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Вступне слово Богдана Гаврилишина
Шановні читачі!
Ми почали з мрії про те, якою повинна бути наша країна. Адже

природний і людський потенціал її величезний, а теперішній стан
дуже поганий.

Мрія перетворилася на план, а цього року вже на дію: сфор
мувались групи, почались навчання. 14 груп вже закінчили перший
етап, 12 із них опублікували статті про свої спостереження,
висновки. Програма «Молодь змінить Україну» працює понад мої
сподівання.
Я дуже гордий за учасників Програми. Я вже багато навчився,
спілкуючись із ними і читаючи їхні статті. Робоча конференція
5 грудня 2014 року, в якій взяли участь ті, що вивчали 6 вибраних
країн, і ті, що візьмуть участь в Програмі в 2014 році, була
надзвичайно плідною.
Я впевнений, що програма «Молодь змінить Україну» допоможе
наблизитись до нашої спільної мети – трансформації України.
Богдан Гаврилишин
Голова БФБГ
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Сприяти вихованню і становленню людей нового покоління, свідомих
та відповідальних за долю держави та благо суспільства.
Люди нового покоління – професійні, патріотичні, етичні, що
турбуються про суспільне благо і активні у громадському і політичному
житті суспільства, вміють співпрацювати з іншими та мають практичні
досягнення у покращенні життя інших.
Мета: трансформація України на державу, в якій будуть:
•
•
•
•

політична свобода, ефективність та прозорість;
високий рівень економічного добробуту для цілого населення;
соціальна справедливість;
співжиття з природою.

Під час своєї промови на відкритті

Фонду Богдан Гаврилишин наголосив:

«Треба мріяти. Перше є мрія. Після – візія. Тоді – плани і дія. За 15-20 майбутніх років Україна
проходитиме через трансформацію усіх сфер свого життя, усіх гілок влади. Це є виклик вже
для нової генерації, з якої виросте політична та суспільна еліта, яка працюватиме для добра
суспільства – держави».
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ПРО ПРОГРАМУ «МОЛОДЬ ЗМІНИТЬ УКРАЇНУ»
Богдан Гаврилишин написав книгу «Залишаюсь
українцем», в якій заохочував молодих більше мріяти
і вірити у власні сили. Це й стало каталізатором для
створення довгострокової програми Фонду «Молодь
змінить Україну».
Богдан Гаврилишин – ідейний натхненник
програми. Він відвідав близько 30 вищих навчальних
закладів у різних містах України, розповідаючи
представникам молодого покоління про те, що
вони є, по суті, єдиним рушієм змін в країні, а тому
так важливо бути високоосвіченими, свідомими
та відповідальними за свої дії.

На сьогодні в програмі задіяні
близько 200 чоловік

Завдяки людському капіталу і природному
багатству потенціал України є величезним.
Теперішній політичний, економічний, соціальний,
екологічний стан України, одначе, є дуже поганий.
Для того, щоб країна максимально використала
цей потенціал, потрібна трансформація всіх органів
влади, економічної і соціальної систем, екологічної
політики.

2. Які їхні характеристики?
Це молоді громадяни, які пов’язують своє майбутнє
з Україною і прагнуть покращити її стан. Вони мають
певні знання про світ та володіють іноземними
мовами. Вони є професійні, порядні, патріотичні,
активні в громадському чи політичному житті та
вміють працювати в командах.

1. Хто може провести таку трансформацію?
Найкращий потенціал мають активісти гро
мадських організацій, держслужбовці (діючі де
путати районних та міських рад), студенти
та випускники вузів – молоді люди у віці
від 20 до 35 років із допомогою старших більш
досвідчених радників.

3. Як ці люди будуть діяти?
Ці люди формують групи (6-7 осіб). Оптимальний
склад, коли в кожній групі буде юрист, політолог,
економіст, соціолог чи культурний антрополог або
особи, які мають велике зацікавлення в цих ділянках.
Сформовані групи вивчають досвід кількох євро

пейських країн, які досягли високого політичного,
економічного, соціального розвитку.

4. Які держави відповідають вищезазначеним
вимогам?
Це Австрія, Німеччина, Норвегія, Швейцарія і
Швеція, а також Польща, яка пройшла політичну
(в підготовці до членства в ЄС), економічну, шокову
терапію, соціальну (Солідарність) трансформації.
починаючи з 80-х рр. минулого століття.
5. Що мають вивчати групи?
Усі складові суспільної архітектури, що роблять
згадані країни ефективними:
• конституцію;
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активних учасників Програми для зустрічей на
вищому рівні для перевірки своїх висновків.

