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Дана публікація стала можливою 
завдяки щедрій підтримці амери-
канського народу, наданій через 
Агентство США з міжнародного 
розвитку (USAID) в рамках про-
екту «Права людини в дії», який 
виконується Українською Гельсін-
ською спілкою з прав людини.

Погляди та інтерпретації, пред-
ставлені у цій публікації, не 
обов’язково відображають погляди 
USAID або Уряду США. Відпові-
дальність за вміст публікації не-
суть виключно автори та УГСПЛ.

Американський народ, через 
USAID, надає економічну та 
гуманітарну допомогу по всьому 
світу понад 55 років. В Україні 
допомога USAID надається у таких 
сферах як: економічний розвиток, 
демократія та управління, охорона 
здоров’я і соціальний сектор. По-
чинаючи з 1992 р., Агентство США 
з міжнародного розвитку надало 
Україні технічну та гуманітарну 
допомогу на суму 1,8 мільярда 
доларів.

Детальнішу інформацію про 
програми USAID в Україні можна 
отримати на офіційному веб-сайті 
USAID http://ukraine.usaid.gov та 
сторінці у Facebook https://www.
facebook.com/USAIDUkraine.

Упорядники Войтенко О., Єлігулашвілі М., Петров В., Федорович І. 
Дизайн – Асютін М., Афанасьев М.
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Матеріали в книзі поділені на чотири 
категорії:

Теорія -  короткий опис концепції прав 
людини і недискримінації, а також світо-
глядні ідеї і концепції, які допомагають 
зрозуміти, як влаштований світ і як ми 
можемо спробувати його змінити.

Тактики - конкретні форми креативних 
акцій, наприклад, флешмоби або захо-
плення простору.

Прінципи - висновки і напрацювання, 
які можуть допомогти в розробці креа-
тивної акції.

Кейси - досвід застосування підходів 
креативного активізму в умовах постра-
дянських країн в формі кейсів.

ДЛЯ ЧОГО І ДЛЯ 
КОГО ЦЯ КНИГА?

Даний посібник описує основні тактики, 
принципи і теоретичні концепції креатив-
ного активізму в сфері захисту прав люди-
ни і недискримінації, пропонуючи громад-
ським активістам аналітичні інструменти, 
що дозволяють вчитися на своїх успіхах і 
помилках. Тільки будь ласка пам’ятайте, 
що при всій ефективності та залучення
людей креативний активізм не пропонує
панацеї від усього на світі, і ми теж.
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Зараз ми більше, ніж колись до цього, за- лежимо одне від 
одного. Якщо ми хочемо миру, то ми повинні створити його 
разом. Остаточна мета навчання молоді правам людини, між-
культурному порозумінню й креативного донесення власних 
меседжів полягає в створенні мирного суспільства, де будуть 
поважатися права людини. Навчання формує шанобливе став-
лення до оточуючих, розуміння й прийняття «інших, несхожих» 
людей, людського багатоманіття, солідарності й, не в останню 
чергу, демократичного мислення й усвідомлення власної від-
повідальності за участь у житті суспільства й відповідальності 
за нього. Ці цінності формують не лише терпимість, але й чіт-
ко визначають — особливо це стосується прав людини — ті 
елементи життя суспільства, елементи культури, традицій та 
релігій, до яких треба ставитися з різкою неприязню. 

Наш численний досвід показує, що підлітки й молодь після 
ознайомлення з цими темами й основними цінностями, які 
лежать у їх основі, починають сприймати їх як істинні й ра-
ціональні. Це — ті цінності та принципи, які вони захотіли би 
зробити частиною своєї особистості, й на яких, на їхню думку, 
мусить будуватися наше суспільство. Це стосується всієї моло-
ді, незалежно від місця проживання чи походження. Незалеж-
но від того, чи ці підлітки пережили війну й конфлікти, як на 
Балканах чи в Україні, чи вони живуть в авторитарних країнах, 
якою є Білорусь, чи вони є біженцями в сучасних забезпечених 
країнах, чи це «звичайна» місцева молодь — всі вони дотри-
муються тієї системи цінностей, що складають права людини 

Права людини являють собою загальний юридичний і норма-
тивний орієнтир для кожного суспільства. Це — сучасні цін-
ності, які створені для міжкультурних суспільств, які в наш час 
формуються по всьому світу. Однак до сьогодні межі людських 
етнічних і моральних єдностей часто збігаються з межами їх-
ньої національної, етнічної чи релігійної приналежності. Це 
може потягнути за собою конфлікти й силове втручання як у 
межах країни, так і на світовому рівні. Універсальність прав 
людини може вивести нас за вузькі рамки «обмеженості» й 
сприяти створенню перспектив мислення, які стосуються нас 
усіх. Однак закони не будуть діяти, якщо населення їх не 
сприймає. Для того, щоб створити реальну культуру прав лю-
дини, варто використовувати такі механізми, як міжкультурне 
порозуміння й уміння вирішувати конфлікти. Так, наша компе-
тенція підвищує нашу здатність успішно існувати в суспільстві 
й брати участь у демократичних процесах, на яких будується 

ЧОМУ ПРАВА 
ЛЮДИНИ? 

Права людини — це цінно-
сті, які поділяють і прийма-
ють усі держави світу. В 
їхній ос- нові лежить уяв-
лення про те, що всі мають 
рівну людську гідність, і ні-
хто не повинен зазнавати 
дискримінації за ознаками 
статі, кольору шкіри, етніч-
ної приналежності, релігії, 
статевої орієнтації чи за ін-
шими ознаками Права лю-
дини разом із міжкультур-
ним порозумінням і мирним 
вирішенням конфліктів є, 
мабуть, найважливішими 
поняттями, які окремі люди 
й ціле суспільство повинні 
приймати за умов глобалі-
зації. 
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сучасне суспільство. Міжкультурне порозуміння 
націлено на «людину в суспільстві» й на про-
цеси, які існують у міжособистісних контактах. 
Коли ми опановуємо складні причинно-наслід-
кові зв’язки, які нас формують, ми починаємо 
розуміти самих себе й таким чином формуємо 
ширшу основу для розуміння інших. Коли ми 
зрозуміємо, що схильні до категоризації й роз-
поділенню на групи, то простіше зможемо зро-
зуміти, як виникають стереотипи, як відбува-
ється дискримінація. Це нагадування зміцнить 
здатність бачити в людях індивідів, а не лише 
членів якихось груп. Вирішення конфліктів має 

на меті визнання того, що ми можемо керувати 
своїми життями й стосунками. 

Права людини, міжкультурне порозуміння й 
вирішення конфліктів не є в цьому сенсі цін-
нісно нейтральними. Навпаки: тут ставиться 
мета — вплинути на «людину як цілісність» і 
сформувати відношення, яке перебуває в гар-
монії з уявленнями про цінність людини й рів-
ноцінність усіх людей. Коли ми долучаємося до 
такого розуміння, ми пізнаємо світ таким, яким 
він . Але також ми бачимо світ таким, яким він 
може стати.
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ТАКТИКИ

АКЦІЇ ПРЯМОЇ ДІЇ

Акції прямої дії - це часто використовувана 
зброя тих, хто бідний, але прагне захистити 
себе від несправедливості. Також часто сус-
пільство плутає акції прямої дії і акції грома-
дянської непокори. Громадянська непокора 
- специфічна форма прямої дії, яка включає 
навмисне порушення закону, тому що він не-
справедливий, наприклад, відмова платити по-
датки, або відмова підкорятися анти емігрант-
ському законодавству. У цьому випадку метою 
акції є відміна несправедливого закону. В інших 
випадках в ході акцій прямої дії порушення за-
кону не є самоціллю, а лише випадковим, хоча і 
неминучим наслідком: наприклад, якщо активі-
сти не санкціоновано вивішують плакат на яко-
мусь будинку, то порушення кордонів приват-

ної власності при цьому є наслідком, оскільки 
їх метою ні протест проти законодавства про 
межі приватної власності.

Хоча прямі дії асоціюються з конфронтацією, 
суть цих акцій в тому, щоб поставити питання 
про розстановку сил. Добре продумана акція 
прямої дії націлена на виявлення співвідно-
шення сил протиборчих сторін і пошук способів 
зміни ситуації. Ми підсилюємо ризики для вла-
ди і бізнесу. І таким чином забезпечуємо собі 
свободу, комфорт, привілеї і безпеку.

Оскільки пряма дія - це, як правило, фізичний 
акт, вона здатне привернути більше уваги, ніж 
що-небудь написане чи сказане. В ідеалі вам 
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потрібно вибрати «мішень» і організувати дії та-
ким чином, щоб вони самі говорили про ваших 
вимогах.

Прямі дії мають на увазі значні рівні ризику для 
всіх учасників. Вкрай важливо бути обережни-
ми, свідомими і обізнаними про ризики, яким 
ви піддаєтеся. Хорошій планувальник акцій 
обов’язково побачить ті ризики, які можливо 
мінімізувати, і ті, які ні, і пояснить учасникам 
потенційні наслідки.

Успішні дії на робочих місцях залежать від пра-
вильно поставленої мети і визначення кращого 
способу застосування впливу на цю мету. Най-
більш вразлива ціль може не завжди бути най-
більш очевидною - прибиральники мали куди 
більше успіху, націлюючись на компанії з неру-
хомості, в яких вони працювали, ніж на тіньо-
вих субпідрядників, їх безпосередніх наймачів, 
які були набагато менш чутливі до суспільного 
тиску і поганим відгуками в пресі.

Захоплення - популярна тактика, використо-
вувана громадськими рухами для заняття і 
утримання певного простору. Підтримати за-
хоплення можуть і інші акції прямої дії, такі як 
блокування або вивішування банерів. Відомі 
випадки, коли з подібних дій виростала повно-
масштабна акція захоплення.

Зазвичай під цим терміном розуміються дії яко-
гось агресора, захоплюючого або анексує чужу 
територію. Логіка акцій захоплення полягає в 
тому, що люди вимагають повернути назад на-
лежну їм територію

Часто успішний вибір місця визначає успіх всі-
єї акції. Необхідно враховувати ряд факторів, 
таких як символічне значення обраного місця 
розташування, ймовірність успіху акції, мож-
ливість забезпечити протестуючих всім необ-
хідним, а також помітність локації для публіки 
і формальності, пов’язані з правом власності. 
Історично акції захоплення носили спонтанний 
характер, однак найбільш тривалим з них за-
звичай передувало ретельне планування.

Захоплення відноситься до тих акцій, які важко 
підтримувати протягом тривалого часу. Скла-
діть план, в тому числі план на випадок від-
ступу.

ЗАХОПЛЕННЯ

Перш за все ця тактика допоможе вам вислови-
ти невдоволення; для подолання страху репре-
сій; залучення широких мас до активної участі 
в акціях громадянської непокори.

До такого протесту легко приєднатися, його 
легко поширити, і в певних ситуаціях він може 
завдати істотної шкоди противнику. В часи сту-
дентського страйку в Квебеку заклик виходити 
на протест з каструлями поширювався в різних 
районах по соціальним мережам, за допомогою 
СМС і по «сарафанному радіо». В результаті 
сотні тисяч людей виходили на вулиці щове-
чора, і це змусило уряд відмовитися від планів 
щодо збільшення вартості навчання.

Кожен відчував непереборний вплив натовпу 
на величезній демонстрації або мітингу. Коли 
натовп розігрівається відомими музикантами 
або ексцентричними спікерами, він може силь-
но розгойдатися. В скупченні людей є реаль-
на сила. Багато з нас були натхнені великими 
ненасильницькими акціями прямої дії. Коли 
індивідууми або невеликі команди вирішують 
творчо кинутися під шестерні машини, це може 
підірвати потужні ментальні бомби в наших ду-
шах.

Коли ви поєднуєте всіх разом, і тисячі людей з 
різних верств суспільства співпрацюють в масо-
вої вуличної акції, відбувається справжнє диво 
і виникають суспільні рухи. Масові акції ініцію-

МАСОВА ВУЛИЧНА АКЦІЯ
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ються громадськими рухами. І вам буде потріб-
но функціональне і заряджене енергією ядро 
команди, щоб повторно збирати масові акції 
для наростання боротьби за зміни.

Щоб бути успішними, масові акції повинні за-
пропонувати учасникам самоочевидні і орга-
нічні способи дій, наприклад, розмахувати пра-
порами, кричалки, рухи тощо.

Незважаючи на відмінності в масштабі, трива-
лості, політичному значенні, метою і тактики, всі 
вуличні масові акцій процвітають якщо містять 
кілька ключових компонентів:

• вони порушили розмірене життя бізнесу 
/ політики;

• вони мали чіткий мотив і тяглуісторію;

• вони строго дотримувалися ненасиль-
ства при досить чіткою і агресивної ар-
тикуляції

• вони запропонували простий метою уча-
сті для кожного.

Массовою вуличною акцією неможливо 
по-справжньому керувати; вона дуже вже 
масштабна для того, що-б керувати нею за до-
помогою крику в рупор - замість цього вулична 

акція повинна бути в основному самоорганізо-
вана. Для функціонування, проте, їй потрібно 
загальне обрамлення, способи дії або приблиз-
ний сценарій, щоб полегшити самоорганізацію і 
підтримати узгодженість акції в цілому

Пам’ятайте, що дії красномовніше за слова. 
Найкращі масові вуличні акції відзначають про-
блему на карті, мобілізуючи тисячі людей з усіх 
верств суспільства з метою зі братися разом і 
протистояти загальній несправедливості. Спо-
діваємося, що вам вдасться зібратися прямо 
на місці злочину або в якій-небудь значимої 
локації, що символізує проблему або її прояви, 
і буквально показати вашим противникам (і са-
мим собі), що об’єднані люди ніколи не будуть 
вражені.

У найкращому разі масові вуличні дії - це краси-
во організований хаос. Але провокатори (їх або 
наші) можуть легко схилити крихкий баланс в 
сторону кошмарної боротьби між правоохорон-
цями та протестувальниками. Якщо тільки таке 
протистояння не є вашою узгодженої метою, у 
вас повинні бути чіткі домовленості, принципи 
і підготовка, щоб забезпечити безпеку тих, хто 
відгукнувся на ваш заклик до дії.

Містифікації - це один із способів, що допомага-
ють активістам «купити» ефірний час, який вони 
не можуть собі дозволити фінансово. Замість 
того, щоб скаржитися на пресу, яка вважає за 
краще озвучувати інтереси сильних світу цьо-
го, містифікація дає можливість зіграти на цій 
упередженості. Також містифікація може стати 
інструментом, що не тільки виявляє проблему, 
але і звертає на неї увагу. Вона може послужи-
ти інструментом що попереджає дії. «Не можна 
нічого змінити, борючись з існуючою реальні-
стю. Щоб щось змінити, створіть нову модель, 
яка зробить існуючу безнадійно застарілою». 
Саме містифікація може стати цим інструмен-
том візуалізації і прояву.

