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Зрозумієте це - Україна переможе. 
Не зрозумієте - будемо вічно скакати на майданах.
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ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»Треба змінювати систему! Як це прискорити?   →
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ПОЛІТИКОЮ ЗАЙМАТИСЯ НЕБЕЗПЕЧНО!?

МІЦНА СІМ’Я — МІЦНА ДЕРЖАВА.
НЕОБХІДНІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ІНСТИТУТУ СІМ’Ї.

Є в нашому суспільстві дуже поширена думка, що 
займатись політикою небезпечно. Мовляв репресують 
і прізвища не згадають. Можливо навіть посадять в 
спеціальні окремі табори для таких розумників, що 
проти течії гребуть. Але ця думка до смішного хибна. По-
перше, нема кращого способу зробити громадського діяча 
відомішим, ніж застосувати до нього якісь агресивні дії. 
Сфабрикувати кримінальну справу, тиснути на рідних і 
близьких, або, на кінець, фізично знищити... Це зробить 
політичну фігуру кратно яскравішою і привабливішою! 
Ви ж певно помітили, що поки політик в тюрмі, його 
рейтинг росте, хоча він нічого й не робить. Вбитий 
політик взагалі перетворюється на національного героя! 
Згадайте як потрапили до парламенту Надія Савченко та 
"козак" Гаврилюк. Згадайте отруєння Ющенка та відсидку 

Міць та здоров'я нації залежать від правильної 
організації сім'ї, бо ж нація складається не з чого 
іншого, як з таких національних клітин, як сім'я. 
Держава — це громадяни. А громадяни куються в сім’ї. 
І якість майбутніх громадян прямо залежить від того, які 
сімейні цінності сповідувала сім’я.

В дитячому віці закладаються основи, які формують 
духовне і фізичне обличчя майбутньої дорослої 
людини-громадянина.  Це, насамперед, повага до інших 

Тимошенко. І таких прикладів лише в українській сучасній 
історії безліч! Саме тому пана Саакашвілі напрочуд 
м'якенько депортували до дружньої йому країни, хоча 
могли запросто здати на Батьківщину, де він перебуває в 
розшуку. 

Репресувати опонентів - вкрай нерозумна тактика, 
і всі в політиці це знають як той факт, що Земля 
кругла. По-друге, якщо діяти від імені організації, 
тобто певного колективу, то і відповідальність буде 
колективна. Піддавати репресіям організовану групу 
людей не тільки не вигідно, але і складно!  І чим більша 
організація, тим складніше на неї тиснути. Якщо ж з 
метою залякування відокремити єдиного активіста 
групи, чи навіть її ватажка, то це дасть абсолютно 

людей, закладення норм моралі, патріотизму, способу 
життя... Таким чином, поняття сім’ї не обмежується 
лише рамками подружнього життя. Воно суттєво ширше 
і значно важливіше ніж здається. 

Патріотом можна стати лише в патріотичній сім’ї 
(виключення, звісно, бувають, але їх небагато). А 
здоровий патріотизм дає здорове національне життя 
і творить велику Державу. Таким чином, міцна сім’я 

зворотній ефект.  Це тільки зміцнить організовану групу 
і надихне їх на подальшу боротьбу. І по-третє, здоровий 
глузд і логіка диктує більш дешевий, швидкий, дієвий 
і гуманний варіант впливу на політичних опонентів. 
А саме дипломатичні ігри з поступовим розкладанням 
організації з середини методом підкупу та ідеологічної 
диверсії. Тут звісно все залежить від міцності політичної 
волі та банальної совісті. І в гіршому випадку ви станете 
трохи більш багатим і менш амбіційним, але ваша 
анатомія чи свобода пересування не постраждають. 
Якщо ж цей варіант не спрацює, почнеться довга 
медіавійна з горами компромату, політичними 
закидами, дебатами та всім іншим в тому ж дусі. От до 
цього дійсно слід бути готовими всім, хто хоче стати 
політичним активістом і міняти країну на краще! Шлях 
до великого не буває легким, але ті, хто перебільшують 
його небезпеку - просто шукають відмазку, щоб нічого 
не робити. Тож не шукайте небезпеки там де її нема! І 
ставайте до боротьби за Велику Україну!
_______________________________________________

є основою суспільства та відіграє важливу роль в 
будівництві Батьківщини. 

Але не лише патріотизм передається в сім’ї.  Творча 
взаємодія одного покоління з іншим, вплив особистості 
на особистість, порозуміння між поколіннями... Це 
лише невелика частка того, що єднає, вдосконалює та 
виділяє один народ з поміж інших. А Держава повинна 
шанувати сім’ю, поважати її права та зважати на її 
потреби. І саме такою країною повинна стати Велика 
Україна, яка буде побудована на основі Громадянської 
республіки. А міцна сім’я — це необхідна умова 
побудови здорового суспільства, яке і побудує Велику 
Україну. 

