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Книгата “Анархо-синдикализъм: теория и практика”
(1938г.) на Рудолф Рокер е класическо произведение в
анархо-синдикалистката литература.  

Рокер разглежда проблемите на класовата борба и
синдикализма, които Испанската гражданска война поставя на
политическия хоризонт през 30-те години на ХХ век в шест
раздела: 

1. Анархизъм, цели и задачи
2. Пролетариатът и началото на модерното 

работническо движение
3. Предтечите на синдикализма
4. Цели на анархо-синдикализма
5. Методи на анархо-синдикализма
6. Еволюцията на анархо-синдикализма. 

В брошурата публикуваме раздела за методите, който ясно
описва отличителните черти на синдикализма като начин на
организиране на работническите борби. Посланието звучи
актуално и днес, когато парламентарно представените партии
и профсъюзите системно засвидетелстват солидарност с
капитала срещу трудовия народ. 

Изданието е осъществено с дарен труд.  Преводът е с
незначителни съкращения. 

М.Р.



Анархо-синдикализъм и 
политическа дейност

Често обвиняват анархо-синдикализма, че
пренебрегва политическите структури в отделните
държави и политическите борби на своето време, защото
ограничавал дейностите си до чисто икономически
искания. Това схващане е напълно погрешно. То произлиза
или от обикновено невежество или от целенасочено
изкривяване на фактите. Наличието на политическа
дейност сама по себе си не е основната разлика между
анархо-синдикализма и модерните работнически партии.
Разликата е във формите и набелязаните цели на
политическото участие в обществения живот.

Анархо-синдикалистите не се задоволяват с идеята
за едно бъдещо общество без управници. Напротив,
действията им във всеки един момент са насочени към
ограничаване на действията на държавата и ефекта им във
всички сфери на социалния живот, в които има
възможност да бъдат блокирани. Именно тези тактики
отличават анархо-синдикалисткия подход от целите и
методите на политическите работнически партии, чиито
действия сякаш постоянно разширяват политическото
влияние на държавната власт и обхващат все по-плътно
икономическия живот на обществото. Уви, в крайна
сметка това отваря пътя към държавен капитализъм,
което, съдейки от опита, може да се окаже точно
обратното на целите на социалистическите борби.

Анархо-синдикалистите имат еднакво отношение
към политическата власт на днешната държава и към
системата на капиталистическа експлоатация. На тях им е
пределно ясно, че социалните неправди са неизменна част
от капиталистическия икономически ред. Целта им е да
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премахнат капиталистическата експлоатация и да я
заменят със социалистически ред, но в непосредствената
си ежедневна борба анархо-синдикалистите се стремят
с всички средства да намалят печалбите на
капиталистите за сметка на максималното увеличане
на работническия дял от продуктите на труда.

Същите тактики се следват и спрямо политическата
власт в лицето на държавата. За анархо-синдикалистите
модерната държава е резултат от капиталистическия
монопол и производните на него класови разделения в
обществото и служи единствено да поддържа това
статукво чрез всички инструменти на политическата
власт. Убедени са, че заедно със системата на
експлоатация ще изчезне и политическата и протекция,
държавата, за да бъде заменена със система на
организиране на обществените взаимоотношения чрез
свободно договаряне. Въпреки това намират за
необходимо трудещите се всячески да защитават
постигнатите политически и социални права в рамките
на съществуващия политически ред срещу всякакви
реакционни атаки като се стремят постоянно да
разширяват обхвата на правата при всяка удобна
възможност.

В днешното общество, работникът не може да
неглижира нито икономическите условия на живот, нито
политическата структура в страната си. В борбата за
насъщния и в борбата за социалното си освобождение са
му нужни политически права и свободи.

За тези си права работникът трябва да се бори
сам винаги, когато са му отказвани и да ги брани с
всички сили при всеки опит да му бъдат отнети. Ето
защо е пълен абсурд да се твърди, че анархо-
синдикалистите не се вълнуват от политическите борби на
времето си. Героичната битка на CNT в Испания срещу
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фашизма е може би най-силното доказателство, че това са
празни приказки. 

Преки действия вместо парламентаризъм

Центърът на политическата борба не е в
законодателните органи, а сред народа. Политическите
права възникват не в парламентите, а по-скоро биват
налагани на парламентите отвън. А и приемането на
законови права отдавна не е гаранция за зачитането им. 

