
ДРУЗІ!
Ця інстЦя інструкція – запорука вашої безпеки. Організатори та волонтери 
докладають усіх зусиль, щоб Марш пройшов мирно та без провокацій, 
проте основна відповідальність за власну безпеку, як завжди, лежить 
на вас. Ми дуже просимо вас уважно вивчити цю інструкцію та 
дотримуватися порад, викладених у ній. Сподіваємося, що складних 
ситуацій ми зможемо уникнути разом. Хоча завжди краще заздалегідь 
підготуватися.

ВВОЛОНТЕРИ З БЕЗПЕКИ
Серед нас будуть волонтери з безпеки, яких ви легко впізнаєте за 
формою. Завжди повідомляйте їм про нестандартні та небезпечні 
ситуації. Волонтери можуть в цілях безпеки попросити показати вміст 
вашого рюкзака – будь ласка, зробіть це добровільно.

ЩО ВЗЯТИ З СОБОЮ?
Готуючись до акції, поставте для себе позначки 
в цьому списку:в цьому списку:
1. Оригінал та копію документа, що посвідчує вашу особу.
2. Рюкзак – руки повинні бути вільними.
3. Гроші готівкою – на проїзд, поповнення телефону, харчування тощо.
4. Мобільний телефон – повністю заряджений.
5. 3-4 жетони на метро або проїзний.
6. Накидк6. Накидку, шапку/капелюх, шарф або іншу деталь одягу, яка змінить 
зовнішність, щоб переодягтися по закінченню заходу для відходу.
7. Бажано мати з собою ручку.

Все, що береш з собою, повинно бути маленьким і, за можливості, 
легким, щоб рюкзак потім не сковував рухів! Тобі його нести, між 
іншим :)

ЩО ЩЕ ЗРОБИТИ ПЕРЕД АКЦІЄЮ?
РоРозкажи людині, що не йде на Марш та якій ти довіряєш, про те, куди ти 
йдеш, і попроси його / її перевірити, чи все в порядку після. Він/вона 
повинен/на знати, що робити, якщо з тобою немає зв’язку. Телефон 
юриста: 0677400817 (Ксенія).

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ НА 
«КОНОПЛЯНОМУ МАРШІ»



ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ
Зручне взуття, що захищає ноги (ніяких підборів). Одяг – такий, що 
максимально покриває шкіру на тілі. Постарайся уникати синтетики. Не 
одягай речі (це стосується відходу) з написами, слоганами, символами, 
за якими можна буде ідентифікувати твою причетність до Маршу. 
Одягнися комфортно і непомітно.

АЛАЛКОГОЛЬ ТА ІНШІ ПСИХОАКТИВНІ РЕЧОВИНИ
Люди в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння не будуть 
допущені на Марш, це вважатиметься провокацією. Не вживайте 
напередодні – це критично збільшує для вас ризики на Марші. Брати з 
собою «травку» суворо заборонено!

МАРШ: ЩО СЛІД РОБИТИ?
1. Точно та беззаперечно виконуй вказівки організаторів і волонтерів.
2. Д2. Дотримуйтесь дистанції між рядами. В той же час сильно не 
розтягуйтесь – у випадку небезпеки ви із сусідами по колоні повинні 
взяти один одного під руки і зчепити руки у замок на грудях.
3. Якщо у тебе намагаються вирвати прапор або плакат – не опирайся. 
Кидай його, якщо доводиться бігти.
4. Не забувай дивитися по боках та слідкувати, що відбувається 
всередині колони.
5. Що би не ві5. Що би не відбувалося – не панікуй. Паніка небезпечніша за будь-яку 
іншу загрозу.
6. Будь у гарному настрої, але не перетворюй Марш на місце тусовки – 
це захід з конкретною правозахисною метою.
7. З повагою стався до співробітників поліції, преси та інших учасників 
Маршу.
8. Якщо ти не8. Якщо ти несеш транспарант або плакат, пам’ятай, що швидше за все 
тебе будуть фотографувати і звертати на тебе увагу. Якщо ти цього не 
хочеш або фізично втомився їх нести, – передай їх іншим.
9. Якщо до тебе звертається співробітник поліції – веди себе чемно. 
Вони зобов’язані представитися – запам’ятай, а краще – запиши 
прізвище та звання. Якщо представники поліції просять – назви себе, 
пред’яви документи.
10. Намагайся допомаг10. Намагайся допомагати іншим учасникам.

