
revdia.org

Ми, анархісти, закликаємо людей до страйків лише для 
того, щоб люди самі відчули свою силу і тим самим 

почали повертати відібрані у них права.

Пам'ятайте важливу річ - не вірте обіцянкам! Не вірте словам. Є надійне правило: не вір, не бійся, 
не проси. Це правило поширюється на будь-яких начальників, якщо ми намагаємося страйкувати.

Залучайте ЗМІ до ситуації зі страйком.  Намагайтеся, щоб коментар давав весь колектив, не 
шукайте вождів,  робіть так, щоб переговори завжди велися всім колективом, аби виключити 
можливість підкупу.

Італійський страйк/робота за правилами. Має сенс на тому виробництві, де правила і технічні 
регламенти не виконуються в догоду ефективності.  Спроба працювати за такими правилами 
очікувано призведе до зупинки виробництва.

Короткочасний і несподіваний страйк, мета якого показати рішучість намірів. Доводьте страйки 
до їх логічного кінця, інакше такий страйк викличе лише звільнення найактивніших і не дасть 
ніякого результату.

Зниження темпу роботи - простий і зрозумілий спосіб поставити наймача в складну ситуацію. 
Сповільнюйте роботу разом з колегами.

Саботаж - якщо єдності в колективі немає, завжди можна приховано провести акцію саботажу 
проти наймача або його власності.  Також можна спробувати компенсувати свої витрати, 
забравши зароблені гроші у вигляді інструментів та інших речей на роботі.

Страйк до виконання вимог - найефективніший і найвимогливіший. Важливо пам'ятати, що 
організатори страйку повинні якнайдовше залишатися в тіні для начальника,  не виказуючи 
себе відкрито як організаторів. Знайдіть найближчих колег, до яких є повна довіра, і сформуйте
з ними ядро   страйкового комітету.   Надалі він буде обережно залучати інших колег з 
розрахунком на те, що вони не зможуть закласти всіх потенційних страйкарів начальникам.

Видів страйків багато:

Олігархи паразитують на нашій праці.  Вони не підуть на поступки просто так,  поки не відчують 
загрозу своєму бізнесу. Пам'ятайте, що всі їх статки були зароблені тільки завдяки вашій праці! Тож 
єдиний спосіб вплинути на них - це припинити роботу. Лише організуючись з колегами і проводячи 
страйки на виробництві заради підвищення зарплатні та покращення умов праці,  ми зможемо 
змінити стан речей.

Ціни ростуть з року в рік. А чи росте так само наша заробітна платня? Ми, бідні й безправні, отримуємо 
копійки за повноцінну роботу,  в той час як чиновники підвищують ціни на комунальні послуги та самі 
базисні речі. Як нам цьому протистояти і що робити?

Страйк - ТВIЙ
СпосIБ боротьбИ


