
ЧИ ІСНУЮТЬ «ХОРОШИЕ РУССКИЕ»?

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 954
16.03.22-22.03.22 Громадянські середи відкриті для всіх і проходять 

щотижня о 19:00 по скайпу в аудіорежимі. 
Посилання на приєднання можна дізнатися  у  
адміністратора  сторінки  «Поступ»  в  Фейсбуці.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

30 
березня

РОБОТА
ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СПРОТИВУ

всього цивілізованого світу. В ключі вищенаведе-
них аргументів, з якими важко сперечатися, злочини 
влади РФ, військових РФ та громадян РФ не можуть 
бути розділені, як і відповідальність за них. Якщо ж 
громадяни не згодні з політикою влади і хочуть уник-
нути колективної відповідальності, вихід один – зміна 
влади. Для цього існує багато інструментів – бунт, 
революція, путч та інші… Використання цих інстру-
ментів потребує великих зусиль та жертв, але це єди-
ний варіант для громадян не бути співучасниками 
злочину своєї держави. 

Що ж стосовно Білорусі (саме так, а не Білорусії, 
як її називають росіяни), яка намагається зайняти 
суперпозицію в цій війні? Наче білоруси на пряму 
і не воюють на території України, але надають всю 
свою інфраструктуру і територію для військ агресора. 
Тобто «і нашим, і вашим». Цей варіант не пройде. По 
всіх міжнародних нормах Білорусь вважається учас-
ником конфлікту на боці РФ. Навіть, зважаючи на те, 
що безпосередньо на військових Білорусі нема крові 
українців, а опосередковано є, громадянам Біло-
русі, що працюють на режим, який підтримує Війну в 

Це питання зараз будоражить простори інтернету 
в спробі виправдати громадянський злочин всього 
російського народу. А злочин цей абсолютний і все-
охоплюючий. Чому ж не можна відокремити певну 
групку росіян, близько 14%, які виступають проти 
війни і на словах і справами підтримують Україну? 
Очевидно, що свідомо чи ні, але всі громадяни будь-
якої країни є її основним ресурсом. Саме громадяни 
роблять всю економіку країни. Саме вони працюють 
на підприємствах країни, розповсюджують культуру 
країни та репрезентують її у світі. І, звісно ж, саме 
громадяни, а не тільки влада, буде нести повну від-
повідальність за дії цієї влади. Бо громадяни ту 
владу обирали, бо громадяни підтримували ту владу 
хоча б тим, що не намагалися її скинути. Отже кожен 
громадянин РФ, тим чи іншим способом, фінансує 
та організовує війну по відношенню до України і 

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
СПРОТИВ

Громадянська організація «Поступ» продо-
вжує вести спротив в інформаційному полі. 
Більше можна дізнатися за посиланнями:

1. У фейсбуці - https://www.facebook.com/PostupUA
2. У телеграмі -  https://t.me/zavelykuukrainu

*******

Організація «Поступ» пропонує долучитися 
до ІНФОРМАЦІЙНОГО СПРОТИВУ. Боремось із 
розповсюдженням ворожих «фейків», та фор-
муємо розуміння процесів, щоб краще орієнту-
ватись в інформаційному середовищі та вірно 
розуміти сутність поточних подій.

Даниїл Лемешко
  член Ради ГО «Поступ»

Україні, будуть пред’явлені ті самі звинувачення, що і 
громадянам РФ. Весь цивілізований світ, а зокрема і 
українців, не буде цікавити, що вони були проти війни 
і, навіть, намагались її зупинити за допомогою мирних 
акцій. Всіх буде цікавити лише результат – змогли чи 
не змогли зупинити злочини своєї влади.

У підсумку можна сказати, що у громадян РФ 
і Білорусі тільки два шляхи – або ярмо раба, яке 
будуть носити вони, їх діти і онуки, або «коктейлі 
молотова», барикади та свобода і гідність. Варто 
додати, що Україна обрала другий шлях, і аж ні трохи 
не шкодує про це.

P.S.: за війну Німеччини в Другій Світовій і до цих 
пір несуть відповідальність всі німці. І ті, хто був 
проти війні. І так звані антифашисти. А зараз продо-
вжують нести моральну і не тільки відповідальність 
і німці, які народилися вже через багато років після 
війни. За злочини однієї країни проти іншої завжди 
несе відповідальність весь народ, а не тільки та час-
тина, яка підтримувала такі злочини.
_____________________________________________________

ЩО ДАЛА НАМ ВІЙНА

Ще на початку року ніхто, навіть, уявити не міг, що 
наша держава опиниться у стані війни з рашою. Так все 
ж таки, що дала нам війна. 
1. Ця війна назавжди змінила всіх нас, Українців і 

нашу Батьківщину. Так, як було раніше, вже ніколи 
не буде. Тому що війна об’єднала суспільство і дала 
чітке розуміння, що росія - це ворог! 

