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№ 959
20.04.22-26.04.22 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

27 
квітня

РОБОТА
ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СПРОТИВУ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

Не можна домовлятися 
про мир із тими, хто 
прийшов тебе вбивати

Голда Меїр
4-й прем’єр-міністр Ізраїлю, 

одна з засновників держави Ізраїль, 
1898-1978 рр.

Этот материал специально выходит на русском 
языке. Для того, чтобы его можно было продемон-
стрировать знакомым и родственникам в России, у 
кого они есть.

По данным социологических исследований более 
80% россиян поддерживает агрессию России против 
Украины. Это не является секретом. Но возникает 
вопрос, по какой причине такая ненависть у всего 
российского народа к Украине?

С началом войны Россия озвучила её (войны) цели: 
денацификация, демилитаризация, нейтральный ста-
тус Украины и признание ЛДНР с Крымом.

Это то, что озвучили. Уже два месяца Россия гудит, 
как растревоженный улей, о том, что идет борьба 
«против нацистов» и «против всего НАТО». 

Да, дебилов в России много. Но не все. Примеча-
тельно, что и весь средний класс, а это около 70% 
россиян, тоже кричат об этих же глупостях. Но кри-
чать одно, а верить в то, что кричишь, - другое. Те, кто 
не дебил, те понимают, что война идет точно не про-
тив фашизма или из-за того, что кто-то действительно 
может напасть на ядерную Россию, или, тем более, 
из-за того, что кто-то запрещает в Украине говорить 
на русском языке. Основные разрушения, которые 
принесли россияне и продолжают приносить, прихо-
дятся как раз на русскоязычные территории.

Так в чем же реальная причина? И вообще, есть ли 
она, и почему ее никто прямо не называет, если она 
есть?

Да! Реальная причина есть. И ее, действительно, 
вслух в России никто не произносит.

Известный украинский профессор-социолог Вла-
димир Паниотто приводит такие результаты социо-
логических исследований. Был совместный украин-
ский проект с российским социологическим центром 
«Левада-Центр». Это наиболее независимая рос-
сийская социологическая организация, насколько 
вообще возможно быть независимым в России. Так 
вот, начиная с 2008 года, когда этот совместный про-
ект начал осуществляться, наблюдалось изменение 
уровня позитивного отношения россиян к Украине. 
Сначала оно было на уровне 60%. Но постепенно, к 
2013 году этот уровень упал до 30%. В то же время 
уровень позитивного отношения украинцев к рус-

ским вплоть до 2013 года был всегда очень высоким 
и доходил до 90%. Почему так? Паниотто называет 
это эффектом «неразделенной любви». По мере того, 
как Украина политически и культурно все дальше 
отходила от России, все больший процент россиян 
начинал ненавидеть Украину. Вот реальная причина 
сегодняшней ненависти и причина безоговорочной 
поддержки российской агрессии. Жители России 
не могут ни смириться, ни простить то, что мы, по их 
мнению, «братский народ», послали к черту своих 
«старших братьев». Что мы не захотели дальше с 
ними жить в этом самом «братском болоте». Они 
испытывают ненависть к Украине потому, что Укра-
ина не просто пошла путем самостоятельности, но 
и делает постоянные попытки построить сильное 
государство. Рано или поздно эти попытки увенча-
ются успехом. В то время, как Россия продемонстри-
ровала за многие годы, что не способна выстроить 
сильное, экономически развитое государство, только 
сырьевой придаток. Россияне вообще не считают 
Украину государством. Они продолжают считать, что 
мы есть частью их «великого и могучего», но просто 
попали под какое-то дурное влияние. Маленький, 
но показательный пример. Таких примеров много. 
Если посмотреть любые российские новости, то там 
принципиально и показательно используется везде 
и всеми словосочетание «на Украине». В то время 
как по правилам русской грамматики верным будет 
говорить «в Украине». Дело в том, что по правилам 
предлог «на» не может употребляться к отдельному 
государству, используется только предлог «в». А 
предлог «на» можно использовать к части государ-
ства, например, «на Донбассе», а не «в Донбассе». 
Естественно, в российских СМИ работают люди 
грамотные, которые хорошо знают грамматику. Но 
все поголовно делают специально эту ошибку. При-
чем, стараются это делать демонстративно.

Конечно, ни один россиянин не будет говорить 
публично, что ненавидит Украину за то, что Украина 
послала в сторону российского корабля всю Россию 
вместе с ее экипажем. Точно так же, как не бывает 
брошенных мужей, которые бы честно публично ска-
зали, что их бросили по причине того, что они неудач-
ники, что они мудаки, тупые или вообще никакие! 
Всегда выдумывают какие-то другие причины. 