Както работодателите орязват направените по-рано
отстъпки на работниците си още при първия знак за
слабост в работническите организации, така и
правителствата ограничават или анулират напълно
постигнати от народа права и свободи ако няма признаци
за народна съпротива. 

Дори в страни, в които отдавна има свобода на
пресата, право на свободно събиране, право на сдружаване
и подобни политически права, правителствата се опитват
постоянно да ограничават тези права или да ги
реинтерпретират чрез юридическа дребнавост.

Политическите права съществуват не заради
писания закон, а само когато така са се врастнали в
народа, че всеки опит да бъдат променени среща
бурната реакция на масите.

Когато условието не е налице, няма полза от
парламентарната опозиция или платоническо позоваване
на конституцията. Човек печели уважението на другите,
когато умее да защити човешкото си достойнство. Това
правило важи не само в частния живот, винаги е важало и
в обществения.

Всички права и привилегии, на които днес се
наслаждаваме дължим на собствената си сила, не на
добрата воля на правителствата ни.

Били са нужни огромни масови движения и цели
революции, за да бъдат изкопчени тези права от
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управляващите класи, които никога не биха се съгласили
да ги дадат доброволно. Достатъчно е да се запознаем с
историята от последните 300 години, за да разберем с
какви неумолими борби с деспотите, сантиметър по
сантиметър е извоювано всяко едно право. Какви тежки
битки например водят работниците в Англия, Франция,
Испания и други страни, за да принудят правителствата си
да признаят правото на синдикално сдружаване. Във
Франция забраната на синдикатите продължава до 1886 г.
Ако не бяха неспирните работнически борби, и до днес във
Франция нямаше да има право на сдружаване. Едва след
като работниците чрез преките си действия конфронтират
Парламента с вече постигнати факти, правителството се
вижда принудено да се съобрази с новата ситуация и да
узакони синдикатите. 

Важно е да се помни как правителствата са били
принудени да отстъпят някои права на народа, а не само
фактът, че са направили отстъпление. За тези, които не
могат да проумеят връзката, историята завинаги ще
остане запечатана книга.

Политическите права са важни за анархо-
синдикалистите. Ако те все пак отказват да участват в
делата на буржоазните парламенти, то не е защото не
подкрепят политическите борби по принцип, а защото са
убедени, че парламентарната дейност за работниците е
най-слабата и най-безнадеждната форма на политическата
борба. 

За буржоазните класи парламентарната система е
без съмнение подходящ инструмент за разрешаване на
конфликтите, които възникват, тъй като всички те са
заинтересовани да се поддържа съществуващия
икономически ред и политическата организация, която го
пази. Където има общ интерес има и възможност за
споразумение в полза на всички страни. Но ситуацията
стои съвсем различно за работническата класа.

За работниците съществуващият икономически ред
е източникът на експлоатация, а организираната
държавна власт е инструментът за политическото и
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социалното им подчинение. Дори и най-свободно
проведените изботи не могат да компенсират огромната
разлика между имотните и безимотните класи в
обществото.

“Честните” избори могат само да облекат в
мантията на закона една несправедлива социална
система и да прилъжат роба сам да подпечати робската
си присъда.

И най-важното, практическият опит е показал, че
участието на работниците в парламентарните дела спъва
съпротивителната им сила и обрича на провал войната
срещу съществуващата система. Парламентарното участие
не е довело работниците нито на йота по-близо до
крайната цел, напротив, дори им е попречвала да защитят
вече извоювани права от атаката на реакцията.

Политическата борба трябва да вземе формата на
пр я ко дейс твие , пр и което инс тр ументите на
икономическата власт на разположение на работниците са
най-ефективни. И най-тривиалната битка за заплати ясно
показва, че озоват ли се работодателите в трудно
положение, държавата се притича на помощ с полицията,
а в някои случаи и с войската, за да защити застрашените
интереси на имотните класи. 

Ето защо би било абсурдно работниците да
пренебрегнат политическата борба. Всяко събитие, което
засяга ежедневието на хората е от политически
характер.

В този ред на мисли всяко важно икономическо
действие – като една обща стачка - е в същото време и
политическо действие, несравнимо по-важно от всякакви
парламентарни процедури. От политически характер е
също и битката на анархо-синдикалистите срещу
фашистите и анти-военната пропаганда, битка, която
д е с е т и л е т и я н а р е д с е в о д и е д и н с т в е н о о т
безвластническите социалисти и синдикалистите, и която
им коства огромни жертви.