2. В Україні є багато російськомовного населення і 
вони так само сильно захищають нашу державу, як 
і україномовні. В них ніхто не відбирає права роз-
мовляти російською. Бо патріотизм призначається 
не мовою, якою ти говориш, а діями! 

3. Мова - це маркер. Війна дала хвилю добровільної 
українізації. Певно, що після цієї війни багато хто 
з російськомовних громадян почнуть розмовляти 
українською. І примушувати ніхто нікого не буде. І 
Україна назавжди відходить від росії. 

4. Розуміння того, що Україні потрібні реформи.  Будь-
яка війна рано чи пізно закінчується. Саме тому 
нам всім вже зараз потрібно думати, як розбудову-
вати нашу державу. Україні потрібні першочергові 
реформи в усіх галузях економіки та народного гос-
подарства. Нам потрібен новий план Маршалла для 
України.

УКРАЇНА БУДЕ ВЕЛИКОЮ! 
РАЗОМ ЗБУДУЄМО ВЕЛИКУ УКРАЇНУ! 

_____________________________________________________

Валерій Міщенко
член Виконкому ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/PostupUA
https://t.me/zavelykuukrainu
https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
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Важливою частиною війни, що веде наша країна з російськими 
окупантами, є так звана «інформаційна» війна. Ні для кого вже 
не секрет, що ЗМІ Російської Федерації не просто брешуть своїм 
громадянам, а, навіть, вигадують неймовірні нісенітниці. І це 
робиться зо дня на день на протязі багатьох років. Навіть, ті, хто 
спочатку не довіряв цій інформації, за такий строк вже і самі стали 
«зомбі».

Ті з нас, хто, по якійсь причині, не може взяти в руки зброю, 
наприклад, через здоров’я або за невмінням чи за віком, може 
воювати і таким чином. Інформація – це теж зброя, і в умілих руках 
вона страшніша за автоматичну.

Така пропагандистська війна потребує багато терпіння. Тим 
більш, коли чуєш новини з місць бойових дій або з захоплених 
територій. Коли на очах сльози злості за свою неміч піти і покарати 
ворога усіма методами…. Але ні. Не можна піддаватися почуттям, 
не можна ображати співрозмовника, як би він на те не заслугову-
вав. Бо він же вас лише зненавидить, і вся праця піде нанівець.

Це війна. Пам’ятайте, тримайтеся і майте терпіння. Де б Ви не 
воювали, у «вконтакті», в «одноклассниках» чи інших соціаль-
них мережах. Чи при особистій розмові чи листуванні. Ваше 
завдання – лише змусити співрозмовника завагатися, вибити 
грунт в нього з-під ніг, піднести йому правдиву інформацію 
про війну так, щоб він вже сам зміг зробити правильні виводи. І 
почав ділитися ними зі своїм оточенням.

Така праця призводить до результату не швидко. Це тижні, 
місяці. Час від часу опускаються руки. Здається, що все дарма. 
Але ні. Це не так. Можливо, саме завдяки таким, як ми з вами, ця 
війна закінчиться хоча б на тиждень раніше. І заради цього варто 
боротися.

Нижче я приведу мою розмову у неділю, 13 березня. Можливо, 
це стане для когось прикладом. А можливо, ви знаєте більш 
за мене. Тоді ласкаво просимо на сторінку «Поступу» в ФБ, ми 
будемо раді можливості перейняти ваш досвід.

Валентин К.

***

Сибирь-Киев. В-Валентин. С – Саяны.

С.
- Привет. Да срать мы на вашу Украину хотели. Я в 

Сибири живу, ну приходите. Мы прям ждем.
В.
- Далековато до вас. Хорошо спрятался. Но есть 

же санкции. Вещи будете теперь покупать какие? 
Отечественные? Компьютеры Поиск 2022?

С.
- Я комп купил вот только. Новый. 5 лет про-

служит. А дальше и санкции снимут. Им это тоже 
невыгодно, они большие бабки теряют.

В.
- А остальное? Все свое родное? Ты готов сменить 

кроссовки Адидас на сибирскую фабрику?
С.
- Та пофиг, проживем. В Китае купим.
В.
- А качество? Ты же понимаешь, что монополист 

всегда на рынке диктует свои условия и вам будет 
валиться сплошной шлак.

С.
- Да пофиг, пока есть, а потом решим. Не, чувак, ты 

пойми, мне жаль ваших, но вы виноваты сами.
В.
- В чем мы виноваты? В том, что вы отжали у нас 

Крым? В том, что благодаря вам образовались ЛНР 
и ДНР?

