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1. Захист прав людини – це постійна турбота кожного 
чесного громадянина.

Ми у цих Бюлетенях наших громадських устав поставили собі за мету 
дати  читачам  найбільш  розгорнуту  уяву  про  рівень  керівництва  цими 
установами,  зосередившись   на  перших  керівниках  –  на  особистості  із 
Західної Європи, Д-ре Ернеста Гарсіа і на особистості із Східної Європи, Д-
ре  Валерії  Васильєві.  Відносно  того  скільки  в  економічній  науці  встиг 
зробити  Д-р  Валерій  Васильєв  із  низки  раніше  надрукованих  бюлетенів 
можливо скласти об’єктивну уяву, а відносно Д-ра Ернеста Гарсіа нам ще 
треба зробити інформаційне доповнення. 

І доповнення треба робити із урахуванням тих подій, які познайомили 
цих  видатних  людей,  а  це,  в  першу  чергу,  акції  по  відстоюванню  прав 
людини. А дійсно, які є ще найбільш важливі для кожного члена суспільства 
права ніж Права Людини ?  Хто може надати приклад більш важливих прав 
для Світової спільноти ? 

Бажаючих нам не знайти. Може і вважав би хто-небудь із керівництва 
Східної Європи сказати щось образливе відносно Прав Людини в загалі, але в 
нього теж є діти, а після того як зі свічкою постояв у церкві, повторюючи 
напередодні вивчену молитву, вже і розуміння взаємозалежності присутнє і 
нелюбов до підлеглих людей трошки стухає.  Ще трошки і  може почне ця 
істота щось розуміти із Біблії. Але це вже на рівні дуже сміливої фантазії … 
скоріше за все не почне … Нічим розуміти. Жодного органу для цього в цій 
керівничій істоті не залишилось. Зникли ці органи … не працювали і зникли, 
як не потрібні. Так і існує ця біологічна конструкція для перетравлення їжі, 
намагаючись  за  свої  40-45  років  (більше  вона  на  Землі  не  витримує) 
зрозуміти, а навіщо її взагалі випускають із сучасного Східного «ГУЛАГУ» 
дивитись,  як живуть в країнах Європи.  Нічого не змінюють і  не бажають 
змінювати, так навіщо дивитись на те, що недосяжне ? А може сподіваються, 
що  хтось  знайде  шлях  до  реальних  змін  і  тоді  все  буде  виправдано  … 
Потрібно ЧУДО, як  завжди на нього всі  чекають,  а  тому і  далі  нічого не 
роблять … Чекають …

Так от, коли мільйони на Північному Сході вперто чекають, найбільш 
духовно  розвинуті  особистості  в  Європі  намагаються  допомогти  тим 
маленьким зрушенням у свідомості незначної, але поки ще існуючої, групи 
фахівців в СНД і дати їм зрозуміти мету існування нашої спільної цивілізації, 
а головне – допомогти їм знайти себе в праці по досягненню цієї мети. 

Таким  не  байдужим  фахівцем  із  Іспанії  є  Д-р  Ернеста  Гарсіа.  Він 
народився 23 серпня 1946 р. в родині Кастро Гарсіа Домінгуез (його мати 
Хосефа  Гарсіа  де  Рівас)  в  Кологудо  (провінція  Гвадалахара).  Дуже 
наполегливо вчився і отримав ступень бакалавра в Коледжі Священної Сім’ї 
Сігенза (Гвадалахара) в 1963 р. А потім все було пов’язано із Медициною: 
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ступень ліцензіату на медичному факультеті  в Сарагосі  в 1970 р.;  Диплом 
Національної  Школи  Охорони  Здоров’я  в  1975  р.;  Диплом  медичного 
працівника підприємства в 1976 р.; Доктор медицини на факультеті Сарагоси 
в 1991 р.; праця і дублером в санітарному підрозділу міста Хосе Антоніо і в 
швидкій  допомозі  Гвадалахари  і  в  провінційній  лікарні,  керівництво 
медичною службою Реабілітації в Університетській Лікарні Мігель Сервер в 
Сарагосі (з 2004 р.).  Але яка неспокійна натура в цього талановитого лікаря, 
який постійно приймає участь у конференціях і наукових зустрічах (!). Він з 
1991 р.  по 1994 р.  добровільно (над штатом) виконує обов’язки керівника 
Реабілітаційної  мозкової  служби  ASPACE-ARAGON,  потім  з  2001  р.  по 
2004р. керує Реабілітаційним соціальним центром, а з січня 2003 р. по 2005р. 
ще координує групу Прогресу Соціальної Якості Реабілітаційного Підрозділу 
Університетської Лікарні Мігель Сервер і т.п. Ось чому ця людина почала 
спілкуватись із неурядовими організаціями в Женеві, які шукали і шукають 
шляхи до співпраці між народами, які намагались встановлювати зв’язки із 
Громадянами Світу (тими хто себе такими вважає і має на це підстави).

І  ми теж в цю організацію направляли листи в Женеву,  коли тільки 
починали працювати в нашому Комітеті за пропозицією Д-ра Ернеста Гарсіа, 
але потім переорієнтувались на проведення самостійних акцій. Але без цих 
контактів  нам  би  не  вдалось  вийти  на  той  рівень  розуміння,  який  був 
досягнутий всіма нами  у 2005 р. Якщо праця щира і має на меті добру ціль, 
то вона завжди не дарма.

Не дарма всі ті листи,і звернення, які підготував Д-р Ернеста Гарсіа. 
Вони всі зараз у Інтернет – просторі в тих 476 документах, які за ці роки ми 
всі підготували. І вони працюють і будуть працювати, поки не вирішаться 
проблемні питання, які в них підіймаються.

А головне – не  боїться Доктор Ернеста Гарсіа послідовно відстоювати 
принципову  позицію  ПАТРІОТА  Всієї  Іспанії,  а  не  однієї  який-небудь  її 
частини !  І  ця робота  почалася не в  2004 р.,  а  набагато раніше, коли Д-р 
Ернеста  Гарсіа  починав  співробітництво   з  цивільними  організаціями 
«Довіра» в Женеві (!). І цю роботу Ви можете побачити на головній сторінці 
Цивільного Міжнародного Комітету  www  .cic-wsc.org  , де на основних мовах 
Організації  Об'єднаних Націй прочитаєте документ «Від Серця до Серця», 
який  зміг  з'явитися  тільки  завдяки   багаторічній  активності  Д-ра  Ернеста 
Гарсіа,  яка  почалась  ще  за  довго  до  1999  р.  і  нашої  пропозиції  зі  Зборів 
науковців і казаків у Нікольському (сучасний Володарськ) провести Конгрес 
Духовної Згоди на Американському континенті.

А  далі  є  такий  Документ  «We want to Know», де  чітко  викладена 
позиція демократичної Іспанії в тезі: «Ми хочемо Знати - Пам'ять, Гідність, 
Правосуддя»  (Форум  для  Цивільного  Дослідження  Нападу  11  березня 
2004 в Мадридських Документах).  До цього не потрібно нічого додавати. 
Позиція і завдання ясні.  Ось фактично за що борються демократичні сили в 
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Іспанії  сьогодні  (щоб  подія  не  повторилася  завтра)  і  всі  члени 
Громадянського Міжнародного Комітету тако ж .

--------------------------------------------------------------------------

We want to Know - Memory, Dignity, Justice
(Queremos Saber - Memoria, Dignidad, Justicia)

Forum for the Civic Investigation of the Attack in Madrid March 11 2004 
Documents in 

(Foro para la Investigaciуn Ciudadana del Atentado en Madrid el 11 de Marzo de 2004)
Documentos en 

http://www.fondodocumental.com/
  Descarga del V  н  deo "Las Sombras del 11M"   

24-October      at 18h. in the headquarters European Parliament in Madrid   

24-O a 18h. en la sede Parlamento Europeo en Madrid 

Concentrations in all Spain Cities 11 in every month

Concentraciones en toda Espa  с  a los 11 de cada mes  
the following one

November 11, silent concentrations in all Spain.
 Here we will go putting the places where they will be carried out the homage concentrations to the victims and demand of the truth the day 
November 11 at 20h. 
If you have some doubt regarding your city, or you belong to an association or kindred platform and you want to lean on, you can contact me in 
webmaster@fondodocumental.com 
To contact with other peons of your city you use the thread appropriate Territorial" "Contacts 
All the silent concentrations will be carried out from 20 to 21h. except in Canaries that for hour difference and so that they coincide with 
the other ones they are carried out at 19h. 
Publicado: Mie Sep 13, 2006 9:16 am    Asunto: 11 de Noviembre concentraciones silenciosas en toda Espaсa. 
Aquн iremos poniendo los lugares donde se realizarбn las concentraciones de homenaje a las vнctimas y exigencia de la verdad el dнa 11 de 
Noviembre a 20h. 
Si tienes alguna duda respecto de tu ciudad, o perteneces a una asociaciуn o plataforma afнn y quieres apoyarnos, puedes contactarme en 
webmaster@fondodocumental.com 
Para contactar con otros peones de vuestra ciudad utilizad el hilo adecuado "Contactos Territoriales" 
Todas las concentraciones silenciosas se realizarбn de 20 a 21h. excepto en Canarias que por diferencia horaria y para que coincidan con 
las demбs se realizan a 19h. 
(Ultima actualizaciуn 12/10 a 12.20. son 30 Ciudades [Smoker]) 
_____________________________________________ 
Albacete. En el Altozano. 
Alcalб de Henares. Plaza de Cervantes, junto al kiosko de mъsica. 
Alicante Plaza de la Montaсeta, frente a la Subdelegaciуn del Gobierno. 
Almerнa. Rambla. Plaza de las velas. Junto a Plaza Circular 
Badajoz Avenida de Huelva, frente a la Delegaciуn del Gobierno 
Barcelona Plaza de San Jaime 
Bilbao Subdelegaciуn del Gobierno - Plaza de Moyua 
Bruselas La Bourse 
Ceuta Plaza del Tte. Ruiz 
Cуrdoba Bulevar del Gran Capitбn 
Fresnedoso de Ibor En la Cruz, junto a la Iglesia. 
Granada. Fuente de las Batallas 
Jaйn Plaza Jaйn por la Paz ( en la glorieta de Renfe) 
La Coruсa. Frente a la Delegaciуn del Gobierno. 
Las Palmas de G.C. Calle Mayor de Triana a 19:00 h. 
Huesca. Plaza de Navarra 
Madrid. Estaciуn Atocha-Renfe. Torre de cercanнas. 
Mбlaga. Plaza de la Constituciуn. 
Murcia. Avda. del Teniente Flomesta (Frente a la Delegaciуn del Gobierno) 
Oviedo Paseo del Bombй del Parque de San Francisco (zona del Palomar) 
Palma de Mallorca Plaza de Cort 
Santander Plaza del Ayuntamiento. 
Santa Cruz de Tenerife Plaza de Candelaria 
Sevilla Plaza San Francisco 
Toledo Zocodover, frente a la Delegaciуn del Gobierno 
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Valencia. Plaza del Ayuntamiento. 
Valladolid. Plaza Zorrilla - Campo Grande. 
Vigo Calle del Principe (frente al Museo de Arte Contemporaneo) 
Viveiro Plaza de la Fontenova (Calle Pastor Diaz) 
Zaragoza. Monumento a la Constituciуn en Paseo de la Constituciуn. 
___________________________________________________________ 
Convocan / Summoned by 
Peones Negros  
 Apoyan / support  by

AVT 
Asociaciуn de Ayuda a las Vнctimas del 11M 
Ciudadanнa Democrбtica 
Ciudadanos por la Constituciуn 
Cordobeses por la Libertad 
Coruсa Liberal 
Foro-Liberal-Ciudadanos-por-una-democracia-activa] 
Grupo Absurda Revoluciуn 
Plataforma Espaсa y Libertad 
Ausentes.org 
Asociaciуn de Vнctimas del Terrorismo Verde Esperanza 
Rosas Blancas por la Dignidad 
Otras Adhesiones / Other supports  
Betanzos Siglo XIX 
bye-bye-spain 
Red Catalana 
Hispбnitas 
Grupo AR 
Red Popular 
Foro Gracias J.M.A. 
Associaciу Democrаtica Catalana de Funcionaris de Presons (ADECAF) 
Foro Arbil Espaсa 
Convivencia Cнvica Catalana 
Universitarios Liberal Demуcratas 
ValenciaFreedom 
Foro Espaсa en Asturias 
CIVIL INTERNATIONAL COMMITTEE 
Foro Hispania 
 Se trata de concentraciones silenciosas por lo que no se corearan consignas, gritos o lemas, el acto constarб de tres partes: 
Bienvenida a los asistentes y breve explicaciуn del motivo de la concentraciуn y quienes somos los Peones Negros, lectura de las ciudades donde 
se realiza simultбneamente. 
Daremos la voz a alguna vнctima y a algъn peуn negro. 
Ofrenda de flores o velas a las vнctimas mientras se lee la lista con los nombres de los asesinados el 11M. 
Lectura del Manifiesto de los Peones Negros y se finalizarб con un minuto de silencio. 
Si perteneces a un partido polнtico y quieres acudir hazlo pero sin sнmbolos de partido... como ciudadano. Todas las personas que 
quieren saber la verdad y solidarizarse con las vнctimas son bienvenidas.
It is silent concentrations for what watchwords, screams or mottos were not chanted, the act will consist of three parts: 
Welcome to the assistants and brief explanation of the reason of the concentration and who are the Black Peons, reading of the other cities where 
is carried out simultaneously. 
We will give the voice to some victim and some black peon. 
Offering of flowers or candles to the victims while one reads the list with the names of those murdered the 11M. 
Reading of the Manifesto of the Black Peons and you will conclude with a minute of silence. 
If you belong to a political party and you want to go you make it but without party symbols... as citizen freely. All the people that want to 
know the truth and solidarity with the victims are welcome. 
________________
The Smoker 
The Truth is Out There... 
Pбgina de los peones negros
Ultima ediciуn por The_Smoker el Mie Oct 11, 2006 12:23 pm, editado 48 veces

------------------------------------------------------------------------------------------------

А далі Д-р Ернеста Гарсіа надає в Документі 320 «Le terrorisme basque 
et l’actuel processus de paix en Espagne Association de citoyens basques : 
Foro Ermua 20  octobre 2006» (на www.  cic  -  wsc  .  org   ),  де чітко викривається 
безсилля влади проти терористів, з якими не можна йти ні на які перемови, а 
потрібно  їх  повністю  підпорядковувати  діючому  уряду.  Розгядаючи 
Баскський  тероризм  і  Асоціацію  баскських  громадян  в  матеріалі  від  20 
жовтня 2006 р., в цьому документі робиться наголос на те, що повна амністія 
в  1977  р.  терористів,  які  сповідають  хворобливий націоналізм  в  провінції 
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Басків і зробили злочини при диктатурі Генерала Франка, дала самі негативні 
наслідки. А саме, вони після цього зробили близько 800 вбивств (!). 

Адже правильно наголошується в документі, який Др Ернеста Гарсиа 
розмістив  на  сторінках  журналу  Цивільного  Міжнародного  Комітету,  що 
«починаючи з 1978 р. Іспанія  є повністю демократичним регіоном, в якому 
кожен  житель  може  повністю  насолоджуватися  тими  свободами,  якими 
насолоджуються  в  будь-якому  європейському  регіоні».  Своєчасно, 
наголошується, що в Північній Ірландії жителі можуть тільки мріяти про таке 
положення, яке забезпечене території Басків.

І найголовніше, на нашу думку, - що практично всі жертви басків не є 
націоналістами (!). Мета Батасуни та його політичної гілки, як полагає автор 
документу,   щоб  будучи  дочірньою  асоціацією  виправдовувати  злочини 
перед  суспільством,  а  саме цим  здійснювати  тиск на  ненаціоналістичних 
«Бастських» громадян. В цілому політика поступок терористам не залишає 
нікого  байдужим.  Пакт,  що  укладається  з  терористами,  як  би  передбачає 
співпрацю з цією організацією поліції. 

Патріоти Іспанії підкреслюють, що насильство дещо зменшилося, але 
не припинилося. Організація фактично нав'язує тоталітаризм. Тому в  Іспанії 
багато  хто  вважає,  що  Правітельство  Запатеро  робить  поступку  за 
поступкою,  а  фактично  поступово  капітулює перед  терористами -  «Це  не 
процес Миру, а процес капітуляції».

Вони вважають, що «обговорення проблеми басків в Страсбурзі це ще 
одна поступка Уряду Запатеро.  І народна партія, в якій сьогодні близько 40 
% іспанського електорату проти такого положення. 

ЕТА  і  Батасуна  будуть,  ймовірно,  вимагати  і  незалежність   для 
французьких  басків,  завдяки  поступливості  Уряду  Запатеро.  Фактично 
розгортатиметься процес «  балканізації», коли насильство зможе дозволяти 
змінювати межі в Європейському Союзі. А вбивства продовжуються.»

Ми наводемо не перелік, а головний зміст документів, щоб усі змогли 
побачити напруженість атмосфери в Іспанії і необхідність реальних кроків 
керівництва для виправлення положення.

Тому у матеріалах з Пресс-коференції в Мадриді в п'ятницю, 26 січня, 
де  розглядався  план  проведення  маніфестації  3  лютого  «За  свободи  і  за 
поразку  ETA»,  а  також  маршрут  цієї  акції  (Більбао.  23  січня,  2007),  ще 
наполегливіше  загострюється питання об’єднання зусиль.

Так у готелі «Cuzco» Мадрида 26 січня в п'ятницю скликалась прес-
конференція, на якій відбувся Великий Форум. Президентом цього Форуму 
був Мікель Буєса, а також представники інших організацій, які підтримують 
проведення Маніфестації в Мадриді 3 лютого.

І  як  результат  домовленостей  всіх  прогресивних  сил  з'являється 
документ  «ЗА  СВОБОДИ.  БУДЕМО  ЗАВДАВАТИ  ПОРАЗКИ  ETA 
РАЗОМ, А НЕ В ПЕРЕМОВАХ», це вже значний успіх.  Тим паче, що до 
цієї акції приєдналося  більше 60 цивільних громадських організацій (67), а 
18 з них був Цивільний Міжнародний Комітет Інтелектуального і Духовного 
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Єднання  разом  з  організацією  «Громадяни  для  Свободи  (Барселона)», 
Асоціацією  «Професійної  поліції (APGC)»,  організацією «Жітелі Кордови 
за  Свободи»  і  ін.  Все  це  було  викладено  в  прес-релізі  для  преси  і  стало 
надбанням не тільки всієї Іспанії, але і всього Світу.

Тому за ініціативою Голови Цивільного Міжнародного Комітету, Д-ра 
Ернеста Гарсіа  всі дійсні члени Комітету підписали Звернення на підтримку 
проведення  маніфестації  3  лютого  2007  р.  по  девізом  «ЗА  СВОБОДИ. 
БУДЕМО  ЗАВДАВАТИ  ПОРАЗКИ  ETA РАЗОМ,  А  НЕ  В 
ПЕРЕМОВАХ»,  вважаючи цю акцію своєчасною  і  необхідною не тільки 
Народу  Іспанії,  але і  Народам  всього  Світу,  оскільки  тероризм  реально 
прагне знищити нашу цивілізації і показати нікчемність Людини і Людства. 
Таким чином, через призму боротьби з ЕТА ми всі боремось проти терору на 
Землі. І головне – завдяки зваженій і зрозумілій позиції Д-ра Ернеста Гарсіа 
наші документи дійсно своєчасні і необхідні. 

Знайомство  з  вище  наведеними  документами,  які  розмістив  Д-р 
Ернеста Гарсіа у 2007 р. майже не залишає нам можливостей пізнати щось 
нове в наступних зверненнях і матеріалах.

Але це не так. Постійна біль за загиблих і боротьба Д-ра Ернеста Гарсіа 
проти  діяльності  ЕТА на  території  Іспанії,  проти  примирення,  яке  тільки 
провокує  терор,  знаходить  підтримку.  За  таку  ж  позицію  виступає  дуже 
багато чесних принципових іспанців, які хочуть Миру не тільки своїй країні, 
але і Франції, всій Європі і всьому Світу. Тому в документі 329 (на www  .cic-  
wsc.org )  надрукован  заклик  із  Кастілії  «За  Свободу,  Давайте  завдавати 
поразки  ЕТА  разом,  а  не  на  перемовах».  У  цьому  щирому  і  глибокому 
документі  є  такі  слова,  що  вражають  кожного  європейця  «"якщо  вони 
вбивають мене, я не хочу, щоб вони сказали в моїй епітафії,  що помер за 
Світ, але що загинув за Свободу"  (Маріо Онайндіа / Mario Onaindia). 

Краще  віддзеркалити  тонкість  сучасного  стану  боротьби  з  ЕТА 
складно!  А  заклик  вивчати  минуле  і  «Не  будемо  знов  повторювати  цю 
помилку» болем відгукується в серці кожного українця, рідні якого пережили 
«голодомори»,  і  якому  за  щонайменшу свободу  в  дотриманні  культурних 
традицій  доводилося  дуже  дорого  сплачувати  «данину  всім  рідним 
керівникам».  Тому зі всіма чесними іспанцями хочеться вигукнути - «Не має 
нічого, що можна обговорювати з  ETA !», не можна нічого обговорювати з 
вбивцями і терористами - це аксіома, якою необхідно слідкувати. 

Саме,  тому  ми  всі  члени  Цивільного  Міжнародного  Комітету 
Інтелектуального  і  Духовного  Єднання  підтримуємо  Народну  Партії  в  її 
боротьбі  з  терористами   і  в  збереженні  Пам'яті  про  безневинні  жертви 
терористів. Всі  люди можуть побачити наше загальне звернення в Документі 
330  на   www  .cic-wsc.org   ,  яке  також  було  підготовлено  Д-ром Ернесто 
Гарсия.

Дуже  не  просто  сьогодні  в  Іспанії.  Необхідна  єдність  в  боротьбі  з 
тероризмом,  тому   5  лютого  і  проходять  збори.  На  них  запрошують 
Соціалістичну партію змінити свою політику у відношенні до ЕТА, а головне 
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-  перестати  домовлятися  з  терористами.  Без  цього  об'єднання  навколо 
національних  символів  (прапора,  гімну)  нічого,  ймовірно,  демократичним 
шляхом  досягти  не  вдасться.  Тому  Д-р  Ернеста  Гарсіа  всі  матеріали,  які 
показують боротьбу сил світла з силами тьми в політиці Іспанії, розміщує для 
ознайомлення  інтелектуалів  Світу  на  електронній  сторінці  Комітету  (див. 
Документ-331  на  www  .cic-wsc.org  ).  Там  же  Ви  можете  побачити  і 
королівський  Указ,  який  стосується  національних  символів.   Ми  щиро 
співчуваємо всім іспанцям, які борються за єдність країни, але дуже показове 
інтерв'ю з Кастілії  Марти Гимез де Кастро (Marta Gуmez de Castro).  Не 
дарма Д-р Ернеста Гарсіа  приводить його в цьому ж документі.  Адже всі 
питання до гімну або до ще якої-небудь атрибутиці - це тільки приводи для 
створення «хвилі нерозуміння», і до награного  збентеження. Це збагнула і 
відзначає  Марта  Гимез де Кастро: «Невдало, це  те, що передає президент 
Сапатеро у всіх його заявах, завжди збентежений, умисне збентежений.»

