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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

РЕПОРТАЖ З МІСЦЯ ПОДІЇ

ПОКЛАДАННЯ КВІТІВ ЗАГИБЛИМ
ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

Біля Обеліску Слави (м. Київ).
Поступівці взяли участь у вшануванні пам'яті загиблих

9 травня в Україні відзначали 68-ту річницю закінчення Великої Вітчизняної війни. День пам'яті… Пам'яті
про тих, хто боровся із фашистськими загарбниками,
свято вірячи в тодішню ідеологію, і про тих, хто бездумно чи під дулом пістолетів, які йшли позаду, – віддавав своє життя за батьківщину... День пам'яті й про
тих, хто під час війни став жертвами репресій і катувань німецьких і радянських військ...
Історія – складна наука, і не точна, як математика.
А тому потрібно кожному з нас вчитись аналізувати,
думати, вивчати історичну правду, яка десятиліттями

Зміна поколінь...
Члени ГО «Поступ» з дітьми, дорогою до Парку Слави

приховувалась і перекручувалась, і при цьому не
стати жертвами сучасних модних бездумних течій.
Отже, давайте тверезо і неупереджено мислити, аналізувати і робити зважені висновки. Щоб історію нашого сьогодення не доводилось переписувати чи
перефразовувати нашим нащадкам.
Вічна Слава Усім Героям! Вічна пам’ять усім загиблим!

Марія Пелех, головний редактор
газети «Поступінформ»

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Робоча нарада ідеологічного напрямку ГО «Поступ»: узгодження позицій принципів пенсійної реформи – 15 травня.
• Робоча нарада ідеологічного напрямку ГО «Поступ»: узгодження позицій принципів земельної реформи – 22 травня.
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для для всіх, кому не байдужа доля України. Приходьте та приводьте
друзів і знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська,
буд.57/3 (біля ст. м. «Олімпійська»),
Товариство «Знання» України, кім. 317 або 318.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГО «ПОСТУП»
У суботу, 15 червня 2013 року, відбудуться чергові звітно-виборні Загальні збори громадської організації «Поступ».
На порядок денний заплановано: звіт та вибори
органів управління ГО «Поступ» (Голови Ради, Ради,
Голови Ревізійної комісії, Ревізійної комісії), узгодження програми-мінімум та програми-максимум ГО
«Поступ» та інші організаційні питання.
Особиста присутність обов'язкова, доручення
братись до уваги не будуть.

ДУМКИ ВГОЛОС

ТРИ ГЛУПОСТИ, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ
НАШЕМУ ДВИЖЕНИЮ
Необходимо напомнить о трёх
условиях достижения цели - построения Гражданского государства:
Первое условие – идеологическое. Наличие проекта нового государственного устройства и конкретного плана реформ.
Второе условие – кадровое. Наличие массовой организации.
Третье условие – агитационное. Для того чтобы
любая идея стала реальностью – она должна овладеть массами. Это значит, что идею (идеологию)
должно поддерживать большинство народа страны.
Исторический опыт показывает, что если хоть одно
из условий не соблюдается, то цель не достигается.
А если кто-то пытается идти по курсу изменения
страны, игнорируя указанные условия, то он, либо
дилетант, либо просто всех обманывает.
В процессе нашей работы мы знакомимся со многими людьми. Общаемся с ними. В результате общений мы сталкиваемся с некоторыми стереотипными
суждениями, которые мешают нашей работе.
Вот главные три глупости, которые встречаются
чаще всего. Есть, конечно, и другие, но эти чаще
всего встречаются.

Очень часто мы слышим этот аргумент. Даже в Поступе есть определенное количество членов, которые
также считают.
Это ошибочный стереотип. Для достижения цели –
деньги – не главное! Если, конечно, эта цель – не
власть ради личной коррупционной выгоды. Да, такой
аргумент верен в случае, если целью является приход
к власти, а не смена системы власти. Да, в таком случае нужно много денег, очень много. Цифры астрономические. И в сознание обычных граждан порядок
цифр вообще не укладывается.
Если перед вами человек, который повторяет указанную глупость, то у него следует сразу спросить: а
много ли он видел добрых людей, которые готовы
вкладывать свои миллионы для того, чтобы обычным
гражданам жилось лучше? И вообще, видел ли он
хоть одного такого доброго человека?
Да, такие «добрые люди» могут раскошелиться на
пару миллионов и пригласить для бесплатного выступления на Крещатике какую-то заморскую голубую
знаменитость. Это да, могут. Могут на футбол выкидывать целые состояния! Вернисажи могут открывать,
конечно, они это любят делать. Но вот для того, чтобы
изменить страну и убрать олигархическую систему
власти – зась! Они не самоубийцы – чтобы платить
ГЛУПОСТЬ ПЕРВАЯ
свои же деньги для своей же ликвидации!
«Для того чтобы достигнуть цели нужно много денег.»
Весь исторический опыт показывает, что НИКОГДА

