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Як християнська демократія
врятувала та розбудувала
повоєнну Європу

До Другої світової війни
Європа випробувала чи
не усі ідеології та політичні системи. Неторканими залишалися хіба
італійський фашизм та
німецький нацизм. Та й ці
режими, покликані подолати повоєнні кризи,
затопили світ воєнною
розрухою та мільйонами
людських жертв й цим
засвідчили свою повну
неспроможність.
Очманіла від усвідомлення катастрофи,
здійсненої власноруч, повоєнна Європа нарешті почала повертатися до основ здорово-

го глузду. На руїнах колись квітучої Європи,
серед могил і плачу, люди швидко отямилися.
Після війни вони усвідомили, що особисті уявлення, потреби та емоції мусять мати кордони. Що вседозволеність і нехтування вічними
цінностями – це дорога до руїни.
Європейці врешті усвідомили, що дарма
насміхалися та відкидали одвічну настанову
мирного, достойного і безпечного життя —
християнську етику.

Троє видатних повоєнних
лідерів систематизували
споконвічні настанови та
запропонували європейцям Християнську Демократію.

Не лише ідеологія, а й стратегія розбудови та
підтримки мирної та заможної Європи, вона постала золотою серединою між крайнощами соціалізму та капіталізму.
Канцлер Німеччини Конрад Аденауер, міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман і прем’єр-міністр Італії Альчідо де Гаспері заклали основи Європейського Союзу,
завдяки яким Європа вперше у своїй історії
вже 75 років не знає війни. Ми пам’ятаємо,
як швидко і успішно Європа відбудувалася
з воєнних руїн і якого високого стандарту
життя досягла вже за 30 років після війни. У
той час, як «переможець війни», Радянський
Союз так і не спромігся забезпечити своїм
громадянам бодай дрібку від рівня європейського добробуту.
Богдан Панкевич,
Співзасновник Української Галицької Партії
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Християнська демократія:
принципи та ідеологія
Християнська Демократія у політиці опирається на громади. Бо у громаді людина є
помітною, її думка і голос є важливими і почутими. В громаді людина найповніше може
розвинути свій потенціал і таланти. Найменшим елементом громади є сім’я, з якої складаються територіальні громади. Самодостатні, сильні та відповідальні громади є основою
суспільства і творять міцну успішну державу.
Християнська демократія - це золота середина між двома політичними крайнощами: лі-

Власне Християнська
Демократія знаходить
оптимальний баланс
між цими ідеологіями.
Християнська Демократія
зуміла знайти правильний
шлях розвитку між двома
крайнощами – диким капіталізмом з його нехтуванням інтересами людини і
соціалізмом, що прагне до
рівності всіх, а насправді
призводить до бідності,
неробства і застою.

бералізмом та націоналізмом. Коли лібералізм в основі всього ставить людину зі всіма
її потребами і необмеженими бажаннями,
роль держави дедалі знецінюється, мораль і
етика порушуються, а фактори безпеки опиняються у загрозі. Ставлячи в основі усього
державу. Мовляв, вона найкраще знає людські потреби та найефективніше їх реалізує,
націоналісти навпаки - зводять її до тотального інструменту примусу й уніфікації. Тоді
вже пригнічується й обмежується свобода й
індивідуальність кожного з нас.

Основні принципи Християнської Демократії:
Демократичність

Відповідальність

Солідарність
Солідарність означає взаємодопомогу та
взаєморозуміння, на противагу егоїзму та
ненависті. Християнські демократи пропагують солідарність у боротьбі з несправедливістю та нерівністю, яка полягає у співпраці,
а не в ненависті. Співпраця та солідарність є
обов’язковими умовами миру та досягнення спільного блага.

Свобода людини полягає у можливості
здійснювати вільний вибір, але водночас, нести за нього відповідальність. Відповідальність
передбачає вищість спільного блага, заради
якого часто треба поступатись власними амбіціями чи інтересами. Це відповідальність
перед суспільством, перед наступними поколіннями та за свого ближнього.

Повага до праці

Субсидіарність

Праця людини є цінністю, а не товаром.
Християнська демократія захищає приватну
власність. Приватна власність має служити не
тільки егоїстичним інтересам, а й суспільним.

Це поняття винайшли християнські демократи. Це означає, що держава не втручається у
справи громади, поки громада про це не попросить. Всі питання вирішуються на якомога
нижчому рівні, якнайближче до людей. Громада
краще знає свої проблеми і може їх вирішити
при наявності достатніх ресурсів та повноважень. Принцип субсидіарності став одним з базових принципів діяльності Європейського Союзу.