•

•
•
•
•
•

структуру, уповноваження і відповідальність
усіх органів державної влади (президента,
канцлера, кабінету міністрів, судової систе
ми й місцевого самоврядування), систему
ефективного прийняття та імплементації
рішень;
систему взаємодії по лінії суспільство-влада,
громадські організації-влада;
ідеологію і плани дій трьох ключових партій;
економічну систему, роль держави в еко
номіці країни, відносини між працедавцями
і профспілками;
соціальну систему: науку, освіту, охорону
здоров’я, культуру і спорт;
екологічну політику.

6. Які методи й етапи навчання?

•
•
•

•
•

Спочатку групи вивчають базові дані з Ін
тернету, літератури, від радників, експертів,
які знають про обрану зі згаданих держав;
наступний крок – зустріч із послами і рад
никами в посольствах тих країн у Києві для
поглиблення знань;
перша поїздка до вибраної країни на 6-8 днів
для дискусій з різними людьми. Щоб країну
зрозуміти – потрібно її відчути. Це також
додасть мотивації до подальшого глибшого
вивчення.
вивчення складових елементів для майбутньої
«архітектури суспільного ладу» України;
за декілька років друга поїздка для особливо

7. Що групи роблять з вивченим досвідом і як
діють після навчання?
• Діляться своїми спостереженнями, виснов
ками з іншими групами;
• поширюють набуті знання в ЗМІ, щоб
суспільство знало, що Україна може стати
ефективною державою;
• йдуть групами на вибори до міських,
районних і обласних рад та адміністрацій.
Якщо це не можливо – активно працюють
у громадянському суспільстві;
• паралельно учасники формують політичну

•

філософію й ідеологію широкого спектру чи
декілька ідеологій і партій: соціалістичної,
ліберальної та центристської;
із чіткою ідеологією, візією і програмою дій
мають домогтися підтримки суспільства і
необхідних ресурсів із тим, щоб іти на вибори
до Верховної Ради критичною масою. Вони
можуть бути статистичною меншістю, але
моральною, ідеологічною більшістю.

8. Якою є структура програми «Молодь
змінить Україну»?
Це довгострокова Програма, яка постійно
поглиблюється та поширюється, адже кожного року
долучаються нові групи учасників.

Роль БФБГ – це створення візії-концепції, визначення плану дій, фінансування та підтримка.

Учасники програми «Молодь змінить Україну» розуміють, що складові для майбутньої архітектури суспільного
ладу України, вибрані з досвіду ефективних країн, мають бути у гармонії між собою і в гармонії з характером
і цінностями українського народу. Учасники розуміють, що йдеться про характер і цінності українського народу, які
виявили себе під час Помаранчевої революції, яка була мирною, зі співами, квітами, а не зі зброєю чи камінням,
і тільки з двома вимогами: правди і свободи! Революція була більше за ідею, радше ніж проти когось чи чогось.
Наш Фонд і його програма «Молодь змінить Україну» є теж за ідею, себто за ефективну Україну, а не проти
когось чи чогось, тому, нашу Програму можна назвати трансформацією без революції.
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Декілька принципів для формування і праці
ефективних груп від Богдана Гаврилишина
1.	Ефективна група складається з 7 учас
ників. Мінімальна кількість – 5 осіб, щоб було
досить різноманітності зацікавлень у різних
ділянках, знаннях і особистостях. Максимальна
кількість – 9 осіб, тому що неможливо фізіологічно
та психологічно бути свідомим про присутність
всіх членів групи. В такому випадку спонтанно
формуються підгрупи і дискусії відбуваються
паралельно. Група з 7 членів може вивчати
питання системно, розуміючи зв’язок між
складовими системи.

2. Учасники групи повинні поділяти мету
створення групи, поважати одне одного, бути
толерантними та відкритими до сприйняття
думок інших.
3. Не потрібно турбуватись про те, хто є автором
думки чи пропозиції. Думка одного учасника стає
сировиною для роздумів. Висновки чи рішен
ня повинні бути інтелектуальною власністю
всієї групи.

Поради для формування і праці ефективних груп

4. Головування. Є кілька ефективних стилів:

а) авторитарний стиль, якщо головуючий/
головуюча надзвичайно добре знає предмет
дискусії, вміє визначати пріоритет та черговість
дискусії, розподіляє завдання між учасниками;
б) демократичний (партисипативний) стиль,
коли головуючий виступає в ролі модератора,
дбає, щоб кожен міг висловити свої думки. В кінці
дискусії головуючий робить підсумки таким чином,
що ключові думки учасників вибудовуються
у загальну систему чи структуру думок;
в) «механічна» демократія – коли члени
голосують за чи проти якогось рішення чи
пропозиції, не висловивши попередньо обґрун
тування свого вибору. Цей стиль є вкрай
неефективним.