Який  же  вихід  зі  всіх  «політичних»,  «навколополітичних», 
«псевдополітичних»  заяв,  публічних  страхів  і  «вимушених  угод»  ?  Що 
робити чесним людям Іспанії ? Це питання всіх післявоєнних років.

Шукати  рішення,  спираючись  на  наукові  підходи.  І  немає  іншого 
рішення !

Як  добре  це  розуміє  Д-р  Ернеста  Гарсіа  (!),  тому  він  і  розміщує 
оголошення про наукову конференцію «ДОКУМЕНТИ  НАЦІОНАЛЬНИХ І 
РЕГІОНАЛЬНИХ  ПАРЛАМЕНТІВ  В  ЄВРОПЕЙСЬКИХ  СПРАВАХ  І  В 
КОНТРОЛІ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ", яка повинна 
була відбутися в Сарагосі 18 лютого, а також про науковий семінар «Стан 
Американського Конституціоналізму»,   який теж повинен був відбутися в 
Сарагосі, але вже 15 лютого 2007 р.  Так, тільки на цих шляхах можна знайти 
більш  менш  прийнятне   рішення,  як  добре,  що  в  Іспанії  працюють  такі 
фахівці, як Д-р Ернеста Гарсіа.

--------------------------------------------------------------------------------------------
CONFERENCIA INTERNACIONAL: "EL PAPEL DE LOS PARLAMENTOS 
NACIONALES Y REGIONALES EN LOS ASUNTOS EUROPEOS Y EN EL 
CONTROL DE LA LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA" 

Organizado con el Real Instituto Elcano y  el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y con la colaboración de 

la  Fundación Friedrich Ebert.

Días 1 y 2 de junio de 2010, en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza.

Inscripción previa hasta completar el aforo de la sala 
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Programa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Але, що вражаюче, для багатьох в Україні, так це те, що в Іспанії не 

тільки  цивільна  активність  виявляється  в  заявах,  зверненнях,  інтерв'ю  і 
спорах  за  національні  символи,  а  і  в  реальних  акціях,  що  широко 
проводяться,  по  всій  Іспанії  без  якої-небудь  расової  упередженості. 
Блискучий  документ  «11  Кожного  Місяця:  Січень  2007»  під  №  336  на 
www  .cic-wsc.org   розмістив  в  електронному  журналі  Цивільного 
Міжнародного Комітету, Д-р Ернеста Гарсіа. 

Чим цей документ для всіх нас цікавий, так це тим, що  дві реально 
працюючі  громадські  організації  Іспанії  «Чорні  робочі»  і  «Асоціація 
Жертв  Тероризму»  йшли  рука  в  руку  в  боротьбі  за  правду  і  проти 
тероризму у всіх формах його прояву.  Дуже правильно пише Д-р Ернесто 
Гарсия, що  в «містах, де проходили маніфестації і збори Чорних робочих, 
спеціально було організовано поминання двох молодих людей з Еквадору, 
яких  позбавмла  життя  терористична  група  ЕТА.   Десятки  тисяч  іспанців 
молилися за Карлоса Алонсо Палаті і Дієго Армандо Естасіо». Проте, скільки 
маніфестацій і  зборів,  присвячених цій трагедії  !  Ви тільки подивитеся на 
перелік  міст,  де  відбулися  цивільні  акції  -  Альбасете,  Алькала  де  Енарес, 
Аліканте,  Альмерія  (Almunecar),  Бадахос,  Барселона,  Більбао,  Брюссель 
(Бельгія),  Бургос,  Кадіс,  Каракас  (Венесуела),  Картахена,  Сеута,  Кордова 
(Ferrol),  Фреснедосо де Ібор,  Жірона,  Гранада,  Уеська,  Хаєн,  Coruna,  Лас-
пальмас Гран Канарії, Ослабив, Леон (Lorca), Луго, Мадрид, Малага (Melilla), 
Мотріл,  Мурсия  (Navalmoral)  де  ла  Мату,  Овьедо,  Пальма,  Паленсия, 
Памплона,  Понтеведра,  Саламанка,  Сантандер,  Санта-крус-де-Тенеріфе, 
Севілья, Теруель, Толедо (Torrelodones), Валенсія, Вальядолід, Віго, Віторія, 
Viveiro,  Самора  і  Сарагоса  і  ін.  (!).   А потім дається  опис заходів  щодо 
кожного  міста  і  бажано  дати  цю  інформацію  повністю,  але  тоді  наша 
брошура   перетвориться  на  монографію.  Хоча,  ймовірно,  для  багатьох  в 
Східній  Європі  це  було б  корисно,  особливо,  якщо врахувати,  що на  цих 
заходах звучали не рокові імпровізації, а наприклад, в містечку  Алькала де 
Енарес   захід  відкрився  Одою  «В  Радість»,   інтерпретація  Бетховена 
(Beethoven)  !  Ось  це  дійсно  підготовка  і  головне  -  правильно  заданий 
камертон  на  багато  років  (!).  Тому  дуже  багато  людей  на  заклик  серця 
збиралися на ці заходи в 52 містах. Так, наприклад, в невеликому містечку 
Аліканте зібралося 1500 чоловік, а в Бургосе на збори приїхали Мер міста 
Хуан Карлос Апарісио і декілька членів муніципалітету (!).  Освітлювали цю 
подію   Телевізійний  Канал  4  і  Канал  54.  Також  приїхали  і  працювали 
репортери «Щоденник Бургоса», «Мир Пошти Бургоса», «Люди і Розум». 
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Але, що для нас всіх найцікавіше і важливо - рух «11 Кожного Місяця: 
Січень  2007»  об'єднав  в  єдиному  пориві  до  правди  практично  весь 
іспаноязичний Світ.  Народ   в  Каракасі  (Венесуела)  у  похмурий, сірий, 
дощовий  день  зібрався,  щоб  зажадати  освітлення  злочинів,  здійснених  11 
квітня 2002 р. у Венесуелі. Він також вимагав правду про жахливі замахи 11 
березня 2004 в Мадриді (!).  І ці збори проходили під девізом «не може бути 
свободи  без  правосуддя,  і  не  можливо  здійснювати  правосуддя  через 
забуття».    А  хтось  в  Україні  хоче  забути  «ГОЛОДОМОРИ».  Коментар 
зайвий.  

Можна  і  потрібно  багато  написати  про  єдність  культури 
іспаноязичного  світу,  але нас найбільш уразила велика простота і  глибина 
зборів проведеного в  Овьедо   1200 жителями, в якому офіційне звернення 
прочитав Хосе Антоніо Фернандес, поліцейський,  батько вбитої ЕТА Ірени. 
Пройшло  шість років після відходу у кращий Світ його доньки ! Безсилля 
чесних  людей  і  надломленність  його  голосу  -  це  була  найкрасномовніша 
промова, яка лунала, як вирок всім терористам і їх натхненникам. Так, ми всі 
представники часто невдячного суспільства у боргу перед такими людьми (!).

У Саламанці  500 присутніх, як і в решті всіх міст Іспанії пошанували 
трьома хвилинами мовчання пам'ять про 192 вбитих 11 березня і  двох жертв 
30 грудня. А у нас в Східній Європі щось подібне після вбивства 100-200 
людей організовується ? Або ми повинні вимірювати жертви мільйонами ? А 
ще раз у раз, що навіть при мільйонних жертвах знаходяться ті, хто цього 
помічати не хоче (!).  Далеко ще Сходу до Заходу.

Як не схожі  збори, що пройшли одні 
на  інші  (не  відчувається  зничтожуючої 
ініціативу команди). Загальна тільки мета - 
пошанувати  тих,  що  передчасно  покинули 
наш Світ, прийняти звернення і віддати дань 
скорботної  пошани  всім  пострадавшим,  а 
далі в кожному місті свої особливості. Так в 
Толедо поширювали книги Луіс де Піно, які 
були  надруковани  Чорними  Робочими 
Гранади, які, доречі,  мали  великий успіх. У 
Торрелодонес актор і кінорежисер Рафаель 
Ромеро Марчент  декламував поезію Леон 

Феліпе,  «Всі  Розповіді».  Багато  можна  написати  і  багато  чому  можна 
подивитись.

Можна здивуватися навіть тому, як освітлювали ці події. Це тільки в 
одному містечку: і телевізійний Канал 44,  і  фотокореспонденти  «Герольда 
Арагона», газети  «Арагон»  і  багато інших засобів масової інформації.
Добра  праця  демократичних сил !  І  чудово,  що  нам всім про  неї  стало 
відомо завдяки справжньому патріотові Іспанії Д-ру Ернеста Гарсіа.

-------------------------------------------------------------
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Тому  всі  ми  члени  Цивільного  Міжнародного  Комітету  вдячні  Д-ру 
Ернесто  Гарсия  за  підготовку  від  нашого  імені  звернення  до  іспанського 
народу,  а  також  за  листи,  написані  Д-ром  Ернесто  Гарсия  Президентові 
Іспанії, де кожне слово пройняте болем і співчуття до 25 жертв терору з боку 
ЕТА (!).  Не можна мовчати в це непросте і дуже складне час. І наш Голова, 
Д-р Ернесто Гарсия - це добре розуміє і робить все можливе  для збереження 
демократії і припинення терору в Європі.

2. Права людей у «третьому світі», чим можливо 
допомогти – підтримка зважених, науково 

обґрунтованих рішень.

Але не тільки Свобода Народу Іспанії хвилює нашого Голову Комітету. Він 
майже  один  із  небагатьох,  хто  хвилюється  і  за  Західну  Сахару,  де  не 
належним чином себе поводять марокканські військові. Ця активна позиція 
знайшла  віддзеркалення  у  Документі  300  (www.cic-wsc.org ) «За  свободу 
Сахари  і  пошану  Прав  людини  на  території  Західної  Сахари»  (20-21 
жовтня  2006),  де  сказано,  як  мароканська  влада  демонструє  жахливу 
жорстокість  по  відношенню до  борців  за  незалежність  Сахари.  Не  тільки 
фізичні  тортури,  але  психотропні  речовини  постійно  використовуються 
марокканцями.  Місцеві  власті  не  вирішують  проблем  корінних  жителів 
Сахари,  які  по три місяці  проводять перед будівлею уряди.  Тому і  ми всі 
члени  Громадянського  Міжнародного  Комітету  підтримали  ініціативу 
нашого Голови Комітету, Д-ра Ернеста Гарсіа і підписали ЗВЕРНЕННЯ:

Nos adherimos al Homenaje que los miembros del Partido Popular, de Espaсa, rinden a sus compaсeros 
y a todas las vнctimas del terrorismo asesinadas por ETA ,

y que amablemente nos han invitado a compartir.

*******

We adhere to the Homage that the members of the Popular Party, of Spain, surrender to their partners 
and all the victims of the terrorism murdered by ETA, 

and kindly they have invited us to share.

 
Dr Ernesto L. Garcia (Chairman)

Dr Alexander Vasiljev (Vicechairman)
Ms. Marina Tuzovscaya (Secretary)

Dr Miroslav Demic
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Dr Goutan Dutta
Dr Frank L. Fei

Dr. Prit.Chattoppadhyay

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перегукуються події  в  Західній Сахарі  із  тероризмом ЕТА в Іспанії. 

Тому і  документ (Док-  321  www.cic-wsc.org ,  Мадрид,  31 грудня 2006 р.) 
Асоціації «Ультиматум тероризму»  так необхідний був суспільству Європи, 
в  якому  чітко  сказано,  що  Асоціація  хоче  продовжити  виражати  протест 
проти  замахів  разом  з  еквадорським  меншинством,  проти  якого  було 
проведено насильство, і  продовжує вимагати негайної здачі всіх терористів 
без яких-небудь умов.  Хоча Правітельство Запатеро засуджує тероризм, але 
його дій проти терористів явно недостатньо.

Тому Асоціації «Ультиматум тероризму»   продовжує утретє скликати 
суспільство  продемонструвати   свою  відмову  від  жахів  терору. 
Об'єднуючись з Чорними Робочими (які протестують проти загибелі шістьох 
Еквадору), Асоціація прагне до 11 березня (Трагічного Дня для всієї Іспанії) 
провести збори громадян в 11 містах провінцій  Іспанії, вимагаючи правди 
від  Уряду  про  події  11  березня.  Звичайно,  Асоціація  вимушена  боротися 
проти  наклепу,  коли  її  вороги  використовують  покаліченого  робочого  як 
брехливу пропаганду… Також, не поважає Марокко Статут ООН і рішення 
цієї організації. Хоче Марокко співробітничати з Європейським Союзом, але 
продовжує грабувати Західну Сахару, не маючи на це ніякого права.  Тому в 
Гранаде   в  6-і  і  7-і  числа  березня  2010  буде  проведена  «МІЖНАРОДНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ ОПОРИ СЕЛИЩ В САХАРІ». 

Знаменно, що цей матеріал був представлений Д-ром Ернеста Гарсіа, як 
один  з  найзначніших  і  необхідніших  на  електронній  сторінці  Цивільного 
Міжнародного Комітету www  .cic-wsc.org   .

І  цей  матеріал  не  був  одноразовий.  Наш  Голова  Цивільного 
Міжнародного Комітету, Д-р Ернеста Гарсіа постійно пам'ятає про боротьбу 
демократичних сил в Сахарі за Майбутнє і прагне  морально підтримати всіх 
борців за Свободу і  Демократію. Тому з'являється на електронній сторінці 
Комітету  22  січня  2007  р.  інформація  про  опір,  що  росте,  у  всіх  містах 
окупованої  Сахари,  про  демонстрації  під  гаслами  «Слава  Республіці 
Сахара!»,   «Йдіть  геть  Мароканці.  Сахара  Вільна»  і  тому  подібне.  У 
інформації  про  ці  події  підкреслюється,  що  були  арештовані  Чий  Луалі 
Махуаб Еджіл (Chej Luali Mahyub Edjil),  Мохамед Фадел Бада (  Mohamed 
Fadel Bashri Bada), Ель Бачир Мохамед Ламін Бабузейд (El Bachir Mohamed 
Lamin Babuzeid)   і   Ханан  Хамуді  (Hanan Hamudi),  яких  марокканські 
військові  відвели  до  річки  і  там  піддали  страшним  тортурам.  Але  це 
відбувається в місті Смара. Аналогічні події  відбуваються і місті Айун, де 
марокканські  власті  прагнули  провести  конгрес,  а  активісти  в  різних 
частинах міста протестували проти проведення даного заходу.  Ці протести з 
підняттям  прапорів  Сахари  відбувалися  в  місті  до  самої  ночі,  а  потім 
демонстранти  перемістилися  в  аеропорт,  де  серед  паломників  прагнули 
розповсюдити  інформацію  про  незаконність  перебування  марокканських 
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військових і марокканської партії на території Сахари і в їх місті. Теж саме 
відбулося і в місті Де Кабо Божадор (Ciudad de Cabo Bojador), де 19 січня 
активісти з гаслами «Геть  загарбників !», «Сахара Вільна, Марокко Геть!», 
«Слава Полісаріо, Слава Мохамеду Адбелазізу!» протестували  і були піддані 
репресіям властей. 

El COMITE CIVIL INTERNACIONAL denuncia la violacion de la nina Hayat Erguibi, lo que supone un grave 
atentado contra los derechos humanos del pueblo saharaui, sumandonos a la peticion a las Naciones Unidas para que 

estos derechos sean respetados.
Ernesto Garcia .- Presidente del CIC

Alexander Vasiljev-Muller .-Vicepresidente del CIC
Marina Tuzovscaya.-Secretaria del CIC

http://www.cic-wsc.org
Secuestro y violacion de una chica menor de edad en El Aaiun a manos de un grupo de policias marroquies
Hayat Erguibi, alumna de 9 curso del colegio Aaiun 3, de 16 aos de edad, fue secuestrada por un grupo de policias 
marroquies ayer por la tarde, al salir de su casa en direccion a un centro de estudios situado en el barrio de Maatala 
en donde recibe clases particulares. Segun su propio testimonio, en el momento en el que los policias la detuvieron, 
en la avenida del Kods, cerca del barrio de Maatala, le pusieron las esposas, le taparon la cara con una tela muy 
sucia y la llevaron en una furgoneta de la BRIGADA DE MUERTE, que estaba dirigida por el llamado MUSTAJ 
(el del bigote). En ese momento comenzaron a torturarla mientras el coche se dirigia hacia un lugar desconocido.
Poco despues pararon el coche y llamaron a sus jefes. Unos minutos mas tarde llegaron los jefes policiales, y Hayat 
pudo reconocer a dos de ellos: se trataba del conocido por AZIZ ANOUCH y el llamado BAHRI. Le interrogaron 
sobre las banderas del Frente POLISARIO que se reparten en algunos barrios de Aaiun y por las pintadas que

aparecen  sobre  las  paredes  de  los  colegios.  Al  no  reconocer  las 
acusaciones  que  le dirigian,  la  desnudaron  totalmente,  realizando 
tocamientos  indebidos  en  todo  su  cuerpo y  humillandola  mientras  la 
obligaban  a  soportar  sobre  su  rostro  los  genitales  de  los agresores. 
Despues de abusar de su cuerpo, terminaron por violarla analmente con 
una porra.

Hayat Erguibi fue amenazada con ser violada de nuevo y de forma mas 
agresiva si relataba lo ocurrido a cualquier persona u ONG. La 
Organizacion de Defensores Saharauis, considera el caso de HAYAT 
ERGUIBI un crimen contra la dignidad de las personas, del que todas las 
ONGs pro derechos humanos deben hacerse eco con el fin de denunciar 

los actos y la existencia de estos grupos criminales como es el de la BRIGADA DE LA MUERTE, que no se 
diferencia en nada de los famosos grupos del GUS. Se exige al gobierno marroqui la inmediata detencion y puesta a 
disposicion judicial a los responsables de este crimen que ha amenazado la vida de una menor, su integridad moral y 
fisica ademas de las graves secuelas psiquicas que le ha ocasionado. En el territorio ocupado del Sahara Occidental 
la violacion de los Derechos Humanos es una practica diaria llevada a cabo por la policia y fuerzas del orden 
marroquies. Una vez mas, se exige a Naciones Unidas que vele por la seguridad de estos derechos entre la poblacion 
Saharaui en los Territorios Ocupados. Por un Sahara libre, Salka Embarek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Захисники прав людини в Західній Сахарі одностайні в оцінці грубого 

порушення цих прав в Західній Сахарі.
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І все це Д-р Ернеста Гарсіа прагне донести до всіх нас, щоб ми могли 
своєю цивільною позицією підтримати борців за незалежність і громадянські 
права в Західній Сахарі.

Але не тільки боротьба проти терору займає думки і час Д-ра Ернеста 
Гарсіа.  Він  знаходить  сили  і  час  боротися  і  за  збереження  освітянських 
традицій. Підкреслюю не консервативних, а освітянських, коли зберігаються 
свободи  вибору  для  батьків  дітей.  Тому  і  пише  звернення  в  Канцелярію 
Президента Кастілії від Цивільного Міжнародного Комітету його Голова, Д-р 
Ернеста Гарсія  (див. Документ 386 <http://www.cic-wsc.org> ).

 Al Seсor Presidente de la Comunidad Autуnoma de Castilla Leуn (Espaсa)
 Excmo Sr:
Como Presidente  del  COMITE CIVIL INTERNACIONAL (CIC)  quiero  expresarle  mi 
adhesiуn al manifiesto de los miles de padres espaсoles que quieren, y desean, libremente, 
elegir  la  educaciуn  moral,  mбs  adecuada  para  sus  hijos  segъn  su  criterio,  creencias  y 
tradiciones. Reprobamos cualquier intromisiуn del Gobierno en todo aquello que se salga 
de proporcionar los medios adecuados y la planificaciуn de una enseсanza del conocimiento 
mediante  la  exposiciуn  objetiva  de  la  realidad  exente  de  matiz  polнtico,  y  partidista, 
alguno. 
La tradiciуn moral y religiosa de un Pueblo, debe ser respetada por el Estado, que este 
sentido,  en  Espaсa  lo  es,  y,  por  supuesto,  debe  serlo  por  el  Gobierno  Central,  y 
Autonуmico, de turno.
Por todo ello le rogamos, encarecidamente, respete la voluntad de los ciudadanos y retire 
tal  Tratado  de  "Educaciуn  para  la  ciudadanнa"  de  normas  y  conceptos  que  invaden 
claramente la Libertad de elecciуn educativa de la Sociedad.
Con todo nuestro respeto y consideraciуn
Reciba un cordial saludo
 
Dr Ernesto Luis Garcнa y Garcнa
Presidente del COMITE CIVIL INTERNACIONAL (CIC)
http://www.cic-wsc.org

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Але не тільки боротьбою за Демократію живе наш ГоловаКомітету і 

вся наша громадська організація, нас всіх щиро радують навіть самі незначні 
успіхи демократії в тоталітарних країнах. Так, наприклад, відміна страти  для 
неповнолітніх  в  Ірані  викликала щиру радість  у всіх  нас  і  ми підтримали 
поводження  Цивільного  Міжнародного  Комітету  з  схваленням  цього 
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демократичного кроку (див. Документі 419 www  .cic-wsc.org   ).  Це звернення 
також підготував Д-р Ернесто Гарсия.

Estimado amigo:
Es  para  todos  los  miembros  del  CIC  (http://www.cic-wsc.org),  y  para  mн personalmente,  una  gran  satisfacciуn  el  logro  conseguido  por 
Amnistнa Internacional sobre la aboliciуn de la pena de muerte para menores en IRAN. Te agradecemos el que vuestro esfuerzo sea compartido 
con nosotros.
Recibe un afectuoso saludo  
Dear friend: It is for all members of the CIC (http://www.cic-wsc.org), and for me personally, a great satisfaction the achievement by Amnesty 
International on the abolition of the death penalty for minors children in IRAN. Did we appreciate that your effort is shared with us. To You a 
warm greeting
 
Ernesto Luis Garcнa y Garcнa
Alexander Vasiljev –Muller
Miroslav Demic
Goutan Dutta
Prisviraj Chattoppayay
Frank L. Fei
Marina Tuzovscaya
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Можна ще вказати багато напрямків діяльності, які вважав за необхідне 
підтримати Голова нашого Комітету, але їх є сенс розглянути в слідуючому 
розділі.

