ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ПРОЕКТУ MEAN НА 25 ТРАВНЯ 2025
Дочекатися світанку, щоб зустрітися.
«…і з цієї причини ваша діяльність у Трансваалі, яка здається нам на краю землі, є
центральною і найважливішою роботою з усіх, що відбуваються нині у світі, в якій беруть
участь не лише християни, але, обов'язково, і народи з усього світу. Я думаю, вам буде
приємно дізнатися, що і в нас в Росії ця діяльність швидко розвивається у формі відмови від
військової повинності, яка з кожним роком набуває все більшого поширення. . Як не мало
число ваших супротивників, як і число наших супротивників у Росії, ми їм можемо з гордістю
сказати: з нами Бог».
Лев Толстой до Ганді, 1910

«Якби самаритянин прибув на годину раніше, можливо, агресія не сталася б. Я думаю, що
«misericordia», тобто «жаління серця», у політичному сенсі, має також стати «співчуттям
мозку». І тоді йому необхідно любити, передбачаючи майбутні потреби, передбачаючи
невідкладні справи завтрашнього дня, передчуючи вітри, що наближаються, передбачаючи
колективні надзвичайні ситуації, використовуючи час, який зазвичай витрачається на
виправлення шкоди, щоб знайти систему, щоб запобігти їм. (...) Звідси абсолютна
необхідність для тих, хто бере на себе політичну відповідальність, дивитися далеко, за
зовнішні межі, щоб вказати у глобальних термінах спалахи, з яких починаються
несправедливості, війни, гноблення, порушення прав людини. Звідси здатність до
проникливості та звернення, яка має бути характерною для людини, яка займається
політикою. Розпізнавання знамень часу; інтуїція великих потрясінь, що трапилися сьогодні і
вже стали тілом і кров'ю; сприйняття умиротворення та справедливості. (…) Не впадай у
відчай. Навіть якщо довкола темно. Не відступайте, навіть якщо у вас є відчуття, що ви йдете в
темряві (…) саме вночі чудово чекати світанку. Ми повинні змусити світанок народитися,
повіривши в нього. Друзі, форсуйте світанок. Це єдине насильство, яке дозволено вам».
Дон Тоніно Белло, 1989

«Чому б не організувати хоча б частину добровольчої служби у європейському цивільному
корпусі світу? Сьогодні є десятки тисяч добровольців солідарності з колишньою Югославією,
які роками накопичували знання та досвід. Багато хто з них розчарований тим, що вони трохи
схожі на Червоний Хрест, який може тільки допомогти жертвам, не роблячи нічого, щоб
зупинити війну. Сьогодні у волонтерстві є сильний політичний запит, багатьох не влаштовує
буферна функція, яку вони виконують об'єктивно. Чому б не перетворити цей
екстраординарний досвід на «Європейський цивільний корпус світу»?»
Алекс Лангер, 1995

Відштовхуючись від навчань великих ненасильницьких мислителів та активістів ХХ століття,
ми вирішили не стояти осторонь і спостерігати за цим черговим безпрецедентним
конфліктом у Європі, ми вирішили діяти ненасильством, ризикувати особисто, втратити
частину чи більшу частину нашого спокою та нашого повсякденного життя, виходити за
рамки прийому військових біженців і безпосередньо та фізично втручається у конфлікт,

підтримуючи українське громадянське суспільство у ненасильницькому опорі та
підтримуючи європейську політичну спільноту у пошуках можливого світу. Ми хочемо
уникнути того, що про війну говорять лише зброя та армія, ми хочемо спробувати поставити в
центр наших дій «творчий діалог», здатність трансформувати порушені контексти масовою
присутністю мирних жителів.
Наші дії в Україні демонструють чітку волю європейського громадянського суспільства:
заради захисту нинішнього та майбутніх поколінь, які зіткнуться з величезним ризиком
виживання в умовах ендемічної війни та ризику ядерної ескалації, ми готові ризикувати своїм
життям, щоб змусити світанок знову зійти, щоб гарантувати міцний мир, якого бажають та
підтримують сторони у конфлікті сьогодні.
Наше бачення
MEAN/EMNA — це конкретний проект з просування миру та гуманітарної допомоги в Україні,
запущений в Італії мережею «За нове благополуччя» спільно з 35 іншими організаціями.
Наша головна ідея — зберегти перетворюючу силу активного ненасильства в рамках
сценарію конфлікту не тільки теоретично, а й конкретно через фізичну, видиму і, отже,
масову присутність європейського громадянського суспільства в Україні в день 11 липня 2022
року, пам'ять святого Бенедикта, покровителя Європи, і бійні в Сребрениці в 1995 році,
геноциду восьми тисяч чоловіків і хлопчиків, в основному мусульман, якого Європа та ООН
могли б уникнути.
Ми твердо переконані в тому, що озброєний опір можна зупинити або, можливо, перемогти
агресію, що триває, але ми також переконані, що військова сила не може змінити контекст, з
якого випливають численні зіткнення в Україні, Європі та світі, тоді як ми вважаємо , що
масова міжнародна присутність на основі ненасильницьких дій можуть створити умови для
нових можливостей і майбутнього, що виключає використання війни при вирішенні
конфліктів між державами.
Ми вважаємо, що організувати масове ненасильство європейців означає висунути
європейську оборону майбутнього, яка є не тільки потужнішою армією, ніж в окремих
держав, а й федеративною Європою, підготовленою для своєчасного і грамотного
умиротворення.

