вирішують, чи рівнятися їм на стандарти ЄС. Це досягається, наприклад, шляхом прийняття прозорих 
та відповідальних структур державного регулювання та проведення гармонізації галузевих стандартів, щоб 
скористатися можливостями торгівлі між країнами Східного партнерства та ЄС.

Східне партнерство було розроблене ЄС з метою контролю своїх партнерів
Східне партнерство – це спільна ініціатива всіх учасників, яка спрямована на зміцнення відносин між держа-
вами-членами Європейського Союзу та його східними сусідами. Ініціатива Східного партнерства є платфор-
мою для налагодження тісніших відносин з ЄС для країн регіону, якщо вони самі хочуть цього досягати. 
Східне партнерство виступає за добросусідські відносини і поважає індивідуальні прагнення та амбіції кожної 
країни-партнера. Інвестиції в реформи та повага до спільних фундаментальних цінностей є центральними 
засадами Східного партнерства. До них належить підтримка демократії, повага до прав людини, реалізація 
реформ для досягнення верховенства права, боротьба з корупцією, забезпечення гендерної рівності, під-
тримка громадянського суспільства та вільних медіа.
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Членство у Східному партнерстві ставить під загрозу 
«традиційні цінності» та національну ідентичність

Східне партнерство – це стратегічне та амбітне партнерство, засноване на спільних цінностях, правилах та 
інтересах, а також взаємних зобов’язаннях та відповідальності. Постійне виконання зобов’язань щодо порядку 
денного реформ, а також повага до фундаментальних і спільних цінностей є та залишаться центральною ідеєю 
нашого партнерства. Східне партнерство має на меті зміцнення політичної асоціації та посилення економіч-
ної інтеграції країн-партнерів. Воно також не спрямоване проти ідентичності будь-якої із країн. ЄС пропагує 
ключову роль культури в розбудові відкритості та сприяння міжкультурному діалогу для розвитку 
мирних відносин між суспільствами. ЄС підтримує участь молоді та представників громадянського суспільства 
в демократичних процесах та зважає на їхні думки.

Східне партнерство є інструментом для дестабілізації та здійснення революцій
Порядок денний Східного партнерства має на меті внесення позитивних змін в життя людей у Європейському 
Союзі та країнах Східного партнерства. Одним із ключових шляхів досягнення цього є заохочення до дотри-
мання демократичних правил і принципів, поваги до спільних фундаментальних цінностей та інвестування в 
реформи. А це, насамперед, – підтримка тих реформ, реалізація яких призводить до досягнення верховенства 
права, боротьби з корупцією, гендерної рівності, підтримки громадянського суспільства та незалежних медіа. 
ЄС не нав’язує країнам-партнерам жодних дій чи програм. Загальною метою співпраці є побудова спільної 
зони демократії, процвітання та стабільності відповідно до прагнень кожної окремої країни.

Країни Східного партнерства примушують купувати вакцини західного 
виробництва, їм забороняють купувати російські вакцини

Країни Східного партнерства можуть вільно закуповувати будь-які вакцини. П’ять із них беруть участь у 
програмі COVAX, глобальній ініціативі щодо забезпечення доступу до вакцин від Covid-19, і отримують 
вакцини безпосередньо від країн-членів ЄС або через платформу COVAX. Крім того, Східне партнерство 
бореться з пандемією COVID-19 через спеціальні програми допомоги разом з міжнародними фінансовими 
установами та у співпраці з державами-членами ЄС у рамках ініціативи Team Europe.

Східне партнерство – «антиросійський проект»
Східне партнерство не спрямовується проти жодної країни; воно є конструктивною платформою розбудови 
тісніших відносин з ЄС для країн регіону, лише в разі, якщо вони самі цього прагнуть. ЄС не втручається у 
зовнішньополітичний вибір будь-якої країни і не ставить своїх партнерів перед вибором між ЄС та будь-
якою іншою країною.
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