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Перевибори, як мулька для пролетаріату
Пересічного обивателя не сильно хвилює по якій системі обирають його васала. Навіть через рік наш народ досі не второпав
різницю між пропорційною і мажоритарною системою. Досі ніхто не зрозумів чого і за кого голосував.
Мажоритарна система виборів - для обрання у депутати необхідно набрати якомога більше голосів.
Пропорційна, або за партійними списками – порядок депутатів формується з’їздом партії.
На минулих виборах народ прийшов і дружно проголосував "тіпа" за мажоритаркою. За Юльку, за Ющенка, проти Януковича,
за Мороза, всіх закликів і не перерахувати. Ніхто ж не пояснив, що система виборів інша – за партійними списками. Не
виключено, що на наступних виборах вони ще щось змінять. Як взагалі будемо голосувати і за що? Може по змішаній системі?
Спробуємо пересічному громадянину розказати про мажоритарку і пропорційку, а він все-рівно прийдете голосувати за когось,
бо інакше не можна. Голосуючи за зіркову п'ятірку народ паралельно приводить до влади те кодло, яке завжди знаходиться в
тіні. Зараз дуже модно вставляти до «лиця списку» зірок телебачення, спорту, кіно, музики, короче, людей далеких від
політики, які милять очі. Всі інші маскуються під невинних українців, тому мільярдери та мільйонери у меню нижче. Не
виключено, що баба Параска буде з перших у списку НСНУ, тоді обіцяний рейтингами прохідний бар’єр їм забезпечений. Чи
заспокоїться народ коли на трон президента зійде мучениця і в кабінеті, обвішаному різнокольоровими шариками, буде клєїти
лєнточки? Отож чекайте «любих друзів 2», майдан 2 ми вже маєм. Хоча, до перевиборів президента поки-що не йде.
Минулого року весь світ нарешті визнав наші вибори демократичними. Настав час і над країною повисла загроза, водії, тобто
депутати, яких самі ж «помаранчеві» партії привели до влади за партійним списком, зрадили «туманним» ідеалам своїх
лідерів і перейшли до коаліції. Людоньки, ви ж голосували за перших 5 зірок у списку. Тому заспокойтесь - вас розвели. Тепер
всі збирають майдани з піснями, за гроші. Помаранчева ідея в добу коштує дешевше, синьо-голуба дорожче. У студентів
скоро буде сесія, всі поїдуть додому, і буде по майданам. Менше з тим повернемося до цих виборів і навіщо вони нам. В
дечому це нагадує казку про колобка, коли дід і баба нарешті згадали що в них нема дітей. Щось таке з перевиборами, і
«соціологічні дослідження» вже давно все напрогнозували. Чи хтось сумнівається що до нашого парламенту пройде 2-3
блоки? Вам промили мізки - це буде Партія Регіонів і БЮТ. Цілком можливо, що для краси пройде якась маленька партієчка,
яка абсолютно нічого не буде вирішувати. Нам показують одну дорогу у прірву і ми нею йдемо. Залишилось пусте –
зазомбованому люду прийти і проголосувати як телек каже, а ще краще не прийти і не голосувати. Після виборів до "корита"

прилізуть ті самі, з різницею, що трішки підчистять свої ряди, шофери наших лідерів нарешті будуть машини водити, а не
державою керувати. Якби знали ми тоді на майдані що ось таке буде то чи мерзли би ми, придурки, там? Демократією
прикривають свої зади всі кому не лінь. Скільки ж можна переобирати чи перепідмішувати? У випадку що "потрібні" партії не
заберуть проценту можемо чекати третіх і четвертих виборів, доки не дійдемо до перевиборів президента України. І президент
дивний, коли посилає коаліцію на три букви то має на увазі не слово "суд", а інше. А колись співали «ми не бидло, ми не
козли», а тепер всі конкретно заговорили по понятіям. Порахуйте букви у словосполученні "любі друзі". Може президент і
кожен раз має на увазі інше. Вже давно вибір України залежить від них, адже не важливо як ви голосуєте, а важливо хто
рахує.
Цих два з половиною роки не мало бути, їх не було. Не варто було тоді мерзнути, чекати щастя через пусте. Всі мрії лише
ілюзії, їх теж не мало бути, я ж дарував собі казку і вірив що все в моїх силах, їх виявилось замало. Все повертається назад,
до того як воно мало бути, в пустий плин часу. Просто не вистачило сил...
Скільки ж можна влаштовувати цирк у Верховній Раді України, 17 років це не мало. Вони нічого не зробили, все розвалили,
але їх імена давно вписані в історію, а наші діти вивчають їх у школах. Така політика пуста, як багатосерійний серіал у якому
грають ті самі лиця, і після виборів «розклади» не зміняться. Довгострокова зРада лише змінить свою назву. Ті хто не пройшли
займуть свої місця в секретаріатах, помічниках та інших посадах. Навіть якби Ви хотіли проголосувати за свою малесеньку
улюблену партію (в якій ви самі і знаходитесь), дуже сумнівно, що вона назбирає гроші на всі наступні перевибори, адже для
участі у виборах потрібно 600 тисяч гривень з кожної партії. Тому, в супереч всім своїм переконанням ви будете змушені
голосувати за гігантів думки. Виборчий бюлетень цього року буде в 10 раз менший аніж на минулих виборах, цього разу
будуть ті, хто мають гроші. Сумно, але гроші роблять політику, і велику і малу, ви ж не будете голосувати за хорошу і розумну
людину якщо вона не витратила пару мільйонів на свій бренд? А так робить більшість. Недопіарений бренд "Луценка", за
місяць стрімко проїхав всю Україну, сам влаштував собі обшук. Одразу за місяць влився до лав сторони, яка вимагає виборів.
А у груди бив - у владу не піде, а у списках хто? Пушкін? З інтерв'ю - фінансується Давидом Жванією, одним із організаторів
«помаранчевого дійства». Його прохання олігархів не турбувати можна розтлумачити як "у нас вже є свої".