Наша місія та наші дії
Після кількох зустрічей та переговорів, зокрема з українськими громадськими організаціями,
ми призначили дату першої ненасильницької демонстрації в Україні – 11 липня.
Ініціатива здійснюватиметься лише за умови набору не менше 5000 учасників, частина з яких
вирушить до Києва та Львова, а частина – до сусідніх міст. Нашою найближчою метою є
звернення насамперед до європейських лідерів із закликом рішуче та творчо мобілізуватися
для здійснення негайного припинення вогню та ініціювання зустрічей та переговорів, маючи
на увазі побудову системи мирного співіснування народів світу. Війна в Україні має стати
спусковим гачком для створення Сполучених Штатів Європи з власною оборонною армією та
справжнім цивільним корпусом світу. Ми розуміємо, що потрапляння критичної маси
цивільних осіб до зони бойових дій також може мати згубні та ненавмисні наслідки. Ми
плануватимемо наші дії з урахуванням цього і приділяючи найпильнішу увагу тому, щоб
прямо чи опосередковано не наражати на небезпеку українське громадянське населення і не
напружувати його обмежені ресурси.

У той же час деякі учасники вже встановили та/або встановлюють зв'язки з місцевими
асоціаціями та установами за програмами довгострокового догляду, особливо для найбільш
уразливих груп, та з посттравматичного стресу – програми для дітей та дорослих. Також
здійснюється побратимство між муніципалітетами як для допомоги місцевим адміністраціям
у подоланні сформованої надзвичайної ситуації, так і у зв'язку з повоєнним відновленням.
Усім, хто хоче висловити солідарність з українським народом і водночас заявити про більш
єдину та зрілу Європу з цього тяжкого та катастрофічного досвіду, пропонується
зареєструватися на платформі.
www.projectmean.it

Членство та вибір ненасильницьких активістів
● Кожен волонтер несе відповідальність за свою участь і усвідомлює, що, приєднуючись до
проекту MEAN, він може наражатися на особисті та фізичні ризики, які жодним чином не
можуть бути поставлені під відповідальність організаторів проекту;
● Ні український, ні італійський уряд не несуть відповідальності за діяльність, організовану в
рамках проекту Mean, до якого активісти, зареєстровані на платформі, приєднуються
безкоштовно та спонтанно;
● Не кожен, хто подасть заявку до MEAN, зможе реально взяти участь у діяльності в Україні.
Для того, щоб прискорити відбір підходящих кандидатів, здатних витримати стрес та
напруження ненасильницьких дій у конфліктному сценарії, активісти повинні вказати імена
двох гарантів, до яких організатори МЕАН можуть звернутися для засвідчення ступеня
поінформованості про кандидата та психічної та фізичної підготовки, необхідні для дії.
Період часу та місця дії
● Проект MEAN офіційно стартує 11 липня 2022 року з масової демонстрації тисяч
європейських громадян у різних містах України, які прибувають поїздами, заброньованими з
Польщі чи інших сусідніх європейських країн.
● Українська організація громадянського суспільства «Дій за Україну» у співпраці з мерією
Києва подбає про логістику та ночівлю активістів 10 та 11 липня, а також про дозвіл на
проведення демонстрацій як мінімум у 10 містах України, в яких ненасильницькі європейці,
українці та, якщо вони присутні, деякі члени російського громадянського суспільства,
незгодні з агресією, продемонструють разом вимоги побудови та захисту майбутнього світу
ненасильницьким шляхом.
● На сьогодні цілком імовірно, що зустріч для всіх європейців буде у Польщі, на вокзалах
Варшави чи Кракова, а потім продовжиться поїздом до Києва та інших міст, зазначених
українськими волонтерами, за погодженням з урядом та місцевою владою.
● Бажано, щоб різні регіональні групи організували автобуси, щоб разом добиратися до
залізничних вокзалів, використовуючи можливість поїздки для навчання та спілкування.
Проект MEAN триватиме протягом усього часу конфлікту і принаймні до шести років після
закінчення конфлікту і може приймати різні форми ненасильницької активності, у тому числі
форми цивільних сил втручання для сприяння мирному та творчому діалогу між різними
національностями, групи, мовні та етнічні. групами, які населятимуть райони, порушені
війною або де будуть майбутні переговори.
Підготовчі дії

Усі активісти, щоб взяти участь у різних акціях, які будуть запропоновані в міру їх
надходження, зобов'язані брати участь у безкоштовних навчальних програмах, які
пропонують організатори проекту MEAN, як онлайн, так і, можливо, присутні особисто.

Перші дії після 11 липня
Проект MEAN ініціював обговорення двох заходів, пов'язаних із ненасильницькою
демонстрацією 11 липня:
1. Спільна діяльність між європейськими муніципалітетами та українськими
муніципалітетами для підтримки постійного проживання внутрішньо переміщених осіб, які
не бажають мігрувати у пошуках притулку за кордон;
2. Літні табори в Європі для дітей та підлітків влітку 2022 року для зниження ризику
виникнення посттравматичних стресових розладів.
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