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НЕ ВІДДАВАЙ
СВІЙ ГОЛОС
ОЛІГАРХАМ!
• ПРИЙДИ НА ВИБОРИ
• ВІЗЬМИ БЮЛЕТЕНЬ
• НАПИШИ НА БЮЛЕТНІ
«ГЕТЬ ОЛІГАРХІЮ!»
деталі акції тут

ДУМКИ ПРО МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2015
Пройшла інформація, що за два місяці політичні імпотенти - хочуть, але ніколи не зможуть.
партії витратили не менше 2 мільярдів гривень на
Тому підтримувати можна тільки тих, хто є
свої агіткампанії. І ви, українці, ще вірите, що це все представником організованої сили. Тобто треба
заради вашого щасливого і багатого життя?
визначатись не з кандидатурою, а з тією силою,
Сергій Солодкий представником якої ця кандидатура є. І якщо буде
член Ради ГО «Поступ» видно, що не виявиться жодної неолігархічної сили,
то треба просто всіх викреслити. На результати
Помиляються ті, хто каже, що місцеві вибори виборів це все одно ніяк не вплине, але власна
не мають глобального значення. І тому, навіть в совість буде чистою. Бо сам себе тоді не зможеш
списках олігархічних структур можуть буди порядні називати лохом та дурнем, якого використовують!
й чесні люди. Тому за них треба проголосувати, Особисто я піду на виборчу свою дільницю. Візьму
бо, мовляв, це покращить ситуацію, наприклад, бюлетені і на всіх них напишу: «Геть олігархію!».
призупинить дерибан!
Максим Твердохліб
ЦЕ ПОМИЛКА!
Голова Ради ГО «Поступ»
Якщо людина одна, не є представником будьякої системи, то вона ЗАВЖДИ програє будь-якій
Поодинокі особистості не досягають успіху,
системі! Навіть якщо вона буде не просто порядною якщо не мають підтримки народу або якщо за ними
і чесною, а втіленням в одній особі Христа чи не стоїть згуртована ідеологічна організація.
Магомета, Будди чи Святої Марії, або дон Кіхота та
Кого обирати на цих виборах? Особисто я
всіх інших.
вважаю, що на цих виборах нікого. Але ж на
Якщо ж така (чесна і порядна) людина є вибори треба йти, бо це, нажаль, є єдиною ознакою
представником системи, системної структури мого громадянства в Україні. Викреслю усіх. , тобто
(партії), то вона завжди буде діяти в інтересах цієї напишу на бюлетені «Геть олігархію!»
системи, від якої представлена. А якщо не буде,
Денис Чубко
то перейде в розряд одиночок. А одинаки - це як
член Ради ГО «Поступ»

ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА

28
жовтня

НАПРЯМОК ЗАХИСТ.
НАЛАГОДЖЕННЯ РОБОТИ
АНТИКОРУПЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
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
За дискредитацію діяльності ГО «Поступ» виключено з
лав організації Р. В. Плахотнюка.
Станом на 23 жовтня нас 172.

ВІТАЄМО
з Днем народження Поступівців!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!
Васюру Анатолія – 23 жовтня
Сказко Аліну – 26 жовтня
Проня Сергія – 27 жовтня
Шановні соратники! Живіть на повну силу! Мрійте та
втілюйте свої мрії! Життя прекрасне!

Вибори перетворилися на балаган і знущання.
Сьогодні 99% всіх партій і кандидатів мають
олігархічне коріння. Оскільки в мене забрали
моє право голосувати проти всіх, тому я пишу на
бюлетені «Геть Олігархію!».
Дмитро Тацій
член Виконкому ГО «Поступ»

Многие сейчас говорят: «А за кого же голосовать?
Все ж козлы!» Я не хочу ни за кого из гадов
отдавать свой голос. Но не пойти на выборы безответственно. Поэтому я пойду на выборы и на
своем бюллетене напишу «Геть олігархію!». Выбор
есть всегда!
Тарас Доненко
член Виконкому ГО «Поступ»

