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Обирати між олігархами  — морально 
важко. Хтось не піде на них, вважаючи, 
що від нього нічого не залежить. А дехто 
змириться, обравши «менше зло». Нас-
правді, неправі й одні, й інші. Голосува-
ти дійсно нема за кого (адже трудящі не 
сформували власної політсили), але це 
не означає, що слід відмовитись від бо-
ротьби за дійсне народовлад 

 Ці вибори — зразок елітарної демо-
кратії. Їх мета — зберегти систему, хоча 
їх проведення назвали реалізацією 
прагнень Майдану. Перемогти можуть 
лише найбагатші, бо виборчі фонди необ-
межені. Високий внесок (1,2 млн. гривень) 
звужує коло учасників, а прохідний бар’єр 
(5%) – залишає «за бортом» мільйони го-
лосів, віддані за «непрохідних». Парла-
ментські партії мають перевагу при ство-
ренні виборчкомів. Якщо олігархи нікуди 
не поділись, то навіщо їм міняти правила, 
сформовані олігархом Януковичем?

 Вибори є, народовладдя нема. Пред-
ставницька демократія нікого не пред-
ставляє, окрім інтересів «обранців». 
Відповідальності за порушення обіця-
нок нема. Депутати як вогню бояться 
ідеї відкликання «народних обранців», 
як і, наприклад, обрання суддів. Вони 
запевняють, що народ «не дозрів». При 
цьому парламентарі безмежно вплива-
ють на судову владу, амністуючи зло-
чинців. Противники «непрофесійних» 
рішень щодня допускають помилки, 
але роблять на цьому бізнес. Ви можете 
обрати особу, але не її рішення. Окремі 
мажоритарники перемогли, отримавши 
лише 15 тис. голосів. Чому тоді 15 тис. 
громадян не можуть внести свій зако-
нопроект у ВР?

 Змагання ідей чи програм відсутнє. 
Виборця «підкуповують» видовищами 
та відомими персонажами. Хоч одна 
партія послідовно відстоює інтереси 
працівника проти роботодавця? Ніхто 
не оспорює капіталістичний курс вла-

ди  — захист права меншості експлуа-
тувати більшість. Ліберальні реформи 
(зниження податків, спрощення звіль-
нень) принесуть вигоду власникам вели-
кого капіталу. Націонал-радикали здатні 
зробити нашу країну недемократичною 
та ізольованою від світу. Ми ж не бу-
демо вважати опозицією регіоналів чи 
«комуністів», які підтримували аналогіч-
ний курс?

 Партійної демократії немає. Навіть 
партії, що борються проти радянського 
минулого, є вождистськими як КПРС. 
Розмір членських внесків не обмежено, 
що дає право капіталістам узурпува-
ти право керувати партією. Усередині 
партій немає платформ, тому ідеї виро-
бляються не шляхом дискусії, а куплени-
ми політтехнологами. Головні рішення 
приймаються «центром» без проведен-
ня обговорень, а «незгодні» місцеві осе-
редки можуть бути розпущені. Що вже 
казати, якщо і прихильники відкритих 
списків формували партійні списки без 
участі громадськості?

 Вибори нічого не змінять. Ця ВР буде 
недовговічною. Вона не зможе подола-
ти проблеми, викликані капіталізмом. 
Озвучені лідерами перегонів рецепти 
ще більш ускладнять становище наро-
ду — позики від МВФ, приватизація та 
скасування пільг. «Рішучими реформа-
ми» називатимуть радикальне звужен-
ня прав. Останньою «соломинкою» для 
депутатів буде впровадження популіст-
ських та провокаційних ініціатив мов-
ного та культурного плану, а відсутність 
досягнень пояснюватиме зовнішньою 
загрозою / внутрішньою агентурою.

ЩО РОБИТИ В ЦИХ УМОВАХ?
Замість суперечки з колегами по роботі 
про електоральні вподобання об’єднай-
теся з ними для самозахисту від урізан-
ня зарплат. Це і є справжня політика — 
єднання навколо класових інтересів, 
а не вождів. Найкраща партія — та, яка 
постійно опирається колективному па-
разиту в особі власників капіталу. Най-
послідовніша демократія  — пряма де-
мократія.