БЮТ + ПР = імпічмент?
Перевибори це недоцільно бо:
1. Верховну Раду можна переобирати по 6 разів на рік, але йдуть бюджетні кошти.
2. Пройдуть тільки гіганти які мають гроші на участь, інші партії фактично позбавлені шансів.
3. Рейтинги знов прогнозують "правильно" на двох-трьох гравців.
Імпічменту президенту не уникнути у всіх випадках, взагалі можуть скасувати
поняття глави держави, а потім ввести. Країна загрузне в болоті перевиборів кожні
2 місяці, і неодмінно постане питання перевиборів всієї владної гілки - місцевих,
обласних, сільських рад і президента. Не виключено, навіть якщо перевибори
пройдуть добре з першого разу і всіх влаштують, то в «оновленому» складі така
рада буде тримати президента за… портфель, і в будь-який момент зможе
оголосити про імпічмент президенту. БЮТ вже одного разу підтримала ініціативу
Партії Регіонів для подолання вето президента. Навіть в церкві ми чуємо проповіді
за перевибори, людей привчають до того, що всі проблеми нашої країни
вирішуються лише перевиборами. Церква в Україні не була ніколи осторонь
політики, а повинна бути. Україна зараз над прірвою, і привели її туди ті за кого ви збираєтесь голосувати, отож вперед голосуйте, а ще краще не йдіть на перевибори, тоді в них буде більше аргументів. І нарешті зрозумійте - ви нічого не змінюєте,
голосуєте за провалля, гірших з гірших, ви самі обираєте свого васала і не кляніть своєї долі за це. Тому шуруймо на вибори –
за гірших серед гірших!

Новочек 1962, колесо історії
1962-й рік. Росія. Новочеркаськ. Населення - студенти та робочі заводів.
Економіка міста - великі заводи, переважно машинобудівні. Новочеркаський
Електровозобудівний Завод, один із найбільших у СССР, чисельність
працівників налічувала 14 тисяч чоловік. На заводі активно проводиться
кампанія по зменшенню заробітної плати на 30-35%. На заводі не
вирішували проблему житла, а в місті будували дуже повільно, за квартиру
доводилось платити біля 30% доходу сім'ї.
Рано 01.06.1962 по радіо оголосили про різке подорожання цін на 35% по
всьому СССР на основні продукти - м'ясо, цукор, яйця, молоко. Зарплату не
піднімають. На збори робочих заходить жіночка з пиріжками, директор
заводу жартує, що коли вистачає грошей на пиріжки з м'ясом то можна їсти пиріжки з лівером.
"Вони з нас знущаються!" - з такими гаслами люди виходять до входу, маса людей росте. Події розвивались подібно лавині,
швидко і стрімко набирають обертів. Люди розділяються на групи, одні включаються сирену, інші йдуть по цехам.
Моментально зупиняється робота усього заводу. Площа заводу стає тісною. Люди пишуть плакати: "Дайте зарплату", "Дайте
м'ясо, масло", "Нам потрібні квартири". Під обід приєднуються працівники з інших змін. До робочих виходять керівники цехів і
вмовляють повернутись до роботи. Після обіду приїхали міліціонери, їх було декілька сотень, але коли вся людська маса
ринула подивитись на охоронців порядку то збудована шеренга моментально розсіялась, а міліціонери панічно кинулись