олигархия не вкладывала деньги в своего могильщика. Она потихоньку начинает раскошеливаться
только лишь из страха перед новой силой, которая
вот-вот придет к власти и установит свой, новый порядок. Но такие жалкие взносы новой силе уже не
нужны. Они нужны самой олигархии в качестве некоей
политической страховки. Чтобы, может быть, вспомнили их «заслугу» и учли при новой власти.
Особо переубеждать тех кто повторяет данную глупость не стоит. Если перед вами человек умный, то
он сам всё поймет, когда начнет думать своей головой, а не повторять чужую ерунду. А глупых же бесполезно переубеждать.
ГЛУПОСТЬ ВТОРАЯ
«Народ Украины невозможно объединить.»
Когда мы слышим такой «весомый» аргумент от
очередного обывателя, то спрашиваем – откуда он
взял такое мнение? И, как правило, человек даже не
может этого пояснить. Он начинает сердиться, нервничать, что-то лепечет, но толком пояснить не может.
Но мы можем! Мы беремся утверждать, что народ
Украины ничем не отличается принципиально от любого другого народа! Любой человек – это существо
социальное. А если есть социум, то это уже объединение. И даже сам факт наличия государства, в ко(Продолжение на стр. 2)
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ДУМКИ ВГОЛОС

ТРИ ГЛУПОСТИ, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ НАШЕМУ ДВИЖЕНИЮ
(Начало на стр. 1)
тором платятся налоги, в котором слушают власть,
хоть и преступную, есть прямым опровержением указанной глупости! Если бы это было не так, то наша
страна представляла бы собою что-то наподобие
банки с тараканами, которые хаотично бегают по
банке и разбегаются, как только ее открыть.
Контрвопрос: если это не так, то почему же до сих
пор украинский народ не объединился и не убрал эту
преступную олигархическую систему власти?
Правильный вопрос! Но вот, уважаемые, скажите,
пожалуйста, а вы когда-нибудь видели, чтобы чтонибудь хорошее само собою получалось? Нет! Такого
нет и не бывало! Нужен труд! Нужен большой труд по
объединению народа. Тот, кто это делает, у того рано
или поздно все получается! И народ Украины не является исключением.

нять на … другого царя. Вот другой будет лучше. Другой царь тоже оказался плохой? Ничего! Поменяем на
третьего». Вот так вот и морочат голову людям. А
люди, видя такой расклад, видя, что время идет, но
ничего не меняется, теряют веру к лучшему, впадают
в гражданскую апатию. Это самое паршивое, что
может происходить с народом – гражданская апатия!
С этим нужно бороться! Как? Рецепт простой:
нужно пояснять, рассказывать, еще раз пояснять и
пояснять. Рано или поздно народ начнет прозревать.
Больше ста лет назад, когда еще монархический строй
был в большинстве стран, то были два принципиально
разных подхода дальнейшего развития. Одни считали, что
нужно менять элиту (одного царя на другого), а другие считали, что нужно менять общественный строй. Нужно было
убирать монархию и вводить демократию. История показала, что первые были политически близоруки. А вторые
добились цели и их страны стали развиваться.
Вот и сейчас, если к вам кто-то говорит: нужно менять власть, а не систему власти – знайте перед вами
либо глупый человек, либо этот человек не глупый, а
знает что делает – он пытается вас использовать для
своих корыстных целей.

ГЛУПОСТЬ ТРЕТЬЯ
«Нужно заменить действующую власть на других –
честных, порядочных, таких, кто будет о народе думать.»
К сожалению, с этим, третьим стереотипом, сложнее всего бороться. И преодолеть его крайне сложно.
Но можно!
Именно благодаря этому ошибочному стереотипу
олигархическая система в Украине пустила крепкие Максим Твердохлеб, Председатель Совета
корни. Именно с его помощью вот уже двадцать лет организации «Поступ»
обманывают украинский народ! Схема развода простая – как угол дома: «Этот царь плохой, нужно поме- (Прим.: матеріал друкується без правок редакції)