Як добитись справжнього народов-
ладдя  — читайте за посиланням:  
www.rev.org.ua.dem Н
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ЗАХIД  Приватизація і доля 

Голова Укрвуглепрофспілки Віктор Турманов звернув-
ся до Президента України щодо невідкладного вирі-
шення проблеми оплати праці на вугільних підприєм-
ствах. У зверненні сказано, що з початку проведення 
АТО практично всі підприємства вугільної промисло-
вості у Донецькій і Луганській областях з метою збере-
ження життя працівників були змушені частково або 
повністю зупиняти виробничу діяльність. 

Так, на даний момент не вирішеним залишається пи-
тання перерахування державної підтримки в розмірі 
323,9 млн. гривень для виплати заробітної плати за 
червень і липень колективам державних підприємств 
— «Луганськвугілля», «Донбасантрацит», «Первомай-
ськвугілля», «Антрацит», «Торезантрацит», «Шахтар-
ськантрацит». Всі необхідні документи для виплати 
зарплати гірникам підприємств оформлені, але нара-
хування коштів затримується.

Зупинено роботу збагачувальної фабри-
ки ПАТ «Львівська вугільна компанія», що 
призвело до припинення переробки та 
відвантаження вугілля з 22 серпня на те-
плові електростанції. Джерело надходжен-
ня коштів для ПАТ – збагачення вугілля для 
ДП «Львіввугілля».

З метою «зняття соціальної напруже-
ності» Львівська ОДА просить дору-
чити ДП «Вугілля України» виділити 
для ДП «Львіввугілля» суму в 37 млн. 
гривень. Ще в травні активісти Неза-
лежної профспілки гірників України, 
вимагаючи виплати заборгованості по 
зарплаті, вказували, що всі склади дано-
го держпідприємства переповнені. Пра-
цівникам ПАТ заборгували 90% зарпла-

ти з січня по березень поточного року, 
або майже 12 млн. грн. 

На перший погляд, причина кризи досить 
проста – відсутність належних обсягів збуту 
вугілля. У кращі часи третя в Європі за по-
тужністю збагачувальна фабрика була роз-
рахована на переробку 9,6 млн т вугілля на 
рік (це дозволяло збагачувати вугілля, доб-
уте на всіх шахтах Львівсько-Волинського 
басейну). 

Є й інший важливий момент. Коли компанія 
ДТЕК купувала пакет акцій «Західенерго», 
ФДМУ і Кабмін зобов’язали нового власни-
ка купувати для електростанцій, що входили 
в «ДТЕК «Західенерго», саме українське ву-
гілля. Але оскільки компанія володіє шахта-
ми на Донбасі, їй зручніше використовувати 

власне вугілля. Гендиректор ДП «Львіввугіл-
ля» Дяченко пропонує встановити квоту на 
відвантаження західноукраїнського вугілля 
на «ДТЕК «Західенерго». 

Чому б не перевести хоча б львівські ко-
тельні на вугілля, збільшивши обсяги його 
реалізації? Адже існує спецобладнання, що 
допомагає спалювати високозольне вугілля 
в теплових печах. Але будівництво установ-
ки за 10 млн. гривень – довготривалий про-
ект, який не зацікавив чиновників. 

«ДТЕК» діє в своїх корпоративних інтере-
сах, а проблеми, що виникають через те, 
що державні шахти не можуть працювати, 
власників не цікавлять, визнає народний 
депутат від Сокальського району Степан 
Курпіль.
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Неочікувана 

профспілкова 
мобілізація у 

Києві
«Реформи на користь людей, а не олігархів!», «Зупинити антисо-
ціальну агресію!», - з такими гаслами відбулась у Києві 15 жовтня 
попереджувальна акція протесту профспілок. Під стіни Кабінету 
Міністрів України вийшли, за оцінками ЗМІ, понад 5 тисяч пра-
цівників, зокрема, бюджетної сфери.

