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Dotyczy akcji, które są planowane 
przez destrukcyjne siły antyspołeczne 

 Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) USRR informował już o tym, że 
destrukcyjne siły po pewnym zamęcie, spowodowanym aktywnym powstrzymaniem 
ekstremistycznych demonstracji przez zdrowe siły wschodnich, centralnych i południowych 
obwodów Ukrainy, a także dzięki zdecydowanym działaniom organów porządku publicznego w 
stosunku do antyspołecznych elementów, uporczywie starają się (na nowo- przyp. tłum) poderwać 
szerokie warstwy pracujących i młodzieży studenckiej do nowej fali akcji nieposłuszeństwa 
obywatelskiego. 

 W chwili obecnej ich główne starania skupione są na organizacji kampanii na dużą skalę 
przeciw podpisaniu nowej Umowy Związkowej, a także dyskredytacji Komunistycznej Partii 
Ukrainy, obronie Stepana Chmary i jego wspólników. Jednym z głównych elementów tej kampanii, 
według planów liderów polityzowanych stowarzyszeń, powinien być masowy „ogólnoukraiński” 
strajk, który pozwoli rozchwiać pozycję większości parlamentarnej i zmusić ją do ustępstw. 

 Zebrania aktywistów „Ruchu”, Ukraińskiej Republikańskiej Partii, Ukraińskiego 
Zgromadzenia Międzypartyjnego (UMA), Związku Niezależnej Ukraińskiej Młodzieży i innych 
stowarzyszeń zajmowały się właśnie tymi celami, a także przeprowadzeniem 9-10 grudnia z ich 
inicjatywy mityngów i manifestacji, formalnie poświęconych 42 rocznicy przyjęcia „Deklaracji 
praw człowieka”, w Kijowie, Lwowie, Iwano-Frankowsku, Tarnopolu i kilku innych miastach. 

 W celu zorganizowania „ogólnoukraińkiego” strajku liderzy w/w struktur podzielili między 
partiami i stowarzyszeniami zakłady przemysłowe i instytucje Kijowa oraz zlecili swoim 
przedstawicielom wystąpienie tam razem z komitetem agitacji strajkowych. Inspiratorzy zwrócili 
się do swoich zwolenników w zachodnich obwodach republiki z prośbą o skierowanie do Kijowa 
licznych „grupy wsparcia”, aby akcja strajkowa miała masowy charakter. 

 Według planów ekstremistów, taka akcja powinna była rozpocząć się w dniu rozpoczęcia 
drugiego etapu pracy XXVIII zjazdu Komunistycznej Partii Ukrainy. Zakładano, że rano 13 grudnia 
strajkujący pracownicy kijowskich przedsiębiorstw zablokują Pałac Kultury „Ukraina” i nie 
dopuszczą do przeprowadzenia zjazdu. W rzeczywistości klęska przeprowadzonego 9-10 grudnia 
„ogólnoukraińskiego” mityngu (1500 osób) i „manifestacji studenckiej” (400 os.) w Kijowie 
naocznie zademonstrowała brak jakiegokolwiek wsparcia destruktywnych sił ze strony 
zdecydowanej większości mieszkańców stolicy republiki. W związku z tym, przywódcy „Ruchu” 
na jednym ze swoich spotkań organizacyjnych doszli do wniosku, że w związku z brakiem 
gotowości klasy robotniczej do udziału w masowych wystąpieniach, konieczne jest przeniesienie 
strajku na koniec grudnia b. r. Według nich, dogodne warunki do „powszechnego” strajku mogą 
wyniknąć w związku z oczekiwaną podwyżką cen detalicznych na towary użytku powszechnego, 
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co należy koniecznie wykorzystać. 

 Liderzy Ukraińskiego Związku Studentów, obiektywnie oceniając sytuację, również 
uważają, że studenci z Kijowa obecnie nie są gotowi w sposób zorganizowany wziąć udział w 
planowanych akcjach. Tymczasem, przedstawiciele „demokratycznych sił” rozpowszechniają 
informacje o tym, że członkowie Rady Narodowej mają zamiar wystąpić w telewizji 
republikańskiej z wezwaniem do strajku i to niby pozwoli „poderwać masy do walki o odsunięcie 
komunistów do władzy”. 

 Ekstremistycznie nastawieni liderzy Ukraińskiego Zgromadzenia Międzypartyjnego (UMA), 
Ukraińskiego Związku Studentów, organizacji „Młodzi Banderowcy” i innych ideologicznych 
struktur, nie oglądając się na brak realnych warunków do przeprowadzenia wielkiej masowej akcji, 
wspierając się komitetami strajkowymi, kontynuują nakłanianie swoich zwolenników do udziału w 
strajku i pikietowaniu Pałacu „Ukraina”. 

 W imieniu Bractwa Studenckiego w Lwowie i Lwowskiej Rady Obwodowej, powołując się 
na decyzję zebrania wszystkich studenckich organizacji Ukrainy i przedstawicieli młodzieżowych 
organizacji z innych republik, rozpowszechniono „Odezwę” o przeprowadzeniu od 10 do 17 
grudnia b. r. „tygodnia protestu przeciw Umowie Związkowej”, w okresie którego zaplanowano 
mityngi, pikiety, demonstracje i inne rodzaje protestów obywatelskich. Organizatorzy zamierzają 
zakończyć „tydzień” 17 grudnia masową głodówką i demonstracją na Placu Czerwonym w 
Moskwie, gdzie, według wstępnych danych, będzie wydelegowanych z zachodnich obwodów 
republiki do 300 członków Związku Niezależnej Ukraińskiej Młodzieży i Ukraińskiego Związku 
Studentów oraz innych stowarzyszeń. 

 Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) wzmocnił obserwację rozwoju sytuacji w 
Kijowie i całej republice, zastosował środki do wykrycia i neutralizacji prowokacyjnych zamiarów 
ekstremistycznie nastawionych osób, które poddane są powstrzymującej presji. 

 Informacja nadana do wiadomości. 
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