3. Вільна преса – перший крок до дієвої демократії у 
пострадянських державах.

Як важливо мати вільну пресу і мати можливість вільно листуватись 
знає тільки фахівець, який жив в СНД в 80-ті роки минулого століття. Тоді 
тільки  після  урахування  політичних  обставин  друкували  навіть  наукові 
видання. Не можливо забути, коли тілько Лауреат Нобелівської Премії Миру 
Михайло  Сергійович  Горбачов  залишив  свою  керівну  посаду,  то  вже  всі 
посилання на його широко відому працю «Перебудова і нове мислення для 
нашої  країни і  для всього Світу» (М.;  1988)  не  пропускали до друку (?!). 
Дивлюсь  зараз  на  сигнальний  екземпляр  своєї  монографії,  із  якого 
викреслили 90 % посилань на М.С.Горбачова, і не хочу згадувати, що все це 
було насправді,  а  не   в  якомусь трошки фантастичному романі.  Пройшов 
один день і вже змінилось ставлення не тільки до особистості,  а і до його 
праці,   до його висновків, до можливості  посилатись на його монографії і 
статті (!). Яка в цих умовах могла бути моральність в гуманітарній сфері ? 
Про  яку  науку  взагалі  могла  йти  мова  ?  Хто  за  кордоном  вважав  наших 
фахівців відповідальними науковцями ?  

Зараз, якщо і не друкують у часописах і газетах, то можливо розмістити 
свій лист або статтю  в Інтернет – ресурсах, як в Україні, так і за її межами. 
Це дуже обмежана, але все ж таки свобода, до якої йшли в Східній Європі з 
1905р.,  поки  Інтернет-технології  не  зламали  опір  спадкових  імперських 
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цензорів.  Вони  б  і  далі  не  пропускали  нічого,  що  хоч  трошки  заважає 
принизливо  відноситись  до  людей,  але  тоді  шлях  до  міст  Європейського 
Союзу буде  закрит не тільки для них, а і для їх нащадків.  Потрібно було 
пережити  руйнацію  Християнських  Святинь  і  70  років  інтелектуально-
духовно  знівеченому  народу  вивчати  атеїзм,  щоб  зараз  дозволили 
відбудовувати Храми і частково згадувати власну історію. Але яка боротьба 
точиться навколо слова, дійсної, Правди !

Після  кожного  листа  до  В.А.Ющенко,  який  обіймав  ще  рік  назад 
посаду Президента України, відбувались події,  які повинні були остаточно 
нас  переконати в  недоцільності  писати такі  листи,  а  головне –  думати як 
Віктор Андрійович.   

Це відбувалось навіть у  2007 р. :
Document 341.- Народному  Державному  Президенту  України/Готії 
(Гетьманщини/Гетто-Дакії),  родичу  та  продовжувачу  СПРАВИ  Гетьмана 
України/Готії  Петра  Калнишевського,  якого  не  вдалось  зломати  навіть  у 
в’язниці Соловецького Монастиря;
Document  366.-  Народному  государственному  Президенту  Украины  В.  А. 
Ющенко.

Важко забути, що після розміщення цих листів на електронній сторінці 
Громадянського  Міжнародного  Комітету  (www  .cic-wsc.org  )  без  будь-яких 
причин  в  маршрутці,  в  якій  їхало  три  людини,  один  дуже  нервовий,  але 
чомусь  чітко  негативно  налаштований  чоловік,  після  двох-трьох  фраз 
знайомства почав раптово кричати як скажений, що «вбив би Ющенка, якщо 
б можливо було стріляти у телевізор».  І  весь цей спектакль був фактично 
тільки для мене, а потім він мені з каяттям казав, що він любить Іспанію і не 
хоче повертатись до жінки угорки, а хоче знову їхати в Іспанію, бо там його 
хтось  розуміє,  а  в  Закарпатті  треба  важко працювати… І  взагалі,  він  вже 
такий особистий, що може жити тільки в Європі. Хоча у тому стані, в якому 
його бачив, ні куди йому їхати не можна, а потрібно лікуватись. Постає єдине 
питання  –  навіщо  було  давати  цьому  напівфахівцю  незароблені  гроші,  а 
потім  доводити  його  до  нервового  зриву,  а  в  2007  р.  програмувати  на 
ненависть до діючого Президента ? Навіщо калічити людей ? Це ж нікому не 
минеться. 

Хоча і по таким фактам можливо побачити, що листи в Інтернеті все ж 
таки читають не тільки в Європі, а в Україні.

Тому  і Д-ра Ернеста Гарсіа цікавить не тільки Європа і Африка. Його 
турбує доля Християн і в Азії,  особливо, в країнах Південно-східної  Азії, 
зокрема, у В'єтнамі.  Він розміщує в Документі 460 на http://www.cic-wsc.org 
звернення до всіх чесних людей Землі з проханням допомогти  католицькому 
В'єтнамському Священикові отцеві Лу, якого засудили в 2007 р. до восьми 
років в'язниці за створення Блоку Руху за Демократію. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
UA: 313/09 Index: ASA 41/009/2009 Viet Nam Date: 24 November 2009

URGENT ACTION
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VIETNAMESE PRIEST FALLS SERIOUSLY ILL IN 
PRISON
Imprisoned pro-democracy activist and Catholic priest Father Nguyen Van Ly suffered a suspected stroke on 14 
November in Viet Nam. He is conscious but paralyzed on one side. He has been moved to a prison hospital in the 
Vietnamese capital, Ha Noi. He may be returned to prison, where he would not receive adequate medical treatment 
for a potentially life-threatening condition.
Father Nguyen Van Ly, who is 63 years old, has been moved from Ba Sao prison, in Ha Nam province, northern 
Viet Nam, where he has been held in solitary confinement since March 2007, to Prison Hospital 198, administered 
by the Ministry of Public Security in Ha Noi. Five prison officers are guarding his room, and they only allow family
members to see him in order to give him additional care, including by providing him with changes of clothing and 
food. Sources in Viet Nam say that Father Ly is undergoing medical tests. While in prison he has suffered from high
blood pressure and other health problems. He has been ill a number of times in the last six months, including an 
incident when he fell and hit his head and was unable to stand up, and also had temporary loss of movement on one
side of his body. He recovered despite receiving inadequate medical treatment at Ba Sao prison.
Father Ly is a Catholic priest and activist for human rights and democracy. In March 2007 he was sentenced to eight 
years’ imprisonment for “conducting propaganda” against the state. He was accused of involvement in the internet-
based pro-democracy movement Bloc 8406, which he co-founded in April 2006, and taking part in the establishment 
of  banned  political  groups.  He  also  secretly  published  a  dissident  journal,  Tu  Do  Ngon  Luan  (Freedom and 
Democracy).
Since Father Ly was first jailed for his activism in the late 1970s, he has spent some 17 years as a prisoner of 
conscience, detained for calling for respect for human rights and freedom of expression, and criticizing government 
policies on religion.
PLEASE WRITE IMMEDIATELY in English, Vietnamese or your own language:

n Expressing grave concern that if Father Ly is returned to prison after 
suffering a suspected stroke, he would not receive all the medical care 
he needs, and his life would be at risk;
n Urging the authorities to allow Father Ly's family frequent access to 
him in the prison hospital;

n  Calling on the authorities to urgently release Father  Ly into the care of his family so that  they can arrange  
immediate provision of independent professional medical care and hospital treatment;
n Calling on the authorities to ensure that he is released unconditionally and not returned to prison.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Так отець Лу брав участь у створенні заборонених політичних груп,  а 
також таємно видав журнал «Свобода і Демократія», але позбавляти 63-трех 
літню людину нормального медичного обслуговування і допомоги близьких - 
це не повинно відбуватись. Та і всі ці журнали, що настільки деструктивні, 
що потрібно стару людину тримати декілька років у в'язниці ? Якась дурість. 
Тому,  звичайно,  ми  повністю  підтримуємо  вимоги  по  полегшенню  умов 
життя  отця Лу у В'єтнамській в'язниці, а головне - наполягаємо на перегляді 
його справи у В'єтнамському суді. На адресу: Email: bc  .mfa@mofa.gov.vn   
Salutation:  Dear Minister Minister of Public Security Le Hong Anh Ministry of 
Public Security 44 Yet Kieu Street Ha Noi Viet Nam Fax: + 8443 942 0223 – ми 
закликаємо  всіх  відправити  такий  лист:  «Salutation:  Dear Minister,  Ми 
відправляємо  лист  з  підтримкою  позиції  світової  Християнської 
громадськості  щодо  отця  Лу  і  просимо  переглянути  судове  Рішення, 
зроблене В'єтнамським судом.»

Але  всім  цим  листам  підтримки  про отця  Лу   В'єтнамські 
Правозахисники зобов'язані Д-ру Ернеста Гарсіа, його активній і небайдужій 
позиції, а головне тим зрушенням в доступі до інформації, які стали можливі 
в ХХІ столітті завдяки Інтернет-технологіям.
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Також  завдяки  Д-ру  Ернесто  Гарсия  ми  прагнули  допомогти  і  в 
боротьбі за Демократію, яку вели і ведуть демократичні сили в Зімбабве. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PUBLICO - Indice AI: AFR 46/012/2009 - 12 de febrero de 2009
AU 39/09 Tortura / malos tratos / preocupacion por la salud 
/ presos de conciencia

ZIMBABUE Fidelis Chiramba, de 72 anos ] Activistas del 
Movimiento por el Cambio Gandhi Mudzingwa ] Democratico (Movement for Democratic 
Kisimusi Dhlamini ] Change, MDC)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Саме, за його ініціативою звернення  професора Велшмана Нкубе (Prof. 
Welshman Ncube)  було  розміщене  в  Документі  434  на  www.cic-wsc.org 
<http://www.cic-wsc.org> з  проханням  негайно  підтримати  припинення 
поліцейських знущань з активістів руху за наступною адресою:
datos@es.amnesty.org <mailto:datos@es.amnesty.org>
Excmo. Sr. Kelebert NKOMANI
12 Rue Lord Byron.- 75008 PARIS
Telefono: 33 156 88 16 00 Fax: 33 156 88 16 09
ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado 

Ми  сподіваємося,  що  це  повідомлення  було  прочитане  і  на  нього 
відгукнулися демократичні сили в державах Європи, Америки, Азії, Африки і 
Австралії.

Що казати - навіть на захист тварин від використання  в дослідах стає 
Д-р  Ернеста-Гарсіа  (див.  Документ  404  <http://www.cic-
wsc.org>).  Також  ним  і  всі  ми  підтримуємо 
рух  проти  незаконного  використання 
Інтернет-простору,  проти  пропаганди 

порнографії і інших відхилень (див. Документ 422  <http://www.cic-wsc.org>).

Але найбільш важливі  дії  здійснюються  Д-ром Ернеста  Гарсіа 
все  ж  таки  в  області  боротьби  за  цивільні  свободи  і  Права 
Людини  в  Іспанії,  де  він  прагне  підтримати  всі  позитивно 
орієнтовані рухи і ініціативи. Тому він розміщує в електронному 

журналі Цивільного Міжнародного Комітету (Document 461 www.cic-wsc.org 
<http://www.cic-wsc.org> ) звернення  Асоціації «11м Правда і Правосуддя», 
яка  відображає  думки  і  позицію  не  тільки  Чорних  робочих,  але  і  дуже 
багатьох іспанців. Цікаво, що достатньо одного Блога, щоб організувати те 
або інший рух або ініціативу, як, наприклад, з Блогом журналіста Луїса-дель-
піно, через якого організовується платформа Чорних робочих (!). 
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Але  боротьба  проти  ЕТА  і  тероризму  в  Іспанії  може  набувати 
найрізноманітніших форм, а саме, 
боротьби  проти  передачі  жертв 
тероризму до кримінального суду, 
тоді  як,  вони  є  жертвами 
політичної  кримінальної  сили 

ЕТА.  Саме,  проти,  такого  хитрого  бюрократичного  ходу  виступають 
«Асоціація  жертв  тероризму» і  «Гідність  і  Правосуддя»,  які  говорять  про 
інтеграцію в терористичних організаціях, які намагаються використовувати 
всілякі  прийоми,  щоб  зняти  з  себе  офіційну  відповідальність  за  терор  і 
вбивства, визнаючи за собою «порушення в свободі виразів». Тому документ, 
що розкриває махінації ЕТА і її соратників, Д-р Ернеста Гарсіа поміщає на 
електронній сторінці  Цивільного Міжнародного Комітету в Документі  462 
(www.cic-wsc.org <http://www.cic-wsc.org>).  А ми всі щиро підтримуємо цю 
його ініціативу.

Вся ця праця нашого Голови Громадянського Міжнародного Комітету, 
Д-ра  Ернеста  Гарсіа  стала  можливою  тільки  завдяки  свободи  поширення 
інформації і вільній пресі у країнах Європейського Союзу. Це ми всі повинні 
пам’ятати і боротись за збереження цих умов !

4. Розбудову спільних організаційно-наукових 
міжнародних проектів – не можна припиняти.

Дійсно,  не  зважаючи  на  всі  перешкоди  і  на  явно  «деструктивні  дії 
місцевих керівників» (це визначення краще віддзеркалює напрям дій висшего 
керівництва по дискредитації підлеглих перед Світовою спільнотою), треба 
не припиняти розбудовувати міжнародне співробітництво.

Можна  вважати  сьогодні  цим  співробітництвом  роботу  нашого 
Громадянського  Міжнародного  Комітету  Інтелектуального  і  Духовного 
Єднання (який має з 2003 р. власну Web-Page www.  cic  -  wsc  .  org   завдяки Д-ру 
Ернеста  Гарсіа),  який  створений  завдяки  погодження  визнаних  у  Світі 
фахівців з Іспанії (Д-р Ернеста Гарсіа),  з Сербії  (Проф.Мирослав Деміс),  з 
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Індії (Проф. Гаутам Дутта), з Нової Зеландії (Проф.Прітвірай Чаттопадхау), з 
Канади  (Проф.  Франк  Лі  Фей),  з  України  (Д-р  Валерій  Васильєв  і  Д-р 
Олександр Васильєв),  яких об’єднало Видавництво «Хто є  Хто» і  трагічні 
події  у Світі в 2001 р. На сайті Комітету сьогодні 476 документів. Можна 
вважати  за  міжнародне  співробітництво  в  умовах  створення  самостійних 
держав в Східній Європі на пострадянському просторі і працю Азовського 
відділення Академії економічних наук і підприємницької діяльності (з 2009 
р.  має  власну  Web-page  http://azov-academy.ucoz.org завдяки  фактично 
спонсорству російської  інформаційної компанії,  яка розробила дуже якісні 
макети сайтів). Це відділення створено завдяки проф. Вадиму Микитовичу 
Кіріченко  і  Д-ру  Валерію  Васильєву  офіційно  в  1999  р.  і  на  його  сайті 
сьогодні  48  документів.  Можна  вважати  міжнародним  співробітництвом 
здійснення відкритого для всього Світу обговорення дисертацій і дипломів, а 
також відкриту для всіх університетів Європи, Азії і Америки атестацію на 
почесне  звання  «доктора  комерції»  виконаних  фахівцями  дисертаційних 
робіт  в  Інституті  економіко-соціокультурних  досліджень  ім.  Ольги 
Васильєвої-Католик  (з  2009  р.  має  власну  Web-page  http://  iescr  -  
c  a  tholic  .ucoz.  de   завдяки  фактично  спонсорству  російської  інформаційної 
компанії,  яка  розробила  дуже  якісні  макети  сайтів).  Інститут  створений 
завдяки підтримки  академіка М.Г.Чумаченко, почесного робітника культури 
В.М.Пугло, заступника Маріупольського виконкому І.К.Каримова, учасниці 
Другої  Світової  Війни  О.В.  Васильєвої  (Юхно-Католик)  і  на  його  сайті 
сьогодні  28  документів.  Якщо  згадати,  що  Інститут  першим  підписав 
міжнародну Умову з Асоціацією економістів Кубі в 1997 р., а в 2000-2001рр. 
провів  ста  жировку  свого  фахівця  в  Інститутах  Польщі,  то  міжнародне 
співробітництво, безперечно, має реальний зміст.

Але нам бажано зосередитись  на  міжнародному співробітництві,  яке 
має чітку екологічну спрямованість, а саме на виконанні програми «Садочок 
Планеті»,  до якої ми всі підключились у 2007 р. Виконання цієї програми 
висвітлювалось  саме  на  сайті  Громадянського  Міжнародного  Комітету 
(www.  cic  -  wsc  .  org  ) у слідуючих документах:

Document 332.- To Prince of Monaco Albert II; to the Nobel prize winner of 
the peace Vangari Maatai (Kenya) To the program of UNITED NATIONS on 
the environment (New York , Paris). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Elisabeth  .  Guilbaud  -  Cox  @  unep  .  org  
meryem  .  amar  @  unep  .  org     

Dear Sirs,
I have received Letter from Government  Forest  Committee of Ivano-Frankivsk (Stanislaw) 9.04.2008 which was sent to me from 3/04/2008 
(N4-23/45).
We ask Chief of Ivano-Frankivs Region to help us and his workers (Mr. Boychuk and Mr. Oliynik) have made control Program of “Plant for the 
Planet” in Zacarpathian Region. We have Great Questions to Chiefs of Forest Farm in Mijgirsky area of Zacarpathian Region. 
Because, I ask You stopped registration 660500 trees in Your Program “Plant for the Planet” and stopped send Letters of Lady Maathai and King 
Monaco Albert II to Ukraine. These Letters may  be given many bad to Mr Vasil Kozak and students of University “Ukraine”. Those are  
conditions in Ukraine now. Sorry, very sorry.
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Sincerely,
All Yours Alexander Vasiljev-Muller
Vice-Chairman of Azov (Ukrainian) Department of AES&E, prof. University “Gritty” of Ivano-Frankivsk
P.S.
I think we all must say many good words our life because we have made very much for East Europe. After Your program “Plant for the Planet” 
in Rakhiv and Mijgirie in Zacarpathian Region about program “Plant for the Planet” have known 14 towns of Ukraine from newspaper of 
University “Ukraine” from Great article about program “Plant for the Planet”. It is very well.
We cannot made better – we are in East Europe ! I hope You have understood me. Look Document 394 on the www.cic-wsc.org   

Lady Maathai write You from European Africa (very larger territory in East Europe named a few of centuries back by Africa - this 
even exist on maps which study in schools). It is ours also, just like at your disposal great territory occupied forests which also were annihilated, 
but on century in advance of in Africa. There where now are considered were always steppes in East Europe in 1459 were thick, very old forests 
(you this can see on Map of Fra Mauro). We aim today to do not give annihilate forests in Carpathians. We began work from Carpathians and 
want its to continue in 2008 - 2010 years. Your moral support great deal for us all signifies. 27.03.2008 was birthday Vasiliya Mikhailovicha 
Kozaka which actively supported program "Plant  for Planet" and, we are  sure, what will maintain this program and in 2008-2010 years.

We everything know about  the disastrous effects of the contraction of  the square of forests for climate,  biospheres,  for aqueous 
resources. It is for example, the 32 mln. acres of forest, and this practically square of England, is destroyed yearly, and this destroys easy planets 
which are  necessary for climate’s balance. It is it is impossible to forget that nature restores only the 14 mln. acres of forest per annum. That is 
why are  necessary measures as to preservation Biological Systems. 

It is however, particular attention turn on landing of trees in the Rakhovskom area of the Zacarpathian Region 24.09.2007 year which 
is  carried out owing to help Fedora Fedorovicha Vishovana. 

Fedor Vishovan had arranged tour the students of Carpathian Institute of Entrepreneurship of University «Ukraine» on machine high 
reliability «Kraz» to the most apices of mountains. Ardelan Dmitrii, Marushchak Nikolai, Grigorchuk Dmitrii, Boichuk Igor, Kuzmik Roman, 
Matchuk Mariya and Malion Anya could be lifted else above and to plant yearlings Yasenia there, where neither technology already be lifted 
cannot (except, certain, of helicopters). We everything then very deeply realized the necessity of the realisation of program «Plant for the Planet», 
especial, in Zacarpathian Region planting trees in difficult of access places. 

It is certain, difficultly was traveled till village «Bychkiv», of and then traveling else 16 kilometers till forest «Bojeny», and further till 
forest «Grysun» (were districts, where «Kraz» rode of angle-wise 45 degrees!), of have traveling ad rem landing already footstep. At one student 
even broke the instrument for landing, though even worked it all a few o'clock. Such difficult were working conditions. But all we then received 
PRIZE, when sun have given by light all mountains and we looked at polonyny (fields in mountains) from level clouds. It is impossible to forget, 
and in order this to see necessary to come till Khusta and with the students of the Carpathian Institute of Entrepreneurship University «Ukraine» 
to assist in program «Plant for the Planet». 

This work of youth appreciated leadership forest farm by name Tamashchuka (forest «Bojenyj») and made present  yearlings «Red 
Duba»  to  Institute.  Students  planted  these  trees  before  Institute  and  in  nearest  100-150  years  old  they  will  remind  students  about  their  
participation in 2007 year in program UNEP (UNESCO) «Plant for the Planet: Milliard trees in 2007» which headed You. 

It is certain, students were very happy to participation in such interesting work and we today plan with the leadership of Mizhgirskikh 
the educational establishments of its to expand. We to attract to the participation of the students of universities Ivano-Frankivsk and «Kievo-
Mogilianskoy Academy». 

Civil International Committee intellectual and spiritual Unity (www.  с  i  с  -ws  с  .org   , Chairman Dr. Ernesto Garcia) which supported the 
active participants of program «Plant for the Planet» in Zacarpathian (Ukraine) and disposed all materials on its Web-Page  www.  с  i  с  -ws  с  .org   
Documents 295, 332, 333, 338, 368, 376, 384. Also program execution is  supported and by information services UNEP (UNESCO) - all letters 
from Zacarpathian to the leadership of program «Plant for the Planet» are  disposed on Web-Page UNEP (UNESCO). This very serious and 
timely support of students and the conducts of universities Zacarpatian!  

It is however, want to acquire audacity and to ask You to help to us moral to support youth and the heads of universities in 
Ukraine. I sure, what will be of fairly one Your letter directed to Miroslava Iurevicha Loziuka (responsible executive SRW, the member 
of  the  scientist  of  the  advice  Ukrainian  (Azov)  Departments  of  Academy ES&E),  Ivana Ivanovicha Gaiovicha (the  member  of  the 
scientist of advice the Ukrainian (Azov) Departments of Academy ES&E), Petra Iurevicha Bojko (the member of the scientist of advice 
IESCR, of main chief State forest’s enterprise), Vasilya Iurevicha Marintsa (the member of the scientist of advice IESCR, principal), 
Vasilya Mikhailovicha Kozaka (rector of the Carpathian Institute of Entrepreneurship), in order everybody Zacarpathian Region felt 
appurtenant to the carrying out of principal program UNEP (UNESCO) of the UN. 