Для якісної містифікації вкрай важливо знати 
культуру, з якої ви працюєте, або до представ-
ників якої звертаєтеся. Будучи актом семіотич-
ного саботажу, тактика містифікації вимагає, 
щоб ті, хто її використовує, добре володіли зна-
ковою системою сучасної культури. Чим краще 
ти володієш культурою, тим легше тобі буде 
перервати сформований її засобами висловлю-
вання або змінити його зміст. Щоб акція мала 
успіх, необхідно, щоб обраний для присвоєння 
символ був пізнаваний серед цільової ауди-
торії. Здійснює акт саботажу має розуміти всі 
відтінки смислів, які несе в собі обраний об’єкт. 
Тоді він зможе створити на його основі новий 
критичне висловлювання.

МІСТИФІКАЦІЯ
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Дана тактика використовується насамперед 
для того щоб передати послання, структуру-
вати дії; виставити мету в іншому світлі; роз-
важити натовп. Проекції допомагають нам 
відозмінити динаміку сили. Будинки сильних 
світу цього можуть здаватися такими велики-
ми, а наші голоси надто незначними. Але коли 
величезний протестний символ руху «Оккупай» 
загоряється в нічному небі або ви бачите ваш 
власний почерк, виведений на стіні корпора-
тивної штаб-квартири в режимі реального часу, 
сили в грі починають врівноважуватися. Тихі 
голоси стають чутними.

Коли придумуєте вашу акцію, дозвольте своїй 
уяві розігратися уздовж і поперек. Враховуйте, 
зокрема, особливості будівлі та навколишньої 
місцевості, подумайте, яким чином сама техні-
ка проекції може підкреслити ваше послання. 
Вивчіть, наприклад, художні елементи, викори-

стані в проекції «Вільний Тибет» 2008 року на 
будівлі китайського посольства в Нью-Йорку: 
переслідуваний тибетський активіст в той мо-
мент переховувався буквально на іншому кінці 
світу, але все ж міг говорити безпосередньо з 
масивної установи (і буквально на ній), устано-
ви яка була співучасником його репресій. Його 
написане від руки послання, спроектоване на 
весь мармуровий фасад в режимі реального 
часу, було одночасно викликом, публічним та 
інтимним водночас. Його особистий акт незго-
ди став не тільки публічним, але ще і красивим.

Ця технологія - дуже потужна, «захоплююча» 
по своїй натурі, і часто може бути реалізована 
лише однією людиною або невеликою групою 
людей, які потенційно здатні маніпулювати ве-
ликий і сприйнятливою натовпом. Цю силу слід 
тримати під контролем більш широкої групи і 
застосовувати з великою обережністю.

ПРОТЕСТНА ВІДЕОПРОЕКЦІЯ

Запускаючи її, ви можете проявити ситуацію 
для людей, змусити людей задуматися над 
моральними протиріччями, існуючими в по-
всякденному житті. Це може бути особливо 
корисним, коли зачіпаються теми, обговорення 
яких вважається «нечемним», такі як бідність, 
расизм або гомофобія.

Ви вечеряєте в ресторані і раптом стаєте свід-
ком того, як упереджено налаштована офіці-
антка пристає до лесбійської пари, яка обідає 
тут же разом зі своїми двома дітьми. «Цим дітям 
необхідний батько, - заявляє вона. - Через вас 
все навколо відчувають себе не в своїй тарілці 
». Деякі відвідувачі вступають в дискусію, в той 
час як інші встають на захист сім’ї. Деякі з цих 
людей - актори, інші, включаючи і вас, мимоволі 
стають учасниками прихованої інсценування.

Прихована інсценування - це різновид теа-
тральної вистави, що розігрується в громад-
ському місці таким чином, щоб ніхто не запідоз-
рив у цих заходах театральну постановку. Мета 

полягає в тому, щоб зробити розігрується си-
туацію максимально реалістичною і таким чи-
ном викликати у оточуючих спонтанну реакцію. 
Сцена повинна бути досить гучною, щоб при-
вернути увагу людей, але не настільки гучною 
або навмисною, щоб здаватися постановочної. 
Свідки можуть і будуть втручатися в те, що від-
бувається, як в події реального життя, оскільки 
в їх сприйнятті це і є реальне життя. Таким чи-
ном прихована інсценування може домогтися 
цілей, недосяжних для більшості інших різно-
видів театру, знищуючи бар’єри між актором і 
глядачем і створюючи дуже доступну конфлік-
тну ситуацію, в якій люди можуть переглянути 
свої погляди і випробувати емоції, яких звикли 
уникати.

Прихована інсценування - це один із прийомів 
«Театру Пригноблених», цей прийом уже вико-
ристовувався в безлічі міст по всьому світу. У 
2003 році в Нью-Йорку актори, що грали роль 
туристів, голосно обговорювали потенційну те-
рористичну загрозу, яку представляли дві му-

ПРИХОВАНЕ ІНСЦЕНУВАННЯ
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сульманські жінки в хід- жабах (також актриси), 
фотографувалися на тлі Емпайр-стейт-білдінг. 
Ця сцена спровокувала важливий діалог на 
тему расових забобонів і «війни з терором». В 
інших випадках актори в ролі відвідувачів в 
ресторанах і покупців в продуктових магазинах 
скаржилися, що не можуть оплатити свій чек, 
залучаючи касира та інших покупців (деякі з 
них теж були акторами) в розмову на тему еко-
номічної справедливості.

Прихована інсценування потребує довгої під-
готовки і репетиціях. Цей прийом вимагає, щоб 
актори не виходили з образів, навіть якщо події 
розвиваються в не- очікувати і викликати на-
прямку. У чистому вигляді прихована інсцену-
вання не передбачає викриття, на відміну від 
інших форм прихованого театру, таких як про-
тестна театральна постановка, містифікації в 
стилі

«Згодних на все» або перформанси групи «Ім-
провізація всюди» (Improv Everywhere). Люди, 
які стають свідками прихованої інсценування, 
повинні назавжди зберегти переконаність в 
тому, що все відбувалося насправді.

Справжня мета - викликати реакцію свідків 
уявлення. Хоча частково принадність прихова-
ної інсценування полягає в її спонтанності, все 
ж важливо передбачити і пропрацювати потен-
ційні реакції публіки. Рекомендуємо випробува-
ти вашу сцену

Рекомендуємо випробувати вашу сцену на лю-
дях, які не брали участі в її постановці, щоб по-
бачити, які реакції вона викликає. Сила впливу 
вашої інсценування визначається її здатністю 
викликати у публіки реакцію на ці події, чи під-
штовхнути до глибоких роздумів.

Перш, ніж вибрати тактику прихованої інсцену-
вання, слід ретельно продумати питання етики 
і безпеки. Актори повинні пропрацювати ряд 
потенційних реакцій з боку глядачів, включаю-
чи агресію і образи, і бути готовими прийняти 
удар на себе (часом в буквальному сенсі сло-
ва). Також рекомендується продумати план 
відступу або сигнал тривоги і заздалегідь об-
говорити, коли і за яких обставин можна вихо-
дити з образів.

Стратегічна ненасильницька пряма дія має 
потужні переваги так як здатна виступити як 
тактикою, так і основою для дії вас і групи од-
нодумців. Фактично стаючи базою, ціннісним і 
тактичним консенсусом, визначаючим дії. Ви-
рішивши використовувати дану тактику вам 
вкрай важливо звернути увагу і реалізувати 
ряд наступних пукнтів

Ми домовляємося про типах, зроблених дій і 
відповідаємо один перед одним за дотримання 
цього договору. Визнання та слідування подіб-
ним домовленостям надає людям сил. Якщо я 
знаю, чого чекати від акції, я можу зробити ви-
бір - брати участь в ній чи ні. Ми не змушуємо 
людей проти своєї волі приймати відповідаль-
ність за дії, яких вони не скоювали і не підтри-
мують.

В ході досягнення угод ми ретельно вислухову-
ємо все, і особливо там де не збігаються точки 
зору. Бо не уникаючи розбіжностей всередині 
групи, ми вчимося вільної, пристрасної і в той 
же час поважній манері дискусії.

Ми організовуємось в відкриту, без страху, так 
як ми відповідаємо за свої дії. Ми можемо по-
рушувати закон на виконання вищого закону 
- морального боргу, прав людини та цінностей 
недискримінаіцї. Ми не шукаємо покарання 
навмисно і не визнаємо права системи на те, 
щоб карати нас, але сміливо і гордо приймаємо 
можливі наслідки своїх дій.

Оскільки ми організовуємось в відкриту, ми мо-
жемо запрошувати нових членів в наші руху, за 
рахунок чого вони будуть рости. Як тільки в ма-
совому русі встановлюється культура стеження 

СТРАТЕГІЧНА НЕНАСИЛЬНИЦЬКА ДІЯ
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і недовіри, воно закривається в самому собі і 
починає «с’ежіваться».

Хоча рамки ненасильницького прямої дії і не 
гарантують нам «безпеки», вони дають нам 
основу для чітких рішень про те, шляхом яких 
конкретно дій ми будемо наражатися на ризик. 
Проте ми не можемо контролювати дії поліції, 
якій зовсім не обов’язково мати привід у вигля-
ді прямої провокації для атаки на нас.

Підхід стратегічного ненасильницького пря-
мої дії дозволяє не піддаватися на будь-які 
провокації. Ми знаємо, на що підписувалися, і 
будь-кому, хто закликає до інших методів, мож-
на або нагадати про угоду, або відмовити в 
праві брати участь в русі.

Поле ненасильницької боротьби надзвичайно 
широко, і способи організації та проведення 
акцій вельми різноманітні. Хтось може вибра-

ти ненасильницький опір строго в дусі Ганді, 
інші - емоційний опір. Однак для всіх рухів, які 
керуються цим підходом, стратегічне пряме не-
насильницький дію є плідною основою для на-
рощування свого внутрішнього різноманітності 
і сили.

Активісти схильні «радикалізовуватися» у міру 
того, як вони стикаються з дедалі більшими 
репресіями і несправедливістю, - особливо це 
характерно для молоді, яка буде все частіше 
вдаватися до більш жорстких шляхах боротьби 
зі структурами противника. Цю цінну тенденцію 
потрібно поважати і підтримувати, проте корис-
но пам’ятати, що не всі жорсткі заходи однако-
во ефективні. Визначаючи для себе стратегію 
ескалації (посилення тиску), ми створюємо про-
стір для розвитку більш радикальної частини 
руху, не залишаючи позаду більш обережних.

Вкрай вдалий інструмент, що дозволяє орга-
нізувати виступ незгоди за короткий термін, а 
також щоб повторити успішну тактику розосе-
редженим, але організованим способом. Крім 
того, він може бути використаний щоб створити 
загальний момент довільної доброти і безглуз-
дою краси.

Флешмоб - це несподівана, спонтанна, зараз-
лива і розосереджена масова акція. Флешмоби 
вперше виникли в 2003 році як форма виконав-
чого мистецтва за участю груп людей з вико-

ристанням електронної пошти, блогів, тексто-
вих повідомлень і Твіттера, за допомогою яких 
учасники домовляються про зустріч і виконанні 
якогось роду ігрової діяльності в громадському 
місці. Останнім часом активісти почали вико-
ристовувати політичний потенціал флешмобів 
для організації спонтанних масових ак- ций за 
короткий термін.

Нещодавно флешмоби стали потужною такти-
кою політичних протестів, особливо в умовах 
репресій.

ФЛЕШМОБ
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ПРИНЦИПИ

БУДЬТЕ ПРИВІТНІ ДО НОВАЧКІВ

Ми спробували виокремити кілька ключових принципів організації діяль-
ності групи активістів. Адже для успішної діяльності досить часто може бути 
недостатньо блискучої ідеї однієї людини, нам вкрай важливо будувати нашу 
діяльність розширюючи кількість учасників і створюючи умови для солідар-
них дій.

Залучення нових людей і утримання їх йдуть 
рука об руку. Кілька простих прийомів допомо-
жуть новим учасникам зорієнтуватися і забез-
печать їх постійну залученістю.

Залучення нових учасників - невід’ємна части-
на діяльності кожної активістською групи, яка 
хоче чисельно зростати і підвищувати ефектив-
ність. Але залучення - це тільки перший крок. 

Інтегрування людей в створену групу може ви-
явитися справою значно більш складним, і цим 
слід займатися окремо. Щоб навчитися грамот-
но залучати людей, необхідно продумати, як це 
робити, і, можливо, розробити спеціальні про-
цедури прийому новачків.

Для початку, якщо хтось говорить, що зацікав-
лений більше дізнатися про вашу діяльність 
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або стати учасником вашої групи, не варто 
обмежуватися одним лише запрошенням його 
на наступний мітинг. Навіть самі дружелюбні і 
відкриті групи мають свою певну культуру вза-
ємодії, яку ненавмисно може змусити новачків 
відчути себе аутсайдерами. Щоб підвищити 
ймовірність збереження нових членів, запла-
нуйте з ними вступні бесіди віч-на-віч до того, 
як вони прийшли на загальні збори групи. Зна-
йомтеся з людьми. Дізнавайтеся, що привер-
тає їх в групі, з якими завданнями вони краще 
справляються і чим хочуть займатися, скільки 
часу готові цьому приділяти. Потім розкажіть 
їм про групу і її діяльності і обговоріть з ними, 
яким вони бачать свою участь. Незважаючи на 
те, що ця програма адаптації вимагає деякого 
часу, в подальшому вона його тільки заоща-
дить: люди швидше включаються в роботу і 
довше вас не покинуть. Цю обов’язок має сенс 
взяти на себе одному-двом членам вашої групи 
в якості поточного доручення.

По-друге, якщо ви хочете надихнути людей на 
участь в справах групи, необхідно, щоб вони 
відчували, що їх поважають і цінують. Людям 
подобається бути з тими, хто добре до них 
ставиться. Зазвичай у більшості з нас не буває 
достатньо вільного часу, а тому й не виникає 
питань, ніж його зайняти: якщо ви хочете, щоб 
людина вважав за краще вашу групу занять 
айкідо, танців або орігамі, ви повинні добре 
до нього ставитися. Довідайтеся й цінуйте те 
сприяння, яке надають нові люди, навіть якщо 
воно невелике. Знаходьте час поспілкуватися з 
ними не тільки на зборах. Частіше запитуйте їх 
думку: що ти думаєш про збори? про подію? про 
акцію? Обговорюйте з ними свої ідеї, цікавтеся 
їхніми пропозиціями.

