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Rezolucja Mied̨zynarodowego Stowarzyszenia Pracowników (IWA -
AIT) z 1928 roku wydrukowana w piśmie Anarchistycznej Federacji
Polski.

Kongres stwierdza, że bezrobocie przybiera coraz bardziej charakter ostry
i chroniczny, że proletariat całego świata pada jego ofiara ̨i że przyczyny jego
sa ̨ nastep̨ujac̨e:

1. Rozwój maszynizmu.
2. Stały wzrost liczebny proletariatu, wzrost wynikajac̨y z coraz czes̨tszego
używania siły roboczej kobiet i z napływu do pracy w przemyśle elementów
dotychczas pracujac̨ych na roli.
3. Wprowadzenie nowychmetodwytwórczości w przemyśle, metod, których
skutkiem jest znacznie wiek̨sza szybkość produkcji.
4. Niskie płace, które nie daja ̨ robotnikom możności kupowania, a przez to
zmniejszanie ilości kupujac̨ych – zmniejszenie popytu na rynkach.

Kongres stwierdza, że udoskonalenie i rozwój maszynizmu, który mógł-
by ulżyć losowi robotników, służyły dotychczas wyłac̨znie interesom kapi-
talistów. Wypowiadajac̨ sie ̨ bezwzgled̨nie za postep̨em we wszelkiej formie,
Kongres oświadcza, że postep̨ nie powinien w żadnym wypadku odbyć sie ̨
kosztem wzrostu wyzysku.

Co do nowych metod wytwórczości znanych pod nazwa ̨ racjonalizacji,
Kongres przestudiowawszy te ̨ kwestie ̨ doszedł do wniosku, że ta forma
pracy krzywdzi godność ludzka,̨ jest szkodliwa ̨ dla zdrowia robotników i
jest najpoważniejsza ̨ przyczyna ̨ bezrobocia.

Kongres wykazuje daż̨enie kapitalizmu do stworzenia we wszystkich kra-
jach armii bezrobotnych, stanowiac̨ych rezerwe,̨ któryby mógł przeciwsta-
wić robotnikom, gdyby ci przedsiew̨ziel̨i jakak̨olwiek walke.̨ Bezrobocie mia-
łoby w ten sposób na skutek rozłam w klasie robotniczej, zmniejszenie jej
zdolności do walki, doprowadzenie do upadku jej ekonomicznych organiza-
cji i skierowanie jej w strone ̨ politykierstwa.

Mied̨zynarodowe Stow(arzyszenie). Rob(otników). Stawia sobie celwprost
przeciwny, pragnie przedewszystkim by każdymiał prace,̨ by robotnicymie-
li coraz wiec̨ej wolności i dobrobytu i by coraz bardziej daż̨yli do wyzwolenia
całkowitego.

Kongres biorac̨ to pod uwage ̨i chcac̨ zaradzić strasznej ned̨zy proletariatu
całego świata, głosi konieczność zmniejszenia dnia roboczego – konkretnie,
żad̨a zastosowania 6-ogodzinnego dnia pracy bez zmniejszenia zarobków.

Organizacje krajowe, biorac̨e udział w Kongresie mied̨zynarodowym, zo-
bowiaz̨uja ̨sie ̨do prowadzenia walki o 6-ogodzinny dzień pracy. Walka ta po-
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winna rozpoczać̨ sie ̨ natychmiast, a żad̨anie 6-u godzin pracy powinno stać
na czele wszelkich żad̨ańwszystkich organizacji wchodzac̨ychw składM.S.R.
Powinna ona zajać̨ wielka ̨ cześ̨ć działalności organizacji zwiaz̨kowych.

Każda organizacja musi poważnie przestudiować to zagadnienie w celu
ustaleniametod propagandy i działalności w zakresie lokalnym, narodowym
i mied̨zynarodowym. Kongres zachec̨a do zorganizowania dwóch tygodni
propagandy w całym świecie z dniem 6-ogodzinnym; w ciag̨u 15-u dni ca-
ła działalność organizacji M.S.R. powinna być skierowana na zapoznanie i
skłonienie do przyjec̨ia tego żad̨ania za swoje przez cały proletariat mied̨zy-
narodowy.

Abywszystkie wysiłki były zjednoczone i by dałymaximumkorzyści, orga-
nizacje krajowe maja ̨ złożyć w sekretariacie M.S.R. sprawozdanie z sytuacji
i możliwości propagandy w każdym kraju, gdy zaś sekretariat bed̨zie dosta-
tecznie poinformoway, naznaczy on date,̨ od której rozpoczna ̨sie ̨2 tygodnie
propagandy.

Głoszac̨ hasło 6-godzinnego dnia pracy i stwierdzajac̨, że triumf tego hasła
przyniesie polepszenie doli robotniczej, Kongres idzie za tradycja ̨rewolucyj-
nego syndykalizmu. Kongres z góry ostrzega proletariat przed jednostkami
czy ugrupowaniami, które pod jakimkolwiek prtekstem, świadomie lub nie,
sprzeciwiłyby sie ̨ zwycies̨twu hasła 6-ogodzinnego dnia pracy, sprzeciw ten
bowiem może posłużyć jedynie kapitalizmowi i może być zgubny dla intere-
sów klasy robotniczej.

Kongres zwraca sie ̨ z wezwaniem do wszystkich robotników świata, by
czynnie podjel̨i inicjatywe,̨ dana ̨ przez M.S.R. jedyna ̨ Mied̨zynarodówke ̨
daż̨ac̨a ̨ do wyzwolenia całkowitego klasy robotniczej. Wprowadzenie
6-ogodzinnego dnia pracy jest kwestia ̨ życia lub śmierci dla proletariatu.
Zjednoczony w organizacjach M.S.R. potrafi on wykazać kapitalizmowi swa ̨
wole ̨ do życia i wolności.

Niech żyje 6-ogodzinny dzień roboczy!
Niech żyje M.S.R.!
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