У випадку а) і б) умовою ефективності
є прийняття даного стилю всіма учасниками.
г) ситуаційне лідерство – найкращий для
нашої програми стиль, який є доповненням до
стилів а) і б). Головуючим є той учасник, який має
найкраще розуміння питання чи теми дискусії
(програма зустрічей, стиль, бюджет).
5. Мудрі питання є важливішими за від
повіді. Слухати інших важливіше, ніж говорити.
Є приговірка: «Якщо я говорю, то я почую те,
що я вже знаю. Якщо я слухаю інших, то, можливо,
почую щось нове».
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Досвід країн. Цікаві факти
Цитати зі статей учасників Програми

Австрія
Австрію без перебільшення можна назвати кра
їною молодіжних організацій: 3 млн австрійських
громадян є членами різних молодіжних об‘єднань
(молоддю тут вважають осіб до 30 років включно),
тоді як загальна кількість населення становить 8 млн.
Щорічно державним бюджетом Австрії виділяється
близько 6 млн євро на підтримку молодіжних
організацій.
У Відні всі види громадського транспорту –
метрополітен, трамвай, автобус – належать єди
ному транспортному підприємству Wiener Linien
(віденські лінії).
Австрія вважається країною ідеальної чистоти,
якої дотримуються за будь-яких погодних умов.
Взимку тут не буває кучугурів та заметів, а в сезон
дощів – калюж чи бруду.
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Із метою залучення молоді до управління країною
на законодавчому рівні всі проекти законів, що
стосуються молодіжної політики в Австрії, надаються
спочатку для обговорення молодіжним організаціям.
Лише після отримання коментарів міністр еко
номіки, сім’ї та молоді передає пакет документів
на розгляд парламенту. Погодження проектів за
конів з молодіжними організаціями законодавчо
не є необхідним – це власна ініціатива міністерства,
якої тут чітко дотримуються.
в Австрії відсутні як такі дитячі будинки – дер
жава опікується тим, щоб полишені біологічними
батьками діти виховувались у прийомних сім‘ях.
Австрія – країна, де люди з обмеженими
можливостями почувають себе на рівні з іншими
і мають можливість повноцінно реалізовувати себе
в будь-яких сферах життя.
Життя тут здається таким безпечним і злагодженим,

що виникає почуття впевненості у власних силах, і бажан
ня змін у рідній країні потроюється. Адже можна жити
краще. Ми це бачили. Ми заручились австрійським досвідом
і сповнені енергії та ідей крок за кроком змінювати Україну.
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Німеччина
У деяких вагонах берлінського метрополітену нам
траплялись такі оголошення: «Якщо ви бачите осіб,
котрі щось ламають, зателефонуйте!» – і нижче номер
телефону поліції. Ми запитали у місцевих жителів,
чи виконують вони цей припис, і ті відповіли, що так,
іноді телефонують. І якщо для нас це «стукачество»,
то в Німеччині – своєрідна турбота про ближнього:
тутешні мешканці щиро вірять, що для порушника
вони зроблять благо, якщо викличуть поліцію.
Та затримає порушника, пояснить, чому так чинити
не можна, і він не скоїть серйознішого злочину.
В одному з приміщень Бундесрату організовано
навчальну кімнату для школярів – зменшену копію
залу власне самого Бундесрату. Щотижня у дні, коли
немає пленарних засідань, тут проводяться ділові
ігри. Ця гра набула такого розголосу, що сюди почали
з’їжджатись із найвіддаленіших куточків Німеччини.
Як повернулися додому, зробили цікавий висновок: начебто за видимої різниці між нами, починаючи від психології та
менталітету і закінчуючи загальним розвитком держав, все ж, не побачили нічого недосяжного, кардинально іншого,
такого, чого ми не змогли б запровадити у своєму суспільстві. Все це цілком реально за умови, якщо наші громадяни теж
відчуватимуть себе гідними та потрібними і не цуратимуться ні своєї країни, ні своєї мови.
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За прогнозами фахівців, до середини цього
століття більшу частину легкових автомобілів
Німеччини становитимуть електромобілі.
Ліфти в Міністерстві закордонних справ Німеч
чини – своєрідний атракціон для туристів: вони
рухаються безупинно за принципом оглядового
колеса і не мають дверей. Такий їх формат було
запропоновано після того, як більшість працівників
поскаржилися на постійні довгі очікування ліфту.