Іншими словами, важливо розрізняти горизон-
тальну організацію і дезорганізацію, просувати 
моделі рас пределеніе лідерства, які розвива-
ють відповідальність, підзвітність і ефектив-
ність.

Це не тільки питання семантики. Якщо ми - ча-
стина групи, яка пишається відсутністю лідерів, 
її учасники можуть не надто поспішати брати 
на себе ініціативу зі страху здатися «лідерами», 
що погано. Якщо ми дійсно хочемо змінити світ, 
нам потрібно більше людей, готових взяти ініці-
ативу, а не менше. Чим більше ініціативи кожен 
з нас приймає на себе в своїй роботі, тим біль-
шими будуть наші спільні можливості. Розвиток 
колективної сили - один з найважливіших ви-
кликів, які стоять перед низовими організація-
ми.

Нам потрібно розвивати культуру, яка б заохо-
чувала всіх нас брати ініціативу. Це означає, що 
робити це потрібно таким чином, щоб «залиша-
ти місце» для інших, як би пропонуючи їм теж 
зробити крок вперед. «Бути залученим» може 
означати активно слухати і вчитися у інших 
або визнавати і цінувати різні форми лідерства 
в групі. Або ж це може означати пошук і роз-
виток лідерського потенціалу у тих, хто може 
вважати себе не має права стати лідером «без 
запрошення» і без підтримки.

Культура, яка цінує здорове лідерство, також 
цінує і підзвітність, коли ми всі несемо відпо-
відальність і відповідаємо один перед одним. 
Але це концентрування на підзвітності має йти 
рука об руку з груповою культурою, де лідер-
ство заохочується. Інакше може сформуватися 
ментальність «внутрішньопартійних чвар», коли 
всі сили витрачаються на те, щоб лаяти один 
одного за спробу перетягнути ковдру на себе.

Нам потрібен рух, в якому ми постійно заохо-
чуємо один одного використовувати весь свій 
потенціал і блищати як колектив лідерів, які 
працюють разом заради кращого світу. Давай-
те всі разом будемо лідерами. Давайте будемо 
«многоглавий», а не «безголовими».
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Не дозволяйте окремим тактикам відволікати 
вас від загальної стратегії. Стратегія - це ваш 
генеральний план, а тактика - це те, що ви ро-
бите для його виконання. Уміння відрізняти 
одне від іншого - обов’язкова умова для про-
ведення ефективної кампанії.

Розробка стратегії передбачає виявлення по-
тенціалу вашої групи і визначення конкретних 
шляхів його реалізації для досягнення ваших 
цілей. Наприклад, організація мітингу ніколи не 
може бути вашої стратегією - це тактика. Перш, 
ніж підбирати підходящі тактики, потрібно ви-
значити вашу мету і зрозуміти, яку силу ви мо-
жете на неї направити.

Розробка стратегії включає:
• аналіз проблеми;

• визначення мети (формулювання ваших 
вимог)

• визначення вашої «мішені» (того, в чиїй 
владі виконання ваших вимог);

• визначення конкретних способів впливу 
на «мішень» і того, як використовувати їх 
максимально ефективно.

Таким чином, тактика - це діяльність, яка:
• мобілізує конкретний вид і кількість 

енергії;

• спрямовує цю енергію на конкретну «мі-
шень»;

• спрямована на досягнення чітко постав-
леної мети.

Вибираючи конкретну тактику, ви завжди повин-
ні знати відповідь на питання «У чому сила цієї 
тактики?». Іншими словами, які засоби впливу на 
«мішень» вона вам дає?

Будь-яка тактика використовується для демон-
страції (явної або непрямої) тієї чи іншої форми 
влади над об’єктом. Так, акція проти приватної 
компанії заснована на економічному тиску, тоб-
то вона повинна коштувати бізнесу втраченого 

часу або клієнтів. Тому акції щодо зриву різних 
заходів важливі. Якщо наша «мішень» - люди-
на, що займає виборну посаду, в основі тактики 
лежить політичний тиск, здатність вплинути на 
кількість пожертвувань або голосів виборців. 
(Здатність «заподіяти незручності» або присоро-
мити ефективна лише тоді, коли ці незручності 
стоять об’єкту грошей або голосів виборців - на-
приклад, коли ви змушуєте виборців або донорів 
засумніватися в моральній легітимності їхнього 
кандидата. Сам по собі сором не форма тиску.)

У сфері організації громадських рухів поняття 
влади, потенціалу можна розділити на дві ве-
ликі категорії:

• Стратегічний потенціал сам по собі до-
сить великий для того, щоб з його допо-
могою домогтися поставленої мети.

• Тактичний потенціал - це перевага, що 
наближає вас до мети і дозволяє роз-
ширити ваші можливості, але не є вирі-
шальним.

Як тільки ми розуміємо, яким потенціалом воло-
діємо, ми готові до розробки плану нашої кампа-
нії. Кампанія - це серія тактик, що розгортається 
в певний часовий період, причому кожна тактика 
підсилює позицію вашої організації і тиск на об’єкт 
кампанії до тих пір, поки ваші конкретні вимоги 
не будуть виконані. Кампанія - це не просто серія 
заходів на одну і ту ж тему; це саме серія тактик, 
кожна з яких обрана за свою здатність послідовно 
посилювати тиск на «мішень». Все тактики пов’я-
зані, і кожна вибирається залежно від кількості 
витрачених зусиль і чиниться тиску.

Кампанія не може бути нескінченною: у неї є 
початок, середина і кінець. Закінчується вона 
в ідеальному випадку конкретної перемогою: 
люди отримують те, чого хотіли або в чому 
потребували, «мішень» кампанії погоджується 
зробити щось, від чого раніше відмовлялася, 
або ж і те, і інше.

ВИБИРАЙТЕ ТАКТИКИ, ЩО
ПІДТРИМУЮТЬ ВАШУ СТРАТЕГІЮ
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Найчастіше наші акції дадуть потрібний нам 
ефект, тільки якщо вони набули масового по-
ширення. Досягти цього ми можемо перш за 
все за допомогою залучення засобів масової 
інформації або створенням вірусного контенту.

Журналісти часто хотіли б висвітлити важливу 
тему, але не можуть з різних редакційних або 
особистих причин. «Правильна» творча дія (яку 
ви самі запам’ятається на фото або відео) може 
дати їм необхідний привід або матеріали.

Якщо ви хочете, щоб ваш захід засвітилося в 
ЗМІ, дайте їм історію, від якої вони не зможуть 
відмовитися: чітко виражає вашу точку зору, 
добре візуалізовану, з несподіваними пово-
ротами сюжету або великою кількістю гумору. 
Якщо журналіст і сам хотів би висвітлити захід, 
ці матеріали допоможуть йому продати май-
бутню публікацію редактору.

Максимально спростите журналістам робо-
ту. Дайте їм те, чого вони хочуть: лаконічний 
прес-реліз, фотографії з чітко визначеними 

правами на використання і поширення або ж 
хороший відеоматеріал, який містить факти, 
статистику та цитати, які підтримують вашу 
точку зору.

Вкрай важливо задокументувати ваші дії свої-
ми силами, а потім зробити фото- і відеомате-
ріали доступними для публіки. Коли Бред Нью-
шем створює свої написи з людей, він завжди 
наймає вертоліт і професійного фотографа, 
який літає над «живий» інсталяцією; відзнятий 
матеріал потім передається зацікавленим ме-
діа, які не змогли зробити знімки самостійно.

Чим більше таємницею є акція, тим важливіше 
задокументувати її самостійно. Ніхто, крім орга-
нізаторів флешмобів або «партизанських» мю-
зиклів, не знає, коли і де вони пройдуть, тому 
ви повинні задейство- вать фотографів і віде-
ооператорів. Але після акції не можна просто 
розмістити матеріали на Flickr і YouTube і спо-
діватися на краще. Замість цього продумайте 
план донесення цих візуальних матеріалів до 
преси.

РОБІТЬ ЗА ЗМІ ЇХ РОБОТУ

Лідерство - це мистецтво спонукати людей ро-
бити те, що тобі потрібно, за власним бажан-
ням. Подумайте, як у вашій групі, або серед 
партнерів реалізовано цей принцип. В кінцево-
му рахунку вчинки роблять не групи, а конкрет-
ні люди. Розподіляйте завдання!

Недолік роботи в групі полягає в тому, що ви 
завжди можете піти зі зборів без будь-яко-
го доручення, думаючи: «Це зробить хтось ін-
ший». Очевидно, якщо так буде думати кожен, 
завдання не будуть виконані. Навіть коли в 
групі досягнуто консенсусу, що якусь роботу 
необхідно зробити, це зовсім не означає, що 
хтось обов’язково візьме виконання на себе. 
Робота здійснюється тільки тоді, коли завдання 
чет- до сформульовані і хтось конкретний бе-
реться за їх виконання.

Цей принцип здається дуже простим, але як ча-
сто ми про нього забуваємо!

Переконайтеся, що на зборах є людина, яка ве- 
дет протокол, записує всі поставлені завдання 
і відповідальних за їх виконання. Після зборів 
необхідно донести цей протокол до всіх учас-
ників групи через розсилку або якимось іншим 
способом (бажано зробити це в день зборів). 
Щоб робота була ефек тивність, потрібно, щоб 
кожен, хто взяв на себе якесь доручення, зві-
тував про виконану роботу перед всією гру-
пою. Візьміть собі за правило починати кожне 
зібрання зі списку завдань, поставлених в ході 
попередньої зустрічі.

ДЕЛЕГУЙТЕ
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Розробіть акцію таким чином, щоб змусити опо-
нента вибирати менше з двох зол. Якщо ви до-
бре продумає акцію, то можете загнати об’єкт в 
ситуацію, коли треба якось реагувати; не маючи 
будь-яких хороших варіантів, йому доведеться 

вибирати з двох зол. Фактично багатьом акціям 
з конкретними завданнями (наприклад, блока-
ди, сидячі страйки і т. Д.) Для досягнення успіху 

треба створити таку дилему вибору.

ПРИМУСЬТЕ ОПОНЕНТА 
ВИБИРАТИ З ДВОХ ЗОЛ

У світі, перенасиченому засобами передачі ін-
формації, часто трапляється так, що аудиторія, 
яка вам потрібна, не та, що знаходиться з вами 
в одній кімнаті, а та, якій можна досягти за до-
помогою мас-і соціальних медіа. Проектуйте свої 
дії з думкою про них. Ось кілька речей, про які 
потрібно пам’ятати, якщо ви хочете застосувати 
обман розуму проти нічого не підозрює функціо-
нера нижчого рівня:

• Знайте правила, обходьте правила. Уміння 
переступати межі, порушувати правила або 
іншим способом робити те, чого робити не 
можна, з повною впевненістю в собі, особливо 

коли зустрічаєш відсіч, цінне саме по собі.

• Поводьтеся, як ніби ви маєте право (ін-
шими словами, грайте роль, поки вас не 
викинуть). Авторитетність - це більшою 
мірою виконання ролі, ніж вроджена 
якість. Ми постійно взаємодіємо з сим-
волічними індикаторами статусу і влади 
і реагуємо на них, роблячи припущення, 
засновані на відношенні, манерах, одязі, 
акценті, дружності, сексуальності і інших 
сигналах. Розуміючи ці індикатори і граю-
чи на них, ми можемо також привласнити 
собі ореол влади, пов’язаний з ними.

ГРАЙТЕ НА НОВОГО 
ДЛЯ ВАС ГЛЯДАЧА

Цей принцип допомагає донести до аудиторії 
суть повідомлення. Об’єднуючи слова, візуальні 
образи і заклики до ефективних і незаперечним 
дій при проведенні ак ций, ми активізуємо од-
нодумців.

Як донести основну думку - суть мистецтва ко-
мунікації. Основна думка повинна бути донесе-
на чітко, що запам’ятовується способом і послі-
довно. Всі складові повинні бути спрямовані на 
підтримку основного повідомлення - від тез в 
інтерв’ю і слоганів на банерах до презентацій, 
які створюються для вашої акції.

Чому донесення основної думки має значення?

• Це має сенс: тих, до кого ти звертаєшся, 

набагато легше спонукати до дії, якщо 
говорити тільки про основну думки.

• Це спонукає до групового участі: ви-
значення сенсу ключових повідомлень 
- складний і трудомісткий процес, в 
який необхідно залучити всю свою гру-
пу. Дотримання цього принципу впливає 
на продуктивність роботи, спонукає до 
розвитку стратегічного мислення, спри-
яє обговоренню тільки тих аспектів, які 
є прийнятними і важливими для цільової 
аудиторії.

• Домагайтеся закріплення ідеї: донесен-
ня основної думки має бути ефектив-
ним і якісним. Щоб сенс повідомлення 

НЕ ВІДХИЛЯТИСЯ
ВІД ОСНОВНОЇ ДУМКИ
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був зрозумілий, його необхідно подати 
різними способами. Якщо ви не відхи-
ляється від основної думки, ваша по-
слідовність допоможе ідеї закріпитися у 
свідомості слухачів.

• Не кажіть зайвого: будь-які ваші заяви і 

дії можуть бути використані проти вас в 
очах громадської думки. Тому стежте за 
відповідністю ваших слів і справ думку 
групи, від імені якої ви виступаєте. Не 
кажіть зайвого, пам’ятайте: все добре в 
міру.

Іноді найменш структуровані групи є найбільш 
тиранічними. Розвивайте в групі систему відпо-
відальності. Чи доводилося вам бути присутні-
ми на нескінченних зборах, де номінально усі 
рівні, але насправді 80% часу говорять один 
або два людини? На таких зібраннях, де, з по-
боювання створити ієрархію, не вибирають мо-
дератора, а тому обговорення без кінця йде по 
колу і неможливо зрозуміти, коли воно нарешті 
закінчиться? На таких зібраннях, де нові учас-
ники втрачають терпіння, тому що їх пропозиції 
ігноруються, а ідеї повисають у повітрі?

Ласкаво просимо в тиранію безструктурності. 
У 1970 році Джо Фріман написав свою знаме-
ниту роботу «Тиранія безструктурності» ( «The 
Tyranny of Stuctureless»). У ній він позначив 
проблему, яка вражає неієрархічні групи, ко-
лективи і організації і не дозволяє їм ефектив-
но приймати рішення. Фріман стверджує, що 
під виглядом боротьби проти ієрархії або на-
віть просто керівництва, активісти насправді в 
односторонньому порядку позбавляють себе 
засобів боротьби, що заважає їм здійснювати 
колективні дей ствия. «Не існує такої речі, як 
бесструктурная група», - пише Фріман.