МАРШ: ЧОГО НЕ СЛІД РОБИТИ?
1. Спілкуватися з опонентами, реагувати на них словами чи жестами, 
провокувати їх. Взагалі НЕ звертайте на них уваги.
2. Залишати своє місце в колоні.
3. Фотографуватися і постити в соцмережах, вказуючи 
місцезнаходження – краще вимкнути геолокацію перед заходом.
4. Спілкув4. Спілкуватися з поліцією, якщо до тебе не зверталися (крім випадків, 
коли треба покликати на допомогу).



МАРШ: ЧОГО НЕ СЛІД РОБИТИ?
5. Спілкуватися з поліцією, якщо до тебе не зверталися (крім випадків, 
коли треба покликати на допомогу).
6. Курити або вживати алкоголь під час Маршу!
77. Приносити із собою зброю, скло, гострі, колючі, ріжучі (приміром, 
ножі будь-якого розміру), вибухонебезпечні та інші заборонені 
предмети.
8. Сперечатися з організаторами, волонтерами та іншими учасниками.
9. Закликати учасників діяти всупереч вказівкам організаторів.
10. Брати в руки будь-які предмети, що «прилетіли» з боку опонентів чи 
кидати щось у відповідь.

ПІСЛЯ МАРШУПІСЛЯ МАРШУ
Завершення Маршу і відхід – найбільш критична точка. Зазвичай, 
саме на відходах найчастіше відбуваються напади. Тому зберігайте 
пильність!
Залишаючи місце Маршу, виконуй всі вказівки організаторів, 
волонтерів та співробітників поліції.
Не йди один. Залишайте місце Маршу великими групами (до 5-10 осіб.).
Зверніть увагЗверніть увагу, чи не йдуть хтось за вами.
Якщо ти помітив стеження – не біжи. Зайди в публічне місце – кафе, 
банк або магазин і попроси викликати поліцію, або виклич її сам (102 – 
поліція, 103 – швидка, 112 – номер екстреного виклику з мобільного). 
Якщо переслідувачі далеко і не зможуть зробити те ж саме, можна 
сісти до громадського транспорту.
Уникай порожніх дворів, переходів, вузьких вуличок.
Якщо ти їдеш на метро – поміняй кілька ліній, напрямків і поїЯкщо ти їдеш на метро – поміняй кілька ліній, напрямків і поїздів. Не 
стій біля краю платформи.
Не ходи по центру міста або біля місця проведення заходу після Маршу 
– радикальні групи можуть шукати учасників за фото й відео.
Якщо на тебе намагаються напасти, не вв’язуйся у конфлікт, не агресуй. 
Не давай збити себе з ніг. Не дозволяй ізолювати себе чи інших 
учасників. Клич на допомогу, проси їх зупинитись.

ПРПРЕСА 
Ознайомтеся з офіційною метою заходу: «Конопляний Марш» – мирна 
хода на підтримку ідей декриміналізації (не легалізації!), прав людини 
та лібералізації. Це публічна правозахисна акція з вимогами внести 
зміни до застарілого законодавства. Гасло Маршу – «Свобода! Рівність! 
Декриміналізація!». Більше – на нашому сайті: https://cannamarch.com/
Якщо ви не впевнені у своїх силах, – ввічливо відмоЯкщо ви не впевнені у своїх силах, – ввічливо відмовте журналістам і 
покажіть, до кого вони можуть звернутися.
Говоріть лише від свого імені – чому Ви прийшли на Марш, що Ви 
хочете донести до суспільства.