Саме зараз, як ніколи, необхідно піднімати питання, 

Репресувати опонентів - вкрай 
нерозумна тактика, і всі в політиці 
це знають як той факт, що земля 
кругла.

Міцна сім’я є основою суспільства та 
відіграє важливу роль в будівництві 
Батьківщини.

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»

Олександр Скрипка
                   член ГО «Поступ»

Сергій Солодкий
      член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
https://www.facebook.com/oracul67
https://www.facebook.com/solodkiy.s


ПУБЛІКУЄМО ПОЯСНЕННЯ НА ЦІКАВИЙ КОМЕНТАР ДО 
НАШОГО ПОСТУ НА СТОРІНЦІ «ПОСТУП» У ФЕЙСБУЦІ: 

ЦІКАВІ КОМЕНТАРІ:
Олександр Яцюк: Таке враження, що “Поступ” працює 
на олігархічну систему: «не треба мітингів, треба 
довго працювати». Це так вигідно ПОПу і його братві! 
Це так по азарівськи: «не треба скиглити, треба брати 
лопату і копати».
Сергій Летягін: Никуда вы без мирных протестов не 
денетесь!

ПОЯСНЕННЯ:
Олександр Черниш
член Ради ГО «Поступ»

Ви не зовсім вірно зрозуміти проти чого саме ми. 
Ми проти протестів, що не несуть нічого нового. 
"проти Луценка, проти Порошенка, проти поганих 
доріг, за литовські номери..." Нічого ці протести не 
дадуть! Замість Луценка чи Порошенка прийде інший 
представник олігархії. А від кращих доріг (якщо 
пощастить) чи литовських номерів жити краще ми 
не станемо. Нічого не зміниться. Ми за протести за 
системні зміни! А не за зміну облич. І ці протести ми 
будемо організовувати)

Максим Твердохліб
голова Ради  ГО «Поступ»

  Ми ніколи і ніде не казали, що ми проти мітингів. 
Мітинг - це інструмент. Сказати, що ми проти мітингу - 
це так само, якщо сказати, ми проти молотка. Молоток 
- це також інструмент, щоб забивати цвяхи. І мітинг 
- це також інструмент. Але не для того, щоб забивати 
цвяхи, а для того, щоб якось впливати на суспільство. 
Вплив може бути по різних причинах і з різною метою. 
Якщо мета - "звернути увагу олігархічної влади на 
щось", то це дурна мета. Бо олігархічна влада чхала 
на всі ці звернення уваги. Якщо мета - передвиборча 
агітація - то її проводять ті, хто йде на вибори. Ми 
завжди робимо мітинги і приймаємо участь в них, коли 
розуміємо, для чого вони робляться.

Сьогодні витрачати час та енергію на 
хаотичні мітинг "проти...." не варто. 
Бо це просто випуск пари і не більше. 
А також не варто реагувати на заклики 
типу "наших б'ють..".
Єдине, що сьогодні треба робити - 
працювати об'єднавшись в потужну 
громадянську силу, що має власну 
передову ідеологію саме направлену 
на зміну існуючої системи влади, і 
планомірно рухається до своєї мети.
Це самий важкий і довгий шлях, але 
правильний.
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МІЦНА СІМ’Я — МІЦНА ДЕРЖАВА. НЕОБХІДНІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ ТА 
ЗМІЦНЕННЯ ІНСТИТУТУ СІМ’Ї. ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

ВИБІР БЕЗ ВИБОРУ. ПРИКЛАД З ЖИТТЯ. ОМАНИ ЩОДО 
МІТИНГІВ.

Олігархічно-кланова система завжди буде 
використовувати адміністративний ресурс при 
голосуванні на виборах. Не важливо як ви 
проголосували, важливо, як не тільки підраховують, 
але і як записують. Повністю відсутнє право на 
особисту участь в таких виборах: навіть якщо не 
допоможуть каруселі, вкидання і підтасовки, в 
протокол занесуть те, що треба. А якщо і цього мало, 
то на захист олігархам приходить абсолютно залежна 
судова система.

За останні три місяці я був спостерігачем виборчого 
процесу в трьох громадах Овідіопольського району 
Одеської області. Так вийшло, що навколо мого 
населеного пункту пройшли вибори в трьох об'єднаних 
громадах району - це Дальницька ОТГ, Авангардівська 
ОТГ і Таїровська ОТГ.

Вибори в Авангардівську та Дальницькій ОТГ 
пройшли тихо і мирно, основні кандидати домовилися 
з олігархічно-клановою владою, поклялися у вірності, 
взяли зобов'язання перед ними, один переможець 
навіть демонстративно вийшов з однієї партії і увійшов 
до пропрезидентської.