Велосипедист у Німеччині – поважний учас
ник дорожнього руху. В деяких центральних
частинах столиці передбачено цілих дві смуги
для велосипедистів із обох боків вулиці, до того
ж, інші учасники дорожнього руху мусять усюди
їх пропускати.
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Норвегія
Важливим моментом успіху Норвегії є мало
розвинений культ споживання. Незважаючи на ви
сокий рівень заробітних плат (середня зарплатня
становить 35-40 тис. норвезьких крон, що близько
49-56 тис. грн), більшість населення не дозволяє
собі зайвої розкоші – дорогих авто чи великого
за площею житла. Обмеженість у зайвих витратах
дозволяє накопичувати «Фонд майбутніх поколінь»,
створений з метою забезпечувати потреби населе
ння у часи, коли вичерпаються поклади нафти та
газу, що на сьогодні складають найбільшу частку
експорту країни.
При державному пенсійному фонді Норвегії
працює Рада з питань етики, яка не має аналогів
у всьому світі. Вона опікується тим, щоб фонд
не вкладав кошти в компанії, які виробляють певні
види зброї, тютюнову продукцію, порушують права
людини (дитяча праця, примусова тощо), завда
ють непоправної шкоди довкіллю, є систематично
корумпованими.
В Осло більшість автодоріг проходять під землею,
це місто з великою кількістю тунелів.
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Робочий день пересічного норвежця триває
з 10.00 до 15.00. Настільки ефективно тут орга
нізовано процес праці!
Норвегія попри участь у Шенгенській зоні не
є членом Європейського Союзу. Результати двох
референдумів, що проводились за останні 30 років,
давали негативну відповідь членству в ЄС. Однак
між Норвегією та ЄС існує договір про асоціацію
фактично в усіх сферах, особливо в економічній.

Одна з п’яти осіб усього зайнятого населення
Норвегії працює в секторі місцевого самоврядуван
ня, видатки на місцеве самоврядування складають
13,9 % ВВП на душу населення, а доходи місцевого
самоврядування – 18 % ВВП.

Хоча ця країна і є найбільшим експортером нафти
та газу в Європі, основою її енергосистеми складають
гідроенергетика, біомаса та переробка відходів. 63%
енергії Норвегія отримує з відновлювальних джерел
(Україна з відновлювальних джерел має лише 1%).

Ми можемо та мусимо копіювати відповідальність по-норвезьки. Відповідальність, яка починається на індивідуальному
рівні й розширюється аж до всесвітнього масштабу.

18 Досвід країн. Цікаві факти
Польща
Поляки хваляться тим, що на сьогодні вони
є найбільш працюючою нацією в ЄС. У середньому
поляк працює близько 55 годин на тиждень!
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Із 2006 року в країні діє Центральне антикоруп
ційне бюро. Найдорожча корупційна справа,
розкриттям якої займалося Бюро, мала розмір
хабара в 6 млн злотих (близько 15,5 млн гривень),
найвищі посадові особи, справи щодо яких успіш
но розслідувалися Бюро, – це член Парламенту
та заступник міністра спорту.
Щороку Польща відсилає на навчання у Берклі
та Стенфорд біля 500 молодих науковців, які афі
льовані з офіційними дослідницькими установами.
По поверненні вони мають змінювати мислення
своїх колег та оточення загалом.

За всю історію поляки отримали 17 Нобелівських
премій (більше, ніж у Японії, Китаї, Індії та Авст
ралії), включно з 4 Преміями Миру та 5 Преміями
з літератури.
За останні три роки в Польщі відбулося близько 80 референдумів, присвячених переобранню
мерів міст.
До польських депутатів-порушників трудової
дисципліни застосуються санкції: нез’явлення
на засідання або неголосування більш ніж однієї
п’ятої питань з порядку денного тягне за собою
позбавлення 1/30 заробітної плати за місяць.
«Польська шокова терапія, коли замість швей
царської шинки або каліфорнійського вина ми жили сухим
молоком, мала виключно економічний характер, однак
її результати ми спостерігаємо аж донині».
Лєшек Кєнєвич
директор Бюро Зовнішніх справ та ЄС
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Швейцарія
Швейцарія, яка складається з 26 кантонів,
розподілила систему влади таким чином, що кожен
окремий кантон має власну конституцію, парламент,
уряд, систему народної освіти й охорони здоров’я,
поліцію та встановлює свої закони.

Банківська система Швейцарії тепер не захищає
незаконні капітали впливових державних та по
літичних діячів. За минулі 15 років Швейцарії
вдалося конфіскувати 1,7 млрд франків і повернути
гроші державам їх походження.
Починаючи з 1848 року, в Швейцарії було про
ведено більше національних референдумів, ніж
в усіх інших країнах разом узятих із часів утворення
сучасної національної держави.
Кожен

четвертий представник трудового насе
лення Швейцарії є членом профспілки.

