24 листопада 2013
До Всіх Пластунів
Дорогі Подруги і Друзі!
Цього тижня ми, пластуни, слідкуємо за подіями в Україні і в діяспорі. Не тільки
відзначили 80-ліття Голодомору 1932-1933 року, але на очах розвивається громадська акція під
назною Євромайдан. В Україні тисячі людей виступають в столиці і по містах з метою показати
єдність суспільства у виборі європейського напрямку розвитку країни.
Головна Пластова Булава підтримує звернення Крайової Пластової Ради України:
Cьогодні, у такий складний для України час її цивілізаційного вибору, керівництво
Пласту — Національної скаутської організації України всіляко вітає та підтримує
громадську активність нашого дорослого членства у відстоюванні своїх прав.
Нам надзвичайно приємно, що серед перших активістів, які вийшли на підтримку
курсу європейської інтеграції України був старший пластун скоб, вихованець
кіровоградського Пластву, журналіст 5 каналу Сашко Аргат, а багато інших старших
пластунів та сеньйорів організовували і приймали участь у акціях вже з перших годин їх
проведення. Це вкотре показує, що методика самовиховання активних громадян своєї
країни, яка використовується у нашій організації вже понад 100 років, дає свої розультати.
Ми свідомі того, що все більше членів нашої організації вже приступили до
активних дій і підтримуємо їх у цьому. Разом з тим, мусимо наголосити про
недопустимість участі у масових акціях неповнолітніх дітей без відповідного дозволу чи
особистої присутності їхніх батьків. Всі дорослі члени організації мають повну підтримку
проводу у їх праві висловлювати власну позицію у будь-якій дозволеній законодавством
України формі.
Для більш безпечної участі в різних акціях, закликаємо наших дорослих членів
консолідуватися і самоорганізовуватися у більші групи чи то на базі структури Пласту
(курені, станиці) чи у будь-якій інший зручний спосіб. Ми не вважаємо за доцільне
використання будь-якої пластової символіки на громадських акціях, оскільки їх мета не
продемонструвати активність тієї чи іншої організації, а лише єдність суспільства у
виборі європейського напрямку розвитку. Тому вітаємо використання національної та
європейської символіки.

Україна потребує нашої допомоги, як людей, які вміють працювати у групах,
планувати та проводити заходи, розрахованні на велику кількість людей. Україна потребує
ініціативних, активних громадян, які будуть здатні висловити свою підтримку її розвитку.
Ми закликаємо дорослих членів організації діяти так, як їм велить Пластовий Закон та
Присяга.
В різних центрах української діяспори плянуються зорганізовані акції підтримку
Євромайдану як доказ солідарності з нашими рідними в Україні. Головна Пластова Булава теж
наголошує про недопустимість участі у масових акціях неповнолітніх дітей без відповідного
дозволу чи особистої присутності батьків та відраджує використання в таких акціях символіки
Пласту, але підтримує поодиноких пластунів котрі приєднуються до загальної суспільної
громадської акції яка наголошує потреби українського народу.
Пласт за останніх 100 років виховав дуже багато громадських діячів та провідників.
Вміємо провадити, вміємо організувати та вміємо в часі кризи і наглих змін зрівноважено
змобилізувати людей та робити корисні рішення.
Закликаємо всіх пластунів допомогти в тій акції як радить звернення — так, як їм велить
Пластовий Закон і Пластова Присяга.
СКОБ!
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