С.
- Вы бомбили Донбасс. Разве не так? У меня там 

друг погиб при бомбежке.
В.
- Так, стоп. Донбасс принадлежит Украине. Нам 

решать, что там делать. Ни его, ни Крым вы права 
отнимать не имели, поскольку Будапештским мемо-
рандумом подтвердили неприкосновенность нашей 
территории.

С.
- Это не так. Крым отсоединился сам, потому что 

был автономией. И присоединился к России. ДНР и 
ЛНР не могли так и потому устроили вооруженное 
восстание. Чтобы отсоединиться.

В.
- Крым не мог отсоединиться сам. Он был вправе 

проголосовать, но дать разрешение могла только 
Верховная Рада Украины. Это как у вас Чечня. Она 
ведь тоже хотела независимости. Получается, по 

твоим словам, она тоже имела право. Как и Крым. А 
вы ввели туда войска и начали бойню.

С.
- Зато теперь Чечня процветает, там красивые 

города, там все в порядке.
В.
- Ты это расскажи семьям, которых там убили ваши 

солдаты. Вы же просто перебили кучу людей, в том 
числе и мирных жителей.

С.
- Зато мы смогли подавить бунт, а вы не смогли в 

ЛНР-ДНР. Поэтому так и вышло. Да и вообще. Когда-то 
у нас была общая страна – СССР. Правопреемником 
этой страны стала Россия. И теперь мы на территории 
бывшего СССР наводим порядок. Имеем полное право.

В.
- В Мариуполе за последние 3 дня погибло мирных 

жителей более полутора тысяч. Какой вы порядок 
наводите?

С.
- Если бы мы хотели уничтожить всех, мы бы про-

сто долбанули по вам вакуумными бомбами.
В.
- Так какой вы порядок наводите. Убивая мирных 

жителей?
С.
- Чувак. Мне реально жаль этих несчастных. Но 

мы заботимся о безопасности нашей страны. США 
представляют для нас угрозу.

В.
- Стоп. А причем тут Америка?
С.
- Я ненавижу США.
В.
- А за что? Что тебе они такого сделали? Вы 

используете их автомобили. Их разработки компью-
теров, их одежду. Но США ненавидите…

С.
- За многое.
В.
- Послушай, до 2014 года благодаря Януковичу мы 

шли прямой дорогой в Россию. И что было бы сейчас 
– неизвестно. Но вы отжали Крым, отняли ДНР-ЛНР, 
и теперь мы видим в вас врагов.

С.
- А ты спрашиваешь, за что я Штаты ненавижу. 

Это же благодаря им свергли пророссийского пре-
зидента, из-за них вы не любите нас.

В.
- Минутку. Я был в Киеве на момент восстания 2014 

года. В ноябре 2013 года на улицу вышли студенты. 
И вот, когда стало холодно, они уже собирались 
расходиться. Как Саша Стоматолог, старший сын 
Януковича, отдал приказ ментам и бандитам (титуш-
кам) убрать студентов с улиц. А те начали забивать 
ребят насмерть. Племянника моего приятеля убили 
только за то, что он вышел с ребятами постоять. И на 
следующий день на улицу вышло сто тысяч киевлян. 
Это общеизвестный факт. Странно, что ты не в курсе. 
Причем тут Америка? Все получилось спонтанно, 
даже без оружия. Да, наших избивали ОМОНовцы, 
наши били их в ответ. Выворачивали камни из 
мостовой, строили баррикады. Но какова была тут 
помощь американцев?

С.
- А в итоге ДНР и ЛНР не захотели мириться с 

новой властью и подняли восстание.
В.
- На самом деле это россияне устроили там вос-

стание. И мы бы его сами подавили. Мы его почти 
и притушили, когда в спину через границу ударили 
российские войска. Ты не знал этого? Мы тогда поте-
ряли в Илловайском котле около десяти тысяч наших 
ребят. Хотя до того оставалось несколько дней до 
окончания той войны. И о какой любви после этого 
может идти речь?

С.
- Я этого не знал.
В.
- Дальше. Что такое ДНР – это уголь. Который 

залегает достаточно глубоко, потому что сверху все 
вычерпано. Его добыча уже, по сути, не оправдывает 
затрат. И вы теперь вешаете себе это на шею. Сна-
чала Крым, который никто не признал. Теперь ЛНР-
ДНР, которых тоже никто не признает. Три якоря, в 
которые нужно вливать деньги. А есть еще Беларусь.

С.
- Ты забыл Осетию.
В.
- Точно.
С.
- И Приднестровье.
В.
- Верно. И зачем тебе лично все это? Ради того, 

что придется отказаться от нормальных вещей, ждать 
милости от Китая?

С.
- Я не знаю.

_____________________________________________________
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