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МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУГИ

Розподіл відповідей на запитання «ЗАРАЗ ВИНИК ВІДКРИТИЙ,
ГОСТРИЙ  КОНФЛІКТ МІЖ ВЛАДОЮ Й ОПОЗИЦІЄЮ,

ЧИ БРАЛИ ВИ В НЬОМУ УЧАСТЬ І В ЯКІЙ ФОРМІ?»:
перша декада грудня 2004 р., %

(респондент міг  вибрати декілька варіантів відповіді).

Розподіл відповідей на запитання «ЗАРАЗ ВИНИК ВІДКРИТИЙ,
ГОСТРИЙ  КОНФЛІКТ МІЖ ВЛАДОЮ Й ОПОЗИЦІЄЮ,

ЧИ БРАЛИ ВИ В НЬОМУ УЧАСТЬ І В ЯКІЙ ФОРМІ?»:
перша декада грудня 2004 р., %, залежно від  регіону

(респондент міг  вибрати декілька варіантів відповіді).
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Розподіл відповідей на запитання
«ЧИ ЗМІНИЛОСЯ ВАШЕ СТАВЛЕННЯ

ДО ЗНАЙОМИХ, ДРУЗІВ, ТОВАРИШІВ ПО СЛУЖБІ,
ЩО ГОЛОСУВАЛИ В ДРУГОМУ ТУРІ НЕ ЗА ТОГО КАНДИДАТА,
ЯКОМУ ВИ СИМПАТИЗУЄТЕ?»: перша декада грудня 2004 р., %.

Розподіл відповідей на запитання
«ЧИ ЗМІНИЛОСЯ ВАШЕ СТАВЛЕННЯ

ДО ЗНАЙОМИХ, ДРУЗІВ, ТОВАРИШІВ ПО СЛУЖБІ,
ЩО ГОЛОСУВАЛИ В ДРУГОМУ ТУРІ НЕ ЗА ТОГО КАНДИДАТА,

ЯКОМУ ВИ СИМПАТИЗУЄТЕ?»: перша декада грудня 2004 р., %
залежно від  регіону.

Розподіл відповідей на запитання «ЯК БИ ВИ ОЦІНИЛИ РІВЕНЬ
СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУГИ У ВАШОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ?», %

Аналіз даних засвідчує, що неможливо виокремити які�небудь соціально�
демографічні групи, які зазначали б більший рівень соціальної напруги. Також
немає суттєвих відмінностей у відповідях респондентів із різних за типом посе�
лень.  Найбільшою мірою схильні вважати існуючу ситуацію близькою до со�
ціально напруженої жителі м. Києва (21%) та респонденти у Центральному та
Північному регіонах (15 та 14% відповідно). Найменша кількість тих, хто схиль�
ний вважати, що „існує сильна соціальна напруга», у Західному регіоні – 8%.
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МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

На думку більшості опитаних, існує декілька прийнятних способів вияв�
лення свого незадоволення та громадської непокори. До таких належать санкц�
іоновані мітинги та демонстрації (49% схвалює, з яких 17% може за певних умов
взяти в них участь), санкціоновані страйки (45% схвалює, відповідно 14% мо�
жуть взяти участь).

На відміну від указаних вище способів відстоювання своїх прав та інтересів у
громадській думці відсутнє переважно схвальне ставлення до таких акцій, як не�
санкціоновані страйки та мітинги. Схвалюють проведення несанкціонованих
мітингів та демонстрацій 22% опитаних, лише 5% теоретично погодилися б узя�
ти в них участь, натомість не схвалюють таких дій – 38%. Така сама ситуація про�
глядає і стосовно несанкціонованих страйків (схвалюють схожі акції 20%, візьмуть
участь – 4%).   Майже третина приймає таку форму протесту, як „бойкотування,
відмова підкорятися, виконувати рішення адміністрації, влади, акти громадської
непокори» і лише 8% візьмуть у них участь.