Учасники виступили проти скорочення робочих місць і замо-
рожування заробітних плат, пенсій, економії бюджетних ко-
штів виключно за рахунок працюючого населення, пенсіонерів, 
членів їхніх сімей, вибірковості Уряду в проведенні соціального 
діалогу і прийняття суспільно важливих рішень без врахування 
позиції профспілок.

Ліва молодь підтримала захід, розгорнувши гасло «Ми творимо 
багатство, вони — бідність». Така шалена мобілізація, звичайно, 
вражає. З такою кількістю людей можна навіть вимагати вста-
новлення гідної мінімальної зарплати у проекті Держбюджету... 
Сподіваємось, що ФПУ буде частіше користатись інструментами 
прямого тиску, окрім звичних переговорів та звернень.

СХІД
Шахтарі Донбасу 

стомились 
чекати оплати 

простою

З огляду на те, що в політичному полі 
партій сьогодні – біля 200, пропозиція 
створення іще однієї може виклика-
ти подив. Навіть якщо організаційний 
комітет позиціонує ії як «нову ліву 
робітничу партію»? Мабуть, що так. За-
раз багато хто з політиканів виставляє 
себе єдиним захисником трудящих. Всі 
ці новостворені з постарілих у парла-
ментських стінах облич «Блоки Лівих 
Сил» тощо, мабуть надто самовпевнені, 
якщо сподіваються на довіру. Адже ні-
чого нового в організаційних підходах 
вони не несуть. Поки абсолютна біль-
шість потерпає від майнових нестатків, 
в політиці панує криза відсутності жи-
вої, демократичної сили.

Навіщо нам партія? Для того, щоб об-
грунтувати право працівників жити 
краще. Можливо, навіть за рахунок 
власників капіталу. Чи є у нас мож-
ливість? Так. Є партія „Соціалістична 
Україна”, яка готова змінити свій статут 
і переобрати керівництво.

Спробуємо розібратися разом, шанов-
ний читачу, в чому полягає принципова 
відмінність нашої позиції від сезонної 
передвиборчої активності «ветеранів» 
політичних змагань. Для цього ми ко-
ротко розглянемо положення статуту 
нової партії, що містять в собі принци-
пові положення, яких ми не знайдемо в 
програмних документах жодної з май-
же двохсот зареєстрованих в Україні 
партій. Ці принципи – безлідерність, 
пряма демократія, електронне голосу-
вання, фінансова прозорість, існування 
різних платформ тощо.

Нашою ціллю є усунення посади ліде-
ра як такого, або суттєво урізання його 
повноважень. З метою недопущення 
впливу олігархів внески обмежуються 
і публікуються в режимі он-лайн щод-
ня („відкрита бухгалтерія”). Ті, чій дохід 
перевищує 5 тис. євро на місяць, не 

можуть балотуватись від партії. Партія 
є організацією децентралізованого 
типу, яка побудована на засадах пря-
мої  електронної демократії. Це озна-
чає, що всі рішення щодо підтримки 
або висунення власних законодавчих 
ініціатив або вимог приймаються лише 
загальним електронним голосуванням 
всіх членів партії.

Найвищим органом Партії є Загальні 
збори. Участь у Загальних зборах з пра-
вом голосу може приймати кожен член 
партії особисто або дистанційно, шля-
хом підключення через мережу Інтер-
нет.

Органами забезпечення плюралізму 
в партії є Платформи, які створюють 
механізм залучення всіх членів до 
конструктивної дискусії та гаранту-
ють можливість співіснування в межах 
партії різних точок зору на ці питання. 
Платформи створюються з ініціативи 
не менш як десяти членів партії з ме-
тою організації систематичного про-

паганди своїх поглядів щодо стратегії 
антикапіталістичної боротьби.

Місцеві осередки теж повинні кори-
стуватись максимальною автономією. 
Жодних обкомів! Компетенція місце-
вих осередків поширюється лише на 
межі населених пунктів.

Постійно діючим органом поточного 
політичного керівництва є Політична 
рада Політрада формується з пред-
ставників платформ. Її метою є вико-
нання тих рішень, які були проголосо-
вані членами.