1 безструктурну часто плутають з відсутністю 
ієрархії. Не допоможе справі саме неієрархіч-
ні спільноти повинні бути структуровані. Вся-
кий, хто коли-небудь брав участь в великому 
зібранні або раді, яку ефективно модерували, 
легко зрозуміє різницю.

Це означає, що прагнути створити безструктур-
ну групу, це все одно, що прагнути до «об’єк-
тивних» новин, соціальних наук без «оціночної 
системи» і «вільної» економіки

 Бесструктурность - це замаскована влада. Бес-
структурность погана тим, що призводить до 
образ і затягує збори, гірше того - вона швидко 
перестає працювати. Якщо ви берете участь в 
довгостроковій кампанії, то відсутність відпо-
відальності і організованою зворотного зв’язку 
може виявитися фатальним.

Що ж робити з безструктурної організацією, 
яка не працює як слід? Краще лікування - це 
профілактика: потрібно з самого початку сфор-
мувати чітке розуміння процедур. Але якщо ви 
вже потрапили в таку пастку і хочете змінити 
культуру взаємодії в організації на щось більш 
демократичне, що дозволяє всім брати участь 
на рівних, то головна концепція, яку вам необ-
хідно роз’яснювати і пропагувати, це не ієрар-
хія, а відповідальність.

Відповідальність - це те, що надає демократії 
силу, робить її чимось більшим, ніж просто спо-
собом комунікації. Вона передбачає формування 
розуміння реальних наслідків невиконаних зо-
бов’язань і нереалізованою в належній мірі волі 
присутніх. Бесструктурность, навпаки, надає масу 
можливостей для вираження волі колективу, але 
в той же час не може забезпечити її виконання. 
Ієрархія - це лише один із способів здійснення 
контролю, але цей спосіб далеко не єдиний.

Існує безліч організаційних форм і філософ-
ських концепцій колективної дії. І у них є дещо 
спільне: вони визнають необхідність тієї чи ін-
шої організаційної структури і не ховаються за 
туманними міркуваннями про безструктурності. 
Це визнання і що з нього розуміння відпові-
дальності - єдиний спосіб забезпечити ефек-
тивне і рівноправне прийняття рішень.

ОСТЕРІГАЙТЕСЯ ТИРАНІЇ 
БЕЗСТРУКТУРНОСТІ
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Щоб передати вашу ідею, використовуйте ме-
тафори, зображення, уявлення, замість того 
щоб повчати, залякувати або іншим способом 
показувати аудиторії, як саме їй потрібно ду-
мати. У цьому процесі дуже важливо відпові-
дально підходить до продумування всіх етапів 
як акцій, так і діяльності в цілому.

Відповідальність може бути лячним концептом 
для активіста, і краще за все визначати його 
як активний процес, через який ми проходимо 
разом, але не як якийсь стандарт, з яким ми або 
відповідаємо, або ні.

Книга «Організованість остуджує планету» ви-
являє чотири головні принципи культивації від-
повідальності:

• Прозорість означає ясність вашої полі-
тики, організаційної структури, цілей, 
бажань і слабкостей. Головне тут - як 
можна більш відверто викласти ваші 
перспективи і мотивацію.

• Залучення. Тут суть в тому, щоб відкрито 
і справедливо залучати людей до при-
йняття рішень, наслідки яких безпосе-
редньо вплинуть на них.

• Роздуми та обдумування означає, що ми 
відкриваємо активне обговорення, щоб 
переоцінити напрямок наших дій. Це по-
чинається з моменту участі, але згодом 
проходить безперервної ниткою через 
весь процес.

 Реакція - це можливість виправляти і допов-
нювати питання, підняті в процесі рефлексії і 
обговорення.

Однак відповідальність - це не кінцева мета; 
наша мета - співпраця. Відповідальність - це 
шлях, по якому ми йдемо до нашої мети. На-
ведений вище цикл рухає нас до більш успіш-
ній співпраці. Якщо співпрацювати на перших 
порах складно, головне - не здаватися. Побу-
дова довіри займає час і вимагає терпіння як 

з іншими, так і з самими собою: ми всі робимо 
помилки.

Досвід «Гучної спільноти» в цій області може 
бути хорошим прикладом. «Гучне співтовари-
ство» - це мережа координаторів і тренерів, 
які практикують акції прямої дії. Після багатьох 
років боротьби з проблематичним явищем так 
званого «парашутизму» - появи активістів, що 
приходять в постраждалі спільноти ззовні, - 
«Гучне співтовариство» розробило протокол, 
згідно з яким їх прихильники впроваджуються 
тільки за запитом спільноти і віддають пере-
вагу довгостроковим побудови партнерських 
відносин. «Схема дій» Гучного спільноти «» - це 
дуже корисний інструмент, з яким можна звіри-
тися при побудові схожого протоколу у вашій 
групі або організації.

Визнання лідерами тих, хто безпосередньо 
торкнуться проблемою - це відмінна можли-
вість як отримати цінні знання, так і підтримати 
зазнали несправедливості. Це може стати од-
ним з найбільш значущих і результативних пе-
реживань в активізм.

Прості правила можуть призвести до значних 
результатів

Рухи, вірусні кампанії і масштабні акції не мо-
жуть бути прописані зверху. Запрошення взяти 
участь і точний набір простих правил - це най-
частіше все, що вам потрібно для початкової 
організації.

У 1986 році вчені, що працюють в області 
комп’ютерних наук, провели експеримент, при-
свячений «емерджентність», - процесу, «коли 
складна загальна модель поведінки може ви-
никати» незаплановано і незапрограмованого, 
«внаслідок взаємодії простих приватних пра-
вил». Вони створили віртуальних птахів, назва-
них «boids». Дослідники помістили цих птахів у 
віртуальне середовище і поставили кілька вір-
туальних перешкод. Вони встановили для кож-

ПОКАЗУЙТЕ ПРИКЛАДОМ, 
А НЕ КАЖІТЬ



права людини через арт20

ного птаха три однакових простих правил: лети 
вперед, тримай дистанцію по відношенню до 
будь-яким іншим птахам по сусідству і не врі-
затися в перешкоди. Потім вони запустили про-
граму. Всі птахи збилися в зграю. У міру збіль-
шення зграї, вона ділилася на менші зграйки з 
тієї чи іншої сторони, потім перебудовувалася 
- і все це без будь-якого натяку на побудову 
зграї в самій програмі.

Цей експеримент продемонстрував механізм 
того, що ми постійно спостерігаємо в природі і 
суспільстві, і того, що активісти можуть з успі-
хом застосовувати.

Намагаючись організувати спільне художній 
твір, масову акцію або вірусну кампанію, вам не 
обов’язково прописувати весь сценарій, навіть 
якщо є така можливість. Все, що потрібно - кіль-
ка простих правил, поставлених перед учасни-
ками. Якщо ви знайдете відповідні правила, 
вони можуть привести до несподівано потуж-
ному, дієвого і прекрасного хепенінгу.

Наприклад, «Критична маса» - щомісячні масові 
велопробіги, що відбуваються в багатьох містах 
по всьому світу. Правила гранично прості: зби-
райтеся кожну останню п’ятницю місяця після 
роботи, тримайтеся разом. Якщо ви попереду - 
вирішуєте, куди маса рушить далі. Якщо ви в 
кінці - підбадьорює відстаючих. Якщо ви в се-

редині - просто катайтеся або, якщо є бажання, 
захищайте інших велосипедистів від транспор-
ту на перетинах з іншими напрямками. Старших 
немає, але відповідальний кожен. Це «організо-
ване збіг». І це працює.

Флешмоби діють по тій же системі. Запрошення 
на флешмоб - битву подушками на Уолл-стріт 
в 2008 році складався з двох правил: принеси 
подушку; не бий нікого, у кого немає подушки. 
Більш ніж достатньо!

Подібні спроби непогано працюють також і в 
Мережі. Досить згадати блог «Нас 99%» ( «We 
are the 99%») в Тumblr. Запрошення було про-
стим: сфотографіруй- тесь з табличкою, яка 
описує вашу ситуацію, наприклад, «Я студент з 
боргом в $ 25,000»; нижче напишіть:

«Я - 99%». Отримана строката сукупність виска-
зи- ваний стала красномовним твердженням 
солідарності

Карнавальний протест може досягти успіху за 
установкою «годиться все», тому що це все-та-
ки карнавал. Політично спрямована масова ву-
лична акція або вірусна кампанія розосередже-
них акцій потребує сильнішого структуруванні. 
Конкретні ж правила будуть визначатися при-
родою вашої акції, її складністю і ризикованістю.

Громадські рухи рідко перемагають за рахунок 
того, що перевершують суперника в силі, вони 
виграють за рахунок того, що позбавляють 
його підтримки. Визначте, які соціальні групи 
мають відношення до вас питання, і працюйте 
над тим, щоб схилити їх на свій бік.

Суть соціального активізму полягає в тому, щоб 
використовувати свою енергію і переконання 
для того, щоб щось змінити. Суть організації 
руху - в тому ж самому, але крім цього вона пе-
редбачає мобілізацію і залучення в процес ін-
ших людей. Вона допомагає мислити в катего-

ріях соціальних груп. Успіх при організації руху 
залежить від того, чи можете ви сприймати 
суспільство у вигляді певних груп або мереж, 
частина з яких складають соціальні інститути 
(об’єднання, церкви, школи), інші ж являють со-
бою менш помітні і цільні формування, такі як 
субкультури або соціально демографічні групи.

Аналіз кола ваших прихильників допоможе ви-
значити і мобілізувати групи навколо вас. Цей 
прийом можна також використовувати при пла-
нуванні кампанії і визначенні стратегії громад-
ського руху.

РОЗШИРЮЙТЕ КОЛО 
ПРИХИЛЬНИКІВ
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Ось як він працює: уявіть все суспільство у ви-
гляді кола, розділіть його на кілька частин і 
закріпіть за кожним сектором конкретної особи 
(будьте точніше - вкажіть його ім’я), групу або 
соціальний інститут. Рухаючись зліва направо, 
визначте ваших активних союзників (людей, які 
збігаються з вами в думках і борються разом 
з вами), пасивних союзників (які згодні з вами, 
але нічого не роблять), хто не визначився (лю-
дей, що займають нейтральну або вичікувальну 
позицію), пасивних противників (тих, хто не зго-
ден з вами, але не намагається вас зупинити) і, 
нарешті, ваших активних супротивників.

Деякі групи активістів контактують або працю-
ють тільки з представниками першого сектора 
- активними прихильниками, створюючи таким 
чином замкнуті, зациклені на собі маргінальні 
субкультури, незрозумілі нікому, крім них са-
мих. Інші групи активістів поводяться так, ніби 
все навколо відносяться до останнього секто-
ру, сектору активних супротивників, і весь світ 
налаштований проти них. Насправді обидва ці 
підходи приречені на провал. Громадські рухи 
виграють не за рахунок того, що перевершують 
своїх активних суперників в силі, а за рахунок 
того, що позбавляють їх підтримки.

Ви коли-небудь спостерігали за протестом і ди-
вувалися тому, чому ці люди зляться? Можливо, 
це були діти, які блокують перехрестя. Але хто 
вони і чого хочуть?

Гарна логіка дій запобіжить ці питання, і ото-
чуючим буде ясна суть протесту навіть після 
побіжного спостереження за ним. Наприклад, 
люди залізли на дерева в лісі, щоб зупинити ви-
рубку - їх наміри гранично зрозумілі й очевидні. 
Дія говорить сама за себе.

Логіка дій створює історії, які чіпляють за живе і 
змінюють думки людей. Для нас гранично важ-
ливо змусити наші дії «говорити», особливо в 
ситуації певної ворожості ЗМІ, які часто спо-
творюють дійсність і виставляють активістів в 
невигідному світлі. Можливо, це прозвучить па-
радоксально, але організація протесту, що несе 
інтуі- тивний зміст - робота непроста і вимагає 
ретельних роздумів і уваги.

Акції непокори, як наприклад, сидячі страй-
ки в закусочних в ході боротьби за цивільні 
права афроамериканців, повинні бути логічно 
продумані, оскільки їх метою є порушення оп-
ределенно- го закону з тим, щоб підкреслити 
його несправедливість. Проте акції прямої дії, 
в ході яких були порушені закони, не пов’язані 
з їх метою, потребують додаткових зусиллях по 
поясненню логіки дій.

Комунікативні дії також мають потребу в зміц-
ненні своєї логічності. Наприклад так вчинили 
й матері-одиначки з Род-Айленда, надавити на 
чиновника, який відмовляється надати примі-
щення для дитячого садка: вони не тільки ор-
ганізували сидячий страйк в його кабінеті, а й 
взяли з собою дітей, перетворивши офіс в ім-
провізований дитячий сад.

Більшості успішних протестів властива саме 
така чітка і прозора логіка. Вони кажуть самі 
за себе. Якщо ваш протест несе ясний сенс, то, 
незалежно від реакції «мішені» і подальшого 
роз- витку подій, дії будуть гранично зрозумілі 
для оточуючих і просунуть вас ближче до мети.

Протест студентів в закусочних під час бороть-
би за громадянські праві афроамериканців - 
яскравий приклад логіки дій. Коли Сегрегаці-
йний політика була втілена в життя, чорні і білі 
студенти порушували закон, сидячи за стійкою 
і чекаючи, поки їх обслужать. Кожен, хто спо-
стерігав за цим з боку, відразу ж розумів, чому 
вони тут. Їм не потрібні були плакати. Фактично 
їх протест став передвісником перемоги і пе-
редбачив той світ, в якому вони хотіли жити - 
світ інтеграції.

ЛОГІКА ДІЙ



КЕЙСИ

Уявіть собі проблему, яку ви, як звичайний 
громадянин, не можете вирішити самотужки. 
Наприклад, припустимо, що дорожнє покриття 
на вашій вулиці зроблено з дешевих, неякісних 
матеріалів, тому що ремонт доріг в місті при-
ватизовано, - і тепер воно прийшло в непри-
датність. Ви можете подати скаргу, ви можете 
написати петицію, щоб вплинути на місцеві ор-
гани влади і дорожню компанію, або ви можете 
просто почекати, поки хтось інший не зробить 
відповідних заходів. У будь-якому з цих випад-
ків вам все одно доведеться ризикувати робо-
чим станом автомобіля або велосипеда до тих 
пір, поки будівельна компанія або міська влада 
що-небудь не змінять.

