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ХРОНІКИ
«НОВІ ПРОГРЕСИВНІ ФОРМИ

СОЛІДАРНОСТІ В УКРАЇНІ, 

ЄВРОПІ ТА СВІТІ»

Офіційне виданн
я «XI Зимової Студреспубліки

»

Новостворена п’ятірка

 Анна Гончаренко – учасниця з 
Харкова.

-  Мои ожидания участие в “Зимней 
Студреспублике” оправдались. Пото-
му что раньше мы читали о том, что 
такое мозговой штурм, а здесь была 
возможность это испробовать на 
практике, когда мы ограничены во 
времени презентации и подготовки. 
Команды сформированы таким 
образом, что мы друг друга не знаем. То 
есть те, с кем я приехала из Харькова, 
своего города, мы все попали в разные 
команды. Новая коммуникация, 
новое общение. Испробовать такой 
метод, как мозговой штурм – это то 
чего у нас не было раньше и в других 
играх.
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# 6

Пленарка №8:  «Форми  прогр-
есивної солідарності» завершилася. 

Вчора об’єднана команда, розді-
лилась та стала такою, як була спо-
чатку. Крім того відбулося розділення 
групи культурних марксистів.

Група «Партиципативна солідар-
ність» провела невеличкий соціальний 
експеримент, щоб їх подальші слова 
були більш зрозумілі. Їх цікавило 
на що люди б витрачали гроші, 
якщо б в місяць їм видавали певну 
суму. Справа в тому, що держава 
намагається зменшити витрати на 
людей. Тому група пропонує зробити 
загальний базовий дохід. Люди 
будуть робити внески на суму, яку 
можуть собі дозволити. А потім ці 
гроші віддаються певній людині. Вже 
є держави, які намагаються таке 
зробити. Аби людина розвивалась 
в тому напрямку, який приносить 
щастя. А не обтяжувала себе 
роботою, яка нічого, крім грошей, не 
приносить.

«Органічна солідарність» пропонує 
створити додаток і формувати людей 
за інтересами. Вони модернізували 
вже існуючу ідею. Девайс має з 
точністю знати ваші вподобання. 
Через недовіру до влади пропо-
нується платити сімейну пенсію своїм 
родичам. Це все буде офіційно, через 
нотаріуса.

День перший. Я приїхав/ла в 
Мигово з бойовим настроєм. Через 
4 години лижники підмигували мені 
через вікно, запрошуючи до себе. Я 
стійко сидів/ла, вдаючи з себе дуже 
серйозну людину. Близько 12-ї ночі 
мені вже здавалось, що зала пленарних 
засідань – це все, що є в нашому світі. 
А похід на вечерю здавався польотом 
на Марс – для мене недосяжним на 
сьогодні.

 
День другий. Всі наче виспались. 

А я вже встиг/ла забути слово «сон». 
Енергію додали мені пісні Винника, 
які лунали за стіною на весіллі. Очі 
від втоми сіпались в ритм, мабуть 
уявляли, що вони в клубі.

День третій. Червоні очі та синці 
під очима – мої нові тренди макіяжу. 
А що? Натуральність зараз в моді. 
Тіло рухається, наче його поставили 
в режим «економії енергії». Маша-
Сталін мала купу сил та ліквідувала 
інших учасників своїм поглядом. По 
секрету, деякі люди вважають, що 
вона робот.

«Прогресисти» впевнені, щоб со лі-
даризуватися люди привноситимуть 
свою частку в глобальний банк 
проблем. Банк - нова форма солі-
дар ності. Волонтер-експерт сам 
буде розуміти, що хоче вирішити 
гло бальну, локальну та прикладні 
проблеми. Люди будуть об’єднуватись, 
незважаючи на свої рамки.

Муніципальна солідарність утво-
риться між містами – впевнені «Нео-
ліберали». Це будуть міста нової якості. 
Весь функціонал їм передасться. 
Зв’язки між містами відбуватимуться 
завдяки культурі, економіці, екології, 
безпеці та досвіду.

Перейняття досвіду Мій щоденник ЗиСР-ХI

«Громадяни світу» пропонують 
реформи для набуття глобальної 
громадськості. В університеті будуть 
створені майданчики для дискусій, 
введуть предмети про глобальну 
громадськість, відбуватиметься ді-
яль ність (проекти), обмін досвідом й 
успішними кейсами. Університет – 
платформа, побудована на принципах 
відкритості та політкультури. Це ідеал 
освіти.

- Які у Вас враження від «ХI Зимової 
Студреспубліки»?

- «ХI Зимова Студреспубліка» - дуже 
цікава, але я не можу сильно висувати 
свої ідеї, в мене склад розуму більш 
математичний. А тут треба думати 
більш абстрактно. Тому, я в принципі 
вчуся у експертів, щодо питання 
солідарності. 