Ці принципи спрямовані на злам тих 
бюрократичних традицій, які нищать 
організації та гальмують розвиток сві-
домості. Щоб партія змінила суспіль-
ство, вона спершу повинна змінити 
себе!

Ознаймтесь із статутом детальніше за 
адресою: www.rev.org.ua/statut 

Або телефонуйте Андрію Волянському 
098 490 25 81 
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ЩЕ ОДНА ЗАЙВА?  Відозва 
Оргкомітету Партії соціальної 
революції

ІНСТРУКЦІЯ



«Найбільше рабом є той, хто вважає себе 
вільним, не будучи ним», – казав Гете. Ці 
слова – достовірна історія нашої сучасності. 
Чи насправді наш світ вільніший, ніж був 
двадцять століть тому?

У Римі доби Цезарів на кожну п’ятірку лю-
дей, які вважали себе вільними, припадало 
95 рабів. Чи можемо ми стверджувати, що 
сьогодні кількість людей, які насправді є го-
сподарями самих себе, значно зросла?

Якщо ми й прогресуємо, то занадто повіль-
но. Сьогодні зникли батоги й кайдани на 
щиколотках, однак людина продовжує 
зазнавати форм поневолення. І з цих мірку-
вань краще вже відчувати себе рабом, ніж 
стати недоумкуватою і задоволеною маши-
ною, яка живе ілюзіями.

Рабом є людина, яка не знає, навіщо їй сво-
бода. Отримати свободу – це лише початок. 

Ні до чого свобода думки, якщо ми не бу-
демо думати, свобода поглядів, якщо у нас 
будуть лише власні погляди на футбол. На-
віщо нам с трачати на нав’язану йому робо-
ту. Рабом є людина, яка живе, наче в облозі, 
руйнує своє здоров’я, щоб заробити гроші, 
які потім витрачатиме на лікування. Пара-
докс? Це радше правило, а не виключення!

Рабом є той, хто постійно виборює «хороше 
життя» для своєї дружини і дітей і не має 
часу дати їм свою любов і товариство; той, 
хто закутий в кайдани кредитних виплат за 
житло, за холодильник, за опалення, за все 
те, «без чого не можна жити».

Свобода – це можливість робити те, що 
робить нас більше людьми, звеличує нас, 
надає нам радість та задоволення. Чимало 
людей стверджують, що віддали б життя за 
свободу. Та небагато хто здатен використати 
свою свободу для побудови власного життя. 
«Немає рабства ганебнішого за добровіль-
не». Вільним є лише той, хто має напружену 

душу, звернену до чогось більшого, ніж те 
становище в якому він перебуває зараз.

Людині потрібна свобода, щоб гідно пра-
цювати, любити і жити. У суспільстві, збу-
дованому на принципах соціальної рів-
ності і прямої демократії трудящих людина 
по-справжньому вільна буде перетворюва-
ти на визвольне все, що робить.

Сьогодні нас, працюючих не на своє гідне 
життя, а задля збагачення невеликої групи 
людей, що вважають себе вільними ( і пе-
редусім від зобов’язань перед нами) – 99%. 
Це факт, який не підлягає сумніву. Питанням 
є лише, хто ми: раби чи люди визволення?

Наші проблеми повинні стати клопотом 
нашої держави. Нам не потрібні неолібе-
ральні реформи, які зроблять нас ще більш 
залежними від роботодавців. Проведення 
цих соціалістичних перетворень є першими 
кроками на шляху до повного звільнення 
від влади капіталу.
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ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ

99%  Яка економічна система 
відповідає інтересам більшості?