Також як приклад можна взяти історію туне-

лю Макс Феффер в Сан-Паулу, Бразилія. Його 
стіни були покриті товстим шаром кіптяви від 
вихлопних газів. Олександр Ореон в декількох 
місцях відмив кіптява в формі графіті-малюн-
ків. Він не став нічого домальовувати, просто 
на тлі відмитого цегли виділялися зображення, 
отримані з решти на стіні сажі. Поліція не могла 
заарештувати його за те, що він відчистив ча-
стина громадської стіни, і владі нічого не зали-
шалося, крім як помити її всю, а саме цього він 
і домагався.

Якщо людина може повністю вирішити пробле-
му, але вдається до тактики «рішень на швидку 
руку», це погано. Подібна тактика доречна при 
необхідності запуску механізму усунення про-
блеми, провокування влади на вжиття заходів. 

РІШЕННЯ НА ШВИДКУ РУКУ
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Щоб запропонувати незвичайне і веселе рі-
шення, яке приверне увагу до вашої проблеми, 
потрібно всього лише проявити фантазію і не 
боятися забруднити руки.

Тільки не забувайте, що це тільки тимчасове 
рішення, вказуйте прямо на те, які дії повинні 
бути зроблені. Не допускайте того, щоб влада 
вирішила, що вони тепер можуть не виконувати 
своїх обов’язків.

Не робіть нічого такого, що може привести до 
поломок і травм.

Чітко розумійте, в яких цілях ви використовуєте 
«рішення на швидку руку» - в цілях політичних 
маніпуляцій або, може бути, заради усунен-
ня проблеми як такої. Може так статися, що в 
дійсності ви хочете, щоб суспільство самостій-
но вирішувало свої проблеми, без втручання 
держави. В такому випадку те, що ви робите, 
вже набагато масштабніше «рішень на швидку 
руку».

Часто несправедливість залишається непомі-
ченою більшістю людей. І коли ви виставляєте 
на загальний огляд, існуюче зло, ви міняєте 
правила гри, створюючи необхідність прийма-
ти відчутні заходи. Існує кілька типів «невиди-
мості». І то, з яким з них ви маєте справу, визна-
чає підхід, який слід застосувати.

Працюйте з зумом - наближайте і віддалити 
цікаву для вас проблему для учасників акції і 
глядачів. Кліматичний хаос може вплинути на 
білих ведмедів або привести до затоплення ма-
лих островів Тихого океану, але для більшості 
людей північної півкулі це буде поза увагою і 
поза ними думок: з очей геть - з серця геть. Ро-
бляться незліченні хитромудрі заходи, щоб при-
вернути увагу до дедалі більшим кліматичних 
змін: на вулицях і будинках малюють лінію під-
нявся рівня моря в майбутньому або «топлять» 
полярного ведмедя в фонтані біля міністерства 
екології та природних ресурсів, як це де- лал 
«Грінпіс» в 2009 році.

ІДЕОЛОГІЯ

Люди, які користуються нагодою не бачити нез-
ручну правду, просто не хочуть її бачити, навіть 
якщо вона у них перед носом. Привілейовані 
білі легко ігнорували повсякденне несправед-
ливість за часів Джима Кроу до тих пір, поки 
чорношкірі не об’єдналися і не стали вживати 
заходів - сідати не на «свої» місця на обідах, в 

автобусах, марширувати по вулицях і т. П.

Несправедливість, приховувана ідеологією, 
може бути оприлюднена шляхом розумного 
переформатування системи. Система визначає, 
яка інформація виноситься на огляд громад-
ськості і, що важливіше, яка немає. Акції, наці-
лені на загальноприйняті аксіоми (наприклад, 
просте запитання про те, хто має право сидіти 
в автобусі і на ка-ких місцях), можуть привер-
тати увагу до того, що раніше вважалося «поза 
системою».

Хімія і інші факти життя, які легко випустити з 
виду. Величезна кількість забруднюючих речо-
вин не можна побачити неозброєним оком, але 
при цьому вони завдають величезної шкоди. 
Важливо продемонструвати цю шкоду гро-
мадськості. Наприклад, творці фільму «Країна 
газу» (GasLand) запалили водопровідну воду 
в Пенсільванії, - багаторічна заперечення про-
мисловців було впевнено спростовано за до-
помогою однієї потужної наочної демонстрації. 
Борці за захист лісонасаджень заповнили кіль-
ка міських перехресть пеньками від зрубаних 
дерев. Коли «Кодак» (Kodak) був спійманий на 
скиданні токсинів зі свого виробництва в пів-
нічній частині штату Нью-Йорк, «Грінпіс» спо-
рудив публічний фонтан, в який з труби вики-
далися промислові відходи, виставляючи на 
загальний огляд стоки, зазвичай приховані під 
землею. Такого роду дії особливо ефективні, 

ЗРОБІТЬ НЕВИДИМЕ 
ЯВНИМ
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якщо корпорація намагалася приховати або 
спростувати наноситься шкода або просто ро-
била це далеко від споживачів.

Роль активіста часто нагадує роль дитини з 

казки Андерсена: навіть якщо всі знають, що 
король голий, публічна заява про це може здо-
бути революційні наслідки. Демонстрація рані-
ше прихованих проблем може стати першим і 
найважливішим кроком в їх вирішенні.

Ядро філософії ненасильства - здатність ви-
явити в кожному щось людське і відчути свій 
зв’язок з ним.

У 2011 році робота аукціону з продажу застав-
леного майна в Брукліні, США, була перерва-
на піснею, яку виконували учасники протес-
ту. Пісня не була ні злий, ні агресивною, вона 
була сповнена світла, добра і співчуття, навіть 
по відношенню до аукціоніста. Акція справи-
ла сильне враження, тому що виконавці були 
сповнені рішучості і усвідомлювали свою пра-
воту. Вони продовжували співати цю зворушли-
ву пісню, навіть коли поліцейські виводили їх 
із залу.

Якщо ти керуєшся добротою, то більш імовірно, 
що про тебе добре напишуть в новинах. У тебе 
добрі наміри. Ти намагаєшся зробити світ кра-
щим. Ти приходиш з посмішкою, подарунками 
та відкритим серцем, а тебе зустрічають байду-
жістю, глузуванням і образами. В очах громад-
ськості і преси ти хороший і дієш правильно. Це 
не тактичний прийом, цей вислів твоєї людяно-
сті, спрямованої проти негуманних і несправед-
ливих суспільних інститутів.

Згадаймо класичну картинку з історії антиво-
єнних протестів в 1960-і роки: демонстрант 
підходить до солдата і вставляє квітка в стов-
бур його автомата. Або візьмемо більш свіжий 
приклад - «Оккупай Уолл-стріт», яке проводило 
акцію «Оккупай Раду директорів». Була органі-
зоване листування по електронній пошті з ке-
рівниками найбільших банків. Коли охорона не 
дозволила учасникам акції особисто доставити 
банкірам свої емоційні послання, вони склали 
з листів літачки і запустили їх у напрямку до 

штаб-квартири банку через голови поліцей-
ських. Коли деякі люди бачать машини, припар-
ковані в місцях, відведених для велосипедів, у 
них виникає бажання проколоти їм шини. Але 
учасники руху «Клоуни за звільнення велоси-
педних доріжок» (Bike Lane Liberation Clowns) 
мають іншу думку. Вони підходять до водіїв і 
дуже ввічливо просять їх перемістити свою ма-
шину. Тим, хто відмовляється це зробити, вони 
виписують «штраф» і пояснюють, що замість 
цього папірця вони могли б отримати справжнє 
адміністративне стягнення, оскільки порушили 
правила норму закону.

Наївно думати, що влада зміниться через 
ввічливі прохання, знаків пошани і паперових 
літачків. Однак в центрі філософії ненасильства 
лежить ідея про те, що в кожному є щось люд-
ське і з цим людським необхідно встановити 
контакт. Чим сильніше ми олюднювати політику, 
тим більше у нас шансів перемогти. Якщо бю-
рократ потай погоджується з вами, то цілком 
ймовірно, що він покине свій пост і запропонує 
свою допомогу революції. Якщо на акції «Бабусі 
проти війни» поліцейських пригощають кавою 
і булочками, то, найімовірніше, вони відмов-
ляться розпорошувати перцевий газ на студен-
тів, які постали в зчеплення. Аукціоніст, якого 
торкнулася пісня, іншим разом буде вже не 
так впевнено стукати молотком. А публіка, яка 
спостерігає за цим, можливо, теж захоче діяти. 
Самі по собі всі ці акції не порушують функціо-
нування системи влади, але на людському рівні 
вони мають значення; це насіння, які можуть 
прорости в найнесподіваніших місцях, у вигляді 
нових прихильників і нових вогнищ опору.

УБИЙТЕ ЇХ ДОБРОТОЮ
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Людина сильно залежить від наративу. Опові-
дання - це нитки наших життів, що сплітаються 
в загальне полотно людської культури. Історії 
можуть інформувати або вводити в оману, про-
свіщати або розважати, можуть робити все це 
одночасно. Ми живемо в світі, сформованому 
нашими історіями.

Критерієм оповідання є не істинність, а зміст. 
Вагомість аналізу оповідання не завжди поля-
гає в викладаються факти, перш за все, важ-
ливі ті значення, якими наділяють його слухачі. 
Тому, коли ми намагаємося переконати людей 
у чомусь, головною перешкодою є не те, що 
вони чогось не знають, а то, що вони вже мають 
якесь знання. Іншими словами, що склалася у 
людей система переконань і верова- ний слу-
жить фільтром, через який вони пропускають 
те, що їм кажуть. Цей фільтр відсіває повідом-
лення, пов’язані з соціальними змінами. Аналіз 
наративу влади намагається докопатися до 
цих глибоко заритих потенційно небезпечних 
фрагментів і прокласти дорогу наративу звіль-
нення.

Наприклад, в результаті традиційного аналізу 
влади група мешканців, яка бореться проти бу-
дівництва комерційного об’єкту у них під боком, 
прийшла до висновку, що мер і міська рада, від 
яких залежить прийняття рішення, відчувають 
вплив як забудовника, так і виборців відпо-
відного округу. Далі за допомогою аналізу на-
ративу ця група мешканців може виявити, які 

сюжети і образи використовує забудовник, щоб 
проштовхнути свій проект. Для цього наратив 
ис полнітелей треба досліджувати дуже ре-
тельно: як вони формулюють проблему, яку, за 
їхніми словами, вони вирішують? Що вони по-
відомляють про себе? Якими вони зображують 
мешканців? Який існує прихований підтекст?

Припустимо, що забудовник конструює свій 
наратив навколо тези «Ми створюємо робочі 
місця». Зрозумівши це, мешканці можуть сфор-
мувати свій власний наратив і планувати стра-
тегію, яка налаштує громадську думку проти 
забудовника. Наприклад, вони можуть допо-
могти власникам дрібних підприємств, інтере-
си яких забудовник намагається представляти. 
Вони можуть організувати ярмарок вакансій, 
щоб показати, що існують інші способи створен-
ня робочих місць. Якщо забудовник проголошує 
гасло «Неможливо йти проти міської ради!», 
То організаторам слід зробити упор на те, як 
людям вже вдавалося перемогти в минулому. 
Іншими словами, група активістів повинна бо-
ротися не тільки проти ворожих економічних і 
політичних сил, а й проти наративу, який під-
тримує ці сили, робить їх легітимними, надаючи 
можливість чинити тиск на співтовариство.

Сучасні реалії часто сягають корінням в нара-
тив гноблення. Ми як прихильники змін повинні 
знищити ці історії і замінити їх на нові, які допо-
можуть людям створити більш справедливий, 
більш вільний світ.

АНАЛІЗ НАРАТИВУ

Меми (співзвучно з «теми») - одиниці культур-
ної інформації, що поширюються, подібно до 
вірусів, від індивіда до індивіда, від однієї соці-
альної мережі до іншої, з покоління в покоління.

Термін «мем» був вперше використаний біоло-
гом-еволюціоністом -  Річард Докінз в 1976 році 
в книзі «Егоїстичний ген» ( «The Selfish Gene»). У 
контексті стратегії соціальних змін вперше був 
використаний Калле Ласн, співробітником жур-
налу Adbusters.

Як поширюються ідеї? Як відбуваються культур-
ні революції? Як символ стає об’єднуючою сутні-
стю для соціальних рухів? Все це відбувається 
за допомогою мемів. Уміння успішно впрова-
джувати і поширювати меми - найважливіший 
навик для будь-якої людини, що бажає змінити 
громадську думку або культурні практики.

Мем - це щось на зразок «культурної ДНК», при 
передачі від людини до людини. Сам термін 
запозичений від грецького mimema - «то, чого 

МЕМИ
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наслідують». Граючи зі словом «ген», Річард 
Докінз використовував цей співзвучний термін 
для позначення механізму поширення культур-
них практик. Меми - це будь-які культурні оди-
ниці, якими користуються не лише його автор: 
модні слівця, приставучі мелодії, популярні тен-
денції, ідеї, ритуали, широко відомі образи і т. П.

Безпринципні володарі теж навчилися ство-
рювати меми, які є провідниками їх світогляду: 
такі вирази, як «зброю масового ураження», 
«профспілковий бос», «війна з тероризмом» та 
«податкові послаблення» міцно увійшли в гро-
мадський дискурс. Мем - це вірусний образ, 
що допомагає розповісти певну історію і несе 
певний світогляд. Сам термін є відносно новим, 
хоча меми завжди використовувалися соціаль-
ними рухами, що- б поширювати свої цінності 
- від гасла «Ні податків без представництва» 
до «Чорний - значить красивий» або ідеї про-

житкового мінімуму. Неймовірна популярність 
гасла «Нас 99%», що виник в середовищі руху 
«Оккупай Уолл-стріт», показала, як мем може 
не тільки нести значиму для суспільства ідею, 
а й сам по собі стає інструментом організації.

Ефективні меми добре запам’ятовуються, лег-
ко поширюються і є «приставучими». Вони за-
стряють у нас в свідомості, включаються в наше 
поточне мислення і передаються через наші 
комунікації і дії. Швидко поширюється і несе 
важливе послання мем може істотно посилити 
вплив акції або громадянської кампанії.

«Сильний» мем сам по собі не призведе до пе-
ремоги або до зміни системи, однак він може 
допомогти організації, що працює на благо лю-
дей, експоненціально підвищувати свою ефек-
тивність і вплив за рахунок при- данія вірусо-
подібні якості тих чи інших образу, ідеї чи гасла.

Для активістів грамотно заповнений порожній 
символ - це потужний каталізатор руху. У 2008 
році кандидат в президенти Барак Обама також 
майстерно використав цю тактику. Його підне-
сена риторика, що оперує такими концептами, 
як «надія», «зміни, в які ми віримо», надихнула 
людей, втомлених від восьми років поганого 
управління. В очах своїх прихильників Барак 
Обама став саме тим, кого вони хотіли бачити. 
Він сам відкрито визнавав це в основному гаслі 
своєї предвиборної кампанії «Зухвалість надії»: 
«Я - чистий екран, на який різні люди проекту-
ють свої власні політичні погляди».

