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У статті розглядається процес становлення організаційної структури політичної партії Подемос. Приділяється 

увага внутрішньопартійні боротьбі, зокрема розглядається форма обрання посадових осіб та кандидатів від 

партії. Відзначається двоїстий характер формування організацій та робиться акцент на прямі відкриті праймеріз, 

як головною особливості внутрішньої організації партії.  
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Постановка проблеми. Успіх іспанської 

Подемос, яка за 5 років пройшла шлях від 

протестного руху до однієї з найбільших 

політичних партій Іспанії став однією з 

найбільших сенсацій у європейській політиці 

за останні роки і досі викликає чималий 

інтерес. Однією з групи факторів, що 

зумовили її сьогоднішнє положення були 

оригінальні організаційні рішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблематикою нових лівих політичних партій 

ЄС, та Іспанії зокрема найбільш ґрунтовно 

займаються такі вчені як Л. Марч, Л. Раміро, Р. 

Гомес, Л. Матлай, Дж. Матео та С. Хенкін. 

Метою статті є аналіз процесів становлення 

організаційної структури іспанської політичної 

партії Подемос.  

Основні результати дослідження. Одним 

зі стопвів ідеології Подемос є яскраво вираже-

ний антиелітизм, сутність якого полягає у 

боротьбі проти іспанського та європейського 

політичного істеблішменту, який вони нерідко 

називали «кастою». Суспільство таким чином 

протиставлялося по лінії «ми – вони», в якій 

Подемос позиціонували себе як представники 

«загальної волі народу» [3, c. 173].  

Апеляція до народу також чітко прослід-

ковується в організаційні моделі Подемос. У 

першій електоральній кампанії це знайшло 

свій вияв у відкритих партійних праймеріз, на 

які Подемос робили один з головних акцентів 

у своїй агітації в 2014 році. Такий факт дозво-

лив деяким науковцям назвати їх партією-

рухом, який мав зробити більш якіснішим та 

глибшим горизонтальне представництво мас у 

політиці. Самі представники політичної сили 

використовували метафору «машина електора-

льної війни» [6] , що насправді куди краще ха-

рактеризує її організаційну побудову, яка 

об’єднувала у собі як елементи максимально 

відкритих прямих процедур та і можливості до 

посилення ролі лідера. В процесі інституціона-

лізації Подемос була змушена зіткнутись із 

дилемою вибору між ставкою на лідерство або 

на розгалужену структуру. Враховуючи той 

факт, що партія була утворена за 2 місяці до ви-

борів, без чіткого керівництва створення ефек-

тивної організації було б неможлива. Але разом з 

тим, Подемос в жодному разі не мали втрачати свій 

імідж нової та «свіжої» політичної сили [4, c.111]. 

Після успіху на виборах у Іспанії до 

Європарламенту, на яких Подемос посіла 4-те 

місце здобувши 8% голосів, у жовтні 2014 року 

був проведений перший з’їзд партії, на якому 

мали бути вирішені основні питання партійно-

го будівництва, а саме обрання керівництва, 

визначення організаційної структури та пріори-

тетів щодо можливої співпраці з іншими полі-

тичними силами. Подемос у цьому випадку зно-

ву змогла продемонструвати свою інновацій-

ність – на з’їзді не було делегатів, а будь-який 

учасник міг безкоштовно проголосувати через 

Інтернет. І, не дивлячись на жваві диску-сії, усі 

необхідні документи були проголосовані.  

Необхідно відзначити, що основна внутріш-

ньопартійна боротьба велася між двома табо-

рами. На чолі «офіційного сектору» стояв Паб-

ло Іглесіас та його послідовники, а другий, 

«критичний» табір складався з представників 

партії Антикапілістичні ліві. Останні виступа-

ли за подальше впровадження горизонтальних 

структур у діяльності партії. Натомість Ігле-
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сіас вважав, що доречнішим буде створення 

чіткої ієрархічної структури. В результаті ви-

борів Іглесіас та його прихильники отримали 

нищівну перемогу над внутрішніми конкурен-

тами, які були вихідцями з партії Антикапіта-

лістичні ліві отримавши більше 80% 

підтримки. Це відкрило шлях для Іглесіаса до 

розбудови партії на власний розсуд [1] .  

Обрана організаційна модель була досить 

традиційною, але містила ряд яскравих іннова-

цій. Поряд з місцевими осередками на кожно-

му рівні (місцевому, регіональному та загаль-

нодержавному) існувала громадська рада та 

генеральний секретар. Рада та секретар, так са-

мо як і кандидати на вибори усіх рівнів обира-

лися абсолютно вільними праймеріз, оскільки 

для голосування треба було лише зареєструва-

тися через Інтернет не сплачуючи жодних 

внесків. Праймеріз проводилися по суті за 

мажоритарною системою, коли проголосувати 

можна за одне ім’я на одну позицію, в рамках 

якої переможець отримує все.  

Результати таких праймеріз були неодно-

значними. З однієї сторони прямі вибори на 

короткий період забезпечили  масова участь 

простих іспанців у житті Подемос. Але з ін-

шого боку вони фактично надавали велику 

влади директиві партії, яка завдяки харизма-

тичному лідерству та контролю над організа-

цією визначали номінантів на ту чи іншу поса-

ду. При цьому «критичний» сектор зміг таки 

отримати посади генеральних секретарів у чо-

тирьох регіонах та досягнути консенсусу в 

Мадриді.  