But main - Your letter will give to all participants of program «Plant for the Planet» in West Ukraine sensation appurtenant to large 
European Initiative which will actualize today UN; appurtenant to program which with thanks will appreciate our offsprings - willing generations 
of the inhabitants of planet Earth, for which we today create «Plant for the Planet».

With sincere and deep respect,

Aleksandr Valerevich Vasiljev (Vasiljev-Muller)
Vice-chairman of Civil International Committee intellectual and spiritual Uity (CIC, www.  с  i  с  -ws  с  .org   ), 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------

Document 333.-  Кафедра  економіки  та  підприємництва  Карпатського 
Інституту Підприємництва Університету "Украіна".

Document  338.-Seminar  of  Azov  Academy  11  2  2007. 
"НЕУНИЧТОЖИМОСТЬ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОГО 
ТРУДА КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ  в ХХ1  столетии".

Document 376.- Plant for the Planet Re: conference

Document 384.- Руководителю программы «Сад для Планеты».-

Document 390.-Plant for the planet .-

                  
Document 403.- “Plant for the Planet” in Zacarpathian Region.
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 Виконання програми UNEP в Міжгірьському районі в  Закарпатті

Document 415.-Plant for the Planet» in Ivano-Frankivsk city.-

Але  головні  листи  були  розміщені  на  сайті  UNEP  UN,  де  вони 
здійснили дуже цікаву і необхідну для інформаційного простору Світу роль 
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католизатора громадської активності. Були місяці, що вони розміщувались по 
одному  на  15  електроних  сторінках,  а  потім  ми  бачили,  як  підними 
з’являлись нові   і  нові  листи. Нам це було дуже цікаво і  ми вважаємо це 
головною нашою заслугою в цьому необхідному і цікавому проекті. Як нас 
зараз  повідомили висаджено у прошлому році  10 мілліардів дерев на всій 
нашій планеті (!). 

Дуже   приємно знати,  що частинка  і  нашого  труда  є  в  цій  Великій 
Праці, яку студенти Закарпаття спільно виконували з молоддю Світу. Але не 
було  б  цієї  співпраці  без  підтримки  нашої  ініціативи  Головою 
Громадянського  Міжнародного  Комітету,  Д-ром  Ернеста  Гарсіа,  який  на 
електронній сторінці СІС розмістив вісім документів по цій програмі (!).

На  фото  студенти  Карпатського 
Інституту  Університету  «Україна» 
виконують   у  2007  році  програму 
«Садочок  Планеті»  у  Міжгірьському 
районі  (з  ліва)  Закарпатської  області,  а  
також  в  Рахівському  районі  (з  низу)  
урочище  «Грисун»  (ці  фотографії  були  
розміщені  на  сайті  Організації  
Об’єднаних  Націй  у  2008  році  після  
оприлюднення  результатів  виконання 
програми  на  міжнародній  конференції  в  
Рахові  і  на  міжнародній  конференції  в  
Умані).  В  Раховському  районі  всім  було 
важко,  але  дуже  цікаво  у  самому 
чарівному в Україні місці!
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І  завершуючи  скорочений  огляд  спільних  організаційно-наукових 
міжнародних проектів не можливо не сказати про наукові конференції, які ми 
проводимо в Інтернеті, або розповідаємо про них на сторінках електронних 
журналів (Document  389  www.  cic  -  wsc  .  org  ).  Але  все  ж  найбільш 
перспективним, на нашу думку, будуть персональні електронні журнали, як 
наприклад  журнал  Письменника-Пілота  США  Клаутана  Девіса 
(http://www.geocities.com/cd19/ ). Саме його досвід і спонукав нас взятись за 
розбудову  аналогічного  журналу  в  Інтернеті  http://kumpan-muller.ucoz.de 
(працює з 2009 р. завдяки фактично спонсорству російської інформаційної 
компанії,  яка  розробила  дуже  якісні  макети  сайтів).  На  ньому  зараз 
розміщено 20 документів і за рік його відвідало більш ніж 1600 користовачів. 
Доречі,  він  сподобався  Клаутану  Девісу,  але  потрібні  подальші  пошуки  і 
експерименти в інформаційному просторі. Праця тільки  розпочата.

5. Звернення до духовних лідерів – як кроки 

                       підтримки їх дій.

Є ще один цікавий напрямок роботи Громадянського  Міжнародного 
Комітету, без якого не можлив розвиток демократичних процесів у Світі. Це 
реалізація нашого бажання підтримувати світових лідерів, які дійсно йдуть 
по переду подій і роблять позитивні кроки в напрямку всебічного розвитку 
Людства.  Наш  головний  ресурс  –  це  моральна  підтримка  позитивної 
діяльності, що ми і намагались всі ці сім років роботи нашого електронного 
журналу здійснювати. 

Ми піготували і направили низку листів Президенту Іспанії Родрігесу 
Запатеро,  Президенту Гватемали, Президенту Пакістана, Президентам США 
Джорджу Бушу і Бараку Оббаме, Президенту України В.А. Ющенку, Королю 
Іспанії Хуану Карлосу, Корелеві Великої Британії Єлізоветі, Принцу Великої 
Британії Генрі, Папі Римському Іоану Павлу ІІ і Римському Папі Бенедикту 
ХУІ та іншим (Documents 102, 123, 143, 179, 181, 182, 196, 197, 200, 209, 210, 
213, 228, 245, 246, 253, 261, 162,  Document 275.-  To Universal Patriarch His 
Holiness To Bartholomew /  Вселенскому  Патриарху  Святости 
Варфоломею / Всесвітньому Патріарху Його Святості Варфоломію, 289, 
292, 297, 301, 315, 316, 317, 325, 332, 339, 340, 341, 348, 349,350, 357, 362, 
363, 366, 388, 393, 398, 414, 417, 424, 426, 431, 438   www.  cic  -  wsc  .  org   .

Зрозуміло,  що  всі  ці  листи  не  можливо  надрукувати  в  невеликій 
брошюрі, але лист Д-ра Валерія Васильєва до Вселенського Патріарха є сенс 
навести (мова листа ново українська/ скорочено російська):

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Вселенскому Патриарху
Его Святости Варфоломею

9.08.2006
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Ваша СВЯТОСТЬ !

С  каждым  днем  Христиане  Мира  все  яснее  и  отчетливо  осознают 
значение Вашей позитивной работы на благо всех людей на Земле.

Вы достойно с огромной самоотдачей и ответственностью на уровне 
высоких  требований  21  столетия  продолжаете  высоконравственную 
деятельность Вселенского Патриархата.

Но главное - стараетесь исправить вынужденные решения Вселенских Патриархов, 
которые  искажали  ситуацию  в  православии  несколько  столетий.  Это  относится   и  к 
решению Вселенского Патриарха в 1686 году относительно Киевской Митрополии. Ведь 
традиционная  борьба  «Скифии-Московии»  с  Константинополем-Византией  с  самых 
первых шагов  затрагивала  духовную  сферу.  Вспомним подготовку к  созданию первой 
скифской  Империи  (в  перспективе  христианской)  выходцем  из  скифских  вождей 
Владимиром,  которую  тогда  обманывая  цивилизацию  назвали  «Русью».  Вырвав  у 
Византийского  Василевса  обещание  за  военную  помощь  отдать  в  жены  свою  сестру, 
Владимир, оккупировав Херсонес (хорошо понимал Василевс какую трагическую уступку 
его  вынуждают  делать),  добился  выполнения  этого  обещания.  Казалось,  что  духовные 
связи  с  Константинополем должны были только укрепляться  после  свадьбы с сестрой 
Императора.  Но  амбициозную  борьбу  за  власть  в  Духовной  сфере  (только  очень 
интеллектуально-духовно  неразвитый  народ  может  за  это  бороться)  потомки  скифов 
только начинали. С методологической точки зрения абсолютно бесперспективная и даже 
вредная деятельность. Но амбиции не имеют разума и Владимир до конца своей жизни 
сохранял  каноническое  подчинение  своей  „имперской  православной  Церкви” 
автокефальной  Ахридской  архиепископии,  составлявшей  в  те  времена  сердцевину 
Болгарской  Церкви,  находившейся  в  границах  независимого  Болгарского  Царства. 
Сколько  трагических  и  конъюнктурных  деяний   было  тогда  совершено  правящей 
верхушкой первой скифской Империи- „Руси”,  созданной фактически на основе Гетто-
Дакко/Готского государства! Летописи свидетельствуют, что „Добрыня крестил мечом, а 
Путята  огнем”,  а  это в принципе в христианстве  недопустимо ни при каких условиях. 
Насилие  в  Духовной  сфере  является  исключительно  реакционной  деятельностью.  Это 
псевдокрещение „для галочки перед послами” не может дать позитивных результатов и не 
выдерживает  испытание  временем.  Исторические  документы  после  этого 
„псевдокрещения” зафиксировали многократное возвращение к язычеству на современной 
территории Беларусии  и  Европейской  части  территории Российской  Федерации.  И это 
закономерно! Принятие умом и сердцем Символов Веры невозможно при осуществлении 
насилия. 

Но почему возврата к язычеству не происходило на территории Украины/Готии ?! 
Да потому, что благодаря приходу приглашенной Гетто-Дакками Готской армии в 271 г. 
народ на этой территории вздохнул свободно и добровольно принял благодаря Готским 
Епископам,  рукоположенным  в  Константинополе,  учение  СПАСИТЕЛЯ,  как 
действительно Благую Весть ещё в 3-ем столетии. И это происходило не под действием 
животного  страха  за  свою  жизнь  („огня  и  меча”),  а  в  результате  понимания  и 
просветления, как это было и у армян, и у грузин. 

Это  принципиальное  и  качественное  различие  и  легло  в  основу  всей 
социодинамики  в  Восточной  Европе,  которую  мы  можем  наблюдать  уже  более  17 
столетий.  И  военноначальники  Великих  Готов  прекрасно  понимали,  что  без 
Интеллектуального и Духовного Труда нельзя стать христианами. Поэтому князь Аскольд 
в Киеве помогал Епископу Михайлу вести просветительскую деятельность, что было за 
100  лет  до  „авантюры”  скифа  Владимира.  Готы/Казаки  (спасительное  переименование 
Константинопольской  Патриархии)  прекрасно  понимали,  что  необходимо  быть 
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благодарными учениками и верными союзниками.  Поэтому они практически до начала 
ХХ  столетия  стремились  всеми  силами  защищать  Константинопольскую  Патриархию, 
спасая этим и дорогой им народ –Гетто-Даков/ Украинцев. Они никогда не объявляли ни 
Святогорский Монастырь, ни Херсонес, ни Киев Третьим Римом, т.к. хорошо понимали 
суетность  всех  подобных  АКЦИЙ.  Ведь  нельзя  заманив  двух-трех  Духовных 
Подвижников  на  свою  территорию,  и  удерживая  их  силой,  объявлять  всему  Миру  о 
создании  того  или  иного  Всемирного  Духовного  Центра.  Только  самоотверженный 
Интеллектуально-Духовный Труд руководителей и всего народа может быть позитивно 
оценен  мировым  сообществом,  христианами  всего  Мира,  которые  дадут  объективную 
оценку достигнутым результатам в служении и просветлении людей. А все амбициозные 
претензии  на  Духовное  Лидерство  без  такого  Труда  не  только  безосновательны,  но  и 
наносят реальный и ощутимый вред Христианству.

Поэтому,  мы  хотим  подчеркнуть,  что  Вселенские  Патриархи  даже  в  самых 
сложных  условиях,  когда  на  них  осуществлялось  явное  и  неприкрытое  давление 
безнравственных  Правителей  (князья  московии)  и  Иноверцев  (Турецкого  Султана), 
старались  не  освящать  свои  вынужденные  действия  Постановлениями  Священного 
Синода Вселенского Патриархата (!).

Именно, это создавало и создает тот высокий моральный и нравственный авторитет 
Вселенского  Патриархата,  с  которым  считались,  считаются  и  будут  считаться 
руководители всех государств Земли.

Но  Ваш  вклад  в  СПАСЕНИЕ  Христиан  Восточной  Европы  и  в  ускорение 
цивилизационных процессов в Украине НЕОЦЕНИМ сегодня. И все истинные украинцы- 
потомки Гетто-Дакков/Готов - это прекрасно понимают !

Говорят,  что "Большое видится на расстоянии",  но сегодня,  вероятно, чем более 
значимо событие, тем меньше времени должно пройти, чтобы люди оценили содеянное и 
с благодарностью отнеслись к личности, взявшей на себя ответственность и совершившей 
ПОКОЯНИЕ.

Исключительная созидательная сила искреннего ПОКОЯНИЯ в конце ХХ в. и в 
начале  ХХ1 в.  осознана  не  только Великими Личностями -  Иоанном Павлом Вторым, 
Бенедиктом 16 и Вами, но и целыми народами. Как например, народом и руководством 
Германии,  истинными христианами Украины,  принимавшими христианство как  учение 
ещё  в  1-3  столетиях  ,  и  в  частности  ,  родами  Ющенка,  Кумпана,  Калнышевского, 
Католика, которые делают последние три года невозможное для будущего своего народа. 

И это не преувеличение. Нужно родиться и жить в Украине, чтобы это понимать и 
объективно оценивать. Также необходимо пройти путь от боязни за будущее своей семьи 
после  крещения  детей  в  Православной  Церкви  (реальная  опасность  в  полицейском 
государстве  в  1986  г.),  до  отстаивания  перед  руководством  Донецкой  области  и 
руководством  Украины  инициативы  возрождения  работы  Георгиевского  Монастыря  в 
Мариуполе  (2004-2005гг.),  реализуя  замысел  Святого  Игнатия,  Митрополита  Готии  и 
Кафы, местоблюстителя престола Вселенского Патриарха в Крыму (1785-86 гг.). И только 
после  этих  Личных  Духовных  открытий  становится  очевиден  масштаб  свершений  в 
начале ХХ1 столетия Вселенского Патриархата в Константинополе.

Однако, темные силы не сдают без боя своих позиций. В 1783-86 гг. они заставили 
Митрополита  Готии  и  Кафы,  местоблюстителя  престола  Вселенского  Патриарха,  даже 
переселиться в землянку в 6-ти километрах от центра Мариуполя (!). Но Святой Игнатий 
ни  при  каких  условиях  при  жизни  не  покинул  своей  кафедры  (см.  www.cic-wsc.org 
Document 28- Textes of Web Page in English; Document 27 – Textes of Web Page in Russien). 
Не удалось каннибалам сломить Великого Человека, (см. www.cic-wsc.org  Basis List), 24 
Митрополита  Готии  и  Кафы,  местоблюстителя  престола  Вселенского  патриарха, 
завещавшего нам безграничную любовь к людям. 
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И мы убеждены,  что  этим же  силам  -  потомкам  царствовавших  каннибалов  не 
удастся лишить кафедры в Константинополе/Стамбуле в 2006г. и Вселенского Патриарха, 
несмотря  на  явное  желание  отомстить  за  Высоконравственную  ПОЗИЦИЮ  и 
восстановление  Правды  и  Истины  (компания  с  28.10.2005  г.,  организованная 
«Платформой  национальных  сил»  г-ном  Muammer  Karabulut/Портал-Кредо.Ru: 
„Українське православ’я”). Все перевернули с ног на голову.  Эти, якобы «гражданские 
силы», занимаются конъюнктурной политикой в интересах амбиций третьих государств, 
пытаясь  обвинить  в  незаконной  политической  деятельности  Вселенский  Патриархат, 
который  осуществляет  традиционное  последовательное  СЛУЖЕНИЕ,  и  которое 
необходимо сегодня всем христианам Мира.

Мы хотим со своей стороны искренне поддержать Интеллектуально-
Духовного Лидера Мира -  Вселенского  Патриарха,  которого в  2004 г.  мы 
единогласно  выдвинули  в  Интеллекутально-Духовные  Лидеры  Мира  от 
Гражданского Международного Комитета. И мы сразу же поместили наше 
представление  на  международном  сайте  Гражданского  Международнами 
Комитета (см.  www.cic-wsc.org   Document 58 Intellectual-spiritual Leaders of 
the CIC; Document 198 The Intelligently Spiritual Leader of the World 2004-). Но 
не только фамилии номинантов были опубликованы на ИНТЕРНЕТ-сайтах, 
но  и  в  изданиях  Азовского  отделения  Академии  экономических  наук  и 
предпринимательской  деятельности  было  отражено  наше  отношение  к 
Вселенской  Патриархии.  Эти  издания  в  2004-2005  гг.  были направлены в 
Библиотеки  Университетов  Украины  и  в  Правительство  Украины.  Это 
следующие издания:
1.Основы стратегического  управления в  свете  закона  Сохранения  Труда  и 
закона неуничтожимости Интеллектуально-Духовного Труда /Васильев А.В., 
Васильев В.А.,  учебное пособие по курсам «Стратегический менеджмент», 
«Менеджмент  внешнеэкономической  деятельности»,  «Менеджмент 
экономики»,  -  АО  АЭНПД,  ИЭСКИ,  МАУП,  каф.промтранспорта  ПГТУ, 
Мариуполь, 2004 – с.54;
2.  Основы  стратегического  управления  .../Васильев  А.В.,  Васильев  В.А.- 
ИЭСКИ, Мариуполь, 2004 – с.16;
3.  Васильев  А.В.  Программа  изучения  дисциплины  «Управление 
фармацевтической деятельностью»,- Мариуполь, МАУП, 2004 – с.28.

За  прошедшие  два  года  к  нам  не  поступило  ни  одного  возражения 
относительно  кандидатуры  Вселенского  Патриарха  ни  от  международных 
гражданских  организаций,  ни  от  выдающихся  Интеллектуалов  и 
Профессионалов Мира (им было направлено более 500 писем и нет ни одного 
отрицательного  ответа).  Мы  только  получили  письма,  поддерживающие 
наше  решение  (“Your  candidates  seem  truly  worthy.  Sincerely.  Edith 
Battles/24.10.2005 E-mail  Groxy@aol.com  ; “Thank you forwarding the list of 
nominees  you  are  honoring  ...Best  wihes,  Clifton  Anderon”/20.10.2005  E-mail 
clifa@uidaho.edu   и др.)

Поэтому с глубоким удовлетворением направляем Вам информацию о 
том  высоком  моральном  авторитете,  которым  Вы,  Ваша  СВЯТОСТЬ, 
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пользуетесь у граждан Мира. И искренне молим ГОСПОДА о даровании Вам 
здоровья, сил и мудрости на благо всех христиан и всего Человечества.

С искренним и глубоким уважением,

Валерий Александрович Васильев
Председатель  Гражданского  Международного  Комитета,  Президент-председатель 
Азовского  отделения  Академии  экономических  наук  и  ПД,  академик  Академии 
экономических  наук  Украины,  Академии  экономических  наук  и  ПД  России,  Нью-
Йоркской  Академии  наук,  член  Исследовательского  Совета  Международного 
Биографического Центра в Кембридже, член Международного Биографического Центра в 
Кембридже,  член  Общества  "Наследие  1817"  Нью-Йоркской  Академии  наук,  Лауреат 
именной Медали МБЦ в Кембридже, как автор Закона Сохранения Труда и один из 2000 
Выдающихся  Интеллектуалов  21  столетия,  обладатель  Медали  Азовского  отделения 
Академии  ЭНиПД  "Митрополита  Готии  и  Кафы,  Святого  Игнатия",  как  автор  Закона 
Сохранения Труда, номинант  изданий "Кто есть Кто в Мире", "Кто есть Кто в науке и 
инженерии",  "500  Выдающихся  умов  Человечества"  (Американского  Биографического 
Института),  "2000 Выдающихся Интеллектуалов 21 столетия" МБЦ в Кембридже и др., 
доктор коммерции АЭНПД, к.э.н., ст.н.с., профессор Университета "Украина".
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Такого ж рівня відповідальності  був відправлений лист і  до міністра 
закордонних справ Пана Тарасюка, щоб поставити до відома керівництво о 
великій праці дійсних членів Громадянського Міжнародного Комітету:

----------------------------------------------------------

   Министру Украины  
Пану Тарасюку

Уважаемый пан Тарасюк !

Мы имеем честь сообщить Вам, что 23 августа 2006 г. исполняется 60 
лет  Выдающемуся  Гражданину  Мира,  Первому  Вице-  Председателю 
Гражданского  Международного  Комитета  по  подготовке  мирового 
общественного  мнения  к  проведению  Первого  Всемирного  Конгресса 
Духовного Единения в Нью-Йорке, Доктору Эрнесто Гарсия (де Ривас).
Мы хотим обратить Ваше внимание на ту огромную работу, которую сегодня 
осуществляет  в  Гражданском  Международном  Комитете  (ГМК)  Доктор 
Эрнесто Гарсия.

Если  Вы  зайдете  на  электронную  страницу  Гражданского 
Международного  Комитета  (www.cic-wsc,org ),  то  Вы  увидите  не  только 
информацию об основных целях Гражданского Международного Комитета 
(ГМК)по подготовке мирового общественного мнения к проведению Первого 
Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью-Йорке на основных семи 
языках (английском, испанском, французском, немецком, русском, арабском, 
китайском) организации объединенных наций (ООН), но и 275 документов. 
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Эти  ДОКУМЕНТЫ  отражают  гражданскую  принципиальную  позицию 
членов ГМК по отношению к самым острым событиям в Мире.

Мы хотим обратить Ваше внимание на семь направлений, по которым, 
в частности, работает Доктор Эрнесто Гарсия.