доганяти машини, які декілька хвилин назад їх туди привезли. Залишилось двоє міліціонерів, які в давці не змогли залізти на
машину, товариші їх залишили. Люди їх не ображали, провели до зупинки і розказали про свої проблеми. За кілька годин всіх
міліціонерів переоділи в цивільне і вони вільно ходили між натовпу. Були направлені КГБ-шники, всі були обладнані
вмонтованими в запальнички та інші прилади мікрофотоапаратами. Зйомки велись зі всюди, потім на численних допитах
слідчі роздивлялись фотографії де були детально сфотографовані тисячі учасників подій. КГБ-шники влаштовували масові
провокації - заклики до зміни влади, захоплення адміністративних одиниць, але люди викрили цей задум. Частина людей
пішла до залізниці, деякі вагони розмальовували та обвішували плакатами про події. Біля 16-ї години стало дуже жарко, на
заводі відключили воду, КГБ відіслали невеличку автомашину з прохолодною водою до страйкарів, якби люди ринулись до
машини то бійок було б не уникнути, адже води для всіх там не вистачало. Люди пропустили машину і ніхто не доторкнувся до
води. Під кінець робочого дня під завод прибули військові з місцевої частини. Вони були без зброї, мирна маса людей
обнімалась з своїми друзями з частини і спілкувались, офіцери ледве витягували своїх солдат з обіймів людей. За цілий день
з керівництва до людей ніхто не вийшов, аж тільки під вечір один з чиновників спробував виступити, але він так трусився що
ледве говорив. Під вечір до площі прибули бронемашини. Влада зрозуміла, що толку від солдатів не буде, тому керували
офіцери. Бронемашини загородили дорогу, але вони були ніби іграшками у руках натовпу, їх просто "відсували" на бік і люди
йшли далі. Працюючі хотіли відіслати делегатів до інших заводів, міст. Тоді прийшло повідомлення що всі під'їзди до заводу
заблоковані армією та міліцією. Люди залишались спокійними, і продовжували страйк. Наступні провокації КГБ-шників ніхто не
сприймав. Ніхто не хотів штурмувати адміністративні структури і змінювати владу. Було вирішено наступного дня йти страйком
у місто. Навіть суди пізніше не знайшли у цьому жодних протиправних, або насильницьких намірів.
Рано 02.06.1962 всі прокинулись від двох вибухів, це був танк який в'їхав у високовольтні опори. До страйкарів підходять
жителі міста і розповідають що у місто введені війська та танки, люди будують перешкоди. По території заводу ходять
озброєні військові, які арештовують малі групи людей по 2-3 чоловіка. Потім арештованих вивозять для допитів в інші міста. В
ізоляторах над ними знущаються і вибивають свідчення. Під 8-му ранку завод заповнений солдатами, все забито
"переодітими" КГБ-шниками і міліціонерами. Вони вимагають в людей розходитись і не гуртуватись. Але натовп більшав, до
страйкарів приєднались робочі з інших заводів. Тисячні колони людей йшли в місто, танками їм блокували дорогу, але місцеві
танкісти не дуже опирались людям, навіть допомагали перелазити. Ніхто досі не знає точної кількості демонстрантів, але вся
велика площа, частина прилеглих вулиць і проспектів була заповнена людьми. Люди вилазили на танки, діти раділи і бігали
поміж натовпу. Потім підійшли до обкому партії (тодішньої адміністрації), яка була оточена солдатами з Кавказу. Один з
солдат вдарив жіночку і обурений натовп ринув до кабінету голови обкому. Люди ввірвались до кабінету, в пустому кабінеті на
столі був коньяк та багато закуски, хоча ніхто звідти не виходив. Почали шукати - прокурор заховався з дивані, а в шафі
заховався голова обкому. Їх хотіли витягнути щоб вони виступили перед натовпом, але бажання в керівників не було. Коли
стало відомо про масові арешти люди пішли до міліції з вимогою звільнити усіх арештованих, тоді ніхто не знав що усіх
затриманих на автобусах вивозили за межі області. Будинок був оточений озброєними автоматами солдатами кавказьких
національностей. Люди намагались прорватись і солдатам був відданий наказ стріляти. Ніхто не знає скільки людей загинуло
тоді біля міліції, стріляли по всім, люди просто «сипались». Коли в натовпі почалась паніка танки отримали наказ стріляти.
Командир російської дивізії танків відмовився виконувати наказ і потім за це був засуджений. Один із офіцерів російського
полку застрелився перед солдатами. Стріляли тільки дивізії з Кавказу. Вночі, щоб розчистити територію підганяли автобуси,
трактори та вантажні машини. Вулиці були по чоботи залиті кров'ю.
Рано 03.06.1962 все змивали пожежними машинами. Кров відмити не вдалось, тому за пару днів поклали новий шар асфальту
на всю площу та прилеглі вулиці. Далі все продовжилось на лавах підсудних. Того ж дня один із затриманих прочитав перед
партійним керівництвом вірш Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» і був моментально засуджений до розстрілу. Для
слідства привозили слідчих КГБ з Москви, Києва та інших міст. Сотні були розстріляні одразу, інших ув'язнювали строком від
10-ти років. Людей звинувачували у бандитизмі, хуліганстві, перешкоджанню роботі великих заводів. Щоб скомпрометувати
події засудили багато пияків і навіть одного божевільного. Ці події так і не знайшли свого місця в історії. (За матеріалами П.П
Сиуди. Брошура «Новочеркасск 1962 года. Глазами очевидца» )

