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ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА

СОН
Ну что, еще пару-тройку миллиардов на АТО ожидает своего распила.
Войны у нас нет, для Европы ее тоже
нет. Военное положение на днр-лнртерриториях не вводилось. Теперь
появилось много больше поводов
для покупки газа «под давлением»,
объявления тотальной мобилизации и прочих прелестей обогащения для своих. Ощущение такое, что я
вижу затянувшийся, осклизло-вязкий, пропитанный
приторным духом лицемерия и лицедейства сон.

12

листопада

Инна Малиночка
член ГО «Поступ»

Що найперше?
Ми повинні для себе відповісти на
два дуже простих питання:
• За якими принципами жити.
• Які цінності захищати.

Які докорінні відмінності Громадянської республіки від усього того, що пропонують політичні
партії, зокрема і новостворені?
Перша відмінність: головна цінність - не Людина, а
Громадянин.
Громадянином є не кожна людина. Громадянин -

Громадянин - лише той, хто бере на
себе рівні обов’язки, і повну та рівну
з іншими відповідальність.
лише той, хто бере на себе рівні обов’язки, і повну та
рівну з іншими відповідальність за все навколо: від
власної оселі до країни.
Важливо: обов’язки рівні, відповідальність повна та
рівна. Обов’язків небагато:
1. Працювати і сплачувати податки.
2. Піклуватися про власних дітей і батьків.
3. Брати участь в обороні країни.
4. Брати участь в управлінні громадою і країною особисто або через делегата.
Це той мінімум, без якого не може існувати жодне
суспільство, жодна країна.
Хочеш бути громадянином - добровільно бери на
себе обов’язки.

Підданий не має лише одного права не має права визначати майбутнє
країни.

До лав ГО «Поступ» вступив Плахотнюк Роман. Вітаємо в
наших лавах нового борця за майбутнє України!
Станом на 06 листопада у складі ГО «Поступ» 186 членів.
Зі складу Виконкому організації вийшов Ігор Костін.

ВІТАЄМО
з Днем народження Поступівців!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!

Підданий має рівні з громадянином економічні, соціальні, культурні права. Підданий не має лише одного
права - не має права визначати майбутнє країни, не має
права брати участь в управлінні спільним.
Друга відмінність: вибори до колегіальних органів
відміняються.
Ніяких виборів!
Скасування виборів є головною відмінністю Громадянської республіки від інших устроїв.

Громадянин може на власний розсуд
забрати свій голос від делегата і
передати іншому.
Громадянин має природне право розпоряджатися
своїм голосом не раз на кілька років, а в будь-який час.
Тому він сам голосує на референдумах всіх рівнів, а для
прийняття рішень колегіальними органами може делегувати свій голос іншому громадянину. Кожен такий
делегат голосує тією кількістю голосів, які йому делеговані. Громадянин може на власний розсуд забрати свій
голос від делегата і передати іншому. За такого порядку
позиція кожного громадянина дійсно буде вагомою.
Звичайно, це лише принципова схема.
Не кажіть, що нема стратегій. Їх є чимало. Долучайтеся до них.
До тих, які відповідають вашим життєвим принципам
і цінностям.
Знаходьте соратників і дійте разом з ними.

Не хочеш обов’язків - не громадянин, а підданий.

мітинг

Громадянські середи відкриті для всіх.
Щосереди о 19:00 за адресою:
м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство
«Знання» , к. 317 або 318.

НОВИНИ

ЩО РОБИТИ? НОТАТКА ПЕРША

Це і є ідеологія.
Що, задля чого, і як цього досягти - це мета і програма.
Що друге?
Об’єднуватися. З тими, хто поділяє принципи і цінності, хто однаково бачить мету. Не з хорошими людьми,
а з соратниками. Коли об’єдналися, бути готовими наступити на горло власній пісні заради спільної справи.
Це мої принципи, мої цінності і моя мета.
Разом з «Поступом» і «Українським Легіоном» я називаю це ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА і втілюю це в життя.

Питання налагодження
співпраці з «Українським
легіоном».

Геть
олігархію

Святослав Стеценко
член Ради ГО «Поступ»

Ганагу Антона Сергійовича – 06 листопада
Савченка Івана Володимировича – 06 листопада
Анопрієнка Артема Євгеновича – 27 жовтня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу», які хворіють або
вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі
перепони!