Знайти відповідний порожній символ - все 
одно, що знайти золоту жилу. Можна навіть 
стверджувати, що масові громадські рухи ство-
рюються саме в той момент, коли знаходять 
такий символ. Тоді вони отримують величезний 
імпульс, і те, що ще вчора вважалося неможли-
вим, набуває зримих обрисів.

Напевно, ніде ефективність використання віль-
ного означає не виявилася так явно, як під час 
стрімкого зростання руху «Оккупай Уолл-стріт». 
Це рух вийшов далеко за межі фізичної окупації 

парку. Воно отримало такий великий резонанс, 
тому що стало символом протистояння влад-
ним елітам на їх території. Для багатьох людей 
«Оккупай» став евфемізмом, який заміняє відо-
ме слово з трьох букв. Мільйони американців 
чекали, коли нарешті хоч хтось або щось кине 
виклик Уолл-стріт, великим банкам, мегакорпо-
рацій і політичній еліти. І ось одного разу по-
рівняно невелика група сміливих і наполегли-
вих жителів Нью-Йорка це зробила і відразу ж 
стала символом опору, якого так довго чекали. 
Оскільки рішення в групі приймалися відкрито 
і спочатку вона не обмежувалася боротьбою за 
реалізацію програми з десяти пунктів, протягом 
довгого часу їй вдавалося залишатися вільним 
означає.

Зі сказаного вище зовсім необов’язково випли-
ває, що вільне означає зовсім позбавлене зна-
чення.

І «Оккупай», і рух «99%» мають загальне стра-
тегічний напрям і визначають формат громад-
ської активності і політичного дискурсу. Але 
для того, щоб рух був дійсно широким, обов’яз-
ково повинна зберігатися деяка ступінь універ-

ВІЛЬНЕ ОЗНАЧЕННЯ
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сальності значення. Якщо значення символу 
стає занадто конкретним, занадто тісно пов’я-
заним з ви- діленим плином або групою всере-
дині руху, то він ризикує втратити свою попу-
лярність. Саме тому консервативне суспільство 

намагається обмежити свободу такого знака, 
«прикувати» його до місця, сподіваючись, що, 
прив’язавши його до певних людей і навісивши 
на нього ярлик, його можна позбавити універ-
сальності.

У корені всіх ненасильницьких дій, однак, іс-
нує інше розуміння природи влади, яке пере-
вертає цю життєву мудрість з ніг на голову. Це 
розуміння стверджує, що влада, в кінцевому 
рахунку, залежить від співпраці і слухняності 
великого числа людей, що діють через інститу-
ти, які складають держава, через його стовпи 
підтримки.

Деякі з цих стовпів, такі як військові підрозділи, 
поліція і суди, що примушують за своєю при-
родою, домагаються слухняності, застосовую-
чи силу або погрози, в той час як інші, напри-
клад, ЗМІ, системи освіти і релігійні установи, 
підтримують систему, впливаючи на культуру 
і суспільна думка. Таким чином, сила навіть 
самого харизматичного або безжального пра-
вителя залежить від підтримки ключових ін-
ституцій, які самі по собі уразливі і залежні від 
популярності в суспільстві.

Як тільки люди вирішують, що більше не хо-
чуть приймати статус-кво і починають чинити 
опір, баланс сил зміщується. Наприклад, коли 
мільйони американців взяли участь в успіш-
ному п’ятирічному «Виноградному бойкот» на 
чолі з Чавесом, щоб поліпшити заробітну плату 
і робочі умови експлуатуються сільськогоспо-
дарських робітників; або, коли десятки тисяч 
активістів фактично зупинили роботу Світової 
організації торгівлі в Сіетлі в 1999 році, бло-
куючи вулиці та під’їзди до конференц-центру 

- влада сильних знижується і, в кращому ви-
падку, може звестися до нуля.

Стаття про стовпи, що підтримують владу, по-
винна навчити активістів виявляти головні 
«стовпи» своєї «мішені», щоб визначити, який з 
них і як можна обрушити або, як мінімум, ней-
тралізувати, щоб система, з якою ми боремося, 
почала розвалюватися.

Влада в кінцевому підсумку не є інструмен-
том президентів, генералів і мільярдерів, але 
виникає з рук мільйонів простих людей, з дня 
на день тримають суспільство на своїх плечах, 
і вони, якщо того побажають, можуть забрати 
її в будь-який момент. Це і є значення «наро-
довладдя». Одна з основних причин того, що 
залишається так багато несправедливості, не 
в тому, що правителі можуть безкарно роби-
ти все, що вони хочуть, а в тому, що більшість 
людей не знають про силу, котрою володіють, 
відмовся вони коритися.

Це трактування влади неодноразово виправ-
дала себе в останні десятиліття, оскільки чис-
ленні диктатори і вкрай репресивні режими 
були повалені неозброєними людьми з міні-
мальним насильством, але з великою мужністю 
і креативністю. Успіх цих протистоянь важко по-
яснити тим, хто вважає насильство єдиним або 
навіть початковим механізмом влади.

СТОВПИ ПІДТРИМКИ

Точки втручання - це особливі місця в систе-
мі; спрямована на них акція може ефективно 
порушити функціонування системи і відкрити 
шлях для змін. Уміння їх розпізнавати може 
допомогти організаторам розробити стратегію, 

що виявляє місця, в які втручання принесе най-
більший ефект.

Громадські рухи традиційно виробляли втру-
чання в ті точки системи, які безпосередньо 
формують наше життя, але з поширенням ефек-

ТОЧКИ ВТРУЧАННЯ
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тивної організації праці і посилюється впливом 
медіа все більш важливими стають концепту-
альні точки інтервенції.

По-справжньому ефективне втручання йде 
набагато далі усунення простих порушень в 
системі, воно кидає виклик лежачим в їх ос-
нові правилами і уявленням про законність. 
Це вірно, як для інтервенцій, спрямованих на 
фізичні системи, такі як підприємства, де робіт-
ники змушені працювати в надзвичайно важких 
умовах, так і для ідеологічних систем, таких як 
расизм, сексизм або ринковий фундаменталізм.

Існує п’ять видів точок втручання: точки ви-
робництва (наприклад, фабрика), точки руй-
нування (лісовозна дорога), точки споживан-
ня (супермаркет), точки прийняття рішень 
(штаб-квартири корпорацій) і точки переосмис-
лення (основна ідея або місце символічної зна-
чущості).

ТОЧКА ВИРОБНИЦТВА.
Акція в точці виробництва - основний принцип 
робітничого руху, яке спрямовує свої дії в такі 
місця економічної системи, де вона безпосе-
редньо зачіпає інтереси робітників і в той же 
час найбільш вразлива. Страйки, пікети, зни-
ження темпів роботи, захоплення фабрик - все 
це акції в точці виробництва.

ТОЧКА РУЙНУВАННЯ.
Точка руйнування - то місце, де безпосередньо 
проявляються шкоду або несправедливість. Це 
може бути місце видобутку ресурсів (кар’єр) 
або місце скупчення сміття від виробництва 
(звалище). Невидимі через віддаленість, внас-
лідок нав’язаних уявлень або відсутності ін-
формації, точки руйнування майже завжди 
знаходяться на периферії суспільної уваги, 
але мають величезний вплив на вже ущемлені 
спільноти на території свого впливу. Інтервенції 
в точках руйнування можуть не тільки призупи-
нити відбуваються руйнування, а й привернути 
увагу до проблеми в більшому масштабі.

ТОЧКА СПОЖИВАННЯ.
Точка споживання - точка взаємодії з продук-
том або послугою, які пов’язані з несправед-
ливістю. Такі точки - це традиційні місця для 
проведення бойкотів і демонстрацій, а також 
найбільш привабливі точки для інтервенцій, 
спрямованих на комерційні компанії. Акції в 
точках споживання можуть бути також хоро-
шим способом привернути увагу корпорацій в 
тих випадках, коли не вдається достукатися до 
законодавців.

ТОЧКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.
Точка прийняття рішень, звідки виходять дії на 
підтримку певної політики, - часто найбільш 
очевидна точка для інтервенції, і тому одна 
з найбільш часто використовуваних. Багато 
кампанії з успіхом використовували ті чи інші 
форми акцій в таких місцях, як офіс нетрів до-
мовласника, зал засідання ради директорів 
корпорації, столиця країни або штату, або місце 
проведення міжнародного саміту, щоб чинити 
тиск на ключових осіб, що приймають рішення.

ТОЧКА ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ.
Основоположні принципи і поняття - цеглинки 
для ідеології, ДНК системи політичних переко-
нань. Вони найкраще працюють, коли залиша-
ються непомітними. Але якщо ці принципи ви-
явити і показати, наскільки вони розходяться 
з життєвим досвідом і основними цінностями 
людей, можна змінити всю систему переконань. 
Тому акції, що виявляють такі невідповідності 
в широко поширених уявленнях, можуть бути 
дуже ефективними в цілях зміни дискурсу 
навколо проблеми і пошуку нових рішень в по-
літичному просторі. Акції в точках переосмис-
лення можуть приймати безліч форм: викриття 
лицемірства, переосмислення проблеми, про-
позицію альтернативного погляду на ситуацію 
або поширення думок людей, які не почутих 
раніше.

Щоб перетворити творчі акції в реальні зміни, 
потрібна ретельна розробка стратегії. Розпізна-
ти можливі точки втручання - важливий крок 
на шляху планування акцій, що ведуть до ве-
ликих кампаній і соціальним змінам.
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Багато людей беруть участь в мітингах і про-
тестах, оскільки це для них значимо, або про-
сто тому, що їм приємно робити правильні речі. 
Ми називаємо це експресивної частиною дій. 
Експресивні дії йдуть від серця, незалежно від 
того, розрахував наш мозок результати чи ні.
«Захоплення вулиці» під час демонстрації - іде-
альний приклад. Звичайно, приємно марширу-
вати там, де не дозволено. Ви і ваші товариші 
сміливо порушуєте накази поліції, і все разом 
порушуєте правила вуличного руху. Дух згур-
тованості групи просто зашкалює. Він п’янить. 
Але, як правило, не це суттєво з точки зору 
більш широких цілей громадського руху. Ви 
рідко почуєте погані відгуки про свою демон-
страції тільки через те, що вона не вийшла за 
межі тротуару. Той, хто стверджує подібне, де-
монструє, що його цілі в першу чергу експре-
сивні, тоді як соціальні зміни для нього мають 
другорядне значення.
Більш досвідчені організатори розмірковують 
вже в іншому напрямку: нас, в першу чергу, ці-
кавить, як-ту чи іншу дію допоможе вирішенню 
нашої проблеми, протесту або руху. Це вже пи-
тання ефективності дії.
Обидва аспекти важливі, і, хоча добре орга-
нізована акція може досягти успіху в обох 
напрямках, найчастіше експресивність і ефек-
тивність все ж входять в конфлікт. Багато «за-
гартовані» організатори зосереджені виключно 
на досягненні мети, забуваючи, що самовира-
ження учасників в процесі дії відіграє важливу 
роль в утвердженні спільних цінностей руху і 
створення групової ідентичності. З іншого боку, 
багато груп проводять цілий ряд безрезультат-
них ак- ций. У цьому полягає певна небезпека: 
групи, які не оцінюють успіх своїх тактик з точки 
зору ефективності, ризикують захворіти на нар-

цисизм і замкнутися на собі. Вони також можуть 
скотитися в недоречність і марність, оскільки не 
відстежують, як їх дії впливають на людей поза 
групою.
У той час, коли в основному ефективні дії зо-
середжені на зовнішньому результаті, скажімо, 
на тиску на «поганого хлопця» в рамках вашої 
кампанії, вони можуть бути орієнтовані і всере-
дину вашого руху. Враховуйте важливість гру-
пових тренінгів та навчання, мета яких - дати 
вам організаторські якості, покращити навички 
учасників або підкинути якусь ідею, думку ва-
шого руху. Таким чином, ви зможете всю екс-
пресивність дії втілити в ефек- тивний резуль-
тат. Категорії експресивності і ефективності не 
взаємовиключні, а швидше динамічно пов’яза-
ні, і ті, і інші заслуговують на увагу.
Ефективні дії в свою чергу можна розділити на 
комунікативні та конкретні. Комунікативні дії 
спрямовані на те, щоб переконати когось, ви-
словити думку, сприяти суспільному діалогу, в 
той час як мета конкретних дій - вплив на «мі-
шень». Це два різні способи вимірювання ефек-
тивності.
Самовираження - необхідна, але не найваж-
ливіша частина процесу соціальних змін. Через 
ритуали самовираження ми підтверджуємо свої 
цінності і місію, можемо формувати таку групо-
ву ідентичність і єдність, без яких ми були б 
дуже слабкі і дезорганізовані, щоб змінити світ. 
Але навіть з такої точки зору, прагнення до са-
мовираження недостатньо для залучення сус-
пільного інтересу і проведення системних змін. 
Якщо ми дійсно хочемо змінити світ, то повинні 
відчувати (і майстерно врівноважувати!) Різни-
цю між діями, які просувають нас до мети, і на-
шим прагненням до самовираження.

ЕКСПРЕСИВНІ ТА 
ЕФЕКТИВНІ ДІЇ
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Поняття етичного вистави передбачає тактич-
не і стратегічне використання знаків, символів, 
міфів і фантазії для досягнення прогресивних, 
демократичних цілей. Вперше це поняття з’яви-
лося в статті Ендрю Бойда і Стівена Данкомб в 
2004 році і далі було розвинене в книзі Дан-
комб «Мрія: політична уява в століття фантазії» 
( «Dream», 2007), в якій описані такі теоретичні 
принципи:

• Політика - це настільки ж бажання і 
фантазії, як і раціональні доводи ро-
зуму;

• Ми живемо за часів посередників (Гі 
Дебор ввів поняття і дав назву цьому 
явищу - «суспільство спектаклю»);

• Щоб досягти успіху в політиці, активі-
сти мають брати участь у виставі;

• Видовищні спектаклі можуть бути і 
етичними, і звільняють.

Етичний спектакль - це символічна акція, дія, 
яка передбачає зміну політичної культури для 
підтримки більш прогресивних цінностей. Етич-
ний спектакль повинен прагнути бути:

Колективним: даючи глядачам і учасникам рів-
ні повноваження, організатори при цьому ви-
ступають в якості фасилітаторів.

Інтерактивним - легко мінливих і адаптується в 
відповідь на реакції учасників вистави.