По суті, характер і наслідки цього методу 

відбору кандидатів не є чимось новим у полі-

тиці, а скоріше, відповідають ряду тенденцій, 

що почали складатися у новому тисячолітті. 

Подібна модель, просто кажучи, надає можли-

вість брати участь у партійному житті усім 

активістам чи громадянам [5, c.109]. Це дозво-

ляє найвищому керівництву закріпити свою 

владу, оскільки найбільше від такого голосу-

вання страждають кадри середньої ланки та 

організваоні фракції. Але обставини навколо 

Подемос, а також дилеми та цілі, з якими сти-

калися її лідери, були досить специфічними. 

Подемос зіткнувся з проблемою необхід-

ності дуже оперативної побудови партії фак-

тично з нуля. Їй бракувало цілісної бази щодо 

політичної культури, практики чи ідеології, а 

також досвідчених кадрів і регіональних 

лідерів, наявність яких є вкрай важливою для 

такої децентралізованої країни, як Іспанія. У 

такій ситуації горизонтальна демократична 

організація партії, на думку її лідерів, стано-

вила явну небезпеку того, що Подемос взагалі 

не відбудеться як партія. Якщо влада була 

надана недосвідченою, непередбачуваною або 

зменшеною базою, існує ризик того, що кілька 

груп лівих, кар'єристів або ексцентриків набу-

ли надмірної ролі, що перешкоджатиме страте-

гії керівництва, що послабило б довіру до 

проекту. Директива вирішила посилити свій 

контроль за рахунок більшої множинності, 

щоб максимально збільшити свої шанси на ус-

піх на майбутніх виборах. За умов відсутності 

усталеної внутрішньої культури поведінки та 

співпраці, існував великий ризик, що в об’днан-

ні ліваків, кар’єристів та ексцентриків неод-

мінно виникла як мінімум одна група, яка пос-

тавила би під сумнів дії керівництва, що в свою 

чергу підірвало б довіру до проекту [2, c.167].  

Подемос не тільки зіштовхнулася із дуже 

специфічними обставинами, але також і дуже 

своєрідними політичними цілями. Для Поде-

мос важливість відкритих внутрішньопартій-

них праймеріз полягала не лише у використан-

ні цієї практики для власного піару, чи задля 

досягнення керівництвом повного контролю за 

партією. Цим Подемос кидали виклик картелі-

зованій партійній системі Іспанії, ставили під 

сумінів правила гри. Вони хотіли позиціону-

вати себе як партію, що здатна як сама онов-

люватися, так і оновлювати, а не «звичайну» 

партію, яка може правил лише дотримуватися. 

На думку лідерів, саме з цією метою була 

створена «машина для виборчої війни», яка 

виявилося здатною боротися із традиційними 

партіями. 

Ще однією дилемою, з якою довелося зіш-

товхнутися Подемос було питання політичних 

союзів. Одним зі шляхів був курс на зближен-

ня та можливе об’єднання з іншими політич-

ними силами лівого спектру, головним чином 

із Об’єднаними лівими (ОЛ), а також різними 

регіональними коаліціями та громадськими 

платформами, що мало аби досягти більш 

організаційної потужності та об’єднавчого 

іміджу. Або вони могли продовжити самості-

йну участь у виборах задля повного контролю 

над внутрішнього партійними процесами, 

зокрема уникнути розмивання стратегії у 

традиційному лівому дискурсі [5, c.111].  
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Для початку було обрано проміжну позицію. 

Похід на місцеві вибори в якості громадських 

платформ без використання бренду «Подемос» 

дозволив представникам партії здобути ряд 

мерських посад, зокрема у Мадриді та Барсе-

лоні. Під час виборчих кампаній 2015 року По-

демос переважно виступали самі, об’єднував-

шись із іншими силами лише в таких землях, як 

Каталонія та Галісія, де були потужні регіона-

льні гравці. Ще перед загальнонаціональними 

виборами 2015 року йшли переговори щодо 

об’єднання з ОЛ, які увінчалися успіхом лише у 

2016 році, при чому провідна роль у цьому 

процесі належала саме Подемос. Незважаючи на 

той факт, що результат цього альянсу був на 

1,1% гіршим, аніж сумарна підтримка двох 

партій на виборах 2015 року, на нашу думку, 

об’єднання двох партій стало перемогою для 

Подемос, оскільки таким чином закріпилося їхнє 

лідерство серед партій, лівіших за соціал-

демократів. 

Висновки та пропозиції. Підводячи під-

сумки ми можемо сказати, що в процесі інсти-

туціоналізації керівництву Подемос вдалося 

уміло використати ряд демократичних проце-

дур, таких як відкриті праймеріз, які одночас-

но вкладалися в образ «партії від народу» та 

сприяли зростання електоральної привабли-

вості, і також посилювали владу лідерів сили. 

Такі дії допомогли партії увійти до вищої ліги 

іспанської політики, ставши провідною лівора-

дикальною силою. І лише майбутнє зможе 

продемонструвати, чи зможе Подемос претен-

дувати на ще вищі ролі у політиці, або навпа-

ки, опиниться короткочасним феноменом.   
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В статье рассматривается процесс становления организационной структуры политической партии Подемос. 

Уделяется внимание внутрипартийной борьбе, в частности рассматривается форма избрания должностных лиц и 

кандидатов от партии. Отмечается двойственный характер формирования организации и делается акцент на 

прямых открытых праймериз, как главной особенности внутренней организации партии. 
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