Россия никогда не простит Украине то, что Укра-
ина ушла от неё. Украина никогда не простит Рос-
сии войну, бомбежки, обстрелы, разруху, убийства, 
насилие. Враг - не просто государство Россия, враг 
- каждый россиянин! Каждый! Без исключения! И 
еще, каждый россиянин должен вдолбить себе в мозг, 
что до тех пор, пока Крым и Донбасс не вернется в 
состав Украины, до тех пор Украина и украинский 
народ будут оставаться ВРАЖДЕБНЫМИ к России и ее 
народу! И это никакими «спецоперациями» и ника-
кими договорами невозможно изменить. 

Украина ведет свою первую реальную за многие 
столетия ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ войну. И победа будет 
за Украиной. 

Победим! Украина станет Великой!
  _____________________________________________________

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ВОЙНУ В УКРАИНЕ?

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
СПРОТИВ

Організація «Поступ» пропонує долучитись 
до боротьби. Для цього ми пропонуємо:
1. Долучитись до телеграм каналу «За Велику Укра-

їну!».
2. Долучити до зазначеного каналу інші свої зна-

йомі контакти.
3. Поширювати інформацію інформаційного спро-

тиву через різні можливі інструменти.
4. Приймати участь в створенні контенту шляхом 

зворотнього зв’язку через внесення пропозицій 
та коментів.
Приєднуйтесь за посиланнями: 

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

P.S.: Боремось із розповсюдженням ворожих 
«фейків», та формуємо розуміння процесів, щоб 
краще орієнтуватись в інформаційному середовищі 
та вірно розуміти сутність поточних подій

https://www.facebook.com/PostupUA
https://t.me/zavelykuukrainu
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ЯКІ ГАРАНТІЇ ПОТРЕБУЄ УКРАЇНА?

ВІЙНА В УКРАЇНІ - ЦЕ НАСЛІДОК ПОЗИЦІЇ «Я ПОЗА ПОЛІТИКОЮ»

Кардинальним питанням для завершення війни є 
питання надання гарантій Україні. Це не новина.

Але яких гарантій? Що має відбуватись в майбут-
ньому, якщо Росія захоче знову напасти на Україну? 
Представники нашого уряду багато разів нам казали, що 
це мають бути гарантії по типу дії статті 5 Статуту НАТО. 
Фактично, такі гарантії означають, що напад на одну з 
країн-членів НАТО прирівнюється до нападу на всі інші 
країни, які є членами НАТО. І автоматично відбувається  
процес запуску воєнних дій проти будь-якого агресора, 
який напав на якусь країну НАТО.

На даний момент по факту вже декілька країн відмо-
вили Україні в такій формі гарантій.

Ось, що каже з цього питання турецький міністр 
закордонних справ: «Туреччина готова стати гарантом 
безпеки України, але є умова – щоб без 5 пункту, як у 
НАТО. США, Велика Британія та Канада цей пункт від-
кинули. Звичайно, і Туреччина його не приймає. Про 
те, щоб відправити у разі конфлікту в Україні в країну 
турецьких солдатів, не може бути й мови».

До зазначених країн, які відмовили у вказаній формі 
гарантій, ще треба віднести і Францію, яка раніше пові-
домила те ж саме.

Тобто, ніхто не збирається в майбутньому вступати 
у війну проти Росії заради інтересів України. Те, що 
до цього, скоріш за все, і повинно було прийти, можна 

було здогадатись. Тоді риторичне питання виникає до 
команди Зеленського: навіщо треба було постійно роз-
повідати громадянам своєї країни, що такі гарантії ми 
очікуємо, і що саме про них іде мова?

Якщо ці гарантії не такі, як розповідалось і по яким 
вже відмовили нам, то які ж інші можуть бути гарантії?

Мабуть те, що відбувається і зараз: вжиття санкцій 
та надання зброї? Так? Але ж ми бачимо, що ці санкції 
вже два місяці вводять, але до самих головних так і не 
дісталися. Тільки планується розгляд питання ембарго 
на нафту. Буде це питання вирішено чи ні, час покаже. 
Але по газу на даний момент вже ряд країн повідомили, 
що вводити санкції не хочуть. А щодо постачання зброї, 
то тут можна привести цитату Президента Зеленського: 
«Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потре-
буємо, ми б уже завершили цю війну. Ми б уже повер-
нули мир і звільнили нашу територію від окупантів. Бо 
перевага українських військових у тактиці та мудрості 
цілком очевидна». Це він сказав майже через два місяці 
після початку агресії! Знову риторичне питання: а при 
можливій наступній агресії що, буде якось інакше? Що, 
щось принципово зміниться, щоб західні країни почали 
діяти інакше?