ДЕМОКРАТІЯ ЧИ ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА?
Зараз в Україні настала
«пора чудес»: ремонтуються
дороги, підвищуються соціальні
виплати, показово звільняються
корумповані чиновники. І до
громадян все частіше звертаються різноманітні
спритні ділки з пропозицією у той чи інший спосіб
продати свій голос. Але з досвіду попередніх
років ми вже знаємо: ця бурхлива діяльність
не назавжди. Відбудуться вибори, а потім все
знову потоне у корупції і чиновницькій глухоті на
довгі чотири-п’ять років. Тобто до початку нової
передвиборчої кампанії.
Чому так відбувається? Чому зараз державою

керує не народ, а «генерал гречка»? Чому
різнокольорові партії і політики всіх рівнів
цікавляться життям народу тільки напередодні
виборів?
Справа у тому, що сама система демократії
неідеальна. Як і кожна суспільна система, вона
має вроджені вади, які особливо проявляються у
таких перехідних країнах, як наша.
У чому суть цих вад демократії? Найперше,
народні обранці фактично безвідповідальні
за свою діяльність. Спосіб відізвати депутата,
що погано виконує свої обов’язки, існує лише
теоретично. Але на практиці він занадто складний
Продовження на стор. 2
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і жодного разу не застосовувався за всі 25 років
незалежності. Тому політики, начебто обрані
народом, не відчувають відповідальності за свої
дії. Якщо тебе вже обрали, то можна чотири чи п’ять
років творити все, що заманеться. А потім зробити
кілька широких жестів і грошових вливань перед
виборами і переобратися на наступний термін.
Друга вада: громадяни при демократії
також безвідповідальні за власну поведінку
на виборах. В кінці-кінців поганий виборець
згодом буде таки покараний за помилковий
вибір – неякісною владою і низьким рівнем
життя. Але для багатьох людей у матеріальній
скруті це занадто далека перспектива, щоб про
неї думати. А гроші і подарунки, якими кандидати
задобрюють виборців, є прямо зараз. Все одно
після загальних таємних виборів ніхто до тебе не
прийде і не спитає, чому ти проголосував саме за
цю політичну силу і чи не продав ти свій голос за
мішок гречки?! Тому традиційна модель демократії
у наших умовах веде лише до політичної корупції
і підкупу виборців.
По-третє, та влада, яку ми начебто обрали,
ніколи не представляє більшість виборців.
Якщо перерахувати процент голосів, поданих
за політичні сили, що пройшли у владу, та при
цьому згадати, що явка виборців ледь перевищує
половину, то виходить, що країною керують люди,
яких підтримали менше третини від загального
числа виборців. А що робити тим людям, чиї
обранці не пройшли до влади? А що робити тим,
хто не побачив серед партій і політиків-одноденок
достойних кандидатів з дієвою програмою?
І нарешті, ні для кого не секрет, що результат
виборів дуже залежить від культурного і освітнього
рівня виборців. Мабуть, багато хто звертав увагу на

аномальні результати виборів у деяких регіонах,
у військових частинах, тюрмах і психлікарнях?
Мабуть, всі пам’ятають акцію «Заховай бабусин
паспорт»? Так молоді люди намагалися зменшити
вплив на вибори неграмотних бабусь, що
традиційно підтримують «гречкових» кандидатів.
Але чи це вихід?! Треба міняти саму систему
впливу народу на формування влади!
Саме такою альтернативною системою,
що виправляє слабкі місця демократії, є
ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА!
При громадянській республіці політик не є
обранцем від виборів до виборів – він є лише
делегатом, якому виборець делегував власний
голос на певний час. І громадянин може у будьякий момент відізвати свій голос, якщо дії делегата
перестали його задовольняти.
При громадянській республіці немає таємних
виборів: кожен громадянин має відкрито
виражати свої політичні вподобання, таким
чином, відповідаючи за свій вибір перед
співгромадянами.
При
громадянській
республіці
кожен
громадянин бере участь в управлінні власною
громадою, але може передавати це право своєму
делегату.
І, нарешті, не кожен має право бути
громадянином у громадянській республіці.
Але, ставши громадянином, кожен отримує, як
право голосу, так і певні громадянські обов’язки
і відповідальність за участь в житті громади –
прийнятті управлінських рішень, виборах, сплаті
податків, військовій службі своїй державі, тощо.
Саме така модель громадянської республіки
вже неодноразово застосовувалася на теренах
України у минулі віки. Це і «народне віче» у містах