Первое - соболезнование и поддержка людей, по отношению к которым 
осуществляются ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АТАКИ мировой террористической 
сетью. Это такие документы как например:
1. Document 36. - Condolences of Chairman CIC to SM the KING of SPAIN.-11-M;
2. Document 41.- TRAGEDY of the ninth of FEBRUARY 2004 In MOSCOW. Траедия девятого февраля 2004 в 
Москве;
3. Document 52. Terrorist attack with bomb in a soccer field in Grozni;
4. Document 38.Sorrow in Serbia, Kosovo, 2004 march 17 (engl.);
5. Main Documents - мониторинг всех основных Мировых трагедий за 2004 /специальная ссылка на www.cic-
wsc,org );
6. Document 77. - Carta al Lehendakari Vasco (Spana), Letter to Lehendakari President of Basque Government 
(Spain);
7. Document 90. Respuesta del Gobierno Vasco (Espana) al Vice Presidente Primero del CIC (Documento 77)!!! 
Answer from Basque Government (Spain) to First Vice Chairman of CIC (Document 77)!!!;
8. Document 101.- Carta respuesta del Gobierno Vasco al Vice-Presidente Primero del CIC (1,2, 2005) en relacion 
con el documento n 91. Lette answer of the Basque Government (1,2, 2005) to Vice First Chairman of the CIC in 
relation to the document n 91.;
9. Document 105. - Great Declaration of the movement Democrate Commissions  of the Basque Diaspora. The CIC 
calling to the Freedom and the Peace in the Basque Autonomous Community (Spain);
10. Document 137. The CIC supports the summoned by the AVT (Association of victims of the terrorism). "NOT to 
the negotiation with ETA", 2005,06.11;
11. Document 158.- Condolences of CIC to the H.M.Queen ISABEL of ENGLAND.-
12. Document 197. - Condolences to People and the President of Pakistan.-
13. Document 196. - Condolencias al Pueblo y al Preidente de lo Republica de Guatemala --Condolences to People 
and President of Gvatemala.-
14. Document  230.  Sobre el  "Also el  Fuego Permanente de ETA, en Espana (about  the Step Fire  of ETA in 
Spain).-;
15. Document 231. - Pacto por el fin del Terrorismo en Espana. The Pact for the End of the terrorism in Spain.-;
16. Document 232. - "Vctory ..." in Spain.-;
17. Document 244. - Alto el fuego de Eta."Ante el final del terrorismo?" por Mikel Buesa.

Второе - поддержка христианского высоконравственного стиля жизни 
и интеллектуально-духовных лидеров в Мире. Поэтому на Web-Page создана 
номинация "Интеллектуально-Духовные Лидеры Мира", а также помещены 
материалы против "слишком современных тенденций" в отношениях между 
полами. Все это отражено в десятках документов и в обращениях:
1. Document 58. Intellectual-Spiritual Leaders of the CIC;
2. Document 198. The Intelligently Spiritual Leader of the World 2004.-;
3. Document 104. - Letter to S.S. John II Page;
4. Document 117. - To the Secretary of Vaticano, Cardinal Mosignor Angelo Sodano.;
5.  Document  128.  -  The  CIVIL  INTERNATIONAL  COMMITTEE  (CIC)  Supports  the  declarations  of  the 
Assembly of Spanish Bishops. Open Letter to President of Government of Spain.
6. Document 145.- June 4, 2005. Manifestation on favor of Victims of the Terrorism and against the Goverment's 
negotiation with the terrorist band ETA.-;
7. Document 147. - Despues de la Manifacion del 4 de Jonio de 2005; After the Manifestation of June 4, 2005.-;
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8. Document 150.- Cien mil personas recorren Salamanca (Espana) contra el expolio del Archilo historicopor parte 
del Gobiernode Zapatero. A hundred thousand people travel Salamanca (SpAIN AGAINST THE i DESPOL OF 
THE History Fire on the part of Zapatero's Government.;
9.  Document  151.-  The  INTERNATIONAL  CIVIL  COMMITTEE  (CIC)  it  shows  their  adhesion  to  the 
Manifestation of June 18 in Madrid, in favour of the FAMILY.;
10.  Document  199.-  El  CIC  POR  LA  UNIDAD  DE  ESPANA.  Por  la  igualdad   y  la  Solidaridad  de  todos. 
Presentacion del Manifesto en Madrid. Puerta del Sol el sabado 5de noviembre de 2005, a las 12,30 horos. The CIC 
FOR THE UNIT of SPAIN: For the equality and the solidarity of all people. Presentation of the Manifest in Madrid, 
"Puerta del Sol" on Saturday November 5, 2005, at the 12,30 hours. -;
11. Document 209.- To the President of Government of Spain Mr Rodriguez Zapatero.-;
12. Document 223.- El CIC por la Unidad de Espana y por la Constitucion Espanpla.-;
13. Document 225.- El СIC por la Unidad de Espana y por  la Constitucion Espanola.-;
14. Document 228.- Letter from Alexander Vasiljev to SS Pope Benedicto XVI.

Третье  -  искренняя  поддержка  всех  демократических  процессов  в 
Испании и в Украине.  А главное -  своевременная поддержка гражданских 
инициатив  молодежи  Испании  и  молодых  исследователей  Украины.  Это 
видно практически из всех документов, размещенных на Web-Page  www.cic-
wsc.org  .Например:
1. Document 152.- "Make You Hear" The active citizen's Portal is a good Spanosh Forum of democratic opinion. 
"Hazteoir". El Portal del Ciudadano activo, es ungran Foto espanol de opinion democratica. www.HazteOir.org  ;
2. Document 144.- Estudio s cientificos no acansejan la adopcion de ninos por parejas homosexuales. Scientific 
studies don't advise the adoption of children for homosexual couples.;
3. Document 133. - The leader of the PSE-SS-PSOE Antonlo Aguirre incorporates himself the Board of the director 
of the FORUM ERMUA.;
4. Document 134. The dignity and the power (La dignidad y el poder) by Rosa Diez, eurodeputy socialist.;
5.  Document 118.- The Forum of Ermua (Foro de Ermua) or the fight  for the freedom in the Basque Country 
(Spain);
6. Document 122. - Foro de Ermua al Gobierno de Espana ante las Elecciones Vascas 2005 en condiciones de 
graves carencias democraticas.;
7. Document 93. - The INTERNATIONAL CIVIL COMMITTEE (CIC) in solidarity with Pablic Manifestation in 
Madrid (Spain) in Favor of the Victions of the terrorism. El Comite Civil International (CIC) en solidaridad con la 
Manifestacion publica en Madrid (Espana) a favor del terrorismo. - 2005,1,22;
8. Document 94. - Letter from the oung section of the CIC to the youths and students of the Universities. Carta de la 
section joven del CIC a los jovens y estudiantes del las. Universidades.;
9. Document 83. - ...But your is also important for our Idea and the World.;
10. Document 143. "Young Poets from Ukraine - Forum 2005.-;
11. Document 132. - Young Future of Ukraine 2;
12. Document 131. - Young Future of Ukraine 1;
13. Document 207. - Коваленко Наталья Борисовна, магистр культурологии, журналист, член Национального 
Союза театральных деятелей Украины.;
14.  Document  208.  -  Кольчева  Людмила,  Студентка  3-го  курса  филологического  факультета  Одесского 
национального  университета  им И.И.  Мечникова,  кафедра  "Журналистики",  член  Национального Союза 
журналистов Украины.-;
15. Document 240. Report to UN Youth Flash, 4 to 13 August 2006.-
And others.

Четвертое  -  организация  и  проведение  с  учеными  Украины 
международных  научных  конференций  и  семинаров.  Информационная 
поддержка молодых ученых Одесского национального университета им. И.И. 
Мечникова,  Университета  "Украина",  Союза  молодежи  "Одесса-Европа", 
Азовского отделения Академии экономических наук и предпринимательской 
деятельности,  Института  экономико-социокультурных  исследований  им. 
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Ольги  В.  Васильевой-Католик,  Львовского  Представительства  им. 
В.В.Леонтьева Азовского отделения Академии ЕниПД. 

Но главное - привлечение к научным форумам выдающихся ученых из 
университетов Европы. Однако, особое внимание обращаем на Форум 2005, 
проведенный  в  два  этапа  в  ИНТЕРНете  на  Web-Page  Civil  International 
Committee  www.cic-wsc.org  . Особое внимание было обращено студентами 
Украины на следующие документы:
1. Document 99. FORUM 2005    ФОРУМ 2005
2. Document 125 – Text for FORUM 2005 and Picture of Saint Ingnatius & Father Vasily and Students of Odessa 
National University.-;
3. Document 126 – Text for FORUM 2005 HI ODESSA.-;
4. Document 127. –Text for FORUM 2005 REVIVAL.-;
5. Document 136. - FORUM 2005: List of invited Organizations. -;
6. Document 138.- Contributions of the Youngs of ODESS EUROPE Association to FORUM 2005.-;
7. Document 139. - To All Participants in FORUM 2005.-;
8. Document 146. - Recommendations: First Stage of THE FORUM - 2005;
9. Document 154.- ФОРУМ 2005 продолжается;
10. Document 155. - The FORUM 2005 continue.-;
11. Document 156.- El FORUM 2005 continua (Sp);
12. Document 175. - A Diffusion Model For Optimal Dividend Distribution For A company With Constraints On 
Risk Control (FORUM 2005).-;
13.  Document  176.-  Forum-2005 is  devoted  to  the  laureates  if  the  reward  to  Alfred  Nobel's  memory  on  the 
economy.-;
14. Document 180.- Disturbance attenuation for uncertain nonlinear cascaded systems (FORUM-2005);
15. Document 188.- Forum 2005 Инициативность в экономике и Закон сохранения труда в малом и среднем 
бизнесе – учится бизнесу.-ж
16. Document 189. –“Problems of maintenance of reproduction of a labour in conditions of intensive development 
of integration processes”.-;
17. Document 194.- (Correct) Recommendations First Stage of THE FORUM-2005.-;
18.  Document  204.-  Forum-2005  Ganyshak.  ‘THE  SEARCH  FOR  THE  BEST  WAY  OF  THE 
IMPLEMENTATION OF FINANIAL FRAMEWORK 2007-2013: The law OF PRESERVATION OF lABOUR in 
the World economy Dimitru Ganyshak.-;
Примеры поддержки Институтов и Академий в Украине:
19. Document 3.- Appointment of the First Vice Chairman (Engl.);
20. Document 9.-Account CIC;
21. Document 11.- Sponsors and counts ;
22. Document 34.- Unit of CIC and Azov Academy 2004б 3,4. NU and the CIC;
23.  Document  39.  AZOV  DEPARTMENT  OF  ACADEMY  OF  ECONOMIC  SCIENCES  AND 
ENTREPRENEURSHIP 2004, 3,31 ;
24. Document 159.- The minutes of joint session of the Chiefs of the Azov Department of Academy of economic 
sciences  both enterprise activity and the Chief of Institute of economical and sociocultural researches (assignee 
Donetsk experimental scientific – methodical of Center DSC AS of Ukraine). Mariupol November 12, 2001.-;
25. Document 162.- To the manger by Branch of all-academical disciplines of the Lvov Institute of IRAMS. The 
adjunct to the professor, cand.ph.-m.scis Oleg V.Ogirko. 10.07.2005.-;
26. Document 164.- Documentations of CIC for NU (From 11 to 19 number)(Engl).-;
27. Document 167.- To Olga Vladimirovna Vasiljeva, “In Memoriam”.-;
28. Document 168.- Documentations of CIC for NU (20, 21, 22, 23, 24)(Engl).-
Примеры сотрудничества с Организацией Объединенных Наций:
Document 10.-Letter to leaders of the UN (ENGL.);
29. Document 17.- Chief NGOs Section of UN.;
30. Document 21. – NGOs in the World registered in the DPI section..;
31. Document. 46 To General secretary of the United Nations Kofy Annan, 2004;
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32. Document.76. Support-Friends-General-Secretary-UN ;
33. Document 201.-Christian Church in the Ukraine – Gotii in 2006 will be 1665 years “UN Youth Flash Special: 
Youth take centre stage at the UN..-;
34.  Document  202.-  Global  and  regional  youth  experiences  with  the  World  Program  of  Action  for  Youth 
(ICMYO).-;
35. Document 203.- “Organized by Taking Global and European Youth Forum”.-;
36.  Document  190.-“German  firm” PERI”  our  reliable  partner  and  the  pilot  for  the  Ukrainian  builders  in  the 
European markets: ways of increase of competitiveness”.-;
37.  Document  191.-“Global  and  regional  youth  experiences  with  the  World  Program  of  Action  for  Youth 
(ICMYO)”-.-;
38. Document 193.- Second Short Report to “Organized by Taking Global and European Youth Forum” Friday 7 
October.-;
39. Document 195.- First SHORT REPORT to “Organized by Taking Global and European Youth Forum” Friday 7 
October.-;
40. Document 205 – Fourth Short Report to “World Youth Bank Project” and to Croatian National Youth Council 
and the World Youth Bank Network.-;
41.Document  218.-  To  members  of  the  international  Non-government  Organizations.  To  members  of  civil 
international committee on the preparation of orld public opinion for training of the first World Congress of spiritual 
unity in New York.  To members  of the Congress  of  THE USA. To members  of the European  Parliament.  To 
citizens of the states of the European Union. Respected CITIZENS OF THE WORLD!

 Пятое  –  опубликование  результатов  научных  исследований  по 
экономике, социологии, этносоциологии, истории, которые считали слишком 
смелыми руководители издательств в Украине. Так например, по экономике 
это:
1. Document 16.- The main aspects of economics in countries of European and Asian Unions...;
2. Document 54. Закон Сохранения Труда – методологическая основа индикативного планирования развития 
малого бизнеса.
3.  Document  95.-Оптимизация  работы с  основными  производственными  фондами  –  основа  ускоренного 
развития экономики государства: социально ориентированный вариант бюджета, обеспечивающий девяти 
процентный рост национальной экономики. – Васильев В.А., Васильев А.В.
4. Document 97.- Opinion about the document 95 ;
5. Document 107.- 19% in Year – Will to develop n Ukraine ;
6. Document 110.- First words Beginings Political Arithmetic of Ukraine;
7. Document 111.- Ukraine-Washington;
8. Document 121.- The new idea for the Economy of Ukraine. Budget 2005-2008;
9. Document 148. – Of return to the IEA of “Europe two LEVELS”.-;
10. Document 175.-A Diffusion Model For Optimal Dividend Distribution For A Company With Constraints On 
Risk Control (FORUM 2005).-;
11. Document 221.- Capital to Ukraine.-;
12. Document 274. Academy...
А по социологии и истории это следующие документы:
13.Document 49. Spaniards salvaged of New York from destruction in 1943 /Freedom, Wisdom, Unity/;
14 Document 66.- Gotta in Europe;
15 Document 68.- To the builders of the base future of a World ;
16 Document 78.- Letter of CIC to President of UNITED STSTES OF AMERICA ;
17 Document 82...But your is also important for our Idea and the World ;
18 Document 14.- The Lucis Trust and IBC;
19.Document 142.- GEOPOLITICS FROM ODESSA_GOTII (engl);
20.Document 28.- Textes of Web Page in English ;
21.Document 236.- The interregional practical-scientific conference of instructors and students of the Odess branch 
of University “Ukraine” and the Odessa national University name I.I. Mechnikova.-;
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22.Document  186.-Гетто-Готско-Казацкий  язык:  Подарок  государств  Юга  северному  соседу  –  Ново-
украинский/ русский язык;
23.Document 192 – FROM HEART To HEART: HOW TO MULTIPLY FORCES of GOODS ?
Есть даже документы для “Metal-Steel”:
24.Document 170.- From Institute O.W. Wasilievoj Catholic of Economical and Socio Cultural Researches to the 
director of building corporation.-;
25.Document 172.- To the General Director of Building Corporation.-;
26.Document 214.- India-born Lakshmi Mittal.-
27.Document 222.- Recommendation from UKRAINE.-

Шестое  –  сотрудничество  с  Американским  Биографическим 
Институтом,  Международным  Биографическим  Центром  в  Кембридже  и 
Издательство «Кто есть Кто» (США). Например, это следующие документы, 
где представлены десятки кандидатур выдающихся людей мира:
1. Document 23.- Letter to Marquis Who’s Who Law preservation Labour (Engl.) 2004, 1, 14;
2. Document 30.- SUMMARY0Independence- Ukraine-Re: Dictionary of International Biography, 31 st Edition;
3. Document 31.- On the ORDER of EXCELLENCE (2000 Outstanding Intellectuals of the 21 st Century) – to Ref: 
TINT/OEX/DBNV from 6th February 2004;
4. Document 32.- To the Letter from February 2004 (WA/CAB) Marquis Who’s Who in America;
5. Document 33.- Who’s Who in America 21 Edition 20 04.02.21;
6. Document 51. –The Master Diploma of the World Academy of Letter, 2004 ;
7. Document 56.-To the IBC Research Council 14th May 2004;
8. Document 210.-Dr Oleg Tureckij “International Peace Prize” ;
9. Document 242.-From Third City Hospital of Odessa to Marquis Who’s Who 2006.

Седьмое – Защита прав ЧЕЛОВЕКА в Испании и в Украине, а также 
поддержка профессионалов Мира, которых включили в самые престижные 
Биографические  издания  в  Мире.  Это  можно  увидеть  на  следующих 
документах:
1.Document 40.- Final program International symposium MVM 2004 (A,B,C). Chairman Prof. Miroslav Demic;
2.Document 42.-Open Letter to Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of USA of Ukraine Mr.John Herbst;
3.Document  43.-  Chairman  of  European  Court  on  Human  rights.  ECHR-LRuss/Ukr11.0(CDI)DT/anc  from  6 
October 2003;
4.Document 69.-Agreement:MVM Symposium, 2004;
5.Document  128.-The CIVIL INTERNATIONAL COMMITTEE (CIC) SUPPORT THE DECLARATIONS OF 
THE ASSEMBLY OF SPANISH BISHOPS OPEN LETTER TO PRESIDENT OF GOVERNMENT OF SPAIN.-;
6.Document 215.-15th European Congress of Rehabilitation and Physical Madiine and 44th National Congress of 
Spanish Society of Rehabilitation and Physical Medicine Spain, Madrid May 16-20 2006.-;
7.Document  216.-  International  Congress  otor  Vehicles  & Mator  2006.  Automotive  Industry  –  The Carrier  of 
Technological Progress Kragujevac Serbia. October 4th -6th 2006.

Даже  в  таком  длинном  письме  мы  не  можем  перечислить  всех  тех 
интересных обращений, статей, исследовательских материалов, а главное – 
своевременных и нужных идей, которые увидели свет, и с которыми смогла 
ознакомиться  международная  общественность  благодаря  активности  Dr 
Ernesto Garcia.

Мы со своей стороны подчеркнем, что только благодаря его честной и 
принципиальной позиции удалось сегодня в Украине сохранить несколько 
негосударственных организаций. Без его участия не смог бы Председатель 
Гражданского  Международного  Комитета  получить  лечение  в  санатории 
Одессы.  И  это  конкретные  результаты  большой  гражданской  активности 
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честного ученого Испании, с которым нам посчастливилось познакомиться 
благодаря Издательству «Кто есть Кто».

Мы будем Вам признательны, если Вы найдете возможным направить в 
адрес  настоящего  Гражданина  Мира,  доктора  Эрнесто  Гарсия  несколько 
оценочных  суждений  относительно  его  благородной  деятельности  к  23 
августа 2006.

Это  явится  конкретным  шагом  к  началу  более  плодотворного 
сотрудничества между Гражданским Международным Комитетом и Вашей 
организацией.

С искренним уважением,

Валерий Александрович Васильев
Председатель  Гражданского  Международного  Комитета,  Президент-председатель 
Азовского  отделения  Академии  экономических  наук  и  ПД,  академик  Академии 
экономических  наук  Украины,  Академии  экономических  наук  и  ПД  России,  Нью-
Йоркской  Академии  наук,  член  Исследовательского  Совета  Международного 
Биографического Центра в Кембридже, член Международного Биографического Центра в 
Кембридже,  член  Общества  "Наследие  1817"  Нью-Йоркской  Академии  наук,  Лауреат 
именной Медали МБЦ в Кембридже, как автор Закона Сохранения Труда и один из 2000 
Выдающихся  Интеллектуалов  21  столетия,  обладатель  Медали  Азовского  отделения 
Академии  ЭНиПД  "Митрополита  Готии  и  Кафы,  Святого  Игнатия",  как  автор  Закона 
Сохранения Труда, номинант  изданий "Кто есть Кто в Мире", "Кто есть Кто в науке и 
инженерии",  "500  Выдающихся  умов  Человечества"  (Американского  Биографического 
Института),  "2000 Выдающихся Интеллектуалов 21 столетия" МБЦ в Кембридже и др., 
доктор коммерции АЭНПД, к.э.н., ст.н.с., профессор Университета "Украина".

-------------------------------------------------------------
Важко надати більш вагомі аргументи для позитивної оцінки праці по 

інформаційному забезпеченню суспільства громадською незалежною (дійсно 
незалежною) установою, яка розбудована фахівцями шести країн. Всі листи 
підтримки, які вже надруковані і які будуть надруковані, безперечно, роблять 
свою справу. Вони вливаються краплинами у створювання громадянського 
суспільства  Світу,  яке  перемогає  застой  і  необґрунтований  спокій 
інтелектуальних і духовних ледарів.

6. Інтернет-Форуми надають можливість оприлюднення 
перспективних ідей і проектів.

За  ці  сім  років  Громадянському  Міжнародному  Комітету  вдалось 
провести три масштабних Інтернет Форума – Форум 2005 (Перша і Друга 
частини), Форум-2006 і Форум-2007. 

З такого запрошення починали:
--------------------------------------------------------------------------------------
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Оргкомитет
Гражданский Международный Комитет,

Азовское отделение Академии экономических наук и 
предпринимательской деятельности, Институт экономико-

социокультурных исследований
 

объявляют о проведении в 2005 г.
 

Первой Международной научно-практической  Интернет- конференции,  
посвященной пятой годовщине создания Гражданского Международного 
Комитета по подготовке общественного мнения к проведению Первого 

Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью Йорке 
(для практиков, ученых и аспирантов)

"Геополитическая трансформация Восточной Европы и перспективы 
развития высоких технологий"

 
(С материалами предварительного обсуждения (март - апрель 2005 года) вы 

можете познакомиться на сайте  www  .  с  ic  -  wsc  .  org     (  FORUM  )  )

Все, кому интересны проблемы БУДУЩЕГО, проблемы создания достойного 
уровня  жизни  для  народов  Восточной  Европы  на  основе  современных 
высоких  технологий  просим  принять  участие  в  заочной  (дистанционной) 
конференции  через  систему  ИНТЕРНЕТ.  Обсуждение  вопросов  будет 
осуществлено 19-20 мая 2005 года с 14.00 до 17.00 путем интерактивного 
общения.
Для участия в конференции Вам необходимо направить научные сообщения 
на наш электронный адрес:  vasiljev  2003@  mail  .  ru    до 20 апреля 2005 года с 
отметкой  "Forum-2005",  19  мая  с  14.00  зарегистрироваться  на  сайте 
Гражданского Международного Комитета  www  .  с  ic  -  wsc  .  org     (  FORUM  )   
и принять участие в обсуждении.
 