Позаконфесійність
Завдяки чіткому розмежуванню релігійного
та політичного, християнські демократи здатні
чинити спротив впливу релігійних інституцій.
Діючи винятково у політичній площині вони
прагнуть створити сприятливі умови для політичної участі представників усіх конфесій.
А також забезпечити рівні можливості для самореалізації усіх громад.

Християнські демократи добре
розуміють, що політика часто служить місцем для нечесної і неморальної боротьби. Тому вони не
тільки пропагують власні цінності, а
й вміють їх відстоювати та захищати.

Демократія вітає різноманітність думок та
свободу висловлення і враховує всі соціальні групи, наявні у суспільстві. Незважаючи на
відокремленість та вільну конкуренцію між
громадами, вони мусять усвідомлювати спільне благо, досягнути якого можна тільки спільними зусиллями. Тому одні громади завжди
мають враховувати інтереси інших громад.

Соціальна
справедливість
Соціальна справедливість є необхідною
умовою досягнення спільного блага. Вона повинна забезпечити однакові умови та можливості для всіх громад, а не для окремих людей. Тобто створити належні умови для всього
суспільства.

В умовах протистояння тоталітарним режимам
та нерівномірному розподілу світових багатств,
християнські демократи мусять бути рішучими і
принциповими. Це в першу чергу означає прагнення швидких і докорінних змін, швидких реформ,
спрямованих на подолання бідності та відсталості.

Видатні християнські демократи

Конрад
Аденауер

Німецький політик, співзасновник Християнсько-демократичного союзу. Перший
канцлер Західної Німеччини.
Відіграв значну роль у творенні ФРН як незалежної демократичної держави. Разом
із президентом Франції працював над примиренням двох
країн і посиленням Західного
блоку в Європі.

Ангела
Меркель

Перша жінка на посаді Федерального канцлера Німеччини,
уряд якої працює вже чотири
терміни поспіль. Людина року
журналу “Тайм”. Найвпливовіша
жінка-політик планети за версією
журналу “Форбс” — отримує це
звання 12 років поспіль. Меркель
є лідеркою Християнсько- Демократичного Союзу – найвпливовішої партії Німеччини.

Лех
Валенса

Польський політик, президент
Польщі. Його головною заслугою
є повалення комуністичного режиму. Простий робітник, без вищої
освіти, зміг стати головним героєм країни. Очолював надзвичайно
впливову профспілку “Солідарність”, діяльність якої базувалася на
християнських цінностях — брати
на себе відповідальність. Лауреат
Нобелівської премії миру.

Ебба
Буш

Лідерка партії Християнських демократів Швеції.
Очолила партію в 28 років.
Християнсько-демократична
партія Швеції входить в ТОП3 партій країни. Є в опозиції
до діючої влади. В центр своєї
політики партія ставить сім’ю,
зокрема ідею зміцнення традиційної родини.
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Всі питання мають вирішуватись в громаді —
принцип християнських демократів
Тому християнська демократія як система найкраще підходить для розвитку ОТГ
та інших територіальних утворень. Адже
ХД основою своєї політики вважає розвиток самодостатніх, успішних і сильних громад. Тобто всі насущні питання мають вирішуватись на якомога нижчому рівні. Чому?
Бо це найближчий до людини рівень влади.
Так найлегше зрозуміти справжні потреби
людей, обговорити найкращі шляхи їх вирішення.

В європейських країнах люди давно вже
забули, як то – оббивати владні пороги для
вирішення своїх питань. Все вирішується в
громадах. І ці громади
разом вирішують питання розвитку своїх
спільних великих територій – на користь всіх
мешканців.

Ми всі знаємо, наскільки важливою є підтримка малозабезпечених, субсидії на оплату
комунальних послуг. Але багато хто стикався
із несправедливістю – справді бідна людина
недоотримує належної допомоги внаслідок
бюрократичних помилок, а заможна родина
зуміла організувати собі цілком гарну допомогу і по документах у них все правильно.
Чому це можливо? Бо кошти на допомогу
надходять з державного бюджету і місцевому чиновникові байдуже, чи все робиться
правильно.

Зрозуміло, що місцеві громади повинні
для цього мати всі необхідні повноваження та
фінансові ресурси.