Зрозумілим - захопливим уяву учасників без 
обману або брехні.

Реалістичним - використовують уяву для освіт-
лення і підкреслення реальної розстановки сил 
і соціальних зв’язків в світі, які зазвичай прихо-
вані, хоча і у всіх на виду.

Утопічним - наочно демонструє, як «неможли-
ве» стає можливим.

Ми вважаємо, що проголошення голої прав-
ди самодостатньо: «Ви повинні знати правду, 
і правда зробить вас вільними». Але очікуван-
ня правди, яка звільнить нас, є проявом полі-
тики «повільності». Правда не викриває сама 
себе тільки тому, що вона є правдою, - вона 
повинна бути виражена в словах, і виражена 
належним чином. Вона повинна складатися з 
історій, вироблення мистецтв, які її підкреслю-
ють; вона повинна бути подана новими і наоч-
ними способами, передаватися від людини до 
людини, навіть якщо для цього необхідні політ 
фантазії і нові методології. Даний аргумент не 
призначений для прогресивних дій, які зміню-
ють або знижують значення повідомлення. Це 
інструмент для пропаганди правди. Це етичний 
спектакль

ЕТИЧНИЙ СПЕКТАКЛЬ

Монстрація (від слова «демонстрація») - масова 
художня акція у формі демонстрації з гаслами 
і транспарантами, які учасники використову-
ють як основний засіб комунікації з глядачами 
і один з одним, як засіб самовираження, як ху-
дожня техніка, за допомогою якої вони осмис-
люють навколишню дійсність. Здебільшого зміст 
транспарантів виглядає гранично абсурдним і 
аполітичним, однак вони багатозначні.

Перша акція була ініційована арт-групою «CAT» 
( «Contemporary art terrorism») і проведена ра-

зом з художнім співтовариством і творчою мо-
лоддю Новосибірська 1 травня в 2004 році, і з 
тих пір проводиться в Новосибірську в цей день 
щорічно.

Головна мета монстрантов - виразити себе, 
виступаючи з абсурдистськими і одночасно 
концептуальними або парадоксальними пла-
катами, наприклад, фото гумориста Петросяна 
зі слоганом «Чим чорт не жартує» або «Зали-
шаємося зимувати!» Велику популярність здо-
були такі гасла, як «Я більше не буду», «Таня, 

МОНСТРАЦІЯ
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не плач!», «И-и- ить!», «Всі вільні!», «Крокодил, 
Крокодил і буду крокодила!», «Хто тут?».

За словами одного з ідеологів руху, слово 
«демонстрація» через приставки «де» перед-
бачає певний негатив, усунення, заперечення 
- як «деконструкція» або «деградація», тому, за 
пропозицією художника Івана Диркіна, хепенінг 
отримав ім’я «Монстрація». Одним з прообразів 
для першої «Монстраціі» стала акція творчого 
об’єднання «СВОІ2000», яка відбулася 1 трав-
ня 2000 року в Москві, коли на під час пер-
шотравневої демонстрації пройшла колона з 
абсурдними гаслами. На однаково червоно-бі-
лих широких транспарантах монстранти несли 
пропозиції своїх послуг: «Твори. Реферати »,« 
Нелінійний монтаж. Відеозйомка »,« Уроки хімії 
»та інші. Разом з монстрантамі йшов оркестр, 
який виконував енергійну живу музику на тлі 
скандування.

До 2009 року учасники «Монстраціі» приєдну-
валися до хвоста загальної колони першотрав-
невої демонстрації. З кожним роком число 
учасників збільшувалося. 1 травня 2010 року 
в Новосибірську пройти по окремому від інших 
колон маршруту «Монстраціі» на вулиці вийшли 
близько 2000 чоловік.

Окрім  поетичної складової, «Монстрацію» 
об’єднує виражена в своєрідних гаслах, часто 
побудованих на грі смислів і мовних форм, ве-
лику популярність має використання костюмів, 
а також різні імпровізовані колективні дії під 
час ходи. Наприклад, людина в костюмі кар-
тонної коробки ніс транспарант «Людина-ко-
робка поспішає на допомогу», а двоє людей в 
костюмах капусти - транспарант «Ми не овочі!» 
З імпровізованих колективних дій можна від-
значити, наприклад, таке: колона зупинялася 
перед світлофором із зеленим сигналом і кри-
чить «Све-то-фор! Све-то-фор! »До тих пір, поки 
світлофор не» відповідав »миготливим зеленим 
- тоді все ліковали« Ура-а-а! »І на червоне світ-
ло, скандуючи Червоний! Червоний! », Рухалися 
далі. 

Незважаючи на те, що «Монстрація» почина-
лася з лозунгів, декларативно позбавлених 
будь-якого, в тому числі і політичного сенсу, 
з самого початку існування акція привернула 
увагу влади, які регулярно затримували і штра-
фували учасників акції або зовсім намагалися 
заборонити її проведення.

Про актуальність «Монстраціі» свідчить не тіль-
ки зростання числа учасників, але і поява по-
дібних однойменних акцій в інших містах

«Монстраціі», на відміну від демонстрацій, при-
вертає учасників своєю позитивністю, прита-
манній народним гулянням і карнавалів. Саме 
тому сьогодні «Монстраціі», будучи справді 
вільним самовираженням в громадському про-
сторі, стала настільки популярною, зокрема, 
серед молоді. Це театралізоване дійство, пере-
міщене в публічний простір, не тільки стає до-
ступним кожному, але і є абсолютно безпечним 
в плані осмислення суспільної і політичної ре-
альності. При цьому акція, на відміну від своїх 
аналогів, не має маргінальність і агресію, а є 
лише естетичною формою політичної і соціаль-
ної рефлексії.

Незважаючи на зовнішню схожість з політич-
но заангажованими ходами, «Монстрація» не 
є такою. «Монстрація» - це іронічна замальов-
ка і пародія на демонстрацію, перетворений у 
маштабний національний флешмоб-карнавал, 
учасники якого виходять не для того, щоб по-
валити владу або змінити режим. Їх метою є 
хеппенінг як колективна дія в громадському 
просторі. Однак, незважаючи на все, багато хто 
з гасел все ж містять політичний і соціальний 
підтекст і нехай навіть в іронічній манері, але, 
так чи інакше, вони є індикатором тієї чи іншої 
громадянської позиції і політичної рефлексії.

Багато з гасел представлені у вигляді малюн-
ків, також окрема увага приділяється костюмах 
і спонтанним перформансів, які відбуваються 
під час самого ходи. Яскрава візуальна скла-
дова акції говорить сама за себе і не вимагає 
додаткових анотацій, роз’яснень та коментарів.
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«Партізанінг» був організований вулични-
ми художниками які, дотримуючись практик 
стріт-арту, позиціонують проект не тільки як 
Інтернет-майданчик для освітлення міського 
мистецтва і різних активістських тактик, але і 
як нове явище, народжене на стику вуличного 
мистецтва і суспільної діяльності.

Автори проекту часто закликають до пере-
осмислення реальності і прямої дії для її зміни 
за допомогою несанкціонованих інтервенцій в 
міський простір і медіасередовище. Так, акти-
вістами руху було проведено кілька подібних 
втручань, багато в чому стосуються міського 
облаштування, заснованих на самоорганізації 
жителів.

В процесі діяльності групи були вироблені дві 
основні тактики, які в подальшому і стали вико-
ристовуватися активістами:

1. партисипаторне перепланування або ко-
мунікативна творчість, які передбачають 
максимальну залученість в процес перебудо-
ви реальності городянами.

В рамках даної тактики активісти групи залуча-
ють городян в процес міського перепланування 
за рахунок:

• позначення незаконно припаркованих 
авто за допомогою нанесення спеціаль-
них стікерів, що імітують справжні на-
клейки для опломбування машин при їх 
евакуації на спецстоянку;

• розміщення поштових скриньок для опи-
тування жителів на предмет того, що б 
вони хотіли поліпшити в місті і що вони 
готові зробити самі (передані в орга-
ни територіальної влади повідомлення 
були навіть частково виконані);

• колективного та емоційного картогра-
фування, який передбачає переосмис-
лення міського простору жителями за 
допомогою позначення різного роду 
місць і опису власних емоцій.

2. Самовільний ремонт, що припускає несанк-
ціоноване поліпшення міського середовища 
за рахунок різних інтервенцій. Дана тактика 
представлена поруч з метою міського пере-
планування, наприклад, таких як:

• створення лавочок і розміщення їх в 
скверах і парках з метою позначення 
приємних місць для відпочинку;

• позначення «народних» пішохідних пе-
реходів, які не є офіційними, але вико-
ристовуються як стежки для перебіжок 
(активістами на асфальті була нанесена 
дорожня розмітка і розміщений само-
робний знак);

• розробка та реалізація власної вело-
сипедної інфраструктури, що полягає в 
складанні карти найбільш зручних і без-
печних маршрутів для пересування по 
місту, а також розміщенні саморобних 
знаків і розмітки на асфальті;

• організація громадського велопрокату 
на безкоштовній основі для підвищення 
рівня довіри серед городян;

В цілому ж акції групи сфокусовані на тому, 
щоб змінити оптику сприйняття міста його жи-
телями і повідомити їм, що вони в силах щось 
змінити самостійно. Також своїми акціями ак-
тивісти часто оголюють безпорадність влади у 
вирішенні повсякденних завдань з благоустрою 
територій та вказують на те, що багато речей 
лежать на поверхні і не потребують будь-яких 
серйозних капіталовкладень

Всі перераховані принципи групи, а також 
прагнення до так званого «відкритого коду» 
сприяли поширенню активності міських парти-
занів і в інших містах і країнах. Так, наприклад, 
в Бішкеку діє група активістів, яка взяла під 
своє крило безпеку пішоходів міста: починаючи 
від позначення десятків переходів, закінчуючи 
розміщенням спеціальних застережливих зна-
ків.

ПАРТІЗАНІНГ
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Багато з міських інтервенцій сприйняті громад-
ськістю неоднозначно: щось стало «надбанням 
народу» і остаточно втратило авторство, а щось 
легітимізувати і перейшло в поле офіційного і 
легального. Однак жодну з акцій групи можна 
назвати провальною, бо будь-яка нова реакція 
породжує нові й часом несподівані зміни.

Практично всі інтервенції побудовані на прак-
тиці неузгоджених і нелегальних втручань, які 
багато в чому відсилають до досвіду роботи 
учасників «Партізанінга» в сфері вуличного 
мистецтва. Багато з акцій не безпосередньо, 
а лише опосередковано спрямовані на пере-
осмислення міського простору і соціальної ат-
мосфери.

Проект «Свобода на папері» (Freedom on Paper) 
з’явився в Білорусі в умовах жорсткої цензури 
ЗМІ, творів кінематографа і літератури, Інтерне-
ту і тиску на опозиційний рух і активістів з боку 
білоруського уряду.

Напередодні 25 березня 2011 року атмосфера 
в країні загострювалася. Ситуація погіршува-
лася численними політичними репресіями по 
відношенню до журналістів, активістів демо-
кратичного громадянського суспільства і пра-
возахисників. Заборона на публічні протести 
або будь-якого роду зборів спустошив вулиці 
Білорусі. Реакцією на сформовану політичну 
ситуацію стало створення проекту «Свобо-
да на папері», автором якого виступила Воля 
Кузьмич, ілюстратор з Мінська. В цей день на 
вулицях Мінська зібралися ілюстровані персо-
нажі з національними прапорами Білорусі. Фо-
торепортаж про «біло-червоно-білих» чоловіч-
ків швидко поширився в Інтернеті. Новина про 
мирні протестуючих зайняла лідируючі позиції 
на найбільших інформаційних ресурсах країни.

Ідея проекту полягає у вираженні емоційного 
стану білоруського суспільства, яке перебуває 
під пильною увагою з боку госправленія.

Проект «Свобода на папері» просякнутий на-
ціоналістичними мотивами і демонструє аль-
тернативну реальність, а мовчазні мальовані 
жителі стають символом протесту тих, хто ща-
сливий лише у віртуальному світі.

«Свобода на папері» об’єднує кілька акцій, які 
пройшли на вулицях білоруських міст. Кожна 
акція має своє повідомлення і привід, але ра-
зом вони об’єднані в загальну форму: малюнки 

на папері, розташовані в різних містах, сфото-
графовані й виставлені в Інтернеті.

Використані візуальні інструменти стали засо-
бом спілкування та донесення настрої суспіль-
ства, виразом творчого потенціалу демокра-
тичного опозиційного руху.

Друга акція відбулася на підтримку музикантів, 
які опинилися позбавленими можливості дава-
ти концерти в своїй країні і транслювати свою 
музику на радіо і в телеефірі. У відповідь на 
сумні новини про заборони концертів на інфор-
маційних сайтах з’явилися заголовки «Заборо-
нені музиканти виступили на найбільших май-
данчиках міста». Справжнє мистецтво не має 
кордонів і заборон - дане повідомлення відо-
бражає суть акції, з ним намальовані музиканти 
вирушили в тур по містах Європи, показуючи ау-
диторії незручну правду і дискредитуючи закон 
про масові заходи, прийнятий в Білорусі.

Прообрази незалежності і свободи громад-
ськості вийшли на вулиці Мінська з синьо-жов-
тими прапорами і в березні 2014 року. Дана 
акція пройшла на підтримку українців, які в той 
час відстоювали своє право на людяність, сво-
боду самовираження і висловлювали невдово-
лення владою в рамках євромайдан. Серія ма-
люнків дозволила в черговий раз зазирнути за 
лаштунки повсякденності білоруського народу, 
показуючи і акцентуючи увагу на патріотичнос-
ті духу.

Чому це спрацювало? Метафоричні образи і на-
очні символи - один з найпростіших способів 
привернути увагу до про- проблемам, які вини-
кли в суспільстві. Недовіра до влади і абсурд-

СВОБОДА НА ПАПЕРІ



права людини через арт34

ність прийнятих нею законів руйнує спільність 
населення. Проект несе в собі ідеї об’єднання 
громадськості, яка представлена в образі тен-
дітних героїв. Не випадково головним інстру-
ментом, за допомогою якого реалізований про-
ект, були обрані акварельні фарби. Це ще раз 
підкреслило легкість і простоту тієї форми, в 
яку може обернутися протест.

Якщо протест оголошений поза законом, зро-
біть протест повсякденним. Негласне проти-
стояння намальованих персонажів розповідає 
аудиторії про перспективи і можливості су-
спільства, розкриваючи через призму візуаль-
них образів створену напругу і бажану картину 
майбутнього. Поточна ситуація може бути змі-

нена, і навіть в умовах тотального контролю з 
боку державних служб паралельна реальність 
цілком відчутна, а протест - досяжний.