По  результатам  работы  планируется  издание  материалов  конференции  в  бюллетене 
Азовского  отделения  АЭНПД.  При  подготовке  материалов  организационный  комитет 
просит  соблюдать  следующие  требования:  Научные  сообщения  (объемом  от  8  до  12 
страниц)  должны  быть  набраны  на  компьютере  и  сохранены  в  формате  RTF, 
(наименование файла - английскими буквами в пределах 8 символов), шрифт - Times New 
Roman, размер шрифта -14 (межстрочный интервал - 1,5; поля: верхнее - 2, нижнее - 2, 
левостороннее - 2, правостороннее - 1). Тема научного сообщения - большими буквами 
посередине  страницы,  в  правом  верхнем  углу  указаны  фамилии  и  инициалы  авторов, 
ученая степень, ученое звание, должность. Сноски (размер шрифта - 10) в конце. Темы 
сообщений должны отвечать теме конференции.

-----------------------------------------------------------------------------------------
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Якщо за  період  проведення  Першої  частини  Форуму-2005  було 
підготовлено  вісім документів : Document 99, Document 124, Document 126, 
Document 127, Document 136, Document 138, Document 141, Document 146, то 
на за період проведення Другої частина Форуму-2005 –  шість документів: 
Document  154, Document  155, Document 156, Document 175, Document  176, 
Document  180.   Щоб  оцінити  задум  Форуму-2005  і  той  шлях,  який  ми 
пройшли за  три  місяца,  зверніть  увагу  на  запрошення до  участі  в  Другій 
частині цього Форуму:

--------------------------------------------------------------------------------
Гражданский Международный Комитет

(созданный  благодаря  моральной  поддержке 
выдающихся  персон  Мира:  Президента  США 
Джорджа  Буша;  Генерального  Директора 
Международного  Биографического  Центра  в 
Кембридже Николса С.Лау; Руководителя Издания 
МБЦ  Джона  Гифорда;  Президента  Американского 
Биографического  Института  Дж.  М.Эванса; 
Писателя Алофа Минди; Руководителя издания "Кто 
есть  Кто  в  Америке"  Карена  Часье;  Бывшего 
Конгресмена США Билла Грина;  Президента  Нью-
Йоркской  Академии  наук  Роднея  В.  Николса; 
Президента  Союза  экономистов  Украины  Георгия 
Дзись и многим другим)

Азовское  отделение  Академии  экономических  наук  и 
предпринимательской деятельности (АЭНПД правопреемница АЭНПД России, 
основанной Лауреатом Премии памяти Альфреда Нобеля по экономике 1975 г. Василием 
В. Леонтьевым и экспертом ООН, профессором Вадимом Н. Кириченко)
 

Институт экономико-социокультурных исследований
(правопреемник ДЭНМЦ ДНЦ АН Украины; научный консультант, академик 

НАН Украины Николай Г. Чумаченко)
 

Союз молодежи Ришельевского Новороссийского Одесского 
национального университета им. И.И.Мечникова "Одесса-Европа"

(Представительство  в  Одессе  АО  АЭНПД;  члены  попечительного  Совета:  академик 
Академии  экономических  наук  Украины,  Человек  2005  Года  (ABI),  профессор,  д.э.н. 
Турецкий  О.А.,  доцент,  к.э.н.  Вовчук  Б.В.,  доцент,  к.э.н.  Ощепков  А.П.,  магистр 
культурологии Коваленко Н.Б.) 

в  соответствии  с  рекомендациями  Первого  Этапа  Форума-2005  (см. 
Документ 146 на www  .  cic  -  wsc  .  org  ), посвященного Пятой годовщине создания 
Гражданского  Международного  Комитета,  ОБЪЯВЛЯЮТ   о  продолжении 
работы Форума-2005 и о 
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ПРОВЕДЕНИИ
 
Второго Этапа международной научно-практической конференции, которая 

посвящается Лауреатам Премии памяти Альфреда Нобеля по экономике
"ПОИСК ЛУЧШЕГО ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО 

РАБОЧЕГО КАРКАСА 2007-2013: Закон СОХРАНЕНИЯ ТРУДА в 
мировой экономике"

(с материалами предварительного обсуждения (июнь-сентябрь 2005 года) Вы 
можете познакомиться на сайте www.cic-wsc.org (FORUM)).

 
Всех,  кто  заинтересован  в  сохранении  высокого  уровня  жизни  в 

Западной Европе, Японии, США и Австралии, а также в подъёме жизненного 
уровня во всех государствах Европы, Азии, Африки и Америки на основе 
всеобщего  участия  в  развитии  высоких  технологий  с  целью  повышения 
сбалансированности интеллектуально-духовного роста на всех континентах и 
во  всех  странах,  просим  принять  участие  в  конференции  через  систему 
ИНТЕРНЕТ. Обсуждение вопросов в режиме реального времени состоится 
19-21 октября 2005 года с 14.00 до 17.00 путем интерактивного общения.

Обращаем  внимание  ученых  экономистов,  что  сегодня  от  динамики  развития 
интеграционных процессов в Европе зависит непосредственно состояние всей Мировой 
ЭКОНОМИКИ. Успешная реализация Финансового Рабочего Каркаса "Повестка-2000" на 
2000-2006 годы и повышение ориентации Финансового Рабочего Каркаса 2007-2013 на 
развитие  в  Европе  высоких  технологий  (предложение  Великобритании  -  Тони  Блера) 
скажется на национальных экономиках практически всех стран мирового сообщества. Это 
влияние будет ощутимо и в Азии и в Африке, от него невозможно будет абстрагироваться 
(уйти) и в Южной Америке и в Канаде.

Мир стал настолько взаимоувязанным -глобализированным, что даже все попытки 
ввергнуть  его  в  психологические  войны  (более  высокий  уровень  безнравственной 
конфликтности по сравнению с холодной войной) уже не удаются. Человечество уверенно 
идет  к  началу  решения  конкретных  задач  по  овладению  близлежащим  космическим 
пространством - по взятию на себя ответственности за позитивную динамику развития на 
первом этапе в солнечной системе с последующим расширением сферы влияния. И это не 
отвлеченное  фантазирование  и  "философствование".  Если  мы  не  отказываемся  от 
"обладания небесным пространством" (положение Федорова Н.Ф., Х1Х столетие), то мы 
сможем  решить  "экономические  вопросы  здесь  на  земле",  создавая  фундамент 
"нравственного существования человечества вообще" (определение Федорова Н.Ф.). Для 
всех думающих людей это заключение стало аксиомой.

Поэтому  организаторы  Форума-2005  проявляют  такое  глубокое  и  искреннее 
уважение к Нобелевскому Институту (Комитету), в целом, и к Лауреатам Премии памяти 
Альфреда Нобеля по экономике, в частности.
Для  нас  все  имена  Великих  Экономистов  Мира:  Рагнера  Фриша  (Ragnar Frish),  Яна 
Тинбергера  (Jan Tinbergen)  -  1969;  Пауэля  Самуэльсона  (Paul A.  Samuelson)  -  1970; 
Саймона  Кузнеца (Simon Kuznets)-  1971;  Каннета  Эрроу  (Kenneth J.  Arrow),   Джона 
Хикса  (John R.  Hicks)  -  1972;  Василия  Леонтьева (Wassily Leontief)  -  1973;  Гуннара 
Мьюрдала (Gunnar Myrdal), Фредериха Августа фон Хайека (Frederich August von Hayek) - 
1974;  Леонида  Витальевича  Канторовича  (Leonid Vitaliyevich Kantorovich),  Тьялина 
Коупманса  (Tjaling C.  Koopmans)  -  1975;  Милтона  Фридмена  (Milton Fridman)  -  1976; 
Джеймса Мида (James E. Meade),  Бертила Олина (Bertil  Ohlin) - 1977; Герберта Саймона 
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(Herbert A.  Simon)  -  1978;  Сэра  Артура  Левиса  (Sir Arthur Lewis),   Теодора  Шульца 
(Theodore W.  Schultz)  -  1979;  Лауренса  Клейна  (Lawrence R.  Klein)  -  1980;  Джеймса 
Тобина  (James Tobin)  -  1981;  Джорджа  Стиглера  (George J.  Stigler)  -  1982;  Джерарда 
Дебре (Gerard Debreu) - 1983; Ричарда Стоуна (Richard Stone)- 1984; Франко Модильяни 
(Franko Madigliani)  -  1985;  Джеймся Буханана  (James M.  Buchanan Jr.)  -  1986;  Роберта 
Солоу  (Robert M.  Solow)  -  1987;  Маурица  Аллаиса  (Maurice Allais)  -  1988;  Тругве 
Хаавелмо (Trygve Haavelmo) -  1989;  Гарри Марковица (Harry M.  Markowitz),  Мертона 
Миллера (Merton H.  Miller), Вильяма Шарпа (William F.  Sharpe) - 1990; Рональда Коасе 
(Ronald H. Coase) - 1991; Гари Бекера (Gary S. Becker) - 1992; Роберта Фогеля (Robert W. 
Fogel),  Дугласа  Норта  (Douglass C.  North)  -  1993;  Джона Харсануи  (John C.  Harsanyi), 
Джона Нейша (John F.  Nash), Рейхарда Селтона (Reinhard Selten) - 1994; Роберта Лукаса 
(Robert E. Lucas Jr.) - 1995; Джеймс Мирлес (James A. Mirrlees), Вильям Викрей (William 
Vickrey) - 1996; Роберта Мертона (Robert C.  Merton), Мурон Шолес (Myron S.  Scholes) - 
1997;  Амартуа  Сен  (Amartya Sen)  -  1998;  Роберт  Мундел  (Robert A.  Mundell)  -  1998; 
Джеймс  Хекман (James J.  Heckman),  Даниэль  МсФадден  (Daniel L.  McFadden)  -  2000; 
Джордж  Аккерлоф  (George A.  Akerlof),  Михаэль  Спенс  (A.  Michael Spence),  Джозеф 
Стиглитц (Joseph E.  Stiglitz) - 2001; Даниэль Кахерман (Daniel Kahneman), Вернон Смит 
(Vernon L.  Smith)  -  2002;  Роберт  Энгл  (Robert F.  Engle III),  Клив  Грангер  (Clive W.J. 
Granger) - 2003; Финн Кудланд (Finn E. Kydland), Эдвард Прескотт (Edward C. Prescott) - 
2004,  не только являются ориентирами в научном поиске, но и ассоциируют с новыми 
конструктивными направлениями экономической мысли, с более глубоким пониманием 
социально-экономической реальности.

Мы  хотим  предложить  исследователям  экономистам  и  продолжателям  научных 
школ Лауреатов Премии памяти Альфреда Нобеля по экономике в ведущих университетах 
рассмотреть  применимость  Закона  Сохранения  Труда  в  экономике  национальных 
государств и мира с высоты тех научных достижений, которые отмечены Нобелевским 
Институтом (Комитетом). Конечно, эта работа предполагает принятие методологической 
установки о материальности мысли и нашей трактовки категории ТРУДА, а  именно,  - 
"Трудом  считается  практическая  реализация  творческого  замысла  выработанного  или 
понятого,  направленного  на  удовлетворение  потребностей".  Также  целесообразно 
пользоваться категорией капитала в современной  трактовке, которая ничем не отличается 
от  понимания  этой  категирии  в  начале  Х1Х  века  -  "капитал  -  накопленный  запас 
продуктов  умственного  и  физического  труда,  служащий  или  могущий  служить  для 
производственных  целей  и  способствующий  как  ускорению  во  времени 
производственного процесса, так возрастанию его результативности" (С.Ю.Витте, 1902). 
При теоретико-методологическом анализе желательно продолжить рассматривать (как и 
Адам Смит и Давид Рикардо) три фактора производства, но в расширенном понимании: 
ПРИРОДУ  (а  была  "земля"),   ТРУД  (согласно  нашей  трактовки,  включающей  и 
предпринимательские способности) и КАПИТАЛ НООСФЕРЫ (а был просто "капитал"). 
Кстати, вероятно, в недалеком будущем в методологии экономисты перейдут от Капитала 
НООСФЕРЫ к ПОТЕНЦИАЛУ  НООСФЕРЫ, когда будет осуществляться интенсивное 
освоение  космических объектов (Марса, Луны и т.п.). 

Все  это  для  экономистов  Западной  Европы  и  Америки  не  представляет 
затруднений, т.к. многое из вышеприведенного для них стало обыденным и тривиальным, 
что  хорошо  видно  при  знакомстве  с  Нобелевскими  Лекциями.  Но  осознание  закона 
Сохранения Труда все-таки потребует усилий, а тем более использование его в практике 
социально-экономического  анализа.  Коротко  суть  закона  Сохранения  Труда  состоит  в 
следующем:  суммарный  уровень  живого  и  овеществленного  труда  необходимого  для 
изготовления  изделий  (продукта)  или  оказания  услуги  при  конструктивном  и 
качественном тождестве конечного продукта (услуги) стремится к постоянной устойчивой 
величине и не зависит от непринципиальных технологических изменений и модернизаций 
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производства (т.е. constanta - без изменения технологического фундамента), повышающих 
только относительную долю овеществленного труда в общей сумме затрат. 

Это позволило, во-первых,  поставить на фундамент объективного экономического 
расчета  оценку  инновационных  решений  от  открытий  до  рационализаторского 
предложения,  а  это  реально  способствует  повышению  научной  значимости  выводов 
экономистов  (где  математика  -  там  наука;  Леонардо  да  Винчи).   Во-вторых,  должна 
повыситься  точность  и  обоснованность  выводов  в  эконометрии  (но  это  еще  требует 
доказательств). И третье, экономика приобрела твердую почву фундаментального закона, 
который  корректно  объясняет  кругооборот  реальных  трудозатрат  и  имманентный  им 
механизм  роста  капиталовооруженности,  а  также  целую  серию  выявленных 
закономерностей по интеллектуализации  труда (см. Документы  54, 55  www  .  cic  -  wsc  .  org   ).

На сколько все это важно становится понятным, когда мы знакомимся с работами 
первых  Лауреатов  Премии  памяти  Альфреда  Нобеля  по  экономике  Рагнера  Фриша 
(Ragnar Frish) и Яна Тинбергера (Jan Tinbergen), которые  получили её  "за  создание и 
применение  динамических  моделей к  анализу экономических  процессов"  в  1969 г.  Их 
вдохновляла задача преодоления депрессии и возможность контролировать безработицу, 
показав  в  динамических макроэкономических моделях значение случайных потрясений 
(война,  паника  на  фондовой  бирже  и  т.п.)  на  экономические  колебания.  Если  же  мы 
постараемся объяснить эти экономические модели, опираясь на концепцию Сохранения 
Труда, то паники на бирже  имеют более корректную трактовку.  Это же можно сказать и 
о работах уроженца Харькова, почетного профессора Гарвардского университета Саймона 
Кузнеца   (Simon Kuznets),  который  в  1971  г.  получил  Премию  памяти  Нобеля  по 
экономике  "за  эмпирически  обоснованное  толкование  экономического  роста,  которое 
привело  к  новому,  более  глубокому  пониманию  как  экономической  и  социальной 
структуры,  так  и  процесса  развития".  Его  длинные  волны  (20-ти  летние  периоды 
чередования  быстрого  и  медленного  роста  технического  прогресса,  населения, 
национально  дохода)  показали  пороговые  темпы роста  (10%)  национального  дохода  и 
необходимость  вложения  в  человеческий  капитал.  По-мнению  члена  Шведской 
королевской академии наук Бертиль Улина - "С.Кузнец ... оперировал поистине огромным 
статистическим  материалом, который подвергался настолько глубокому и тщательному 
анализу,  что  этот  материал  искрился  мыслью  и  проливал  совершенно  новый  свет  на 
проблему  экономического  роста."  А  можно  ли  этот  анализ  выполнить  опираясь  на 
концепцию Сохранения Труда ? Действительно тема достойная молодого и талантливого 
выпускника  Гарвардского  или  Кембриджского  университетов.  А  главное  -  он  с  ней 
успешно справится и достигнет действительно выводов более глубоких,  выходящих на 
конкретику хозяйственных решений.  И возможно эта работа станет первым его шагом к 
Премии памяти Альфреда Нобеля по экономике.

Нам, членам Академии экономических наук и предпринимательской деятельности, 
наиболее  близка личность одного из основателей этой Академии - Василия Васильевича 
Леонтьева,  который  в  1973  г.  был  удостоен  Премии  памяти  Альфреда  Нобеля  по 
экономике "за развитие метода "затраты -  выпуск"  и  за  его  применение к важнейшим 
экономическим  проблемам".  Нас  много   связывает  с  этим  талантливым  человеком, 
начиная  от  приглашения  участвовать  в  1990  г.  в  Международном  конкурсе  на 
конвертируемость  рубля  и  получения  "Почетного  сертификата"  (Ф.Ферса),  и  кончая 
статьей, посвященной Памяти В.В.Леонтьева в польских изданиях в 2001 г. И сегодня мы 
может уверенно сказать, что рассчитанные им модели как для США, так и  рассчитанные 
под  его  руководством  модели   для  всей  мировой  экономики  в  целом  подтверждают 
концепцию Сохранения Труда. Конечно, это необходимо более аргументировано доказать 
и  в  более  развернутой  форме,  а  для  этого  целесообразно  сравнить  результаты 
исследований,  выполненных  учеными  различных  экономических  школ.  Поэтому  мы  с 
нетерпением будем ждать докладов и сообщений.
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В 1975  г.  Леонид  Витальевич  Канторович  и  Тьялинг  Купманс  были удостоены 
Премии  памяти  Альфреда  Нобеля  по  экономике  "за  вклад  в  теорию  оптимального 
распределения ресурсов". Кстати, Леонид  Канторович рекомендовал шире использовать 
скрытые  цены при  распределении  ресурсов  и  даже применять  процентную  ставку для 
выражения скрытой цены времени при планировании капиталовложений.  Возможно, что 
скрытая  цена  времени  разрушает  концепцию  Сохранения  Труда  (на  чем  настаивает 
профессор Зверяков), а возможно и нет. Желательно  постараться проверить и как можно 
быстрее.

У  экономистов  Института  экономико-социокультурных  исследований  несколько 
больший интерес вызывают работы Милтона Фридмена, который ближе всех остальных 
Лауреатов Нобелевской Премии был к классическому либерализму Адама Смита и Джона 
Стюарта Милля. И можно полностью согласиться с оценкой,  что "различный подход к 
экономической политике,  особенно  для непосвященных, проистекает в основном из-за 
различия прогнозов последующих экономических действий, а не вследствие  несхожести 
фундаментальных принципов и понятий". Поэтому, несмотря на отсутствие единогласия 
между  специалистами,  полностью  разделяем  решение  Нобелевского  Института 
(Комитета) удостоившего Премии памяти Альфреда Нобеля по экономике в 1976 г. М. 
Фридмена "за достижения в области анализа потребления, истории денежного обращения 
и  разработки  монетарной  теории,  а  также  за  практический  показ  сложности  политики 
экономической  стабилизации".  Именно,  опираясь  на  разработки  Милтона  Фридмена 
можно постараться показать возможность концепции Сохранения Труда в осуществлении 
политики экономической стабилизации при реализации Финансового Рабочего Каркаса 
2007-2013,  а  также  значение  практической  реализации  этой  концепции  в  истории 
денежного обращения. Исключительно интересное направление исследований не только 
для европейцев.

Реальный  рост  интеллектуализации  труда   во  всех  сферах  хозяйственной 
деятельности,  а  следовательно рост необходимого уровня специальной и гуманитарной 
подготовки трудящихся, явился фундаментом повышенного внимания к психологическим 
аспектам.  Так,  если Бертил Улин и Джеймс Мид получают Премию памяти Альфреда 
Нобеля  по экономике в 1977 г. "за первопроходческий  вклад в теорию международной 
торговли  и  международного  движения  капитала,  то  уже  Герберт  Саймон  в  1978  г. 
получают Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике "за новаторские исследования 
процесса принятия решений в рамках экономической организации". А в 2002 г. Даниэль 
Кахнеман и Вернон Л. Смит получают Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике 
"За осуществленную интеграцию психологических исследований в экономическую науку, 
особенностей  относительно  человеческих  суждений  и  неуверенности  в  принятии 
решений,  а  также  за  обоснование  лабораторных  экспериментов  как  инструмента  в 
эмпирическом экономическом анализе,  особенно в изучении альтернативных рыночных 
механизмов".  Именно,  при  такой  серьезной  психологизации  экономики  использование 
концепции Сохранения Труда приобретает  новые прикладные аспекты.  На основе этой 
концепции  становится  возможным   проводить  объективную  оценку  реального  уровня 
квалификации,  приобретенной  менеджерами  в  университетах,  бизнес  школах  и  на 
всевозможных  курсах,  а  также  в  процессе  практической  деятельности.  Именно,  это 
необходимо сегодня при оценке  эффективности  образовательных программ Комиссией 
ЕС   у  новых  государств-членов  ЕС-25,  когда  стоит  задача  объективно  оценить 
эффективность  использования  средств  из  Финансового  Рабочего  Каркаса  2000-2006 
"Повестка-2000".

С  большим  интересом  мы  ознакомимся  со  всеми  разработками  и  конкретными 
предложениями  по  этому  направлению  из  университетов  Европы.  И  обещаем  сделать 
квалифицированные  рецензии  и  довести  их  содержание  до  руководства  Европейской 
Комиссии.
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У нас вызывает искреннее уважение внимание Нобелевского Института (Комитета) 
к экономическим проблемам стран "третьего мира". В 1979 г. это впервые выразилось а 
присуждении  Премии  памяти  Альфреда  Нобеля  по  экономике  Сэру  Артуру  Левису  и 
Теодору Шульцу "за новаторские исследования экономического развития ... в приложении 
к проблемам развивающихся стиран."  А в 2004 г. Премия памяти Альфреда Нобеля по 
экономике была присуждена Финну И. Кудланду и Эдварду С. Прескотту "за их вклад в 
макроэкономическую  динамику:  временные  последствия  экономической  политики  и 
приводящие  в  действие  силы  деловых  циклов."  И  в  своей  Нобелевской  лекции 
"Количественная общая теория" Финн И. Кудланд показал динамическую экономическую 
модель  разработанную  для  Аргентины,  в  которой  рассматривалась  динамика  валового 
внутреннего продукта  на одного работающего,  а также динамика вложения капитала в 
экономику Аргентины. На графиках модель репрезентативна.  Иначе и не должно быть, 
т.к. за ошибочные теории Нобелевские Премии не присуждаются (!). Но ведь фактически 
аналогичная  работа  по  эконометрии  была  отмечена  Нобелевским  Институтом 
(Комитетом) и в 2003 г. , когда Роберту Ф. Энглеру  и Кливу В. Дж. Гранбергу "за методы 
анализа экономических рядов с непостоянными временными изменениями и за  методы 
анализа экономических рядов с простыми трендами" была присуждена  эта престижная 
Премия.  В этой работе моделировалось будущее лесов Амазонии в Бразилии в условиях 
различных рыночных конъюнктур, а также учитывалось влияние даже солнечных пятен 
(!). И все это делает интеллектуальная элита развитых стран для стран развивающегося 
мира,  в  данном  случае  для  Бразилии.  И  очень  правильно  подчеркивает  Клив  В.Дж. 
Грандерг,  что  сейчас  Лауреатов  Нобелевской  Премии  по  экономике  в  эконометрии 
насчитывается восемь человек (15 % от всех номинантов), но в течении тысячелетия их 
процент  возрастет  до  44  %.   И  нужно  отметить,  что  хорошим  тоном  стало  делать 
серьезные  работы  в  области  эконометрии  для  развивающегося  мира.  Это  позволяет 
сегодня выйти на реализацию Целей Форума Тысячелетия 2000 года.