Люди, веря, что новый правитель окажется
лучше, охотно восстают против старого, но
вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается
хуже старого.
Макиавелли Н.
Вообще говоря, власть не портит людей,
зато дураки, когда они у власти, портят
власть.
Бернард Шоу
Лучший довод против демократии - пять
минут беседы с рядовым избирателем.
Уинстон Черчилль

подготовила
Наталья Троянова-Малош
член Исполкома ГО «Поступ»

Київської Русі, це і «козацька республіка» часів
Гетьманщини, це і народна республіка Нестора
Махно, Рада робітничих, селянських та солдатських
депутатів (з березня 1917 р. до березня 1918 р.)
та перший, початковий, етап створення та праці
української Центральної Ради (весна-літо 1917
р.). Тому, на відміну від традиційної західної
демократії, така модель має не тільки теоретичні,
але й історичні передумови для успіху на наших
землях.
УКРАЇНА ДЛЯ ГРОМАДЯН! Саме таким є гасло
громадянської республіки.
Віталій Дмитраш
член ГО «Поступ»

О ВЫБОРАХ
ГО «Поступ» не идет на
ближайшие выборы и не пойдет
на следующие.
«Поступ» сегодня не будет
принимать участие в заведомо
лживом действии, направленном
на одурачивание народа, не только потому, что
нынешняя избирательная система «заточена» под
обман и наживу, но и в силу своей недостаточной
ресурсной готовности к подобному шагу. Идея
«поступовского» движения заключается в том,
чтобы реализовать на практике конституционное
право граждан управлять своей страной. А для
этого «Поступ» считает необходимым изменить
систему выборов на делегирование полномочий.
Наша организация планомерно набирает силы,
формирует команду, параллельно разрабатывает
тактический план для приведения страны к
ГРАЖДАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, где ответственность
за
управление
страной
будет
лежать
действительно на каждом гражданине и тем самым

будут главенствовать справедливые гражданские
ценности. Почему справедливые именно при
делегировании? Потому что именно, когда сами
граждане имеют реальную возможность и в то же
время вынуждены управлять своей страной, они
будут нести ответственность за свои действия, и
происходит это на виду у нас с вами, у соседей
и собственных детей, и ответ держать придется.
Мы прекрасно понимаем, что силами нынешней
организации сегодня в масштабах страны
мы ничего не сможем поменять, но мы также
понимаем, что не существует альтернативных
организаций, построенных на схожих принципах,
единой идеологии, способных реально изменить
что-то в украинском обществе. Масштаб страны
требует масштабной организационной структуры
для изменения, прежде всего, массового
сознания. Поэтому «Поступ» планирует принять
участие в избирательной кампании только тогда,
когда будут выполнены все предпосылки для
прихода во власть легитимным путем, когда в

организации будет необходимое количество
людей, поддерживающих идеологию гражданской
республики. Это условие дает возможность
получить реальную, а не купленную, поддержку
населения, и поднимает уровень сознательного
поведения людей, так как они перестают
подвергаться грубой манипуляции.
При этом «Поступ» не является противником
участия в выборах отдельных своих членов опыт
приобретать
необходимо,
чтобы
трансформировать его в свои сильные стороны.
Ничего путного не делается быстро и без ошибок,
любой продукт, идея, формируется в длительном,
иногда мучительном, процессе, прежде чем
обрести формы, которые примет общество. Мы
находимся на пути к реализации своей цели.
Присоединяйтесь к нашему движению!
Наталья Сергиенко
член ГО «Поступ»
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