«ЗАХИСТ»
ІНФОРМУЄ
16 жовтня поточного року
було проведено
робоче засідання напрямку.
Розглядали такі питання:
1. Створення, діяльність, робота Антикорупційного
комітету і навіщо це потрібно Поступу.
2. «Кнопка виклику» - екстренний механізм
захисту членів ГО «Поступ», як це має бути.
3. Похід до органів державної влади.
Було здійснено похід до органу ДВС до першого
заступника директора департаменту ДВС України
в інтересах членів організації та їх сімей. А також
у прокуратуру міста Києва на прийом у прокурора
по питанням розгляду заяв та звернень громадян
у справах Казанцевої Г., Хлиптун А., Проши С.
Громадянські
середи
напрямку
Захист
проходять кожну останню середу місяця.
Запрошуємо всіх до участі в обговореннях роботи
напрямку.
Наталія Троянова-Малош
член Виконкому ГО «Поступ»

22 листопада, 12.00
Контрактова площа

ǧǦǩǪǫǧǎǥǬǦǨǤ

Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ»

№ 44 (570) 06.10.14 – 12.11.14

МАСОВА ІДЕОЛОГІЧНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – УМОВИ ПОБУДОВИ
Ми отримали таке запитання до
нашої організації через Фейсбук:
«… мені зрозуміло без зайвих пояснень і доказів, що в нашій країні з
ідеологічними і при цьому чисельними
організаціями справи кепські. Історія
зі створенням ВО «Майдан» також не є одкровенням.
Ми всі були свідками як це робилось і ким, також була
зрозумілою мотивація дій цих істот. Моє питання
стосувалось більше вашої організації, ніж інших ГО.
Чисельність ваших членів ви вже озвучили. Друга частина питання: чому вам, за наявності ідеології в вашій
організації, не вдалось організувати Майдан або хоча
б значно збільшити кількість ваших членів за рахунок
протестного контингенту, що хоче змін, тобто виконати пункт другий згідно трьох умов, і зробити вашу
організацію масовою?»
Ось наше пояснення.
Для того, щоб створити масову організацію треба дві
умови.
Перша умова - наявність ідеологічної бази. Ця ідеологічна база має відповідати двом головним критеріям:
а) бути реальною до впровадження, тобто має бути
створений конкретний план реформ, які мають бути
впроваджені. Саме перелік реальних дій, які вирішують головні проблеми країни, а не просто набір популістських гасел-бажань, що нам постійно демонструють
різноманітні політичні партії.
б) ідеологія має бути популярно представлена.

По мірі розповсюдження ідеології
буде зростати і наша масовість.
І перший і другий критерій важко зробити, не кажучи
вже про те, щоб їх досягти швидко. Це великий процес,
який потребує багато зусиль і професійних знань.
Друга умова побудови ідеологічної масової організації - маси мають оволодіти ідеєю. Тобто всю напрацьовану ідеологічну базу народ має зрозуміти та сприйняти. По мірі розповсюдження ідеології та по мірі того,
як все більше й більше людей будуть ставати нашими
прибічниками, буде зростати і наша масовість. Такий
процес називається агітацією та пропагандою.
Досвід історії каже, що досягти критичної маси кількості членів організації та одночасно досягти підтримки

народу скоріше, ніж за десять років нікому в цьому
світи ще не вдавалось. І це при умові агресивної та професійної пропаганди. Ми по цьому шляху йдемо тільки
один рік і чотири місяці. Наприклад, більшовики в Росії
йшли більше 19 років, націонал-соціалісти Німеччини –
більше 13, голлісти у Франції – більше 14, рух Махатми
Ганді – більше 30 років. Навіть зразковий приклад –
Сингапур – визрівав теж більше 10 років.
На час, який потрібен до зростання громадянської сили до необхідного рівня, впливають такі
основні чинники:
- готовність громадян країни сприймати нову ідеологію;
- загальна пасіонарність громадян;
- якість ядра активу організації та її членів з точки зору
єдиного розуміння шляху та професіоналізму дій;
- масштабність та якість агітаційно-пропагандистської
роботи;
- зовнішні чинники, наприклад, втручання інших країни.

Якщо Майдан роблять без ідеології,
то завжди залишається стара
система.
А ось щодо Майдану, то тут взагалі багато народу
введено в оману олігархією. Майдани зазвичай роблять
ті сили, які не мають достатньої потужності взяти владу
легітимним шляхом. Майдан - це так само як і дострокові вибори, тільки із застосуванням зброї. Майдан – це
може бути і хорошо, і не хорошо. Все залежить, хто його
робить і при яких умовах. Якщо Майдан роблять без ідеології, як це вже два рази робили в Україні, то завжди
залишається стара система. Змінюються тільки особи в
цій системі. А це призводить до розчарування у народу
і багаторічної стагнації. Олігархії вигідні такі безідейні
майдани, бо на них випускається пар з революційного
котла. Майдани можна і треба робити тільки тоді, коли
вже є сформована революційна масова передова сила,
що має чіткий план дій. А сама сила вже має підтримку
народу, і не просто підтримку сили, а саме тих реформ,
які ця сила має здійснити. І, крім того, Майдан має сенс
здійснювати тільки при умові неможливості здійснення
мирного приходу до влади, наприклад, коли олігархічна
влада брутально робить все, щоб не допустити проведення мирних виборів.
Максим Твердохліб
голова ГО «Поступ»