Як бути проти всіх!
“Проти всіх” НЕ є політикою або політичною структурою, ми НЕ є партією чи блоком, або іншим
суб’єктом виборчого права. В нас немає виборчого списку депутатів на вибори, але ми в
обов’язковому порядку приймаємо участь у виборах показуючи свою негативну позицію щодо
ситуації в країні. Адже не прийти на вибори значить дозволяти розривати країну на шматки. Ми
ПРОТИ ТАКОЇ політики держави, яка НЕ є правовою і НІКОЛИ НЕ була демократичною.
Своїми діями і судженнями МИ заперечуємо право обмежуватись у виборі за принципом гірший з найгірших. Ми є типом
здорового мислення, і НЕ спонукаємо до жодних протизаконних дій. “Проти всіх” це окрема політична позиція у виборчому
праві і виборчому бюлетені, яка знаходиться на останньому рядку, а отже така позиція ДОЗВОЛЕНА законодавством. Ми
проти того, що політикою займаються далекі від неї люди, байдужі до народу і долі країни. Це означає нашу НЕ підтримку
жодної з політичних сил, що вже 17 років нищать країну. Ми НЕ ділимо людей по їх політичній, соціальній, партійній, расовій,
або іншій приналежності. Це означає вільний доступ громадян та однодумців до філософії, газети, інформації. Ми запрошуємо
стати журналістами, редакторами та висвітлювати своє бачення подій. Позиція “Проти всіх” є окремою, незалежною та
однозначною. Ми НЕ стоїмо осторонь політиці і тому не робимо послуги безладу, а конкретно і відкрито відстоюємо свої права
мирними акціями, зверненнями, статтями, та іншими методами звільнення свідомості дозволеними законодавством.
Приєднуйся до боротьби!

Сміятись чи плакати?

По виборчому бюлетеню обирають локшину
невідомої якості з невідомою ціною.
*******************************************************
Ющенко запитує Яценюка:
-Знаєш з якого боку Захід?
-Ось там.
-Молодець! Будеш міністром закордонних справ.
*******************************************************
Заклик українських політиків:
-Шановні українці! Наша політика повинна бути
чистою, прозорою та на бруньках!
*******************************************************
Засідання Верховної Ради. Доповідач:
-Пора би нам, шановці друзі, і про народ подумати!
-Дійсно, по 500 кріпачків не завадить…
*******************************************************
Двопалатний парламент це варіант для
залагодження конфлікту між коаліцією та опозицією.
Причому палати треба розмістити в різних
психлікарнях!
*******************************************************
-Тато, а чому ніяк не наступить світле майбутнє?
-Як же воно наступить, якщо воно майбутнє!

Народна прикмета: Якщо нардепу сниться отара
баранів значить до перевиборів.
*********************************************************
Взагалі-то, ми не віримо в Діда Мороза, який всім
роздає подарунки... Ну, хіба що, коли голосуємо на
виборах.
*********************************************************
Міністр внутрішніх справ Луценко розповів
журналістам про перші успіхи в боротьбі з корупцією
в органах внутрішніх справ. Першим підрозділом, в
якому подолане це ганебне явище на рівні рядових
виконавців, стала кінологічна служба.
*********************************************************
Щоб швидше реформувати конституцію треба дати
кожному депутату по статті.
*********************************************************
-Яка різниця між засудженими і нардепами?
-Перші чекають кінцевого терміну з нетерпінням, а
другі - зі страхом...
*********************************************************
-Ми стали жити краще! - твердить уряд.
-Ми за вас раді! — думає народ.
******************
Збудували державу... і віддали в оренду мафії.
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