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Dotyczy planów 
elementów destrukcyjnych 
odnośnie destabilizacji sytuacji w republice 

 Przywódcy niektórych działających w republice partii i stowarzyszeń, zjednoczeni 
przeciwko podpisaniu Umowy Związkowej, przezwyciężając taktyczne rozbieżności, przygotowują 
się do rozpoczęcia „jesiennej ofensywy”. Jej strategicznym celem jest powstrzymanie, poprzez 
ostateczną destabilizację, podpisania przez Ukrainę Umowy Związkowej. 

 Kierownictwo „Ruchu”, które jest głównym organizatorem „jesiennej ofensywy”, ocenia 
sytuację na Ukrainie jako „krytyczną, wymagającą przeprowadzenia zdecydowanych społecznych 
akcji protestu”. Przed krajowymi organizacjami ruchu postawiono zadanie „przeciwdziałania 
podpisaniu przez Ukrainę nowej Umowy Związkowej”. 

 Mechanizm tego działania zawiera, według planów organizatorów, dwa etapy. W pierwszym 
– od 5 sierpnia do 14 września – w przedsiębiorstwach, cechach, brygadach, szkołach wyższych, 
obejmujących jak największą ilość miejscowości republiki, planuje się przeprowadzić mityngi, 
zebrania itp., na których będą przyjmowane „rezolucje protestacyjne”. Te rezolucje powinny być 
wysłane do Rady Najwyższej republiki i terenowych rad z załączeniem odpowiednich poleceń dla 
deputowanych. Na mityngach i spotkaniach zaleca się zorganizowanie zbiórek na „Fundusz 
Niepodległości Ukrainy”, a także wyłonienie delegacji na tak zwane „Ogólnoukraińskie Forum 
Narodowe”, które ma być przeprowadzone 15 sierpnia w Kijowie na pl. im. B. Chmielnickiego. 

 Drugi etap zaczyna się 15 sierpnia i będzie trwać „do momentu pełnej rezygnacji Rady 
Najwyższej USRR z podpisania umowy”. Podczas jego trwania przewidziane jest zorganizowanie 
wysyłki masowych telegramów do Rady Najwyższej republiki, nasilenie „wojny listowej”, 
zaktywizowania kampanii odwołania deputowanych komunistów, przygotowanie przybycia do 
Kijowa dziesiątek tysięcy ludzi, przeprowadzenie pikiet przed rejonowymi komitetami 
wykonawczymi, miejskimi komitetami wykonawczymi, obwodowymi komitetami wykonawczymi 
Komunistycznej Partii Ukrainy. Odpowiedzialność za przeprowadzenie tych działań leży po stronie 
utworzonych w regionach „komitetów organizacyjnych, kierujących akcjami protestu”. 

 Rolę swoistego detonatora zaplanowanych na wrzesień akcji weźmie na siebie naukowa i 
twórcza inteligencja republiki, której „forum” odbędzie się w Kijowie 15 września w przeddzień 
„głównych wydarzeń”, gdzie omówiony zostanie projekt Umowy Związkowej. Przewiduje się, że 
potępienie przez uczestników „forum” – wybitnych uczonych, literatów, działaczy kultury, 
cieszących się autorytetem w społeczeństwie osób „rozwieje iluzję społeczeństwa o suwerenności 
Ukrainy w składzie Związku” i, co najważniejsze, wywrze presję na Radę Najwyższą republiki w 
sprawie przyjęcia historycznej decyzji. 
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 Duże nadzieje na zwiększenie masowości planowanych akcji i „cech społecznego wyrażenia 
woli” pokłada się na założone w czerwcu b. r. tak zwane Ogólnoukraińskie Zjednoczenie 
Solidarności Pracujących (WOST). Umiejętnie manipulując tym zjednoczeniem, liderzy „Ruchu” 
upolityczniają ruch robotniczy i prezentują go jako główną antykomunistyczną platformę. W 
późniejszym okresie, za pomocą oficjalnie działających i nowo zakładanych struktur WOST, 
planowane jest utworzenie bloku „sił demokratycznych”, zgodnie z którym WOST, „w wypadku 
realnego zagrożenia podpisania Umowy Związkowej, zorganizuje i przeprowadzi ogólnoukraiński 
strajk polityczny i akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa”. 

 Dzięki aktywności studenckich stowarzyszeń (Związek Ukraińskich Studentów – Ukraiński 
Studencki Związek, Związek Niezależnej Ukraińskiej Młodzieży) rozpocznie się agitacja w celu 
poderwania studentów do akcji protestacyjnych, powtórka w okolicach 17 września masowych 
protestów i protestu głodowego. Środkiem do zjednoczenia wszystkich młodzieżowych sił i 
wyznaczenia im wspólnego zamiaru „ofensywy” jest Międzynarodowa konferencja młodzieżowych 
organizacji, wzywająca młodzież do aktywnego udziału we wrześniowych akcjach w Kijowie i 
mająca ambicje wyprowadzić na ulicę do 500 tys. młodych ludzi. 

 Sierpień został wybrany przez „Ruch” na miesiąc aktywnej pracy agitacyjnej, szczególnie w 
regionie południowym i wschodnim republiki. Za pomocą ogólnoukraińskich imprez kulturalnych 
(„Kozackimi szlakami”, „Dzwon-91”, „Czerwona Ruta” i in.) dążyć oni będą do przejścia opinii 
publicznej w tych obwodach na stronę sił opozycyjnych. 

 Wśród innych przedsięwzięć w celu nasilenia presji, które planuje „Ruch” i zjednoczone 
wokół niego ugrupowania, są następujące działania: przeprowadzenie we Lwowie we wrześniu b. r. 
demonstracji pod hasłem „Nie Umowie Związkowej!”, kolejna sesja Wielkiej Rady Ludowego 
Ruchu Ukrainy w Kijowie, a także zwołanie 5 września b. r. w Tarnopolu II Galicyjskiego 
Zgromadzenia. 

 Tak więc, obserwacja rozwijającej się w republice sytuacji pozwala prognozować, że w 
sierpniu i wrześniu nastąpi znaczny wzrost temperatury w walce politycznej, z centrum w stolicy 
Ukrainy. Formy i metody tej walki, którą wykorzystują obecnie siły destrukcyjne, jednoznacznie 
świadczą o wybraniu przez nich, w celu osiągnięcia wiadomych celów, drogi otwartej konfrontacji 
z władzą państwową i paraliżu funkcjonowania wybranych zgodnie z prawem organów. 

 Biorąc pod uwagę różne warianty skutków wydarzeń w Kijowie we wrześniu b. r. 
organizatorzy ekstremistycznych akcji, w przypadku sukcesu, zmierzają wysunąć żądanie 
rozwiązania parlamentu, przeprowadzenia nowego referendum itp. W wypadku przyjęcia przez 
Radę Najwyższą republiki decyzji o przystąpieniu do Umowy Związkowej, organizatorzy będą 
wzywać społeczeństwo do „bezterminowego strajku politycznego”, rekomendować Narodowej 
Radzie wyjście ze składu Rady Najwyższej i stworzenie alternatywnego parlamentu. 

 Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) podejmuje czynności do dalszej obserwacji 
rozwoju sytuacji w republice i niedopuszczenia do niezgodnych z prawem działań. 

 Informacja nadana do wiadomości. 
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