Солідаризму не пощастило
Політолог, політичний філософ
Андрій Окара провів факультатив «Чи
може стати (нео)солідаризм основою
нового світобудівного проекту в ХХI
ст.?». Свобода як основна цінність
породила
лібералізм.
Братерство
намагалось породити солідаризм, але
він так і лишився недорозвиненою
ідеологією. В цьому солідаризму
пощастило набагато менше, ніж
іншим ідеологіям.
Політичні
ідеології
бувають
«класичні», «повні», «великі»:
лібе
ралізм, консерватизм, соціалізм. Вони
почали формуватись з кінця ХVIII ст.,
після ВФР.

Що ж таке солідаризм?
1.

2.
3.
4.
5.

Цілісне
соціальне
вчення
(онтологія, політична філо
софія,
соціальна
етика),
засноване
на
концепції
соціальної солідарності.
Політична ідеологія.
Політекономічна доктрина.
Юридична доктрина.
Система глобальної організації
суспільства – замість капі
талізму.

Цитати мудреців:
«Маша в роли Сталина»
Павло Вікнянський

Солідарність
кіборгів, держав чи міст?
Пройшло пленарне засідання №7
на тему «Ідеї нових форм солідарності».
Групи вступили в гру с такими
результатами:
Прогресивніліві – 69 юнітів
Неолібералізм – 39 юнітів
Органічнасолідарність – 38 юнітів
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РМИ
ЕСИВНІ ФО
«НОВІ ПРНООГРСТІ В УКРАЇНІ,
СОЛІДАР СВІТІ»
ЄВРОПІ ТА

Поштовх до прогресу
Прогресивні ліві презентували нову
форму солідарності – держава, як
партнер та каталізатор солідарності.
Держава працює на спільне благо
та є рівним партнером експертів та
громадського активу.
Муніципальну
солідарність
неолібералізм вважає, новою формою
солідарності. Людина має бути багато
сторонньою. Дія відбувається за
такою схемою: я - влада → проблеми
→ рішення → фінанси → реалізація
→ результат. Солідарністьмає бути
між містами, навіть якщо одне з міст
не є я-владою. А я-влада може бути
суб’єктом міста.
Група
органічна
солідарність
визначила нову форму солідарності
– покращення людини. Створення
нових видів людини (VR, кіборги
та андроїди) – це й є покращення.
Солідаризація
відбувається
вже зараз між людьми, а потім
принципово новісолідарності почнуть
об’єднуватись.
Редакційна група:
Бренд-менеджерка: Віра Андріюк
Журналістка: Тетяна Антонова
Верстальниця: Юлія Горда
Фотограф: Андрій Расенчук
Тираж: 50 прим.
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Пленарне засідання №5 на тему
«Чому потрібен прогрес солідарності?»
вже добігло кінця.
Культурні марксисти поділились
своєю думкою, що дотримуючись
традиційних практик, ми дотри
муємось культури. І немає організації,
що охоплює всі країни. Виступаючі
зазначили ряд існуючих глобальних
проблем: вичерпність ресурсів, го
дування населення, розподіл капіталу
та війна і мир.

Прогресисти поділили прогрес
солідарності на три етапи: від
простих потреб до глобалізації на
міжнародному рівні. Вони вважають,
що становлення загальної світової
взаємодії може бути без влади, бути
анархічною. Прогрес солідарності
потрібен задля виходу з кордонів,
задля людського щастя.

Група неолібералів виділила точки
поштовху для прогресу солідарності:
формування
спільнот,
феодальні
держави, буржуазні революції, після
військовий час, кінець 20 – початок
21 століття. У нас є поштовх – новації
(науково-технічний прогрес та над
національні
відносини).
Традиції
плюс новації – прогрес соціальних
відносин. А від нього йдуть зміни
цінностей і цілей. З цього випливає
прогрес.
Праві висловили думку, що в
людини є криза явлення. А вона в
свою чергу поділяється на соціальні
мережі (всі люди з критичним
мисленням
відходять
від
них),
ідентифікацію
національностей,
капіталізм, політичний стрій (немає
довіри до влади). Це призводить до
прогресу солідарності.
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Податковий тягар
«Солідаризуйся або помри: роль
податків у справедливій еконо
міці» - саме так звучала назва
факультативу економіста Олександра
Кравчука. Існують 2 основні моде
лі функціонування соціальних сис
тем:
солідарність
(суспільство
перерозподіляє
блага
з
метою
вирівнювання
нерівностей)
та
індивідуалізм (конкурентно-накопи
чувальна (виграє сильніший).