Соцiальна революцiя

GASLO.INFO

Обирати між олігархами  — морально 
важко. Хтось не піде на них, вважаючи, 
що від нього нічого не залежить. А дехто 
змириться, обравши «менше зло». Нас-
правді, неправі й одні, й інші. Голосувати 
дійсно нема за кого (адже трудящі не 
сформували власної політсили), але це 
не означає, що слід відмовитись від бо-
ротьби за дійсне народовлад 

 Ці вибори — зразок елітарної демо-
кратії. Їх мета — зберегти систему, хоча 
їх проведення назвали реалізацією 
прагнень Майдану. Перемогти можуть 
лише найбагатші, бо виборчі фонди необ-
межені. Високий внесок (1,2 млн. гривень) 
звужує коло учасників, а прохідний бар’єр 
(5%) – залишає «за бортом» мільйони го-
лосів, віддані за «непрохідних». Парла-
ментські партії мають перевагу при ство-
ренні виборчкомів. Якщо олігархи нікуди 
не поділись, то навіщо їм міняти правила, 
сформовані олігархом Януковичем?

 Вибори є, народовладдя нема. Пред-
ставницька демократія нікого не пред-
ставляє, окрім інтересів «обранців». 
Відповідальності за порушення обіця-
нок нема. Депутати як вогню бояться 
ідеї відкликання «народних обранців», 
як і, наприклад, обрання суддів. Вони 
запевняють, що народ «не дозрів». При 
цьому парламентарі безмежно вплива-
ють на судову владу, амністуючи зло-
чинців. Противники «непрофесійних» 
рішень щодня допускають помилки, але 
роблять на цьому бізнес. Ви можете об-
рати особу, але не її рішення. Окремі 
мажоритарники перемогли, отримавши 
лише 15 тис. голосів. Чому тоді 15 тис. 
громадян не можуть внести свій зако-
нопроект у ВР?

 Змагання ідей чи програм відсутнє. 
Виборця «підкуповують» видовищами 
та відомими персонажами. Хоч одна 
партія послідовно відстоює інтереси 
працівника проти роботодавця? Ніхто 
не оспорює капіталістичний курс вла-

ди  — захист права меншості експлуа-
тувати більшість. Ліберальні реформи 
(зниження податків, спрощення звіль-
нень) принесуть вигоду власникам вели-
кого капіталу. Націонал-радикали здатні 
зробити нашу країну недемократичною 
та ізольованою від світу. Ми ж не бу-
демо вважати опозицією регіоналів чи 
«комуністів», які підтримували аналогіч-
ний курс?

 Партійної демократії немає. Навіть 
партії, що борються проти радянського 
минулого, є вождистськими як КПРС. 
Розмір членських внесків не обмежено, 
що дає право капіталістам узурпува-
ти право керувати партією. Усередині 
партій немає платформ, тому ідеї виро-
бляються не шляхом дискусії, а куплени-
ми політтехнологами. Головні рішення 
приймаються «центром» без проведен-
ня обговорень, а «незгодні» місцеві осе-
редки можуть бути розпущені. Що вже 
казати, якщо і прихильники відкритих 
списків формували партійні списки без 
участі громадськості?

 Вибори нічого не змінять. Ця ВР буде 
недовговічною. Вона не зможе подола-
ти проблеми, викликані капіталізмом. 
Озвучені лідерами перегонів рецепти 
ще більш ускладнять становище наро-
ду — позики від МВФ, приватизація та 
скасування пільг. «Рішучими реформа-
ми» називатимуть радикальне звужен-
ня прав. Останньою «соломинкою» для 
депутатів буде впровадження популіст-
ських та провокаційних ініціатив мов-
ного та культурного плану, а відсутність 
досягнень пояснюватиме зовнішньою 
загрозою / внутрішньою агентурою.

ЩО РОБИТИ В ЦИХ УМОВАХ?
Замість суперечки з колегами по роботі 
про електоральні вподобання об’єднай-
теся з ними для самозахисту від урізан-
ня зарплат. Це і є справжня політика — 
єднання навколо класових інтересів, 
а не вождів. Найкраща партія — та, яка 
постійно опирається колективному па-
разиту в особі власників капіталу. Най-
послідовніша демократія  — пряма де-
мократія.

Як добитись справжнього народов-
ладдя  — читайте за посиланням:  
www.rev.org.ua.dem Н
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!Вибори-2014: п’ять 
причин ігнорувати
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