Коли ж коштами розпоряджується громада, то багатієві скажуть: ваш маєток і машини
записані на сваху, тому з бюджету громади
ми не дамо ані копійки. А от вдові дамо навіть
більше, ніж належить, бо добре знаємо її реальне становище. Адже окрім правил, ми ще
керуємося солідарністю та справедливістю,
що є основами ХД.

І лише, якщо вирішення проблеми
виходить поза межі
повноваження громади чи потребує дуже
великих інвестицій –
тоді громада звертається по допомогу до
органу влади вищого
рівня чи до держави.

ХД розвиває в людях відповідальність.
ОТГ, як правило, мають багато різних ресурсів (піщані та гравійні кар’єри, ліси, стави),
але мало коли належно їх використовують.
Бо легше здати їх в оренду панові за копійки, аніж самим управляти. Так чинять безвідповідальні люди. Натомість громада може в
багато разів підвищити дохідність від свого
майна, якщо сама буде ним управляти, призначаючи для цього порядних і відповідальних людей.

Все починається з першого кроку. Спільно відремонтувати під’їзд багатоквартирного
будинку. Спільно позасипати ями на своїй вулиці. Перевіривши потім, чи міські чиновники
бува не списали гроші на не ними зроблений
благоустрій. Спільно прибрати сміття з найближчого скверу, де бавляться наші діти. А
потім пильнувати – щоб ніхто сміття не кидав і
щоб не псували під’їзду.
Так ми, крок за кроком, наведемо порядок у
своєму найближчому оточенні. Почуття господаря спонукатиме нас слідкувати за порядком
у всьому місті чи ОТГ. І так, крок за кроком, нарешті наведемо порядок в державі. Так як це
зробили Християнські Демократи в Європі.

Школа

ОСББ

Крамниця
Церква

Садочок

Житло

Парк

Лікарня

Чи варто Галичині брати приклад з Баварії?
Так. І ми пояснимо, чому. Одним з найкращих прикладів політичної партії, яка концентрує свою діяльність у визначеному регіоні є
Християнсько-Соціальнй Союз (ХСС) в Баварії.
Баварія — є дуже специфічним німецьким регіоном: консервативним, християнським і дуже
традиційним. Водночас це — чи не найбагатша
і найбільш розвинена частина держави. Баварія в півтора рази більша за територію Галичини, але її ВВП в 4,5 рази більший від ВВП всієї
України. Добробут баварців перевищує наш
добробут більш ніж у 15 разів! Це і особисті
доходи населення, і розвиток інфраструктури,
і витрати на освіту, медицину, екологію.
Всі ці успіхи Баварія досягла під проводом

ХСС, яка з часів війни майже незмінно очолює
земельний уряд. ХСС не захотіла об’єднуватися із дуже близькою їй партією – Християнсько-Демократичним Союзом і досі залишилася виключно баварською партією. Але від
1949 року вони в сюзі з ХДС вже сумарно 51
рік стають найбільшою фракцією у німецькому парламенті, формують парламентську
більшість і уряд країни. Натомість у Баварії
ХСС веде власну політику, яка найбільше пасує до їхнього регіону.
Приклад Баварії, яка тримається своїх
консервативних християнських традицій
і одночасно є одним із флагманів німець-

кої економіки та модернізації, доводить —
якщо зберігати власну ідентичність, мати
свої пріоритети і одночасно бути відкритими на світ – то це напевно є найкращим рішенням для громади.
Бо хто найкраще обізнаний з місцевими
проблемами і можливостями, хто може запропонувати найкращі шляхи їх вирішення?
Напевно місцеві політики, які тут живуть і працюють, чиї діти ходять у ті самі школи і родини
лікуються у тих самих лікарнях. Бо їх не цікавлять жодні інші проблеми, окрім добра і розвитку свого регіону і власне вони їх вирішують
найкраще.
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Християнські демократи в Україні
сами на благо тих людей, які там живуть. Якщо
проблему можливо вирішити на місцевому
рівні – вона там має вирішуватись. Українська
Галицька Партія за розвиток громад з використанням європейського досвіду, впровадження
електронного врядування, зменшення чисельності державних служб і відомств, які заважають, а не допомагають людям.

Від початку створення Українська Галицька Партія зробила те, чого більшість партій
в Україні не роблять. Українська Галицька
Партія назвала ідеологію, якою вона керуватиметься при прийнятті тих чи інших рішень. Тобто не буде підлаштовуватись під
електоральні настрої, як інші партії, а чітко
дотримуватиметься своєї ідеології.