Для
чого
потрібні
податки?
Вони
забезпечують
перерозподіл
національного доходу. З фізичних та
юридичних осіб стягуються кошти на
користь бюджетів та цільових фондів
різних рівнів. Такий перерозподіл
допомагає
державі
виконувати
регулятивні та соціальні функції:
вирівнювати суспільну нерівність,
стимулювати
пріоритетні
галузі
економіки та науки тощо.
В Україні 80% державного бюд
жету – податки, при цьому ¾ подат
ків
оплачують
фізичні
особи.
Скорочення економіки, податків на
бізнес призводять до того, держава не
може виконувати як раніше функцію
підтримки солідарних соціальних
систем. Як наслідок, скорочуються
витрати на освіту, медицину та
пенсійне забезпечення.
Велика кількість українців хочуть
зменшити податки аби «все було як в
Європі».
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Игра с собой

Цитати мудреців:
«Разум - это и есть ваше я»

«Хроніки» пообщались с Пилар
Бонет, спецкореспонденткой испан
ской газеты ElPaís:

Сергій Белашко
Але вони не підозрюють, що в
Європі рівень оподаткування вищий.
Це доводить, що рівень податкового
навантаження не є визначальним для
економічного розвитку.
До 2015р. сільськогосподарська та
добувна промисловість мали ультра
пільговий режим діяльності. Під
тиском МВФ сировинні галузі почали
сплачувати
на
порядок
більше
податків.
Для солідарності в економіці
потрібно знаходити джерела напов
нення бюджету (в першу чергу за
рахунок великого бізнесу – податки
на прибуток, боротьба із виведенням
грошей в офшори).

•
•
•
•

Цікаві факти:
В Україні біля 40% економіки
(а значить і поза податками)
знаходиться в тіні.
В Україні є агрохолдинг на 600
тисяч гектарів.
Середній коефіцієнт збору по
датків з ВВП до державної казни
складає 40% у ЄС. В Україні – 27%.
Рівень
податкового
наван
таження не є визначальним для
економічного розвитку.

«Діти для того, щоб при
кольно було»
Андрій Окара

Они как потребители и граждане,
что они хотели и что они ждут, и
что им не нравится? Я думаю, что
эту тему можно развивать. Потому
что я делилась своим опытом, как я
работала. Для меня более интересно
пропускать весь мой опыт, через
призму солидарности. Это для меня
тоже как игра. Но это игра с собой и
собственным опытом.

Знайдено однодумців

- Какие впечатления от игры?
- К сожалению, в игре я не принимаю
участие. Я вчера задержалась в пути
и сейчас не могу восстановиться,
мне не удобно. Я же не могуподойти
и спросить, чтоониделали. Я могу
повторить уже звучавшуюмысль, тем
самымпритормаживая всю группу.
Игры - это полезно, потому что ты
должен смотреть на предмет с разных
сторон и быстро менять позицию,
ощущать, уничтожать и строить снова.
Это как духовная зарядка. Эта точка
зрения мне интересна. А вообще игры
это не моё и карты, и компьютер. Я
могу исходить из ситуации реально,
а вот когда всё нереально появляется
лень.
- Как Вы считаете, игроки сегодня
показывают себя сильнее, чем вчера?
- Когда будет какое-то общее
обсуждение, если я смогу найти
какую-то
лазейку,
чтоб
задать
коварный вопрос, то я это сделаю.
- Вам понравилось быть в роли
спикерки на факультативе?
- Мне было очень интересно, но
я думаю, что задача не решена до
конца. Я хотела понять, что они
ждут от прессы, от газеты. Какие
события и какие вещи, он считают
представленными и как надо это
делать?

Відбулось пленарне засідання №6
на тему «Критерії нових прогресивних
форм солідарність».
Група
прогресивні
ліві,
яка
утворилась завдяки об’єднанню двох
груп, розробила схему, в якій інновація
–
максимізація.
Якість
життя
вимірюється в таких субстанціях:
добробут, безпека, свобода.
Органічна солідарність зобразила
піраміду, в главі якої знаходиться
людина. Далі йде свобода вибору,
прозорість дій, конкурентне спів
робітництво і технологічність. Ці рівні
базуються один на одному.

Неоліберали зазначили, що в кри
теріях солідарності найважливіше –
результат. Прогресивна солідарність
– результат поділений на зусилля
дорівнює
продуктивність
>
1.
Проаргументували цю формулу таким
чином, якщо продуктивність буде 1,
то людина може цього досягнути й
сама, без солідаризації.
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