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Federacja Anarchistyczna zrzesza osoby, których celem jest obalenie hierarchicznego
porza ̨dku społecznego, zaprzeczaja ̨cego idei wolności i demokracji. Zamiast niego da ̨żymy
do stworzenia samorza ̨dnego społeczeństwa, tworzonego na zasadzie dobrowolności.
Jako anarchiści jesteśmy przekonani, że nieuchronna koncentracja władzy w systemie
komunizmu państwowego musi doprowadzić do powstania wa ̨skiej elity władzy kontroluja ̨cej reszte ̨ społeczeństwa środkami przymusu administracyjnego, a koncentracja kapitału w systemie kapitalistycznym prowadzi do powstania równie wa ̨skiej elity, sprawuja ̨cej kontrole ̨ nad społeczeństwem środkami przymusu ekonomicznego. Ponieważ żadnej z
tych sytuacji nie da sie ̨ pogodzić z wyznawana ̨ przez nas idea ̨ powszechnej wolności, jesteśmy zwolennikami zniesienia wszelkich hierarchicznych struktur tak w życiu społecznym,
jak i gospodarczym.
Zamiast nich postulujemy stworzenie opartej na zasadach dobrowolności i samorza ̨dności sieci autonomicznych organizacji obejmuja ̨cych wszystkie aspekty życia społecznego,
w ramach których członkowie społeczeństwa be ̨da ̨ mogli w pełni zaspokajać swoje potrzeby życiowe. Dobrowolność, samorza ̨dność i autonomia sa ̨ zatem podstawa ̨ naszego programu przemian społecznych. Oznaczaja ̨ one prawo jednostki do uczestnictwa w dowolnie wybranych organizacjach lub pozostawania poza nimi, prawo do współdecydowania o
wszystkich tych sprawach, które bezpośrednio lub pośrednio jej dotycza ̨ i gwarancje ̨, że
nikt nie be ̨dzie mógł decydować o losie ludzi bez ich zgody i udziału.
Anarchistyczny samorza ̨d to zatem wszyscy ci, których dotycza ̨ podejmowane decyzje, a
w uzasadnionych przypadkach ich demokratycznie wybrani reprezentanci, odpowiedzialni przed pozostałymi za wykonanie powierzonych im zadań. Anarchistyczne przemiany
nie oznaczaja ̨ wie ̨c chaosu, braku organizacji i nihilizmu. Wre ̨cz przeciwnie – prawidłowe
funkcjonowanie demokratycznej społeczności wymaga od jej członków i członkiń wysokiego poziomu etyki i odpowiedzialności.
Uważamy, że dzisiejsze społeczeństwo zdominowane jest przez wa ̨ska ̨ klase ̨ rza ̨dza ̨ca ̨,
posiadaja ̨ca ̨ ba ̨dź to władze ̨ administracyjna ̨, ba ̨dź kapitał; panuja ̨ca ̨ nad reszta ̨ społeczeństwa w interesie samej siebie. Klasa rza ̨dza ̨ca, nawet jeśli sprawuje władze ̨ z demokratycznego nadania, w momencie gdy ja ̨ zdobywa nie jest już dłużej zainteresowana utrzymaniem demokratycznych reguł gry. Tak zorganizowane społeczeństwo nie może istnieć bez
przymusu i represji, bowiem utrzymanie przywilejów wa ̨skiej elity jest możliwe tylko dzie ̨ki istnieniu aparatu policyjnego gotowego do obrony status quo.
Kapitalizm opiera sie ̨ na ekonomicznym przymusie i społecznych nierównościach, zmuszaja ̨cych wie ̨kszość społeczeństwa do wyrzeczenia sie ̨ własnych pragnień i rezygnacji z
realizacji własnych potrzeb w imie ̨ interesów posiadaczy środków produkcji. Z racji, iż
system kapitalistyczny nie jest w stanie zaspokoić potrzeb wie ̨kszości społeczeństwa na
zadowalaja ̨cym poziomie, a jego funkcjonowanie nieuchronnie prowadzi do koncentracji
kapitału w re ̨kach nielicznej mniejszości, rozwój kapitalizmu prowadzi zawsze do powstania konfliktu klasowego i aparatu represji, maja ̨cych zabezpieczyć interesy klas dominuja ̨cych. Dlatego uważamy, iż systemu kapitalistycznego nie da sie ̨ pogodzić z anarchistyczna ̨
idea ̨ powszechnej wolności.
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Obalenie kapitalizmu i państwa nie jest możliwe za pomoca ̨ zmian w konstytucjach, czy
dzie ̨ki partiom politycznym. Elity, dla których panuja ̨cy system jest źródłem władzy i przywilejów nigdy nie zgodza ̨ sie ̨ dobrowolnie na ich ograniczenie. Jak uczy historia, wszelkie radykalne zmiany społeczne naste ̨puja ̨ tylko wtedy, gdy pojawi sie ̨ zorganizowana siła
da ̨ża ̨ca do ich wprowadzenia. Opartej na dobrowolnych strukturach wolności nie można
uchwalić ani zadekretować, jest ona możliwa tylko wtedy, gdy samo społeczeństwo stworzy takie formy organizacji, które be ̨da ̨ w stanie skutecznie zasta ̨pić system kapitalistyczno – państwowy, lub obalić go jeśli be ̨dzie taka konieczność. Dlatego jesteśmy zdania, że
prawdziwe zmiany moga ̨ być przeprowadzone tylko za pomoca ̨ oddolnej, powszechnej samoorganizacji społeczeństwa.
Jesteśmy przekonani, że konflikty zbrojne sa ̨ nieodła ̨cznym skutkiem i narze ̨dziem działań państw kapitalistycznych i dlatego nie wierzymy w żadne deklaracje i sojusze (np. NATO), które miałyby zapobiegać wybuchaniu wojen.
Wyste ̨pujemy przeciwko nacjonalizmowi, rasizmowi i innym ideologiom dyskryminuja ̨cym jakiekolwiek grupy społeczne, staraja ̨cym sie ̨ przekonać członków społeczeństwa, że
istnieja ̨ wspólne interesy grup rasowych czy narodowych. Według nas wyżej wymienione
idee służa ̨ klasie rza ̨dza ̨cej jako narze ̨dzie podziału społeczeństwa i podtrzymania własnej
dominacji.
Twierdzimy również, że kapitalistyczne państwo i gospodarka winne sa ̨ zanieczyszczaniu środowiska i okrucieństwu wobec zwierza ̨t, które staja ̨ sie ̨ tym samym ofiara ̨ wiecznego da ̨żenia do zysków za wszelka ̨ cene ̨.
Federacja Anarchistyczna ma na celu propagowanie anarchizmu, wspieranie i mobilizacje ̨ społecznej samoorganizacji oraz walke ̨ z wszelkimi przejawami społecznej nierówności
i niesprawiedliwości, be ̨da ̨cych nieodła ̨czna ̨ cze ̨ścia ̨ systemu kapitalistycznego i państwowego.
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