ЗВЕРНЕННЯ
ДО СЕЛЯН, ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Ми, Всеукраїнський комітет захисту рідної землі, в якому об'єдналися
організації, чия діяльність і життя нерозривно пов'язані з селом, заявляємо
про неприпустимість запровадження ринку землі з 01 січня 2012 року.
Держава не готова до рішення про розпродаж угідь, а суспільство його
не прийме.
Держава не готова тому, що проект земельної "реформи" розроблено
нашвидкуруч і абсолютно без врахування існуючої ситуації, національних
інтересів та народного менталітету. Україна є лідером у Європі за рівнями
монополізації економіки, розгулу корупції, відсутність ефективної судової
влади, розриву між доходами найбагатших і найбідніших, відсутності
механізму і практики реальної підтримки свого сільгоспвиробника.
Селяни не приймуть "реформу" бо розуміють, що істинною її метою є
забрати у них і їхніх нащадків останнє, що у них залишилося – землю. Бо той,
хто сьогодні її обробляє, не має ні коштів для її купівлі, ні гарантій її захисту
від "судів" та рейдерів.
Проект майбутнього розбазарювання української землі та
сценарій минулої "прихватизації" промислових об'єктів практично ідентичні.
Але, якщо промисловість теоретично ще можна відродити, то з втратою землі
українці втрачають будь-яку історичну перспективу.
В той же час дійсне реформування на селі має полягати в наступному:
• Формування селянина-господаря
Всебічного розвитку місцевих громад.
На цій основі відродження потенціалу країни, як агарної держави.
• Держава має створити максимально сприятливі умови для всіх видів
кооперації сільськогосподарських виробників: вирощування, переробка,
кредитування, обладнання, добрив, гербіцидів, послуг тощо.
• Мале та середнє підприємництво має отримати вичерпну підтримку у
вигляді субсидій, пільг, безвідсоткових кредитів, звільнення від
податків, скасування будь-яких обмежень на продаж продукції в Україні
та за кордон.
• Весь сільськогосподарський бізнес має бути нерозривно прив'язаний до
сіл і сільських громад. Абсолютна більшість податкових платежів має
залишатися на селі і розподілятися громадами на цілі підвищення
народжуваності,
підтримки
багатодітних
сімей,
розвитку
інфраструктури, соціальної сфери, культури, здоров'я.
• Суспільство має підготувати, а держава затвердити "Кодекс
землекористувача", який закріпить екологічні та етичні правила, що
унеможливлюватимуть
виснаження
ґрунтів,
зберігатимуть
і
примножуватимуть їх родючість.

ШАНОВНІ СПІВВІТЧИЗНИКИ!
Нашу переконаність щодо недопущення запровадження ринку землі ми
донесли в листах до Президента, Прем'єр-мінінстра, народних депутатів,
ієрархів українських церков, висловили на протестних акціях у регіонах і
Києві, остання з яких відбулася 4 жовтня.
Проте наша вимога не виконана. Ми учасники Всеукраїнського
комітету захисту рідної землі оголошуємо проведення 3-го листопада 2011
року селянського майдану, у разі подальшого невиконання наших вимог.
Ми звертаємося до кожного з вас: не допустимо розбазарювання того,
що створено Богом, передано нам батьками, дідами й прадідами
для того, щоб ми передали це своїм нащадкам!
Не допустимо розтринькання останнього засобу існування
і джерела розвитку української нації!
Не допустимо розпродажу землі –
бо це все одно, що продати Матір!
Ми закликаємо всіх селян, всіх тих, для кого земля – це не гроші, а життя,
об'єднуватися у цей вирішальний для всіх нас час,
створювати у своїх селах, районах, областях
Комітети захисту рідної землі,
повідомляти про це за адресами:
02042, Київ, вул. П.Лумумби, 21, оф. 411,
komitetzemli@gmail.com,
НЕ ВІДДАМО СВОЮ ЗЕМЛЮ!!!
ОБ'ЄДНАЄМОСЬ – ВИСТОЇМО – ПЕРЕМОЖЕМО!!!

За дорученням Громадських організацій:
Всеукраїнський громадський комітет підтримки аграрної реформи,
Союз сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України,
Асоціація фермерів та приватних землевласників України,
Голос Нації,
Асамблея громадських організацій малого та середнього бізнесу,
Рада жінок-фермерів України,
Спілка молоді села,
Соборне козацтво України „СІЧ”,
Всеукраїнське об’єднання ветеранів,
Інститут земельної політики,
Зелений Світ,
Центр стратегічних досліджень,
Федерація дітей війни,
Народна Солідарність. Всеукраїнська профспілка,
Всеукраїнський центр по боротьбі з корупцією в органах державної влади,
правоохоронних органах та органах місцевого самоврядування.
Голова Комітету

Іван Томич

