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AFP opiera sie ̨ na ideologii anarchizmu jako ruchu społecznego wyzyskiwanych i uci-
skanych mas pracujac̨ych, tj. robotników, chłopów bezrolnych i małorolnych i nieuprzy-
wilejowanych pracownikówumysłowych i daż̨y do obalenia droga ̨rewolucji socjalnej obec-
nego kapitalistyczno-państwowego ustroju społecznego. Stojac̨ na stanowisku walki klas
AFP łac̨zy w niej pojec̨ie walki mas proletariackich o ich wyzwolenie całkowite z zaprowa-
dzeniem ustroju wolności politycznej i równości ekonomicznej dla całego społeczeństwa,
innymi słowy – walczy o społeczeństwo bezklasowe. AFP uważa, że istnienie kapitalizmu
jest niemożliwe bez istnienia państwa i że istnienie państwa musi mieć jako odpowiednik
ekonomiczny istnienie kapitalizmu prywatnego lub państwowego. Wobec tego uważa, że
osiag̨niec̨ie wyzwolenia mas pracujac̨ych jest zwiaz̨ane nie tylko z obaleniem kapitalizmu,
lecz również z równoczesnym obaleniem państwa.

AFP wypowiada sie ̨ przeciwko wszelkim formom państwowym ustroju społecznego po
rewolucji socjalnej, chociażby jako zjawisk tak zwanego okresu przejściowego. Jest bez-
wzgled̨nie przeciwna ̨ wszelkim dyktaturom i uważa, że budownictwo społeczeństwa so-
cjalistycznego według zasad anarchistycznych musi dla pomyślnego rozwoju rewolucji za-
czać̨ sie ̨ od pierwszej chwili jej zwycies̨twa.

AFP daż̨y do ustroju społecznego, opartego na zasadach komunizmu bezpaństwowego.
Budowa tego ustroju opiera sie ̨nawolnych Radach Robotniczych i Chłopskich, oraz innych
instytucjach, wyłonionych przez masy i znajdujac̨ych sie ̨ pod ich bezpośrednia ̨ kontrola.̨
Wszystkie te instytucje powiaz̨ane sa ̨ ze soba ̨ na zasadach autonomii i skoordynowane w
swej działalności w obreb̨ie federacji gminnej, krajowej i mied̨zynarodowej.

AFP propaguje bezpośrednia ̨ walke ̨ klasowa ̨ w myśl zasad akcji rewolucyjnej, zmierza-
jac̨ej do przyśpieszenia wybuchu rewolucji socjalnej. Zwalcza: parlamentaryzm, partie po-
lityczne, centralizm w organizacjach robotniczych, nacjonalizm, klerykalizm oraz milita-
ryzm.

AFP stoi na stanowisku ruchu zawodowego (rewolucyjnego syndykalizmu) i jako organi-
zacja w tym sensie do niego sie ̨ ustosunkowuje. Uważa za swój obowiaz̨ek zbliżanie ruchu
zawodowego do zasad rewolucyjnej akcji bezpośredniej i anarchizmu, bed̨ac̨ jednak prze-
ciwko kierowaniu nim przez jakak̨olwiek organizacje ̨ czy partie ̨ polityczna.̨

Jako swe główne zadanie do czasu wybuchu Rewolucji Socjalnej AFP uważa

1. propagande ̨ swych zasad ideologicznych i taktycznych wśród mas robotniczych,
chłopskich i inteligencji pracujac̨ej i skupienie ich pod swoimi sztandarami;

2. zbliżenie ruchu zawodowego proletariatu miejskiego i wiejskiego do zasad rewolu-
cyjnej akcji bezpośredniej i federalizmu oraz oddziaływanie na inne kierunki robot-
nicze;

3. branie udziału we wszystkich przejawach walki robotniczo-chłopskiej zarówno o
zdobycze ekonomiczne jak i swobody polityczne, zaostrzajac̨ przeciwieństwa klaso-
we, podkreślajac̨ za każdymrazem tło społeczne tej walki i wskazujac̨ jako jej cel osta-
teczny obalenie ustroju kapitalistycznego, państwowego, droga ̨ rewolucji socjalnej
i zbudowania ustroju Wolnych Rad Robotniczo-Chłopskich;
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4. głosi walke ̨ z militaryzmem przez propagande ̨ w wojsku, propagande ̨ strajku po-
wszechnego na wypadek wybuchu wojny i przez zniszczenie składów amunicji.

AFP uważa za główne zadanie organizacji anarchistycznej podczas rewolucji socjalnej
umożliwić zwycies̨two rewolucji przez:

1. stanie na straży, by rewolucji nie opanowały rewolucyjne kierunki państwowe …
[nieczytelne] twórczej pracy anarchistycznej;

2. zastosowanie zasad równości ekonomicznej i politycznej w życiu społecznym na-
tychmiast po zwycies̨twie rewolucji socjalnej.

Walke ̨z kontrrewolucja ̨należy prowadzić droga ̨powszechnego uzbrojenia mas pracuja-̨
cychwmiare ̨możności i stosunkowodo potrzeby skoordynowanego przez RadyDelegatów
Żołnierzy, działajac̨e w porozumieniu z Radami Robotniczo-Chłopskimi. Zupełna gwaran-
cja obrony rewolucji da sie ̨osiag̨nać̨ jedynie wraz z owocnym rozwiaz̨ywaniem twórczych,
ekonomiczno-społecznych zadań rewolucji.

AFP jest organizacja ̨ federalistyczna ̨grup, opierajac̨a ̨sie ̨na uzgodnionej linii ideologicz-
nej i taktycznej, bed̨ac̨ej obowiaz̨ujac̨a ̨wytyczna ̨ jej działalności.

Podstawa ̨działalności organizacji jest inicjatywa grup, podlegajac̨a w kwestiach natury
nielokalnej i nieprzewidzianych przez obowiaz̨ujac̨a linie ̨ideologiczna ̨i taktyczna ̨kontroli
całej organizacji.

Stojac̨ na gruncie tej deklaracji AFP wypowiada sie ̨kategorycznie zarówno ze wzgled̨ów
ideowych jak i taktycznych przeciwko państwowym i centralistycznym tendencjom w ło-
nie ruchu anarchistycznego i zapowiada ostra ̨ z nimi walke.̨

Wzywa organizacje anarchistyczne wszystkich krajów do stworzenia Mied̨zynarodówki
Anarchistycznej, opartej na uzgodnionej linii ideologicznej i organizacyjnej.
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