До дій, які не матимуть схвалення більшої частини населення, належать
силове, збройне протистояння (87%), терористичні акти (89%), захоплення
приміщень, блокування   руху на автомобільних і залізничних дорогах (73%) та
вуличні заворушення (79%). Відповідно саме в таких заходах могли б, за  влас�
ними ж оцінками, взяти участь не більш як 2% опитаних.

Розподіл відповідей респондентів на запитання
«ЯК ВИ СТАВИТЕСЬ ДО ТОГО, ЩО ЯКАHНЕБУДЬ ГРУПА ЛЮДЕЙ

МОЖЕ ЗАСТОСУВАТИ ДЛЯ ОБСТОЮВАННЯ СВОЇХ ПРАВ
ТА ІНТЕРЕСІВ ТАКІ ЗАСОБИ ...»:

вересень 2004 р., %.

Дослідження вказують на те, що найбільший протестний потенціал, який
може виявитися у вигляді санкціонованих мітингів, демонстрацій, мають Захід�
ний, Центральний, Північний регіони та АР Крим. Натомість у м. Києві най�
більша частка тих, хто схвалює санкціоновані мітинги та демонстрації, але не
збирається брати в них участі.
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Частка респондентів, які схвалюють ті чи інші засоби та дії
для відстоювання своїх прав та інтересів (відповіді «СХВАЛЮЮ І ВЗЯВ БИ
В НИХ УЧАСТЬ» ТА  «СХВАЛЮЮ, АЛЕ НЕ ВЗЯВ БИ В НИХ УЧАСТІ»

на запитання: «ЯК ВИ СТАВИТЕСЬ ДО ТОГО, ЩО ЯКАHНЕБУДЬ ГРУПА
ЛЮДЕЙ МОЖЕ ЗАСТОСУВАТИ ДЛЯ ВІДСТОЮВАННЯ

СВОЇХ ПРАВ І ІНТЕРЕСІВ ТАКІ ЗАСОБИ ...»),
%,  у регіональному розрізі (вересень 2004 р.)

Відповідно Західний, Центральний та Північний регіони відрізняються
найвищими показниками тих, хто позитивно ставиться до підтримки актів гро�
мадянської непокори,  відмови підкорятися та виконувати рішення влади, а
також щодо підтримки всіх інших форм протесту та способів обстоювання своїх
прав та інтересів.
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Звернемо увагу на те, що на тлі  інших регіонів особливо відрізняється дум�
ка респондентів, опитаних у м. Києві: з�поміж усіх інших респонденти, опитані
в столиці,   постійно демонструють найбільше схвалення всіх видів протесту, що
прямо не призводять до  кровопролиття, однак демонструють при цьому най�
меншу готовність узяти в них особисту участь.

Узагальнені дані вказують на те, що найменшою мірою схильні брати участь
та всіляко підтримувати різноманітні за формою акції протесту та непокори
мешканці сільської місцевості.

З�поміж різноманітних вікових груп важко виокремити якусь вікову когор�
ту, яка була б більшою мірою схильна у той чи той спосіб обстоювати свої права
та свободи.

Найбільшою мірою підштовхнути  респондентів до акцій протесту здатен
ріст цін на товари та послуги – цю причину вважають достатньо вагомою 46%
опитаних респондентів. На другому  місці – боротьба за чистоту довкілля  (40%).
Решта причин, на думку опитаних нами респондентів, здаються менш важливи�
ми і може спонукати до акцій протесту не більше як 18–25% опитаних.

Суттєве зростання цін на основні групи продовольчих товарів це єдина при�
чина,  яка може спонукати до акцій протесту більшу частку респондентів.

Питома вага тих, хто впевнений, що візьме участь у акціях протесту з причи�
ни фальсифікації результатів виборів або використання адміністративного ре�
сурсу та здійснення тиску на виборців у президентській виборчій кампанії, ста�
новить 6%.

Розподіл відповідей респондентів на запитання
«ЩО МОЖЕ СПОНУКАТИ ВАС ОСОБИСТО ВЗЯТИ УЧАСТЬ

В АКЦІЯХ ПРОТЕСТУ?»,
 вересень 2004 р., %
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