У березні 2013 року швейцарці підтримали ідею
скорочення грошових виплат топ-менеджерам
великих компаній, оскільки їхня заробітна пла
та, за даними Swiss Federation of Trade Unions,
2011 року перевищувала доходи найменш опла
чуваних працівників у середньому в 93 рази!
На одному з останніх референдумів народ
Швейцарії вирішив, що їхня держава не подава
тиме заявки для проведення Олімпійських ігор
2022 року, позаяк проти цього виступили жителі
кантону Граубюнден.

Як не парадоксально, але Швейцарія, яка
дотримується постійного нейтралітету, не була
задіяна в обох світових вінах, а в мирний час не
вступає у військово-політичні блоки, все ж має
обов’язкову армію. До того ж, в жодній іншій країні
в міністерстві оборони не опікуються ще й спортивним
розвитком населення, як це роблять в Швейцарії.
Безумовно, секрет успіху Швейцарії – то само її
секрет. Україна має свій шлях, але нам потрібні яскраві
ліхтарі, які б його освітлювали…
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Швеція
«Швеція є країною великих амбіцій та рішучих
дій, про що свідчить її головна мета: «Енергія
повинна бути доступною за конкурентними цінами
та мати якомога менший негативний вплив на людей
і навколишнє середовище».

Одним зі способів «навернення» суспільства
до використання біоенергії в Швеції стало
введення податку на викиди CO2 і так званого
податку на енергію. Принцип дії простий, але дуже
ефективний: встановлюється максимальна ставка
податку на використання енергії, виробництво
якої має негативний вплив на людей і довкілля,
та нульова ставка на споживання тієї, яку отримують
із біоджерел.
Добраніч,

стара лампо! – популярний сло
ган акції «Зміни можливі», проведеної Агенцією
з енергоефективності Швеції. Її ціль – поясни
ти людям неактуальність використання старих
ламп розжарювання й наголосити на перевагах
енергозберігаючих лампочок.

Держава всебічно підтримує гендерну рівність
у виплатах. Цікавим прикладом такої політики
є декретна відпустка – у Швеції обом батькам на
догляд за новонародженою дитиною надається
480 днів, які розподіляються між ними порівну, до того
ж, за власним бажанням декрет можна розподілити
на декілька відпусток до досягнення дитиною 8 років.
Стокгольм

справедливо називають «зеленою
столицею» – в межах міста знаходяться 1000 парків,
7 заповідників, і більш ніж 200 – на прилеглій
до міста території. А в самому лише центрі міста
нарахували 1200 дерев.

Шведи довіряють суспільним ЗМІ більше, ніж
королівській родині!

У Швеції вперше застосовано автоматизовану
систему сортування та переробки твердого сміття –
інновація, що не має аналогів у світі. Так, під
землею прокладається спеціальна трубопровідна
система, що поєднує сміттєві самоочищувальні
баки, встановлені біля житлових будинків, зі сміттє
переробним заводом, куди відходи відразу потрап
ляють по трубах під тиском повітря.

Ми змінюємо ролі. Відтепер ми не оператори чужого успіху, ми – режисери свого!
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Конференція 5-го грудня: трансформуємо Україну!
5 грудня 2013 року відбулась важлива подія
в житті Фонду – річна конференція за результатами
реалізації програми «Молодь змінить Україну».
Це стало першим масштабним заходом в межах
Програми, який зібрав близько 200 чоловік – дійсних
і потенційних учасників «Молодь змінить Україну»,
високоповажних і шанованих гостей, серед яких
Блаженніший Любомир Гузар, Олександр Тодійчук,
Мирослав Маринович, Юрій Щербак, Ярослав Яцків,
Олександра Бакланова.
Конференція складалась із двох частин – робочої
зустрічі учасників і гала-презентації. Головуючим
протягом усього заходу був Богдан Гаврилишин.
Під час першої частини представники кожної групи
презентували обрану країну вивчення (одну з шести
найефективніших країн світу, визначених Богданом
Гаврилишиним) і, беручи за приклад її прогресивний
досвід, пропонували власні рекомендації щодо

Мудрим словом вшанував присутніх Блажен
ніший Любомир Гузар.
Він розповів молоді про
правило трьох літер
«П», якого варто було
б дотримуватись усім:

трансформаційних процесів, які варто розпочати
в Україні. Після чого протягом кількох годин тривала
робота над розробкою архітектури суспільного
ладу майбутньої України. Спільними зусиллями
в процессі дискусії було окреслено найважливіші
пункти ідеального суспільного ладу України – того,
в якому молодь хотіла би жити.