Поэтому,  особенно,  перспективным  будет  анализ  возможных  последствий 
разработки новых рекомендаций, которые, вероятно, будут получены при рассмотрении 
динамических моделей с позиции сознательного соблюдения органами государственного 
управления  концепции  Сохранения  Труда  в  национальных  экономиках  (Аргентины, 
Бразилии  и  других  развивающихся  стран).  Эту  работу  действительно  необходимо 
начинать и пусть наш Форум-2005 будет первым шагом в этом направлении.

Именно,  с  этих  позиций  целесообразно  рассмотреть  модели  Лоуренса  Клейна, 
отмеченные  в  1980  г.  Премией  памяти  Альфреда  Нобеля  по  экономике  "за  создание 
экономических  моделей  и  их  применение  к  анализу  колебаний  экономики  и 
экономической  политики",  а  также  подходы  Джеймса  Тобина,   заслужившие  Премию 
памяти Альфреда Нобеля по экономике "за анализ состояния финансовых рынков и их 
влияния  на  политику  принятия  решений  в  области  расходов,  на  положение  с 
безработицей, производством и ценами".

Мы ожидаем. что концепция Сохранения Труда позволит по новому посмотреть на 
работы  Джорджа  Стинглера  (George J.  Stigler;  Премия  памяти  Альфреда  Нобеля  по 
экономике  1982),  Ричарда  Стоуна  (Richard Stone;Премия  памяти  Альфреда  Нобеля  по 
экономике 1984), Франко Модильяни (Franko Madigliani;Премия памяти Альфреда Нобеля 
по экономике 1985), Джеймся Буханана (James M. Buchanan Jr.;Премия памяти Альфреда 
Нобеля по экономике 1986), Гарри Марковица (Harry M.  Markowitz), Мертона Миллера 
(Merton H.  Miller), Вильяма Шарпа (William F.  Sharpe; Премия памяти Альфреда Нобеля 
по экономике 1990), Рональда Коасе (Ronald H. Coase; Премия памяти Альфреда Нобеля 
по экономике 1991).  А это, по-видимому,  даст более обоснованные решения вопросов 
органами государственного регулирования даже экологических проблем.

Но не только в конкретных экономических разработках и в решении прикладных 
задач возможно достигнуть интересных результатов. Вероятно. намного большие успехи 
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нас  ожидают  при  работе  с  концепциями  тяготеющими  к  теоретико-методологическим 
обобщениям.  А  именно,  с  работами  Джерара  Дебре,  который  в  1983  г.  (Нобелевская 
Премия) как бы принял эстафету у Джона Хикса (Нобелевская Премия 1972). Если Дж. 
Хиксу и Кеннету Эрроу  присвоили Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике "за 
новаторский вклад в общую теорию равновесия и теорию благосостояния", то  Дж Дебре - 
"за вклад в наше понимание теории общего равновесия и условий, при которых общее 
равновесие существует в некоторой абстрактной экономике".

Те  исследователи  -  участники  Форума-2005,  которые  захотят  использовать 
материалы классической работы 20 века по экономической теории "Теория стоимости, 
аксиоматический  анализ  экономического  равновесия"  (1959)  Дж.  Дебре,  а  также 
монографию "Стоимость и капитал" Дж. Хикса, смогут найти новые аспекты для своих 
рекомендаций,  направленных  на  достижение   государствами  Европейского  Союза 
сбалансированного состояния при выполнении Финансового Рабочего Каркаса 2007-2013.
 Мы  ставим  перед  Вторым  Этапом  Форума-2005  конкретную  цель: 
Разработать  на  основе  современного  теоретико-методологического 
подхода  рекомендации Комиссии Европейского Союза,  Европейскому 
Парламенту  и  Совету,  которые  позволят  всем   25  государствам 
Европейского Союза в 2006 г.  прийти к соглашению по Финансовому 
Рабочему Каркасу 2007-2013, ориентированному на приоритет высоких 
технологий (современная позиция Великобритании - Тони Блера) и на 
более активную и скоординированную политику в аграрном секторе.

По-видимому  цифра  404,655  млн.  евро  или  39,5  %  (от  Финансового  Рабочего 
Каркаса)  несколько  завышена  и  целесообразно,  опираясь  на  частный  сектор  и  малый 
бизнес, достигнуть поставленных целей.

Для  участия  в  конференции  Вам  необходимо  направить  сообщения  на  наш 
электронный адрес: committee  @  cic  -  wsc  .  org    до 18 октября 2005 года с отметкой "FORUM-
2005".

Будем благодарны всем,  кто 19 октября с  14.00 зарегистрируется  на 
сайте Гражданского Международного Комитета www  .  cic  -  wsc  .  org     (FORUM) 
и примет участие в интерактивном обсуждении.
 Наши контактные телефоны: 380 (0629) 37-39-79;  380 (0629) 37-67-18

----------------------------------------------------------------------------------------
Але  важко робити  заключення  о  рівні  виконаної  праці  по  кількости 

сторінок або кількості підготовлених документів. Краще звернутись до ідей, 
які ввійшли в рекомендації, а саме:

1. Відзначати  у  2011  р.  1670  років  офіційної  Християнізації 
України/Готії,  вважаючи  Першим  широко  відомим  у  Світі 
Єпископом  Готії/України  Ульфілу,  який  був  рукоположен  у 
Константінополі  в  341  р.  (Хоча  є  знахідки  перших  Християн  на 
теренах України і більш раннього періоду). В Україні сьогодні цю 
дату слід святкувати;

2. Визнати існування державності з У-УІ століття до Христа у Народу, 
який сьогодні називають українським, а в УІ столітті до Христа і в 
перщих  століттях  за  Христа  називали  Гетто-Дакками,  а  це  2500 
років державності  (!).  Траянова Колона у Римі це всім на протязі 
всіх століть існування Християнства довидить, як і праці проіесора 
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Пасицького  і  закордонного  члена  Національної  Академії  наук 
України, професора Сорбони Аркадія Жуковського; 

3. Звернути  увагу  на  необхідність  координувати  співпрацю  в 
аграрному секторі не тільки у рамках Європейського Союзу, а і на 
рівні Організації Об’єднаних Націй;

4. Єкологічна  безпека  людства  стає  нагальною  проблемою,  тому 
зосередитись  на  створенні  сучасного  модернізованого  капіталу 
цивілізації,  спираючись  на  глибоке  усвідомлення  дії  закону 
збереження праці;

5. Визнати  необхідним,  в  умовах  стагнації  розбудови  сучасних 
підходів до вирішення управлінських завдань на рівні цілих країн, 
дати  новий  повштух  теоретичним  розробкам  в  макроекономіці  і 
економічній теорії, як дисциплінах від рівні розвитку яких залежить 
взагалі розвиток сучасного суспільства;

6. Прискоренно  створювати  Єврорегіони  не  тільки  в  Європі,  а  і  в 
найбільш  перспективних  регіонах  між  новими  пострадянськими 
країнами  (Азовський  Єврорегіон,  Каспійський  Єврорегіон, 
Приазовський Край і т.п.);

7. Зробити  суттеві  кроки  в  створення  сучасних  умов  наукового 
зростання  для  фахівців  вищої  кваліфікації,  залучив  до  цього  всі 
сучасні технологічні  новації  і  ресурси (Інтернет ресурси Європи і 
Америки, фахівців провідних Університетів Світу і т.п.).  і т.п.

Саме виходячи з цих пропозицій і був започаткован в 2006 р. Форум-
2006,  який  ставив  за  мету  глибоко  ознайомить  молодих  економістів  із 
видатним  економістом  Світу,  який  отримав  Премію  Пам’яті  Альфреда 
Нобеля з Економіки у вже далекому 1971 році, співвітчизником українських 
вчених Симоном Кузнецом. Доречі у Нобелівській Лекції він дуже потужно 
вказав на темпи структурної перебудови в Світі в останне століття, а також 
на стійкі реальні темпи зростання капіталу на рівні 2 % у розвинутих країнах 
і ще на багато важливих речей, які наукова молодь повинна знати.

---------------------------------------------------------------------------------
Гражданский Международный Комитет (CIC) по подготовке мирового 
общественного  мнения  к  проведению  Первого  Всемирного  Конгресса 
Духовного Единения в Нью Йорке (12 ноября 2001 г., www  .  cic  -  wsc  .  org   )

                                                                              
//созданного благодаря моральной поддержке выдающихся 
персон  Мира:  Президента  США  Джорджа  Буша; 
Генерального  Директора  Международного 
Биографического  Центра  в  Кембридже  Николса  С.Лау; 
Руководителя  Издания МБЦ Джона Гифорда;  Президента 
Американского  Биографического  Института  Дж.  М.Эванса;  Писателя 
Алофа Минди; Руководителя издания "Кто есть Кто в Америке" Карена 
Часье;  Бывшего  Конгресмена  США  Билла  Грина;  Президента  Нью-
Йоркской  Академии  наук  Роднея  В.  Николса;  Президента  Союза 
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экономистов Украины Георгия Дзись и многим другим /
Азовское отделение (Azov Academy, 1999) Академии экономических наук 
и  предпринимательской  деятельности (АЭНПД  правопреемница  АЭНПД 
России, основанной Лауреатом Премии памяти Альфреда Нобеля по экономике 1973 г. 
Василием В. Леонтьевым и экспертом ООН, профессором Вадимом Н. Кириченко)
АКАДЕМІЯ  (АЕНіМП,  м.  ХУСТ,  Закарпатьської області,  2006  р.) 
ЕКОНОМІЧНИХ НАУК  ТА МАЛОГО ПРЕДПРИЄМНИЦТВА  (Батькі-
Засновники  АЕНіМП:  Інститут  економіко-соціокультурних  досліджень  ім.  Ольги  В. 
Васильєвой-Католик; Азовське відділення Академії економічних наук і підприємницької 
діяльності  (АЕНіПД);  Карпатський  Інститут  підприємництва  Університета  “Україна”, 
Віце-Голова  Громадянського  Міжнародного  Комітету  (CIC)  доктор  економічних  наук, 
с.н.с.  Васильєв   Олександр  Валерьович;  академік,  проф.,  д.е.н.  Михайло  Юрійович 
Лендел;  професор,  к.е.н.  Галина  Миколаївна  Ножова;  доцент,  к.е.н.  Наталія  Юріївна 
Кубіні, www  .  cic  -  wsc  .  org   Document 299)
 Институт  экономико-социокультурных исследований  имени  Ольги  В. 
Васильевой-Католик (правопреемник  ДЭНМЦ  ДНЦ  АН  Украины,  1989; 
научный консультант, академик НАН Украины Николай Г. Чумаченко)
СОЮЗ  МОЛОДЁЖИ (Одесса,  2005) РИШЕЛЬЕВСКОГО 
НОВОРОССИЙСКОГО  ОДЕССКОГО  НАЦИОНАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА  им.  И.И.МЕЧНИКОВА  «ОДЕССА-ЕВРОПА»  - 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  АЗОВСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  АКАДЕМИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛЬВОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО им. В. В. ЛЕОНТЬЕВА (Львов, 
2005), ВЫДАЮЩЕГОСЯ ЭКОНОМИСТА АМЕРИКИ И ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ, ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ ПАМЯТИ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ ПО 
ЭКОНОМИКЕ  1973  г.,  АЗОВСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  АКАДЕМИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в  соответствии  с  рекомендациями  Первого  и  Второго  Этапа  Форума-2005 
(см.  Документ  146 и  Document 194.- Recommendations First Stage of THE 
FORUM –2005  на  www  .  cic  -  wsc  .  org   ),  посвященного  Пятой  годовщине 
создания Гражданского Международного Комитета, 

ОБЪЯВЛЯЮТ  о начале подготовки к Форуму-2006 и о ПРОВЕДЕНИИ

международной  научной  конференции,  посвящённой 
Лауреату  Премии  памяти  Альфреда  Нобеля  по 
экономике 1971 г. Симону Кузнецу

"НЕУНИЧТОЖИМОСТЬ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
ДУХОВНОГО  ТРУДА  КАК  ОСНОВА 
УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ  ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ  в ХХ1  столетии"

(с  Нобелевской  Лекцией  Симона  Кузнеца  и  с 
материалами предварительного обсуждения (октябрь-ноябрь 2006 года) Вы 
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можете познакомиться на  Web-Page www  .  cic  -  wsc  .  org     (FORUM) Documents 
295-296).

Всех,  кто заинтересован в сохранении высокого уровня жизни в Западной 
Европе, Японии, США и Австралии, а также в подъёме жизненного уровня 
во всех государствах Европы, Азии, Африки и Америки на основе всеобщего 
участия в развитии высоких технологий с целью обеспечения устойчивого 
развития окружающей среды (7-я цель Форума Тысячелетия, 2000), а также 
повышения  сбалансированности  интеллектуально-духовного  роста  на  всех 
континентах и во всех странах, просим принять участие в конференции через 
систему  ИНТЕРНЕТ.  Обсуждение  вопросов  в  режиме  реального  времени 
состоится 22-23 декабря 2006 года с 14.00 до 17.00 путем интерактивного 
общения.

По  результатам  работы  планируется  издание  материалов  конференции  в  бюллетене 
АЕНіПД.  При  подготовке  материалов  организационный  комитет  просит  соблюдать 
следующие требования: Научные сообщения (объемом от 8 до 12 страниц) должны быть 
набраны на компьютере и сохранены в формате RTF, (наименование файла - английскими 
буквами  в  пределах  8  символов),  шрифт  -  Times New Roman,  размер  шрифта  -14 
(межстрочный  интервал  -  1,5;  поля:  верхнее  -  2,  нижнее  -  2,  левостороннее  -  2, 
правостороннее  -  1).  Тема  научного  сообщения  -  большими  буквами  посередине 
страницы, в правом верхнем углу указаны фамилии и инициалы авторов, ученая степень, 
ученое  звание,  должность.  Сноски  (размер  шрифта  -  10)  в  конце.  Темы  сообщений 
должны отвечать теме конференции.
Наши контактные телефоны: (0629) 37-39-79;  
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Якщо б тільки долучення до Програми ЮНЕСКО «Садочок Планеті» 
було б результатом Форуму-2006, і тоді всі витрати праці були б справджені. 
Але  це  тільки  один  найвідоміший  для  міжнародної  громадськості  напрям 
(листи і пропозиції на англійській мові на Web-Page UNEP), а скільки цікавих 
доповідей  було  зроблено  і  майже  знайдени  залишки  найпотужньошої 
старовинної німецької держави Готії-Запорожської Січі, яку повністю так і не 
вдалось знищити, бо дух незламних лицарів Європи не зникає, як його і не 
бажать знищити спадкові богоборці. Тому потрібно було зробити акцент на 
моральних засадах в економіці і при вирішенні соціально-культурних питань, 
а для цього провели Форум-2007, який дав нам всім стільки, що потрібно 
знайомитись із низкою документів на www  .  cic  -  wsc  .  org  ,  які запропоновани у 
запрошенні і які з’явились в період проведення Форуму:

----------------------------------------------------------------
Гражданский  Международный  Комитет  (CIC) Интеллектуального  и 
Духовного  Единения  /  по подготовке  мирового  общественного  мнения  к 
проведению  Первого  Всемирного  Конгресса  Духовного  Единения  в  Нью 
Йорке (12.11. 2001 г.,www  .  cic  -  wsc  .  org  , Председатель Др. Эрнесто Гарсия)
//созданного  благодаря  моральной  поддержке  выдающихся  персон  Мира:  Президента 
США  Джорджа  Буша;  Генерального  Директора  Международного  Биографического 
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Центра  в  Кембридже  Николса  С.Лау;  Руководителя  Издания  МБЦ  Джона  Гифорда; 
Президента Американского Биографического Института Дж. М.Эванса; Писателя Алофа 
Минди;  Руководителя  издания  "Кто  есть  Кто  в  Америке"  Карена  Часье;  Бывшего 
Конгресмена США Билла Грина;  Президента  Нью-Йоркской Академии наук  Роднея В. 
Николса; Президента Союза экономистов Украины Георгия Дзись и многим другим /
Азовское отделение (Azov Academy, 1999) Академии экономических наук 
и  предпринимательской  деятельности (АЭНПД  правопреемница  АЭНПД 
России, основанной Лауреатом Премии памяти Альфреда Нобеля по экономике 1973 г. 
Василием В. Леонтьевым и экспертом ООН, профессором Вадимом Н. Кириченко)
Кафедра  экономики  и  предпринимательства  (г.  Хуст,  Закарпатской 
области,  2006) Карпатского  института  предпринимательства 
Университета  «Украина» (Заведующий  кафедрой,  д.э.н.,  с.н.с.,  академик  Нью 
Йоркской  Академии  наук  Васильев-Mюллер  Александр  Валерьевич,  зам.  зав.  каф. 
Войтенко Г.В. зам. зав. каф. по учебно-методической работе Кондратюк М.Ф.) 
Институт  экономико-социокультурных  исследований  имени  Ольги  В. 
Васильевой-Католик (правопреемник  ДЭНМЦ ДНЦ АН Украины,  1989;  научный 
консультант, академик НАН Украины Николай Г. Чумаченко, директор с 1995г. по 2006г. 
академик Валерий А. Васильев)
Львовское Представительство им. Василия В. Леонтьева  (Львов, 2005), 
Выдающегося  Экономиста  Америки  и  Восточной  Европы,  Лауреата 
Премии  Памяти  Альфреда  Нобеля  по  Экономике  1973  г.,  Азовского 
отделения  Академии  ЭНиПД  (руководитель,  профессор  философии  Олег  В. 
Огирко, члены учёного совета АО АЭНиПД: Андрашко В.Т., Вересай А.С., Кушнир Г.З., 
Огирко П.О.)

в соответствии с рекомендациями научно-теоретического межкафедрального 
семинара  (26.09.2007  г.)  Карпатского  Института  предпринимательства 
Университета «Украина» в рамках Форума-2006 (см. Документ 368 и 369 на 
www  .  cic  -  wsc  .  org   ),  «Возможно  или  не  возможно  решать  вопросы 
коммерческой  деятельности  на  грани  закона  ?  (нравственный  аспект)»,  а 
также совместного решения Украинского (Азовского) отделения Академии 
экономических  наук  и  предпринимательской  деятельности  и  Львовского 
Представительства  им.  В.В.Леонтьева  Азовского  отделения  Академии 
ЭНиПД от 13.11.2007 года,

ОБЪЯВЛЯЮТ  о проведении научного Форума-2007, ПОСВЯЩЕННОГО 
творцу «Немецкого Чуда» Людвигу Эрхарду, автору «Философских писем» 

Петру Яковлевичу Чаадаеву и автору Закона СОХРАНЕНИЯ ТРУДА 
Валерию Александровичу Васильеву (Кумпану)

"ХРИСТИАНСКАЯ ЛЮБОВЬ И ЗАКОН  СОХРАНЕНИЯ ТРУДА В 
СТАНОВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  С  СОЦИАЛЬНО 

РЫНОЧНОЙ  ЭКОНОМИКОЙ"
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(с  кратким  изложением  на  украинском  и 
гетто-готско-казацком  (сокр.русском) 
языках  Энциклики  Бенедикта  ХУ1  в 
соответствии  с  рекомендацией 
конференции  «Неуничтожимость 
интеллектуально-духовного  труда  как 
основа устойчивого развития окружающей 
среды  в  ХХ1  столетии»   Вы  можете 
познакомиться  на  Web-Page www  .  cic  -  
wsc  .  org     Documents 223).

31  октября  1517  г.  в  Европе  началась 
Реформация  –  качественный  новый  уровень 
понимания  роли  Одухотворенного  Знания  в  эпоху 
интенсивного  интеллектуально-духовного  роста 
человечества  -  и  в  соответствии  со  взглядами 
Мартина Лютера,  поддержавшего через  сто лет Яна 
Гуса, – Божественный Путь Спасения указан только в 
Библии.  Именно  по  этому  пути  в  историческом 

Центре Реформаторского Движения в Закарпатье – 900-летнем, коронном городе Хусте – 
без перерывов в служении на протяжении практически пяти сотен лет идет венгерская 
община последователей Кальвина. Настоящий  Духовный Университет, где, построенный 
венгерским  князем  Густом  в  1090  г.  Замок,  столетиями  выполняет  роль  надёжного 
форпоста Христианского Мира. 

24 ноября 2007 г. в Украине / Готии – Гетманщине началось реальное воссоздание 
украинской  нации с  АКЦИЙ Виктора  Андреевича  Ющенко  –  «Вашингтона  Украины» 
(оценка Президента США Джорджа Буша) – «Зажги Свечу» в Память жертв Голодомора 
1932-1933 гг., ставшей уже поворотным пунктом в возрождении украинской культуры и 
ментальности на всей территории современной Украины и для всех украинцев на планете. 
И сегодня сотни неизвестных и забытых имен Великих украинцев, благодаря проведению 
общеевропейских  образовательных  проектов,   возвращаются  к  Великому  Народу,  не 
забывшему  2500  летнюю  историю  своей  государственности.  Поэтому  студенчество 
Закарпатья к Великим украинцам относит – Петра Калнышевского и Тараса Шевченко, 
Виталия Клычко и Сергея Королёва, Дмитрия Вишневецкого и Виктора Ющенко, Павла 
Скоропадского и Ивана Мазепы, Вячеслава Черновила и Августина Волошина, Семена 
Петлюры и Леонида Кравчука, Пилипа Орлика и Александра Довженко, Олексы Довбуша 
и Михайла Грушевского, Леси Украинки и Ивана Котляревского, Богдана Хмельницкого 
и  Григория Сковороды, а  в  самое ближайшее  время Украина  вспомнит  короля Геттов 
Антираса, победившего в пятом столетии до н.э. Царя Дария, и короля праукраинцев – 
Гетто/Даков   Декебаля,  «убедившего»  римлян  платить  дань  Гетто-Дакии;  вспомнит  и 
Аскольда,  заключившего первым всеобъемлющий договор с  Константинополем,  и  его 
Епископа Михаила, несшего гуманными методами свет истины и христианские ценности 
киевлянам;  Готского  Епископа  Ульфилу,  автора  прагерманской  письменности,  и 
Германариха,  создавшего с Гетто-Даками  мощное  восточно-европейское государство; 
Святого  Игнатия  (Якова  Гозадинова),  спасавшего  народы  Крыма  от  уничтожения,  и 
Моисея  Католика,  выведшего  казаков-Готов  из-за  Дуная  и  сохранявшего  36  лет  их 
Азовское Войско  на  территории Украины;  вспомнит журналистку Г-жу Политковскую 
(девичья  фамилия  Мазепа)  и  Михаила  Евдокимова,  губернатора  Красноярского  края; 
академика АЭН Украины Олега Турецкого и профессора Сорбоны Аркадия Жуковского, 
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сподвижника  полковника  Андрея  Мельника;  митрополита  Андрея  Шептицкого  и 
знаменитую  семью  Терешенко;  многих  вспомнит  Украина.  А  главное  –  отдаст  дань 
уважения людям борющимся сегодня за европейское будущее Украины, а это и Бенедикту 
ХУ1,  и  Др.  Эрнесто  Гарсия,  и  Эммануэлю  Боррозо,  и  Милону  Шашику,  и  Борису 
Ивановичу Тарасюку,  и  Джорджу Бушу,  и  директору Американского  Биографического 
Института Джону Эвансу, и Генеральному Директору МВЦ в Кембридже Николсу Лау, и 
заместителю  директору  ИБМЕР  в  Варшаве  Александру  Шептицкому,  и  профессору 
Варшавского  Университета  Михаилу  Доброчинскому,  и  Президенту  МАУП  Георгию 
Щёкину,  и  Президенту Университета  «Украина»  Петру Таланчуку   и  многим,  многим 
нашим современникам.