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб успішність
та багатство змінювали ваш зовнішній і внутрішній світ тільки на краще!
Параду Вікторію Юріївну – 9 травня
Нестроєвого Андрія Івановича – 15 травня
Повха Олега Михайловича – 15 травня
Сергієнко Наталію Олександрівну – 15 травня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
ТВОРЧІСТЬ ПОСТУПІВЦІВ

ГУМОР ТА САТИРА
Выбоины на украинских дорогах признаны экспертами ЮНЕСКО культурным
артефактом эпохи задержавшегося первобытнообщинного строя и внесены в реестр ценностей мирового значения под грифом «Особенности
национального варварства».
*****
Группа выдающихся учёных определила биологический вид «Безответственные народные депутаты и зажравшиеся чиновники» как промежуточное
звено эволюции между лесными клещами, пиявками и гельминтами.

Михаил Марченко, член ГО «Поступ»

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА

ДЕРЖАВА, ЯКА НАМ ПОТРІБНА
Ця стаття народилася, як реакція на
молодіжний сленг «слабо?». Справді,
дуже багато написано про різні моделі
ефективного державотворення взагалі,
і українського, зокрема. Різні програми, проекти та концепції, кожна з яких має своє раціональне зерно, але, вцілому, картина вимальовується нечітка, малозрозуміла та
непереконлива для пересічного громадянина і виборця.
Тоді й виникло у мене запитання: «А слабо зобразити ефективну Україну – мету всіх наших
численних дискусій та безсистемних дій – на
одній сторінці, але конструктивно, щоб було
зрозуміло кожному?»
А й справді, є ж твердження, що якщо ви не можете пояснити свою думку п’ятирічній дитині, то ви не
володієте питанням. Хто зрозуміє та сприйме одну
сторінку, той зможе розгорнути її і в робочу програму
на кілька сотень сторінок, а хто ні, то й кілька тисяч
сторінок не допоможуть. Давайте спробуємо.
Якщо всі згодні, що нам потрібна держава, яка забезпечує достойне життя всім своїм громадянам шляхом створення умов для повної
самореалізації потенціалу кожного, то ця мета
досягається лише при виконанні двох умов:
- створення системи інтенсивного «збагачення
держави» за рахунок ефективного використання на-

положення Конституції, викладені «на каркасі» наведених
вище принципів організації держави, будуть мати три
обов’язкові складові: власне, положення; відповідального
за його виконання в особі керівника відповідної державної інституції; санкцій за порушення вимог Конституції.
Будь-яке недотримання положень Конституції є державним злочином.
Весь інший масив кримінального, господарського
та цивільного законодавства значно зменшується і
перетворюється, фактично, в «підзаконні» акти технологічного характеру.
Ось тепер, ніби, все. Абсолютно всі можливі окремі
програмні положення, які так люблять політологи та
деякі виборці, повністю «витікають» з наведених
принципів та «поглинаються» ними.
Звичайно, перетворити досконалий функціональний образ держави (який ми і збираємося розробити
в нашому Аналітичному центрі «Громадянська
Україна») в реальну предметну структуру державного
механізму, який рухається реальними, а тому не досконалими людьми – справа дуже не проста, але реальна, дякуючи прикладам Сінгапуру та Грузії.
Отже, справа за розумною та моральною громадсько-політичною силою здатною це зробити!

явних людського, економічного та природного потенціалів власної країни;
- створення системи справедливого розподілу та
використання «багатства держави» в інтересах власних громадян.
Система «збагачення держави», у свою чергу, має
дві складові:
- інноваційний розвиток, підтримка та стимулювання якого є основою економічної політики держави,
і який, в свою чергу, стимулює розвиток та ефективність освіти та науки;
- політика тотального ресурсозбереження та екологічного оздоровлення.
Система «справедливого розподілу» включає:
- жорстку політику підтримки, розвитку та відтворення життєдіяльного потенціалу працездатного населення;
- тотальну патерналістську політику у відношенні
до непрацездатного населення.
Оце й все, за великим рахунком. Все так же ж просто,
як і в заповідях Господніх. Проблема лише у їх виконанні.
Але, не уповаючи на суд небесний, для побудови ефективної держави не обійтися без суду земного, Українського.
Для цього, перш за все, має бути прийнята Конститу- Олександр Гнєдаш, член ГО «Поступ»,
ція справді прямої дії, відмовившись від стереотипного к. т. н., керівник Аналітичного центру
уявлення про Конституцію, як «тоненьку книжечку». Всі «Громадянська Україна»
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