«Програма «Молодь змінить Україну» в умовах нинішньої ситуації є дуже важливою. Якби наші політики серйозно попрацювали
над ідеологією, над планом дій, попрацювали би над собою, то наша політична ситуація була би зовсім іншою.
А тут ви саме працюєте, а не політикуєте. Вас буде кілька сотень, але, справді, доля України на ваших плечах, і ви це відчуваєте».
Богдан Гаврилишин

Для виразності архітектуру майбутньої України
схематично зобразили у вигляді дерева.
Друга частина була відкритою і зібрала крім
молоді, яка вже бере участь у Програмі, також
потенційних учасників, а ще всіх зацікавлених.

«Якось завітав до
мене один чолов’яга, який
мав дуже відповідаль
ний пост – займався
кадровою політикою, а
саме відбирав людей на певні відповідальні позиції.
І я запитав у нього: «Яка ваша система, ваша
філософія у відбиранні людей?» – «Я користуюся
дуже короткою формулою «три «П», – відповів він.
Перша прикмета, яку я шукаю – це Професіоналізм,
друга – Порядність, а третє «П» – то Патріотизм».

Конференція стала новим кроком для всіх учасників Програми, після якого потрібно рухатись вперед. Це чудовий імпульс
не припиняти саморозвитку, ще більше вчитись і розпочинати новий етап програми – трансформацію України. Адже ми хочемо
жити в країні з європейськими цінностями!
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26 Відгуки послів про програму
Надзвичайний та Повноважний Посол Швейцарії в Україні Крістіан Шьоненбергер

Молоді українці, яких я зустрічав, здебільшого доброзичливі та добре освічені
люди. На мою думку, вони мають бути більш критичними та вимогливими. Вони можуть
очікувати більшого від освітніх закладів, адміністрацій та політиків. Вони мають зрозуміти,
що демократія та ефективне управління можуть прийти лише завдяки вибору гідних
представників. Такі зміни є результатом зусиль свідомих громадян, які вимагають
дотримання своїх прав, та політиків, які відповідно реагують на ці вимоги.
Швейцарія – це країна громадянського суспільства, де існують тисячі неурядових
організацій. Якщо виникає проблемне питання, яким занепокоєна певна кількість
людей, то вони об‘єднуються в організацію і розпочинають кампанію на захист своїх
переконань. Вважаю, молодим українцям було б цікаво поспілкуватися з представниками
швейцарських НГО. Швейцарія також є децентралізованою країною. Міста та райони,
які в Швейцарії називають кантонами, мають високий ступінь автономності, який вони активно захищають від
інституцій на національному рівні. Це може також бути цікаво для українців.
Надзвичайний та Повноважний Посол Австрійської Республіки в Україні Вольф Дітріх Хайм

Без сумніву, українська молодь має великий потенціал для того, щоб зробити україн
ське суспільство більш впорядкованим, а економіку – більш конкурентоспроможною.
Я переконаний, що молодому поколінню відведена неабияка роль в цих перетвореннях.
Маю рекомендації групам, які вивчатимуть мою країну наступного року: враховуючи
значну роботу, яку вже було зроблено, дуже бажано розширити існуючу базу контактів.
По суті, дуже плідним був би порівняльний аналіз законодавчої бази Австрії,
адже значна частина австрійських законів (до 1918 року й досі релевантна) доступна
на українській мові, і потрібно лише зібрати ці дані та представити їх компетентним
та зацікавленим сторонам.

Відгуки послів про програму
Екс-посол Швеції в Україні Стефан Гуллгрен (2008 – 2013)