Наша позиція тут має бути одна і залізобетонна: 
єдина гарантія ненападу є сильна і потужна країна із 
сильними та потужними збройними силами! Все інше - 

Війна в Україні - це наслідок позиції «я поза політи-
кою». Громадянська позиція - це коли ти на питання-
маркери знаєш відповіді. В Україні - війна. Росія - агре-
сор. Та про все по порядку. Російська пропагандистська 
машина розпочала війну проти України не вчора, й, 
навіть, не 24 лютого 2022 року. Вісім років тому рашисти 
анексували Крим. Вісім років триває війна на Донбасі. 
Крим анексований, але залишається українським. Вісім 
років. Здавалося б, про війну в Україні вже стільки 
всього говорили як на державному, так і на побутовому 
рівні. Ця тема є нескінченною. На питання про війну в 
Україні несвідомі громадяни, як правило, відповідають: 
«я поза політикою». Війна в Україні не може не ціка-
вити, якщо ти свідомий громадянин. 

А от коли мова йде про громадянську позицію, то це 
вже геть інша історія. На восьмий рік війни її просто не 

Валерій Міщенко
член Виконкому ГО «Поступ»

пуста балаканина!
І ще є один момент. Західні ЗМІ повідомляють, що 

турецькі посадовці кажуть, що в самому НАТО є сили, 
які зацікавлені в продовженні війни між Україною та 
Росією з метою послаблення Росії. Ми не можемо впев-
нено сказати, чи є такі сили насправді. Але ми маємо 
цікаву інфу. Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон 
сказав журналістам, що будь-які спроби зупинити війну 
шляхом переговорів з Володимиром Путіним, скоріше за 
все, безглузді. Адже, за його словами, вести переговори 
з Путіним - це все одно, що торгуватися з «крокодилом, 
який вже вчепився вам у ногу». Ми не будемо поки ніяк 
коментувати цю заяву. Бо сподіваємось, що Британія 
не є тією країною, яка хоче продовження війни задля 
послаблення Росії руками України.

Але все зазначене породжує інше питання. Вже 
зрозуміло, що війну між Україною та Росією інші кра-
їни використовують задля власних інтересів. І це нор-
мально. Так завжди робилось і буде робитись. Питання 
в іншому: а ми чітко собі усвідомлюємо, де завершу-
ються власні, українські інтереси в цій війні, і почина-
ються вже інші, не наші інтереси? Може нашому урядові 
вже пора про це відкрито казати? Бо український народ 
не такий тупий, щоб не розібратись в цих речах!

Переможемо!
_____________________________________________________

може не бути. Це в ідеалі. Але в реальності, коли луна-
ють тези «мене це не стосується», «я поза політикою», 
то я розумію, що це небажання бачити, що відбувається 
в країні насправді. Мені дійсно важко зрозуміти, коли 
українець не може второпати, чиєї перемоги чи поразки 
він хоче. 

Аналізуючи вищезазначене, можна зробити один 
дуже важливий висновок. Всі ми так чи інакше задіяні 
в політиці. І якщо ми не визнаємо цього факту, то це 
лише ускладнює наше становище. Простіше кажучи, або 
ми розплющимо очі і почнемо бачити, що відбувається 
у нас вдома, і відповідно реагувати на це. Або наслідки 
будуть такими, які вже неможливо буде виправити.  

_____________________________________________________

Це фото зроблено в далекому Ліссабоні

НЕ ЗЛІТЬ УКРАЇНЦІВ, БО СПАЛИМО 
МОСКВУ!

Потрібно з нашої землі вичистити усю кацапську 
нечисть і місцеву теж!!! Йти до Москви та забирати у 
них УСЮ зброю, разом з ядерною, заборонену - утилізу-
вати. Нехай нам відбудують усе, що зруйнували, з відсо-

тками, а там кацапія сама розвалиться на свої частинки, 
Башкортостан, Татарстан і т.д, Чечня теж щоб позбу-
лась кадирівців, щоб усе відділилось. Частину - Китаю, 
Курили - Японії, Придністров’я - Молдові, Абхазію 
-  Грузії і т.д.. Має дійсно статись історична справедли-
вість, має відбутись повний розпад РФ! Щоб весь світ 
побачив, що може статись через військову злочинність 
та мерзенність вбивств ні в чому не винних людей та, 
особливо, діток!!! Все є Україна. Ми обов’язково пере-
можемо у війні, яка почалась ще за репресій більшови-
ків та ще за Петра 1-го та Катерини 2-ї. Цій війні вже 
не одна сотня років, ми маємо перемогти остаточно та 
назавжди! Та відновити реальну історичну справедли-
вість та велич України, Київської Русі та українських 
козаків!».

 _____________________________________________________

Олексій Шемчук
                 член ГО «Поступ»

У нашому столітті немає 
такого поняття як «подалі від 
політики». Всі питання – це 
політичні питання!

Джордж Орвелл, 
англійський письменник

1903–1950рр.
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