Показуйте, а не кажіть, це край важливо. Ос-
новна форма донесення ідеї проекту виражена 
образотворчим поруч, який ілюструє жвавість 
і зібраність громадськості. Споконвічні кольо-
ру прапора символізують забарвлення настрої 
народу. Ілюстрації несуть творчий характер і 
дозволяють аудиторії самої ступити на шлях 
протидії системі. Малюнки персонажів також 
викладені для скачування в Інтернеті у відкри-
тому доступі, що дозволяє кожному долучитися 
до протесту і відстоювати свою точку зору за 
допомогою грають образів. 
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ЯК 
ПОБУДУВАТИ 
КОНСЕНСУС 
В ГРУПI 
АКТИВIСТIВ 
I ПРАВО
ЗАХИСНИКIВ

Прийняття рішень шляхом консенсусу - це 
творчий і активний спосіб досягнення згоди 
між усіма учасниками групи. На відміну від 
звичайного голосування і прийняття рішення 
більшістю, група, в якій рішення приймаються 
консенсусом, прагне знайти таке рішення, яке 
кожен активно підтримує або хоча б не проти 
нього. Всі рішення приймаються за згодою і за 
участю кожного, і це гарантує, що всі думки, 
ідеї та побоювання прийняті до уваги. Уважно 
слухаючи один одного, члени групи прагнуть 
висловити пропозиції, які влаштовують усіх. 
Консенсус - це не компроміс і не одностайність, 
він йде далі, сплітаючи кращі ідеї і з огляду на 
основні зауваження кожного члена групи; це 
процес, який часто виливається в несподівані 
і креативні рішення, які допомагають рухатися 
вперед кожному окремо і групі в цілому.

В основі консенсусу лежить поважний діалог 
між рівними. Він спрямований на те, щоб пра-
цювати один з одним, а не один на одного або 
один проти одного - в цьому процесі не потріб-
но займати чиюсь сторону, намагатися виграти 
в суперечці або хитрувати. Консенсус пропонує 
шукати взаємовигідні рішення, які прийнятні 
для всіх. Його пряме перевага в тому, що всі 
згодні з остаточним рішенням, в результаті ко-
жен буде більшою мірою прагнути втілити це 
рішення на практиці.

УМОВИ ДОСЯГНЕННЯ КОНСЕНСУСУ

Процес досягнення консенсусу може дещо 
відрізнятися у різних груп. Проте існує кілька 
основних умов досягнення консенсусу в будь-
якій групі.
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Загальна мета: всі учасники зборів повинні 
мати спільну мету і бажати співпрацювати з ін-
шими для її досягнення.

Зацікавленість в досягненні консенсусу: потріб-
на велика відповідальність і багато терпіння, 
щоб змусити консенсус працювати.

Довіра і відкритість: ми повинні зуміти повірити, 
що кожен розділяє нашу зацікавленість в при-
йнятті істинно консенсусного рішення.

Достатня кількість часу для прийняття рішень і 
навчання процесу консенсусу: краще витрати-
ти більше часу на прийняття хорошого рішення 
зараз, ніж витрачати час по- тому на перегляд 
поганого.

Прозорий процес: важливо, щоб кожен мав за-
гальне розуміння процесу прийняття рішень. 
Існує безліч варіацій процесу досягнення кон-
сенсусу, тому, навіть якщо люди мали досвід 
використання консенсусу, вони можуть вико-
ристовувати його інакше, ніж ви!

Активну участь: якщо ми хочемо прийняти рі-
шення, c яким всі можуть погодитися, тоді всі 
повинні відігравати активну роль у прийнятті 
цього рішення.

Хороша фасилитация допомагає групам працю-
вати гармонійно, креативно і демократично.

ПРОЦЕС ДОСЯГНЕННЯ КОНСЕНСУСУ

Крок 1. Оголосіть і поясніть питання  до 
обговорення

Перша стадія - вирішальна для успішного по-
чатку. Гарне уявлення та планування сфокусує 
збори, допоможе упевнитися, що кожен гово-
рить про одну й ту ж проблему, і надасть кож-
ному всю важливу інформацію, необхідну для 
прийняття рішення.

а) Поясніть питання і те, чому його потрібно 
обговорити

Це може зробити фасилітатор, людина, яка під-
няла питання, чи той, кому відомі всі обставини 

справи. Будьте уважні, уявляйте питання таким 
чином, щоб залишалися відкритими можливі 
варіанти вибору.

б) Поділіться всією необхідною інформацією

Якщо можливо, узагальніть всю актуальну ін-
формацію та заздалегідь ознайомте з нею лю-
дей, щоб у них була можливість вивчити і об-
міркувати питання.

в) Узгодьте мети обговорення

Які рішення повинні бути прийняті і до якого 
терміну? Хто повинен бути задіяний в процесі 
прийняття рішення? Які ключові питання? Чи 
можливо розбити складне питання на невели-
кі складові і вирішувати їх одну за одною? Чи 
всі рішення необхідно прийняти сьогодні? Чи 
можете ви вирішити основні моменти, а більш 
дрібні деталі залишити для опрацювання кіль-
кома людьми?

Багато над чим доведеться подумати, не завж-
ди ці питання будуть доречні, але вони можуть 
допомогти звузити і структурувати ваше обго-
ворення.

д) Надайте достатню кількість часу для запи-
тань і прояснень

Не треба вважати, що все гранично ясно тільки 
тому,

що це очевидно для вас. Аналогічно, якщо ви 
самі заплуталися, зараз саме час отримати 
більше інформації або пояснення.

Крок 2. Опрацюйте питання і розгляньте 
ідеї

Це час для того, щоб кожен по-справжньому 
спробував зрозуміти питання, висловити свої 
бажання і потреби і придумати безліч ідей для 
вирішення проблеми.

а) Зберіть початкові думки і реакції

Спочатку дайте людям обдумати питання і ви-
словити будь-які побажання і тривоги, які він 
викликає. Запишіть їх все, тому що до них при-
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йде повернутися при пошуку рішення. Не під-
давайтеся спокусі відразу перестрибнути до 
конкретної пропозиції: щоб досягти консенсусу, 
ми перш за все повинні взяти до уваги всі за-
уваження і застереження. Чесно висловлюйте 
свої власні почуття і уважно вислухайте інших. 
Іноді буває важко сказати, чого ви хочете, а 
чого немає, і якщо вам важко підібрати слова, 
щоб це висловити, то краще скажіть про це, але 
не мовчіть. Аналогічно, якщо ви не зовсім ро-
зумієте чиюсь позицію, попросити прояснити її.

б) Зберіть ідеї для вирішення проблеми

Використовуйте такі прийоми, як висловлюван-
ня по колу, мозковий штурм або поділ на малі 
групи, щоб згенерувати безліч ідей для вирі-
шення проблеми. Потрібно ясно розуміти, що на 
даній стадії це лише ідеї, а не пропозиції.

в) Обговоріть всі висловлені ідеї

Консенсус - це творчий процес, який успішно 
досягається при змішуванні безлічі різних ідей. 
Від- ведіть час на велику дискусію, під час якої 
ви зможете досліджувати ідеї і розглянути всі 
«за» і «проти», а також різні побоювання, які 
можуть з’явитися. При цьому часто виникають 
нові і несподівані ідеї. Висловлюйте будь-які 
сумніви з приводу виникають ідей якомога ра-
ніше, щоб вони були розглянуті. Задіюйте весь 
досвід, знання і мудрість вашої групи. Переко-
найтеся, що всі були почуті.

Крок 3. Визначте пропозиції

Після обговорення питання вільно переходите 
до досягнення згоди щодо того, що повинно 
бути зроблено.

Ця стадія також називається синтезом, що оз-
начає оформлення пропозиції шляхом комбіну-
вання елементів різних ідей.

Почніть з резюмування того, на якій стадії, на 
вашу думку, зараз знаходиться група. Позначте 
виникли точки дотику і недозволені протиріччя

Тепер почніть оформляти пропозицію, відштов-
хуючись від згоди, до якого ви вже прийшли. 

Подумайте, як вирішити протиріччя. Зосередь-
теся на рішеннях, які відповідають основним 
потребам і беруть до уваги головні зауважен-
ня, висловлені членами групи. Часто люди го-
тові поступитися в деяких речах, але не в тих, 
які зачіпають їх більш глибоко. Рішення нерід-
ко перебуває в комбінуванні елементів різних 
ідей. Можливо, іноді потрібно копнути глибше, 
щоб розібратися, чому люди хочуть щось роби-
ти.

Крок 4. Обговоріть, проясніть та дополніть 
пропозицію

Подбайте про те, щоб всі залишилися заува-
ження були почуті і щоб кожен мав можливість 
щось додати. Внесіть зміни, які зроблять пропо-
зицію ще більш прийнятним для групи.

Висловіться по колу і проведіть опитування ду-
мок, щоб оцінити підтримку пропозиції і внести 
поправки. Якщо на цій стадії стає очевидним, 
що у деяких людей є сильні сумніви, подумайте, 
чи можете ви придумати іншу, кращу альтерна-
тиву. Пам’ятайте, консенсус - це знаходження 
рішень, які працюють для кожного. Остерігай-
теся захопитися тим, що більшості подобаєть-
ся пропозиція. Слідкуйте за людьми, які ведуть 
себе тихо або виглядають незадоволеними, 
запитаєте, що вони думають. Дайте людям час 
подумати над пропозицією і над тим, що воно 
означає для них. Якщо це складний або емо-
ційне питання, то непогано було б виділити час 
для рефлексії або зробити перерву, перш ніж 
перейти до перевірки згоди.

Крок 5. Перевірте згоду

а) Ясно викладіть пропозицію: найкраще, 
якщо люди будуть бачити його написаним, 
наприклад, на великому аркуші паперу.

б) Запитайте, чи потрібні пояснення: повністю 
чи кожен розуміє, що було запропоновано? 
Чи всі розуміють однаково?

в) Запитайте, чи є у кого-небудь заперечен-
ня або сумніви: У процесі прийняття рішень 
шляхом консенсусу вислухати заперечення і 
сумніви потрібно було на початковому етапі. 
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Проте пропозиції не завжди мають активну під-
тримку кожного, і менш упевнені члени групи 
можуть зазнавати труднощів при вираженні 
незгоди. Тому важливо відкрито перевірити, чи 
задоволений кожен пропозицією на поточній 
стадії.

В рамках консенсусу існує кілька способів ви-
раження незгоди. Блок нівелює пропозицію; 
заяву заперечень або утримання забезпечують 
можливість ви- разити побоювання, але одно-
часно дозволяють групі прийняти рішення.

Який саме спосіб використовувати, залежить 
від ситуації і від того, які правила вираження 
незгоди встановлені в групі.

Блокування: Я в корені не згоден з сутністю 
пропозиції, і це не може бути виправлено. Нам 
потрібно внести нову пропозицію.

Утримання: Я не можу підтримати цю пропози-
цію, тому що ... але я не хочу стримувати групу, 
тому я не буду брати участь в ухваленні рішен-
ня.

Заява заперечень: У мене є деякі заперечення, 
але я погоджуся з прийнятим рішенням.

г) Перевірте активну згоду: якщо немає бло-
ків і групі здається, що кількість тих, хто 
утримався і висловили заперечення в межах 
розумного, перевірте згоду кожного.

Люди часто демонструють свою згоду спеці-
альним знаком руками, але остерігайтеся мов-
чання і бездіяльності і з’ясуйте причини такої 
поведінки.

Ні блоків, не надто багато тих, хто утримався 
або заперечують? Активне згоду? Тоді ви при-
йняли рішення! Немає рішення? Поверніться до 
кроку 3.

Крок 6. Реалізація рішення

Хто, коли, де? Розподіліть обов’язки, поставте 
терміни виконання і т.д. Як тільки ви домовили-
ся, що хочете робити, вам потрібно спланувати, 

хто і що робить. Розподіліть завдання в групі і 
запротоколює дії кожного.

Базові принципи консенсусу: Підказки

Якщо ви не розумієте чого-небудь, не бійтеся 
сказати про це;

Будьте готові працювати в напрямку вирішен-
ня, яке буде найкращим для всіх. Будьте гнучкі 
і готові від чогось відмовитися заради досяг-
нення згоди;

Допоможіть створити безпечну і довірливу ат-
мосферу. Ніхто не повинен боятися висловлю-
вати свої думки. Пам’ятайте, що всі ми маємо 
різні цінності, походження і звички, і нас засму-
чують різні речі;

Ясно представляйте свою власну позицію. Будь-
те відкриті і чесні, кажучи про причини, які зму-
шують вас думати саме так. Висловлюйте свої 
побоювання якомога раніше, щоб вони могли 
бути взяті в основу будь-яких пропозицій;

Активно слухайте інших. Прикладайте зусилля, 
щоб зрозуміти чиюсь позицію і основні потреби, 
побоювання і емоції. Дайте кожному можли-
вість закінчити і потратьте час на розгляд його 
точки зору;

Подумайте, перш ніж сказати, вислухайте, перш 
ніж заперечити. Слухайте, як реагують інші чле-
ни групи і добре обдумайте ці реакції, перш ніж 
спробувати наполягти на своїй думці. Стрима-
ність істотна для консенсусу. Якщо інша пропо-
зиція хороше, не прітівтесь йому, тільки тому, 
що воно вам подобається менше!

Не бійтеся висловлювати незгоду. Консенсус не 
означає, що всі думають однаково. Розбіжність 
у думках природні і очікувані. Незгода може 
допомогти групі прийняти краще рішення. За 
легко досягнутим консенсусом може ховатися 
факт того, що деякі люди не відчувають себе 
безпечно або досить впевнено, щоб висловити 
свою незгоду.



Дана публікація стала можливою завдяки щедрій підтримці американського 
народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в 
рамках проекту «Права людини в дії», який виконується Українською Гель-
сінською спілкою з прав людини.

Погляди та інтерпретації, представлені у цій публікації, не обов’язково 
відображають погляди USAID або Уряду США. Відповідальність за вміст 
публікації несуть виключно автори та УГСПЛ.

Американський народ, через USAID, надає економічну та гуманітарну допо-
могу по всьому світу понад 55 років. В Україні допомога USAID надається у 
таких сферах як: економічний розвиток, демократія та управління, охорона 
здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство США з міжна-
родного розвитку надало Україні технічну та гуманітарну допомогу на суму 
1,8 мільярда доларів.

Детальнішу інформацію про програми USAID в Україні можна отримати на 
офіційному веб-сайті USAID http://ukraine.usaid.gov та сторінці у Facebook 
https://www.facebook.com/USAIDUkraine.