Мы  согласны  с  оценкой  Петра  Яковлевича  Чаадаева  –  «Сколько  великих  и 
прекрасных мыслей, откуда-то явившихся, охватили бесчисленные массы и поколения ! 
Сколько возвышенных истин живет и действует, властвуя или светясь среди нас, и никто 
не  знает,  ни  откуда  явились  эти  грозные  силы  или  блестящие  светочи,  ни  как  они 
пронеслись через времена и пространства !» (Пятое письмо в «Философских письмах», 
1829). 

Несомненно, такими «великими и прекрасными мыслями» наполнен План Людвига 
Эрхарда построения в Германии «Сформированного общества» на основе социального 
рыночного  хозяйства;  «чтобы  не  обречь  себя  на  жалкое  прозябание  на  исторических 
задворках» (Л.Эрхард). А «после того как наш народ обрел исторический опыт, который 
пробудил  и  укрепил  сознание  зависимости  всех  от  всех,  немецкое  общество  утратило 
характер классового.» (Людвиг Эдхард, 1957). Именно,  такое обоснование  фактически 
раскрывает механизм действия Закона Сохранения Труда (Валерий Васильев, 1999-2003) 
на разных этапах социально-экономического развития. Когда «мы только и делаем, что 
вовлекаемся  в  произвольные  действия  и  всякий  раз  потрясаем  всё  мироздание.  И эти 
ужасные  опустошения  в  недрах  творения  мы  производим  не  только  внешними 
действиями,  но  каждым  душевным  движением,  каждой  из  сокровеннейших  наших 
мыслей.» (П.Чаадаев, 1829). 

Давайте постараемся восполнить эти «ужасные опустошения», что позволит всем 
нам  последовательно  достигать  Целей   Тысячелетия,  поднимая  жизненный  уровень 
населения,  обеспечивая  развитие  высоких  технологий  и   устойчивое  развитие 
окружающей среды. И на основе глубокого понимания искренности Христианской Любви 
и  Закона  Сохранения  Труда  предложим  свои  варианты  путей  построения  социальной 
рыночной экономики в странах Европы и Азии. 

Мы надеемся, что за счет солидарных усилий всех Выдающихся Интеллектуалов 
Мира  удастся  обеспечить  повышение  сбалансированности  интеллектуально-духовного 
роста на всех континентах. 

Поэтому  мы  просим  Вас   принять  участие  в  Форуме-2007  через 
систему  ИНТЕРНЕТ.  Обсуждение  вопросов  в  режиме  реального  времени 
состоится  22-23  декабря  2007  года;  25-26.01.2008;  29-30.03.2008;  26-
27.04.2008; 30-31.05.2008 с 14.00 до 17.00 путем интерактивного общения.

Посмотрите  Documents 370;  372; 374;375 and 383 on www.  с  i  с  -ws  с  .org   .
* * *

По результатам работы планируется издание материалов конференции в бюллетене 
АЭНиПД.  При  подготовке  материалов  организационный  комитет  просит  соблюдать 
следующие требования: Научные сообщения (объемом от 8 до 12 страниц) должны быть 
набраны на компьютере и сохранены в формате RTF, (наименование файла - английскими 
буквами  в  пределах  8  символов),  шрифт  -  Times New Roman,  размер  шрифта  -14 
(межстрочный  интервал  -  1,5;  поля:  верхнее  -  2,  нижнее  -  2,  левостороннее  -  2, 
правостороннее  -  1).  Тема  научного  сообщения  -  большими  буквами  посередине 
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страницы, в правом верхнем углу указаны фамилии и инициалы авторов, ученая степень, 
ученое  звание,  должность.  Сноски  (размер  шрифта  -  10)  в  конце.  Темы  сообщений 
должны отвечать теме конференции.
Наши контактные телефоны:   (+380629) 37-39-79; или   (+38067)-3127914

----------------------------------------------------------------
Сподіваємось, що наша праця не була даремною і вже не можна буде 

казати,  що науковці  в  Україні  не  приймали участь  у  вирішенні  найбільш 
гострих питань сучасного розвитку.

Вся ця робота продовжується в Західній Україні  (Івано-Франківську, 
Рівно, Львові, Хусті) яку Ви теж знайдете на www.  cic  -  wsc  .  org   :
1. Document 408 To 1020 Years anniversarieґs of Baptism Rusi.-
2. Document 425.- On Forum 2007
3. Document 432.- First Seminar of Economic in University of  King Danylo Galyckiy in Ivano-
Frankivsk (Stanislaw).-
4. Document 435.- El primer juicio que acaba de abrir el Tribunal Penal Internacional por el  
reclutamiento  de  niсos  y  niсas  soldados.  This  is  the  first  trial  that  has  just  opened  the  
International  Penal  Tribunal  for  the  recruitment  of  boys  and  girls  soldiers  (Amnistia  
Internacional).
5.  Document  438.-Collectives  of  the  Ivano-Frankivsk’s  University  of  Law  by  named  King 
Danilo Galitskiy,  Azov’s (Ukrainian)  Department  of  the  Academy of  economic sciences  and 
entrepreneurial activity and Institute of the economics and socio-cultural researchers by named 
of the Olgi Wasilievoy-Catholik 7 March 2009 year .-
6.  Document  439.- The  Ministry  of  Education  and  the  Sciences  of  Ukraine.  IVANO-
FRANKIVSKYI UNIVERSITY of LAW named  after KING DANILO HALITSKIY Міністерство 
освіти і науки України.  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА ІМЕНІ 
КОРОЛЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГОThe  faculty  of  architecture  and  building  Факультет 
архітектури та будівництва PROGRAM  ПРОГРАМА  Scientific  Seminar  Наукового  
семінару.
7. Document 440.- Scientific REPORT  «Comparative Characteristic of Pіdgoretskiy Castle and 
Petergoff» Prepared by: Petro Mikitsei,  ІІ course student of architecture and building faculty of  
Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danilo Halitskiy. Supervisor - Maslyak  
M.D., an assistant professor 

8. Document 442.- Scientific Seminar Наукового семінару Picture. 
Але ми всі працювали над організацією Форумів не для звітності, а для 

можливості надати сучасну і цікаву для молодих науковців інформацію, як 
по економічним питанням (Document 374,380,405,411,412,431,432 ), так і по 
соціокультурним питанням (Document 371,372,373,380,424,438), а також по 
суто  теоретичним  напрямкам  розуміння  розвитку  сучасного  Світового 
суспільства (Document 375,382,383,394,395,396,397,408 ). 

7.Нові пріоритетні напрямки міжнародного співробітництва, 
які пропонує керівництво СІС.

Народна мудрість вказує, що «не можна війти в одну річку двічі», тому 
і  потрібно  шукати  нові  форми.  Дійсно,  Форуми  це  цікаво  і  корисно,  але 
потрібно  вже  не  стільки  «прориватись»  до  свідомості  людей,  скілько 
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створювати широкий фронт наступу – наступу цивілізації на її пасинків (так 
всіх «богоборців» м’яко назвав ще Петро Лаврович Лавров у 1869 р.).

Саме  на  це  і  на  правлені  ініціативи  Громадінського  Міжнародного 
Комітету Інтелектуального і Духовного Єднання в останіі  роки співпраці з 
університетами  і  громадськими  організаціями.  Так,  завдяки  активній 
діяльності  Голови  Громадінського  Міжнародного  Комітету,  Д-ру  Ернеста 
Гарсіа,  всі  члени  Комітету  підтримали позицію Далай  Лами і  одностайно 
висловилися за Свободу Тібету (Document 401.-  The CIC support  to Dalai 
Lama and Free TIBET).  І  це  не  традиційне  звернення,  а  обгрунтована 
позиція, яка має, ми сподіваємось, більш вагомі наслідки (!). Також Голова 
Громадінського  Міжнародного  Комітету,  Д-ру  Ернеста  Гарсіа  вперше 
нагородив  в  2010  р.  Проф.  М.О.Дінченко  (Маріуполь,  Україна)  висшою 
нагородою  Громадінського  Міжнародного  Комітету  Інтелектуального  і 
Духовного Єднання,  Іменою Медалю «Митрополита Готії  і  Кафи, Святого 
Ігнатія» (Document 356). 

              

В  2009  р.  і  2010  р.  Комітет  вже  прийняв  участь  у  двох  потужніх 
наукових  конференціях  і  їх  результати  віддзеркалюються  на  електронній 
сторінці,  а  саме  головне зараз  вирішується питання  підняття  рівня Премії 
Кумпана (Голіка-Гулі-Каримова-Васильєва) за найкращу доповідь зроблену 
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на  форумах(Documents 354,  355),  в  організації  яких  приймає  участь 
Громадінський Міжнародний Комітет. 

Не  стоїть  осторонь  Громадінський  Міжнародний  Комітет  і  при 
проведенні  міжнародного  обговорення  і  рецензування  атестаційних  праць 
науковців  Європи.  Так  за  рішення  Голови  Громадінського  Міжнародного 
Комітету,  Д-ра  Ернеста  Гарсіа  після  шости  місяців  обговорення  і 
рецензування в Україні дисертації Валерія Гребенюка переклад цієї праці на 
англійській мові був розміщен на  Web-Page www  .  cic  -  wsc  .  org    у Документі 
476. Зараз закордонні члени Академії економічних наук і  підприємницької 
діяльності  в  Америці,  в  Європі  і  в  Азії  знайомляться  із  цією  науковою 
працею,  в  якій  робиться  спроба  застосувати розуміння закону  збереження 
праці. 

Все  це  ті  реальні  і  сучасні  напрямки  співпраці,  на  яких  Голова 
Громадінського  Міжнародного  Комітету,  Д-р  Ернеста  Гарсіа  вважає 
необхідним зосередитись всім нам.

Додаток 1

Civil International Committee (CIC)  Intellectual and Spiritual Unity /as to the 
preparation of world climate of opinion to arranging of the First World Congress  
Spiritual  Unity  in  New  York  (12.11.  2001,  www.  с  i  с  -ws  с  .org   ,  Chairman 
Dr.Ernesto Garсia) 

//Created  because  of  the  moral  support  of  outstanding 
personas of the peace: President OF THE USA George Bush;  
General director of the International Biographical Center in 
Cambridge  of  Nicholas  S.Law;  Editor  in  Chief  IBC  John 
Gifford;  President  American  Biographical  Institute  J. 
M.Evans; Freelance  Writer  Mindy  Aloff;  Managing  Editor 
"Who's Who in America" Karen Chassle; Former Kongresmen  
to  USA Bill  Green;  President  of  the New York Academy of  
Sciences  Rodney  W.  Nichols;  President  of  the Union of  the  
economists of Ukraine George Dzis and by many others/

Ukrainian  (Azov’s)  Department  (Azov  Academy,  1999)  the  Academies  of  
economic  sciences  and  business  activity (AES&E  of  Lvov-Khust,  Ukraine; AES&E 
Russia based by the Laureate of the Prime of memory Alfreda Nobelya as to economics 1973 
Wassili W. Leontjef and by expert UNITED NATIONS, professor Vadim N. Kirichenko)
The chair of economics and business activity (city Khust, Zacarpathian Region,  
2006)  of  the  Carpathian  Institute  of  business  activity  University  «Ukraine» 
(Chief, Dr.econ. (PhD), academician New York Academy of Science Vasiljev-Muller Alexander  
Valerievich,  vice-chief  Voitenko  G.V.,  vice-chief   of  the  educational-methodological  work 
Kondratiuk M.F.)
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Institute  of  the  economical  and  socio-cultural  researches  by  name  Olga  W. 
Wasilievoi-Catholic  (the  assignee  of  DESMC  DSC  Academy  science  of  Ukraine,  1989;  
Research adviser,  the academician of NAN Ukraine Nikolai  G. Chumachenko,  director with 
1995 to 2006, academician Valery A. Vasiljev)
Lvov Agency by name Wasilij W. Leontjef (Lvov, 2005), the produced Economist  
of  America and East  Europe,  the Laureate  of  the Prime of  Memory Alfreda 
Nobelya as to Economics 1973, Azov’s Department of Academy  of ES&E (head,  
the professor of philosophy Oleg V. Ogirko, the members of the scientist of advice AD AES&E:  
Andrashko V.T., Veresai A.S., Kushnir G.Z., Ogirko P.O.)
According to the recommendations of the scientifically and theoretical  seminar 
(26.09.2007)  of  the  Carpathian  Institute  of  business  activity  of  the University  
«Ukraine» in the context of Forum-2006 (see Document 368 and 369 on www.  с  i  с  -  
ws  с  .org   ),  «Is it  possible  or  not  possibly  to decide the question of  commercial  
activity on verge of law ? (moral  aspect)», as well as of common deciding the  
Ukrainian (Azov’s) Department of the Academy of economic sciences and business  
activity and Lvov Agency by name W.W. LEONTJEVA of the Azov’s Department of  
the Academy ES&E from 13.11.2007 year,

DECLARE 

about arranging of scientific Forum-2007, DEDICATED to author «German 
Miracle » Liudvigu Erkhardu, to author «Philosophical Letters» Petru 

Yakovlevichu Chaadaevu and the author of the Law of the Preservation of LABOR 
Valery Alexandrovichu Vasiljevu (Kumpanu)

"CHRISTIAN LOVE AND THE LAW OF THE PRESERVATION OF LABOR 
IN THE FORMATION OF MODERN CIVILIZATION WITH SOCIO FREE-

MARKET ECONOMY"

(with brief on Ukrainian and Getto-Gotha-Cossack’s  (short Russian) languages Encyclicals of 
Benedict XYI according to recommendation the conferences of «The INDESTRUCTIBILITY of  

Intellectual- spiritual LABOR as the basis of the steady development of  environment in XXI 
century » you can make acquaintance on Web-Page www.  с  i  с  -ws  с  .org    Documents 223).

31 October 1517 In Europe began Reformats - qualitative understanding  
new level of understanding of the role of High Spiritual  Knowledge in the epoch  
of intensive the intellectual-spiritual growth of humanity - and under the laws with 
views Martina Liutera, which supported through hundred years old Yana Gusa, - 
The divine Way of Rescue is  indicated only in Bible. Namely as to this way in the  
historic  Centre  of  Reformat’s Motion in Zacarpathian - 900-years,  crowns city 
Khust - without recesses in pray over practically 5 hundreds of years old goes 
Hungarian society progeny Kalvina. Insisting Spiritual University, where built by 
Hungarian King Gust in 1090 Castle, by centuries fulfils role of reliable Fortess of  
Christian World. 

24  November  2007  In  Ukraine/Gotha  -  Gettmanshchine  began  real  
rebuilding  Ukrainian  nation  from  ACTIONS  Viktora  Andreevicha  Yuschenko- 
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«Washington of Ukraine» (the assessment of the President USA George Bush) -  
«Enkindle candle» in the memory of sacrifices Golodomora 1932-1933  becoming 
already  main location in  the revival  of  Ukrainian culture  and spiritual  on  all  
territory  of  modern  Ukraine  and  for  all  Ukrainians  on  the  Planet.  And today 
hundreds  of  the  unknown and forgotten  names  of  Great  Ukrainians,  owing to  
arranging of All-European educational projects, return to Great Nation, do not  
forget  2500  years  history  of  its  statehood.  It  ascribes  why  students  of  the 
Carpathian Region to Great Ukrainians attributes _ Petra Kalnyshevskogo and 
Tarasa  Shevchenko,  Vitaliya  Klychko  and  Sergeya  Koroleva,  Dmitriya  
Vishnevetskogo  and  Viktora  Yushchenko,  Pavla  Skoropadskogo  and  Ivana 
Mazepy, Vyacheslava Chernovila and Avgustina Voloshina, Semona Petliury and 
Leonida Kravchuka,  Pilipa Orlika and Alexandra Dovzhenko,  Olexy Dovbusha  
and Mikhaila Grushevskogo, Lesi Ukrainki and Ivana Kotlyarevskogo, Bogdana 
Khmelnitski and Grigoriya Skovorody, and in the most nearest time Ukraine will 
recall King Gettov Antirasa conquering in fifth century till Christ  Tsar Dariya,  
and  King  old-Ukrainian-Getto/Dacov  Dekebalya,  «Convincing»  Romans  to 
disburse  tribute  Getto-Dacia;  Will  recall  and  Askolda  concluding  first  
comprehensive contract with Constantinople, and it Bishop of Michael carrying by 
humane methods the light of truth and Christian values to Kiev’s people; Gotha’s 
Bishop  Ulfilu,  author  old-German  language,  and  Germanarikha  being created  
with Getto- Dacia’s people powerful East-European State; Holy Ignatiya (Yakova 
Gozadinova) rescuing the nations of the Crimea from annihilation, and Moiseya 
Catholic, which carried out Cossacks due to Danube and persisting 36 years old 
their  Azov’s  Army   on  the  territories  of  Ukraine;  Will  recall  jjournalist  Mrs.  
Politkovskuiu (girl’s  surname Mazepa) and Michael Evdokimova, the governor of  
Krasnoyarskogo  Region;  The  academician of  AES Ukraine  Olega Turkish  and 
professor of Sorbony  Arcadia Zhukovski, great friend colonel Andreya Melnika;  
Metropolitan  Andreya Sheptitskogo and distinguished family Tereshenko; Many 
will recall Ukraine. And main - given the tribute of respect to people struggled 
today for European willing the Ukraine, and this is and Benedict XYI, and Dr.  
Ernesto  Garcia,  and  Emmanuel  Borrozo,  and  Milonu  Shashiku,  and  Borisu 
Ivanovichu Tarasiuku, and George Bush, and the director of American Biographic  
Institute John Evans, and General director IBC in Cambridge Nichols S. Law, and 
substitute  to  director  IBMER  in  Warsaw  Alexandru  Sheptitskomu,  and  the 
professor  of  Warsaw  University  Michael  Dobrochinsky,  and  President  IAMP 
Georgiiu Shchekinu, and President of University «Ukraine» Petru Talanchuku and 
many, by much our great men.

We are  agree with assessment of Petra Yakovlevicha Chaadaeva - «How 
much  are   great  and  wonderful  ideas,  from  where-that  aappeared,  embraced 
countless masses and generations! How many of elevated truths lives and acts,  
heading or being gleamed among us,  and nobody does not know, neither from 
where  were these terrible  forces or shining light  persons,  neither as they past  
through times and spaces!» (Fifth letter in «Philosophical Letters», 1829). 

It is doubtless,  such «Great and Wonderful  Thinks» is  filled the Plan of  
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Liudviga Erkharda building in Germany «Formed Society» on basis of the social  
market economy; «it is need for not give himself on wretched to live on historic  
last place» (L.ERKHARD). And «after that as our nation given historic experience 
which aroused and bolstered  up the consciousness  of  dependence all  from all,  
German  society  have  not  Class’s  Disposition.»  (Liudvig  Edkhard,  1957).  It  is  
name, such substantiation actually uncovers the mechanism of the action of The 
law of the Preservation of Labour (Valery Vasiljev, 1999-2003) on the different  
stages of socio-economic development. When «we only and make that beguiling 
into arbitrary actions and all manner of time shaking  all Wide Spiritual World.  
And this dire depletion in bosom Wide World we perform not by only exterior  
actions,  but  every  spiritual  motion,  each  of  deep  no-see  our  think.» 
(P.CHAADAEV, 1829). Let's try to fill this « Dire depletion», what will allow all  
us step by step to achieve the Purposes of Millennium, raising standard of living of  
population  providing  the  development  of  high  technologies  and  the  resistant  
development of environment. And on basis of the sound grasp of the sincerity of  
Christian  Love  and  the  Law  of  the  Preservation  of  Labour  shall  propose  its  
variants of the ways of building of social free-market economy in the countries of 
Europe  and  Asia.  We  hope  that  for  account  of  the  solidarity’s  efforts  of  all  
Produced  Intellectual  Persons  of  World  manage  to  provide  the  increase  of  
balances of the intellectual-spiritual growth on all continents. 

That  is  why  we  request  You  to  assist  in  Forum-2007 through  system 
INTERNET. The discussion on of questions in the regime of real time is consisted 
22-23 December 2007 with 14.00 till 17.00; 25-26.01.2008; 29-30.03.2008; 26-
27.04.2008; 30-31.05.2008 by means of interactive communication.

Please Look Documents 370;  372; 374;375 and 383 on www.  с  i  с  -ws  с  .org   .
* * *

As to the results of work is planned the edition of the materials of conference in bulletin AES&E.  
In  the  preparation  of  materials  organizing  committee  asks  to  observe  following  demands: 
Scientific  reports  (with  volume from 8 to 12 pages) must be collected on the computer and  
preserved in size RTF, (designation of file - by English letters in the limits of 8 symbols), type -  
Times New Roman, the size of type -14 (interline interval - 1,5; the field: it is upper - 2, are  
lower - 2, left-side - 2 it is right-side - 1). The theme of scientific report - by capital letters of in  
the middle page, in the upper right-hand corner are indicated surname and the initials of the  
authors, scientific degree, academic rank, post. Footnotes (size of type - 10) at the end. The  
themes of communications must answer the theme of conference. 
Our address: Vasiljev Alexander, Box 228, Ivano-Frankivsk, 76000 Ukraine
Our contact phone: (+380629) 37-39-79; or   (+38067)-3127914
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