Я абсолютно впевнений, що українська молодь має і бажання, і потенціал для
трансформації України. Але реформування країни вимагає постійних зусиль впродовж
тривалого часу. Це завдання не лише для політиків чи бізнесменів. Суспільство також має
до цього долучитися. Більшість реформ можуть чудово виглядати на папері, але будуть
успішними лише тоді, коли їх буде визнано легітимними та підтримано населенням.
Українська молодь повинна брати активну участь у цьому процесі та у майбутньому
своєї країни. Молоді люди повинні слідувати настанові 35-го президента США Джона
Кеннеді: «Питайте не про те, що ваша країна може зробити для вас, а що ви можете
зробити для вашої країни».
Я би рекомендував зосередити увагу на чотирьох галузях: верховенство права, державні фінанси, освіта
і конкурентоспроможність. Без верховенства права не може бути довгострокової стабільності – політичної чи
економічної. Без гарантій в галузі прав людини і прав громадян демократія не буде працювати, суспільство
не зможе взяти повноцінну участь у розвитку країни, і, відповідно, дії щодо реформування ризикують стати
незаконними і не будуть прийняті. Без захисту права власності, інвестори – вітчизняні і зарубіжні – не будуть
готові ризикувати своїм капіталом. Країні необхідно створити інституційні та інші вимоги, необхідні для підтримки
своїх державних фінансів у хорошому стані. Це є необхідною умовою для фінансової стабільності і для
отримання необхідної довіри з боку інвесторів. Країна потребує ефективної системи освіти, добре налагоджених
і добре фінансованих шкіл (і вчителів) і системи вищої освіти, адаптованої до сучасних вимог, доступної для всіх,
незалежно від походження і фінансових можливостей. Також країна повинна створити необхідні умови для того,
щоб її економіка стала конкурентоспроможною і залишалася такою. Сильні державні фінанси і хороша система
освіти є ключовими факторами в цьому контексті. Слід ще додати ліберальну політику для стимулювання
підприємництва, інновацій, впровадження умов задля ефективно функціонуючого ринку праці. Все це вимагає
політичної волі і відваги тих, хто при владі, та ефективних державних інституцій для того, щоб впровадити
цю політику в життя. Ці інституції повинні дотримуватися закону. Таким чином, ми замкнемо коло.
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Єлизавета Кузьменко,

юрист-консультант КПІ (дослідження досвіду Швеції)

Україна багата країна, з великим потенціалом. Щоб відкрити цей потенціал, зробити
його діючим та ефективним, нам, молодим людям, які є патріотичними, професій
ними та активними в громадському і політичному житті, був потрібен поштовх. Цим
поштовхом стала програма «Молодь змінить Україну» Благодійного фонду Богдана
Гаврилишина. Програма дала можливість вивчити досвід парламентаризму Швеції,
яка за рівнем якості життя займає одне з перших місць у світі. Однак, що більш важливо,
програма згуртувала нас, дала нашим мріям візію.
Святослав Абрам’юк

заступник голови ВМГО «Молодіжний центр працевлаштування»
(дослідження досвіду Польщі)

Програма «Молодь змінить Україну» актуальна саме в тому, що дає можливість
вчитися практично. Особливість і цікавість програми в можливості для молоді самостійно
сформувати групу та вибрати напрямки для вивчення. А вивчене розвивати, втілювати
і робити це не самому.

Думки учасників про програму «Молодь змінить України»
Молоді вчені

Київського університету імені Бориса Грінченка
(дослідження досвіду Німеччини)

Завдяки програмі Фонду молоді українці мають унікальний шанс на
прикладі інших країн побачити, наскільки важливими є громадянська
відповідальність та наполеглива щоденна праця. Навіть саме усвідомлення
цього вже є значним кроком на шляху до позитивних змін в Україні.
Олександр Свистун

IT-спеціаліст, SiteGist (дослідження досвіду Норвегії)
Із точки зору матеріальних ресурсів, людського потенціалу, Україна не поступається
іншим країнам. Однак, з точки зору людських відносин і світогляду, у нас ще багато
роботи. І в першу чергу – необхідно змінити себе. Програма «Молодь змінить Україну»
дозволяє сформувати критичну масу молодих людей, які не тільки хочуть змін
на краще, а, головне, готові над цим активно працювати.

Бровко Олександра

Інститут Світової Торгівлі, Університет Берна (дослідження досвіду Швейцарії)

Наше гасло – «Хто, як не ми?». Можна довго нарікати на долю та жалітись на нинішній

стан речей, і чекати, поки хтось інший не візьме на себе роль рятівника українського
народу. Держава починається з кожного з нас!

«Ми, українці, наділені винятковими
талантами, і маємо про це знати!»
Богдан Гаврилишин
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Думки учасників про програму «Молодь змінить України»

Роман Мельник

Антон Каганець

політолог, автор проекту zloch.in.ua (дослідження досвіду Швейцарії)

Не обов‘язково мати серйозні здобутки в науковій чи громадській сфері, щоб
долучитись до програми «Молодь змінить Україну» і як експерт вивчати досвід
передових європейських країн. Єдине – потрібно бути тямущим і охочим щось змінити
в країні. Для молоді це потужний поштовх, щоб нарешті почати приміряти щось
хороше на Україну, і намагатися це хороше втілити. Програма відкриває багато шляхів,
якими можна змінювати Україну. Вона є надзвичайно стратегічною, адже це інвестиції
в людські цінності.
Олеся Панасюк

координатор проектів Вінницької обласної ради (дослідження досвіду Швейцарії)

Програма «Молодь змінить Україну» є тим кроком в житті для молоді, який навчає
та формує свідомість. Вона є унікальною в своєму роді, адже покликана виростити
нових лідерів, свідомих, професійних та активних.
Ми багата держава, адже маємо освічених та свідомих громадян, волю та бажання
змінити країну на краще. Українська молодь здатна зробити суспільство кращим.
Проте, будь які зміни можуть статися лише тоді, коли кожен із нас захоче та почне
робити щось для іншого.
Я впевнена сьогодні в одному – ми не повинні чекати змін в державі, ми маємо
активно навчатися та діяти.

