






ВСТУП
Сьогодні одним із найцінніших продуктів
в світі стала інформація. Вона не тільки
допомагає приймати правильні рішення, які
змінюють завтрашній день мільйонів людей,
але й здатна відбирати майбутнє у суспільства.
Адже інформація — це не лише основа для
правильного вибору, якою послуговуються при
прийнятті рішень, але й інструмент ворожого
впливу.

Зумисно і вміло спотворена правда стає
ефективною зброєю на війні і є сьогодні
невід'ємною частиною баталій. Така інформація
у вигляді міфів чи пропаганди іноді виявляється
більш ефективною, ніж прямий силовий вплив.
Вона дуже живуча: зерна маніпуляції, що були
посіяні шістдесят років тому, міцно тримають у
лещатах брехні декілька поколінь, впливають
на вибір та мотивації мільйонів людей, що
живуть уже в іншу епоху.

В українському політичному просторі тема
НАТО є вкрай міфологізованою. Агресивна
машина пропаганди, що десятиліттями активно
промивала мізки радянських людей, і зараз
подекуди демонструє свою ефективність.
Старі лекала та штампи були модернізовані
й перенесені спеціалістами Російської
Федерації в нову епоху. Новітні технології
дозволили вдихнути в цього кремлівського
інформаційного голема нове життя. Перемогти
його можна лише знаннями та правдою. Саме
цю мету ставила перед собою наша команда,
розпочинаючи цей проект.

Цей інформаційний матеріал не претендує на
абсолютну повноту і максимальну деталізацію
інформації про Північноатлантичний альянс.
Це скоріше популярний довідник, що
розрахований на широкий загал читачів.
Саме тому був обраний поки що не зовсім
традиційний для України формат «питання-
відповіді». Робота стане в пригоді всім, хто
хоче дізнатися більше про історію НАТО,
принципи діяльності організації, особливості її
функціонування, структуру тощо.

Окремий напрям — це розвінчання
кремлівської пропаганди щодо Альянсу.
Ми виокремили основні групи міфів, які
Російська Федерація використовує в якості
інформаційної зброї проти НАТО на території
України, і дали відповіді на пропагандистські
кліше Кремля. Це стосується особливостей
функціонування Альянсу, його цілей та методів,
окремих операцій, а головне взаємовідносин з
Україною.

Вважаю, що маніпуляцією, хай навіть у добрих
намірах, не можна перемогти ворожу брехню.
Пропаганду можна побороти тільки правдою.
Саме тому в цій роботі представлені до уваги
читачів лише факти, не спотворені емоціями.
Переконана, що нам вдалося за допомогою
правдивої інформації чітко та доступно
зруйнувати пропагандистські тези, які, на
жаль, досить широко розповсюджені в нашому
суспільстві серед різних верств населення.

Тож, сподіваюся, що ця робота зможе не тільки
надати корисну інформацію прихильникам
вступу України до НАТО, а й змінити думку
щодо Альянсу тих, хто поки що вагається у
своєму виборі. В будь-якому разі, кожний
знайде тут для себе відповіді на питання, які
часто постають у дискусіях щодо майбутнього
України. Дуже важливо, щоб у цих суперечках
не використовувалася неправдива та зумисно
спотворена інформація, адже саме на це
розраховують у Кремлі.

Вірю, що Україна в перспективі обов'язково
стане членом Організації Північноатлантичного
Договору. Цей вектор розвитку для нас
сьогодні є фактично безальтернативним з
багатьох геополітичних, геоекономічних та
безпекових причин.

Тож, обираючи своє майбутнє, ми маємо
користуватися не маніпуляціями чи
пропагандою, а виключно неспотвореною
інформацією. Це допоможе нам врешті-решт
зробити правильний вибір, посилить наше
суспільство і дасть йому майбутнє.