ЛОЗУНГ-ЗАДАЧА «ГРАЖДАНИН
УКРАИНЫ - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!»
На мой взгляд эта тема очень актуальна на сегодняшний день. Выражения
«ты - гражданин», «ты - патриот»,
«Украина - единая страна» звучали
практически во всех массмедиа перед
выборами, большими буквами светились с бигбордов, пестрели в газетных

заголовках.
А давайте разберемся по сути: возьмем, например, простого современного молодого человека и спросим у него,
а хорошо ли ему сегодня живется в Украине? Испытывает
ли он гордость за свою Родину? Большинство ответили
бы, что патриотом быть хорошо, но вот только страну
поднимать надо просто с колен, так как с каждым днем
жить становится все грустней и тяжелей: война на Востоке, экономический спад, и как следствие этого - резкое

падение гривны, олигархическое правительство и никакой стабильности.
Что остается - только верить в лучшее, но, как в сказке,
ничего в нашей стране без нашего участия не было и не
будет! Каждый из нас, граждан, должен принимать участие в изменении системы, кардинальном изменении! Просто патриотом быть недостаточно! Мало вывесить на балконе украинский флаг или повесить на одежду ленточку с
украинской символикой. Нужно каждый день делать шаги,
направленные на изменение ситуации в стране! А для того,
чтобы изменения были ощутимы, необходимо вливаться в
организацию, которая уже на этом пути. А для того, чтобы
изменения были правильными и существенными, нужно
вместе разбираться - что же мы хотим построить!? Только
вместе можно добиться результата! Незря в пословице
сказано: «с миру по нитке - голому рубашка». Вот так и

ГРАЖДАНЕ И
НЕ ГРАЖДАНЕ!?
По
результатам
Общего
собрания
могу
сказать
следующее. В целом, собрание
было интересным и очень
информативным.
Правильно,
что оно проходило в формате
дискуссии. Были затронуты интересные темы,
заданы правильные вопросы, и на многие из
них получены ответы. Но, если Вы заметили,
много споров породил вопрос о том, кто
должен участвовать в управлении гражданским
государством. А точнее, если гражданским
государством имеют право и должны управлять
граждане, то какие права и обязанности у
остального населения, и кому дано право решать,
гражданин ты или нет. Многие члены организации
по-настоящему обеспокоились такой постановкой
вопроса. Ведь у некоторых может сложится
мнение, что в Гражданском государстве есть две
касты: высшая каста - “граждане”, и низшая - “не
граждане”. Людей можно понять. Ведь про права
и обязанности граждан написано уже много, а
про права и обязанности остальных жителей
государства не сказано ничего.
Недавно читал о такой стране, как Монако. В
их социально-политическом устое тоже граждане
княжества имеют особый статус: освобождаются
от уплаты налогов, имеют социальные гарантии,
обеспечиваются жильём, если это необходимо,
то бесплатно. И это при том, что минимальная
стоимость квадратного метра жилья там составляет
20000 евро, а на одного гражданина страны
жилая площадь не должна быть меньше 120
квадратов. Хочу заметить, что население Монако
35000, а статус гражданина имеют всего 4,5
тысячи человек. Остальные жители страны могут
заниматься предпринимательством, пользоваться
всеми благами, жить полноценной жизнью в этом
государстве на уровне с гражданами, и никто не
ущемляет там их прав. И таких примеров много
во всём мире. Об этом надо говорить. А то, я так
понял, что некоторые начинают воспринимать и
толковать наши лозунги, идеи не совсем верно:
только граждане (читать “арийцы”) имеют права в
гражданском государстве. Если ты не гражданин ты никто. Такое неверное восприятие (понимание)
основ гражданского государства может стать
“камнем преткновения” для вступления в
Поступ новых членов и нахождения здесь уже
существующих. Предлагаю расширить изучение
данной темы и доносить правильное понимание до
граждан Украины.
Михаил Крячек
член ГО «Поступ»
мы по крупице должны объединится в одну большую силу,
«Поступ», в геометрической прогрессии» и сами создать
такое Гражданское государство, в котором Гражданин
будет звучать гордо не только для нас самих, но и для
всего мира! Конечно, это дело не одного дня, не одного
года, но ведь начинать с чего-то надо и мы, поступовцы,
знаем с чего!
Наша главная ценность не человек, а гражданин! Человек - это так, говорящее и думающее животное. И только
сознательная созидающая деятельность, а не простое
проживание жизни, превращает говорящее животное в
человека с большой буквы, то есть ГРАЖДАНИНА!!! Присоединяйтесь и двигайтесь вместе с нами!
Ирина Ткаченко
член Исполкома ГО «Поступ»
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