член правління ГО «Ліга інтернів» (дослідження досвіду Німеччини)

Що таке країна? Це спільнота громадян, і якість життя в країні визначається
світоглядом більшості населення. Проект покликаний сприяти формуванню у молоді
світогляду, побудованого на принципах, які лежать в основі успіху передових країн
світу. Коли збиреться критична маса таких людей, то молоді не потрібно буде щось
змінювати – Україна вже зміниться.

Ольга Олефірова

радник із правових питань, студентка PhD Віденського
національного університету (дослідження досвіду Австрії)

На мою думку, програма «Молодь змінить Україну» – найефективніший механізм
позитивного впливу на формування свідомості української молоді, а отже, крок до
Європейського суспільства. Це підтверджується й народною мудрістю: краще один раз
побачити, ніж 7 разів почути.
Бажання отримати нові знання та цікавість, яку проявляють учасники під час
навчальних поїздок, безперечно, свідчить про безмежний потенціал розумної,
інтелігентної, талановитої молоді, здатної забезпечити Україні європейське майбутнє.
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КНИГА СПОГАДІВ «ЗАЛИШАЮСЬ УКРАЇНЦЕМ». Б. Гаврилишин

Вони обрали Женеву В. Поєттон

У своїх спогадах Богдан Гаврилишин розкриває секрет власного життєвого успіху,
який полягає у постійному бажанні працювати над власним розвитком та на користь
ближніх.

26 вересня в Женеві відбулась презентація книги
зі збірки Вони обрали Женеву: «Богдан Гаврилишин.
Невтомний мандрівник і поширювач думок» (Bohdan
Hawrylyshyn, l’infatigable passeur). Укладач збірки
Жан Руссійо (Jean Rossiaud) у слові до читачів
так пояснює свій вибір: «Богдан обрав Женеву.
І у мене завжди було почуття, що Женева не робила
достатньої данини таким особистостям, як він,
адже саме завдяки таким людям не лише міжнарод
ний світ приходить до Женеви, але й Женева знаходить своє місце у світі. І саме Богдан Гаврилишин
буде природно першою особистістю, яку я обрав,
щоб започаткувати Ко
лекцію видання «Вони
обрали Женеву».

Життєвий шлях Богдана Гаврилишина є добрим прикладом для молодих лідерів.
Він показує, як важливо не боятись самостійно мислити і відважно мріяти навіть
за найскрутніших обставин.

До ефективних суспільств: дороговкази в майбутнє. Б. Гаврилишин

У книзі представлена методика аналізу стану країн, що дає змогу порівнювати різні
нації-держави й давати досить точні прогнози їх подальшого розвитку.
«Книга має три різні аспекти, три різні підходи, які водночас доповнюють один
одного. Перший – аналітичний, за допомогою якого я намагаюся визначити основні
причини або передумови того, щоб суспільства ставали більш ефективними. Другий –
рекомендаційний, який дає змогу з огляду на попередній аналіз радити, що слід змінити
в суспільному ладі тих чи тих країн, щоб підвищити ефективність його функціонування.
Третій – прогнозний. Він допомагає визначити ймовірність здійснення запропонованих
змін, а в разі нереалізації – передбачити найвірогідніші зміни», – зазначає у передмові
до третього українського видання Богдан Гаврилишин. В цій книзі надрукованій вперше
у 1980 році Богдан Гаврилишин передбачив розпад Радянського Союзу і тому повернув
до України у 1988 році.

Н айближчим часом
планується видати книгу
українською мовою.
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Місія - Свобода

Документальний фільм В. Кузнєцова

Якщо охарактеризувати стрічку кількома словами,
то це 53-хвилинний портрет людини, яка з дитинства
усвідомила потребу постійно вчитися і завжди
говорити правду, а ще – необхідність відчувати
свободу.
Життєвий приклад Богдана Дмитровича, який
розпочинав свою кар’єру, працюючи лісорубом та
офіціантом у Канаді, і став науковцем зі світовим
іменем – доктором економіки університету Женеви,
почесним доктором у п’яти університетах Канади
та України, – надихне молоде покоління глибше
пізнавати себе і займатися самоосвітою.
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