Назар Ярощук – учасник з міста 
Львів



32 www.studrespublika.comwww.studrespublika.com

Студреспубліка як поштовх до дії

Відбулось пленарне засідання 
№9 на тему «Форми прогресивної 
солідарності в Україні».

«Неоліберали» презентували муні-
ципальну солідарність в Україні. 
Вони зазначили, що територіальна 
громада – об’єднання для вирі-
шення всіх питань. Вирішення  – 
адміністративна реформа, боротьба   
з  небажанням брати на себе від-
повідальність, прийняття рішень 

Психолог та священник о. Антоній 
Рудий виголосив факультатив на 
тему «Дружити проти когось, або 
дружити з кимось… Психологічні 
аспекти зародження «солідарностей». 
Інколи людям здається, що необхідно 
вигнати одну людину і тоді їх проблеми 
вирішаться. Всі ми в боротьбу проти 
якоїсь людини. 

Університет – ядро смислів 
громадян, яке наповнює банк. А 
Студреспубліка є поштовхом до дії 
університету.

«Органічна солідарність» пропонує 
втілення додатку, який діє на 
окремі регіони. І цим самим не дає 
некомпетентним особам керувати 
вирішенням проблем, які до них 
відносяться. Додаток є інструментом 
солідарності. 

Людська мотивація

Економіст Олександр Антонюк з 
Великої Британії провів факультатив 
«Солідарність із європейськими лівими 
і зеленими: особисті спостереження». 
Політична ситуація різна в державах, 
влада знаходиться не в одних й тих 
самих руках. В Євросоюзі податкова 
сфера нецентралізована. Як тільки 
вони централізують податки - впаде 
рівень життя. 

Об’єднання лівих в Україні та 
Європі цілком можливе. Проте є 
багато перепон, без подолання яких, 
об’єднання не можливе. Перепони 
солідарності Європи: «залізна 
завіса», мовний бар’єр, домінування 
українських правих на заході.

В лівих завжди присутній 
колективізм, що спрощує їх об’єднання 
в Україні та Європі. А Європарламент 
- зручний майданчик для об’єднання 
прогресивних сил. Але головна проб-
лема заключається в тому, що ліві по 
суті зникли з політичної карти.

Є багато майданчиків для солі-
даризації України та Європи: Комітет 
по незалежній формі оподаткування, 
профспілка за енергетичну 
демократію, DiEM25 і тд. Справа в 
тому, що український бізнес не хо че 
сплачувати податки. Бізнесу вигід-
на корупція. Їм не вигідно, щоб 
фіскальна служба почала працювати 
з офшорами. 

Україна бере найпрогресивніші 
практики Європи. А всі прогресивні 
партії Європи – екологічні. Це допо-
магає Україні розвиватись в даній 
галузі.

Проте, в Європі також є проблеми, 
які існують і в Україні. Наприклад, 
роз поділення. В Європі велика 
частина бюджету йде на утримання 
французьких фермерів.

шляхом консенсусу, взаємодія 
суспільства та ОМС, боротьба з 
лобіюванням інтересів. Форми 
прояву муніципальної солідарності 
діляться на безпосередню та через 
органи місцевого самоврядування. 
Безпосередня в свою чергу ділиться 
на місцевий референдум, загальні 
збори, громадські слухання.

«Громадяни світу» та «Прогресисти» 
об’єднались в одну групу «Глобальне 
громадянство». Вони висловили 
свою думку, щодо глобального банку 
проблем. 

Цитати мудреців:

«Теоретична теорія та 
практична практика»

Павло Вікнянський

Нова прогресивна форма солі-
дарності – партисипативна де-
мократія, вважає «Партисипативна 
солідарність». Для початку загальний 
базовий дохід буде в регіонах, тому 
що там менша кількість людей. 
Потім їх зіставляємо і дивимось на 
результати, робимо висновок та 
корегуємо. Це добровільний проект 
на громадянському рівні. Принцип 
лотереї в проекті закладено на 
початковому рівні.

В людини є мотивація:
1. Я є (бути) – необхідній 

захист, простір, опора.  Малій дитині 
дають захист батьки, особливо мати, 
їй потрібен невеликий простір – своя 
кімната. Люди в Луганську і Донецьку 
також воюють за свій простір, своє 
місце. Діти бояться, що їхню опору 
можуть зруйнувати. А доросла людина 
вже не відчуває такого страху, вона 
сама може постояти за себе. 

2. Любити життя. Все що 
ми переживаємо – відбувається в 
нашому тілі.  Треба бути в гарних 
взаємовідносинах с собою.  

3. Бажання бути самим 
собою. Солідаризація усвідомлених 
людей. Вони в сучасному світі 
знаходить все нові ідентифікації. 

4. Мати сенс буття. Взагалі 
сенс має бути у всьому. Пошуком 
сенсу буття займається богослов’я. 
Християни вірять, що буття не 
закінчується земним шляхом. 

Об’єднаємось?