УГП — це мультилідерська партія, де керівник обирається на обмежений термін і репрезентує політику всієї партії, а не окремих груп
впливу. Партія фінансується за рахунок добровільних внесків людей, яким симпатизує їх політика, а також членських внесків. Спільнота
уникає фінансової залежності від одного джерела фінансування.
“Ми розуміємо, що сьогодні в країні
триває війна і етнічні українські землі
на Сході є окуповані агресором. Ми
ніколи не відмовимось від своїх громадян та своєї землі. Тому ми не можемо відмежуватись від цієї війни, ми її
приймаємо і будемо усілякими способами боротися за національні інтереси
України. Саме тому мусимо розпочати
реформи всередині країни. Без сильної армії, економіки, без подолання
внутрішньої корупції – ми не зможемо
протистояти зовнішнім викликам та
загрозам” (маніфест УГП).

За основу Українська Галицька Партія (УГП)
взяла християнсько-демократичні принципи,
відтак долучилася до великої європейської родини християнських демократів.
Українська Галицька Партія – це нова українська крайова партія, яка розуміє, що боротися потрібно не з наслідками, а з причинами
проблем, яких достатньо є і на місцевому рівні.
Саме тому їх політика зосереджується на розвитку громад, а не на здобутті влади у Києві. Головна мета – захист інтересів та максимальний
розвиток Галичини.
“Ми прагнемо зламати, а не очолити
систему, об’єднавши для цього всіх найкращих людей і найкращі ініціативи,” —
йдеться у маніфесті партії.

За головну мету партія ставить впровадження максимальної самоврядності, аби кожна
громада могла розпоряджатися своїми ресур-

“Для побудови єдиної української
нації ми мусимо усвідомити важливу
річ – ми є різними, і цю нашу різність
ми покликані перетворити з джерела конфліктів на конкурентну перевагу. Шлях до цього пролягає через
децентралізацію влади і створення
справжньої – а значить справедливої
– правової держави. Ми не вимагаємо
особливих пільг для Галичини. Але ми
твердо вимагаємо пошани до наших
цінностей і права самим творити
свою долю. Ми готові свій позитивний
досвід передавати іншим регіонам
України, після впровадження його на
місцевому рівні.”
Українська Галицька Партія активно почала
діяти з 2014 року. По всій Галичині має понад
90 депутатів (від селищних до мерів міст). За
шість років жоден партієць не потрапив у корупційний скандал! В УГП діє внутрішній контролюючий орган, який перевіряє партійців,
коли виникають питання щодо доброчесності
та порядності члена команди. А у Львівській
міськраді фракцію Української Галицької Партії
незалежні громадські експерти визнають найдієвішою, хоча вона має всього чотири депутатати. Юля Гвоздович — одна із них. І вже кілька
років поспіль вона отримує титул найкращої
депутатки у Львові. За результатами перевірки громадським рухом “Чесно”, Українська Галицька Партія потрапила у трійку партій із найпрозорішим фінансуванням по всій країні.

Галичина як приклад для України
Галичина має і тривалий європейський
політичний досвід, і сталу традицію національних недержавних інституцій. Століттями вона була форпостом ідеї соборної та
розвиненої України.
Галицькі духовні поводирі поклали життя,
аби цю ідею втілити. Вони знали: економічний прорив можливий лише там, де в політиці є місце християнській етиці. Вони також
Для того, щоб рухатись далі та перемогти на виборах - ми розраховуємо на
підтримку громади. Станьте нашим співспонсором. Профінансуйте партію, якій довіряєте. Будьте певні, за кожну гривню ми
- відзвітуємо. Адже прозоре фінансування
партій та її зрозумілі витрати - це основи
демократичного суспільства. Тільки так
партії будуть відстоювати інтереси громади, а не відробляти кошти спонсора.

знали секрет ефективного розвитку: опора
на громадах. Продовжуючи їхню місію в сучасності, ми вважаємо, що зараз Галичина
має усе, щоби довести справу великих попередників до переможного фіналу та розбудувати сильну Україну.
Ми віримо і свідчимо: Галичина здатна перебороти тотальну пасивність і зневіру. Відтак,
нашою місією є українізація, а стратегічним

завданням — осучаснення галицького досвіду
й подальша розбудова всієї країни. Із цим на
думці ми і йдемо в політику.
Ми віримо — Галичина стане локомотивом,
що проведе Україну до євроатлантичної спільноти, де панує повага до гідності і верховенство права, де прозорість бізнесу несе економічний розвій, а прозорість владних структур є
відповідальністю посадовців.
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