А ось вибори в Таїровську ОТГ не закінчилися і досі. 
Основний кандидат не хотів сідати за стіл переговорів 
з олігархічно-клановою владою. Вірніше, він один раз 
сів, але ті умови, які йому висунули, були абсолютно 

неприйнятні. Як сказав він мені в приватній бесіді: “З 
мене хотіли зробити голову, який буде командувати 
тільки прибиральницями в раді”.

З перших днів виборчого процесу почалася 
його нейтралізація. Його просто не зареєстрували 
кандидатом, не звертаючи уваги на рішення суду, 
що зобов'язує зареєструвати його негайно. Однак, 
невиконання рішення суду не хвилювало нікого. 
Провладний ланцюжок влади блокує будь-які заяви і 
скарги. Все залишається без розгляду.

Але кандидат мав запасний варіант - зареєструвався 
його син, який має таке ж прізвище і цього виявилося 
досить, щоб він переміг, навіть без агітації - громада 
реально хотіла цього кандидата.

Ви думаєте його призначили головою громади? Ні. 
Вже є рішення суду, що він якось не так звільнився зі 
своєї старої роботи і тому не може очолювати громаду.

Патова ситуація: начебто голосували, але хто за 
кого вже не доведеш, а армія юристів завела справу 
в глухий кут, з якого без перевиборів не вийти. І так, 
можливо, буде тривати нескінченно.

Вибір без вибору. Олігархічно-кланова система, 
не дивлячись на мінімальну підтримку, намагається 
проводити на місцях вірних людей. Ось і виходить, 
ніби всі проти олігархів, а їх кандидати «виграють» 
вибори.

При демократичній системі голосування влада 
завжди буде у тих, у кого в руках гроші. Бо працює 
формула: "гроші – вибори – прихід до влади – 
повернення грошей із прибутком".

"Демократичні процеси" не працюють не тільки в 
Україні. Вони НІДЕ не працюють. Різниця лише в якості 
олігархії. В тому, на чому заробляє олігархія. Якщо 
якість життя в США або Німеччині, або Японії краще, 
то це ніяк не завдяки демократичній формі правління. 
А просто тому, що хазяї хочуть правити ефективно і 
заробляють на рості економіки, а не на дерибані.

Пора ліквідувати вибори і замінити їх 
делегуванням. При такій системі, управління 
державою буде здійснюється через систему 
громадянських рад, куди будуть делегати 
делегуватись, а не обиратися на виборах. Про 
сутність громадянської республіки читайте в 
Доктрині ГО «Поступ».

_______________________________________________

начебто голосували, але хто за кого 
вже не доведеш, а армія юристів 
завела справу в глухий кут, з якого 
без перевиборів не вийти.

щодо збереження традиційних сімейних цінностей, 
тому що йде наступ на ці цінності. Одностатеві шлюби, 
ювенальна юстиція і т.п., які зараз культивуються в 
країні, мають на меті зруйнувати інститут сім'ї в Україні. 
Останні події у Європі, саме у Франції, де демонстрація 
протесту громадян проти одностатевих шлюбів 
переросла у безлади, у черговий раз примушують 
серйозно замислитися про те, чому європейські 
уряди, незважаючи на очевидний опір населення, так 
благоволять одностатевій любові? Сім з 12 країн, в яких 
дозволені одностатеві шлюби, знаходяться в Європі. В 
США, які підтримують ЛГБТ-співтовариства по всьому 

світу, одностатеві шлюби дозволені всього... у 12 штатах 
з 50. А більш ніж в половині штатів просто заборонені, 
тому що населення з традиційними поглядами на любов 
і шлюб їх не підтримують.

Кому це вигідно? Хто лобіює і ЛГБТ, і пропаганду, і 
наукову підтримку цієї патології, або якщо хочете, - 
девіації? Європейські та загальносвітові прибутки і 
від порно, і від організації сексуального життя осіб 
з нетрадиційною орієнтацією неспинно зростають. 
Перш за все, прибутки гігантських корпорацій: кіно, 
видавничі доми, одяг, дизайн і так далі. Не дарма 
ринок для геїв і лесбіянок називають  «ринком мрії». 

Зрозуміло, чим більше країн охоплює цей ринок - тим 
більше їх заробітки. 

Тому громадяни України повинні протистояти та 
не заохочувати поширення цієї примхи, оскільки це 
шкодить навіть не тільки моральному здоров'ю нашого 
суспільства, а й демографії країни.

Держава повинна оберігати сімейні устої, а сім'я, 
виховуючи дітей, творити громадян і саму державу. Тому, 
допоки самі громадяни не візьмуть відповідальність за 
побудову власної родини та держави, ніхто за них це не 
зробить.
_______________________________________________

Роман Варшанидзе
         член ГО «Поступ»
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