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Mutalizm jest bardziej umiarkowana ̨cześ̨cia ̨kolektywistycznego anarchizmu, oparta ̨na
ideach Pierre-Josepha Proudhona.

Mutualizm zapewnia łac̨znik mied̨zy kolektywistycznym a indywidualistycznym anar-
chizmem, ponieważ popiera formy zbiorowej własności i własności prywatnej. W ramach
mutualizmu samorzad̨ni producenci (zarówno grupy, jak i jednostki) odrzucaja ̨ spekula-
cje ̨ i wyzysk oraz sprawiedliwie wymieniaja ̨ towary i usługi poprzez wzajemnie korzyst-
ne umowy gospodarcze. Mutalizm sprzeciwia sie ̨ kapitalizmowi i posiadaniu własności na
duża ̨ skale ̨ (ponieważ oba prowadza ̨ do wyzysku i nierówności), ale dopuszcza własność
prywatna ̨na mała ̨ skale ̨ oparta ̨ na użytkowaniu lub posiadaniu.

Główne cechy mutualizmu można podsumować w nastep̨ujac̨y sposób:

• Wzajemność i natura ludzka

Podobnie jak inne formy kolektywistycznego anarchizmu, mutualizm oferuje pozytyw-
ny poglad̨ na ludzka ̨nature,̨ twierdzac̨, że ludzie charakteryzuja ̨ sie ̨ zdolnościami produk-
cyjnymi i kreatywnościa ̨ jako producenci. Ludzie sa ̨ również postrzegani jako współpra-
cujac̨y i głeb̨oko wierzac̨y w solidarność społeczna.̨ W ramach mutualizmu ludzie byliby
w stanie wziać̨ odpowiedzialność za swoje życie i wchodzić w interakcje poprzez umowy
regulujac̨e wymiane ̨ towarów.

• Mutualizm i społeczeństwo

Ludzie byliby łac̨zeni w małe społeczności lub stowarzyszenia na podstawie wzajemnie
korzystnych umów regulujac̨ych stosunki gospodarcze i społeczne. Tylko rodzina nie by-
łaby objet̨a takimi umowami. Społeczności te okazywałyby moralny szacunek dla indywi-
dualności i opierałyby sie ̨ na posiadaniu, aby zapewnić producentom prawo do owoców
swojej pracy oraz posiadania niezbed̨nych środków (np. ziemi lub narzed̨zi) do pracy. W
ten sposób ludziemogli posiadaćwłasność prywatna,̨ o ile niewyzyskiwali ani niemaltreto-
wali innych. Społeczeństwo byłoby postrzegane jako wolne stowarzyszenie niezależnych
producentów. Byłoby to wolne społeczeństwa, przestrzegajac̨e zasad równości i wolności
umów.

• Mutualizm i państwo

Ponieważ państwo jest postrzegane jako opresyjne, nie ma dla niego miejsca w myśle-
niu mutualizmu i musi zostać zniesione. Państwo zostałoby usuniet̨e w sposób pokojowy
w procesie demokratycznym, gdy popularniejsze stały sie ̨ idee mutualizmu. Kontrakty za-
stap̨iłyby rzad̨ i sprzeciwiłyby sie ̨ wszelkim formom władzy. Wspólnoty mutualistyczne
utworzyłyby federacje ̨ i wysłałyby delegatów do rad koordynujac̨ych. Ten system politycz-
ny miałby strukture ̨ „oddolna”̨, oparty na dobrowolnych porozumieniach i wolny od wła-
dzy centralnej.

• Mutualizm i ekonomia
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Spółdzielczy system gospodarczy w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb, z mały-
mi produktywnymi niezależnymi stowarzyszeniami pracowników i systemem wzajemnie
korzystnej wymiany opartej na umowach swobodnie zawieranych przez jednostki i sto-
warzyszenia. Kontrakty nie mogły być zawierane pod przymusem lub w warunkach nie-
równej wolności. Pracownicy otrzymaliby „prawdziwa ̨ wartość” tego, co wyprodukowali,
na podstawie zaangażowanego czasu pracy. Narodowy Bank non-profit udostep̨ni stowa-
rzyszeniom i osobom fizycznym kredyt na rozpoczec̨ie działalności. Produkty mogły być
również wymienione na noty kredytowe gwarantowane przez bank. Wzajemna reorgani-
zacja gospodarcza uczyniłaby państwo zbed̨nym.
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