Всъщност, когато социалистическите работнически
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партии искат да постигнат значителна политическа
реформа, те никога не успяват да постигнат целите си със
собствени сили, а се налага изцяло да разчитат на
икономическата съпротива на работническата класа.
Политическите общи стачки в Белгия, Швеция и Австрия
за постигане на универсално право на глас потвърждават
това. А в Русия именно великата обща работническа
стачка през 1905 притиска писалката в ръката на Царя да
п о д п и ш е к о н с т и т у ц и я т а . Т о в а , к о е т о р у с к а т а
интелигенция десетилетия не успява да постигне, се
реализира бързо чрез обединените икономически
действия на работническата класа.

Центърът на политическата борба е в бойните
икономически организации на работниците.

Осъзнаването на този факт кара анархо-
с и н д и к а л и с т и т е д а н а с о ч а т у с и л и я т а с и в
социалистическото образование на масите и в
организирането на тяхната икономическа и социална
сила. Методът им е прякото действие в политическите и
икономическите борби на своето време. Единствено този
метод е успял да постигне нещо в решителните моменти в
историята. И буржоазията в борбите си срещу
абсолютизма се е ползвала от този метод като е отказвала
да плаща данъци и чрез бойкот и революция се е
наложила като доминиращата обществена класа. Лошото
е, че днешните буржоа са забравили историята на
предците си и заклеймяват "нелегалните методи" на
работническата борба за освобождение. Сякаш законът
никога не е позволявал на подтисната класа да се отърси
от ярема си!

Под пряко действие анархо-синдикалистите
разбират всяко действие на непосредствена съпротива
от страна на работниците срещу икономическите и
политическите си подтисници. Сред тези методи най-
ярко се открояват: стачката във всичките градации от
обикновената борба за заплати до общата стачка,
бойкотът, саботажът в многобройните му форми,
анти-военната пропаганда, а в определени случаи като
днешна Испания - въоръжена съпротива на народа в
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защита на живота и свободата си.

Стачката 
и значението ѝ за работниците

Сред техниките на пряка борба стачката, т.е.
организираният отказ да се работи, е най-използван. В
индустриалната  ера стачката играе същата роля за
работниците като честите селски въстания през
феодализма. 

В най-простата си форма за работниците стачката е
необходим начин за защита на постигнати привилегии
срещу организираните методи на работодателите. Тя е
продължителна школовка на съпротивителните им сили,
като всеки ден им показва, че и най-малкото тяхно право
трябва да бъде спечелено в неспирната борба със
съществуващата система. 

В това се състои и културния смисъл от борбата.
Икономическото обединение на работниците се превръща
от оръжие за налагане на по-добри условия на труд в
практическо училище, университет на опита, от който
получават просветление в най-висша степен. 

Практическият опит и случките от ежедневните
работнически борби кристализират в процесите на
интелектуалното им осмисляне вътре в организациите,
задълбочават разбиранията на трудещите се и разширяват
културния им кръгозор. А интелектуалните стремежи на
работниците са най-опасни в очите на работодателите, на
които не са им нужни мислещи хора сред работниците.  

Един от най-важните резултати от ежедневните
икономически борби е развитието на солидарност между
работниците. Това за тях има доста по-различно значение
от политическото коалиране на партиите, чиито
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последователи принадлежат на всички социални класи.
Чувството на взаимопомощ, чиято сила се подновява в
ежедневната борба за насъщния, работи много по-
различно от абстрактните партийни принципи. 

Р а б о т н и ч е с к а т а с о л и д а р н о с т п о н и к в а в
колективното съзнание на общността и това постепенно
прераства в ново чувство за право и се превръща в
основната етична норма във всеки опит за освобождение
на подтиснатите класи. 

Солидарната стачка

За да съхранят тази естествена работническа
солидарност и да придадат на всяко стачно действие по-
дълбоко социален характер, анархо-синдикалистите
предпочитат солидарната стачка, която се развива в
Испания в безпрецедентен мащаб и спомага за
осъзнаването на работниците като класа. 

Солидарната стачка представлява сътрудничество
между сходни, но също и несвързани категории труд, с цел
да се подкрепи битката на конкретен сектор до победа
като се разпрострат стачните действия и в други отрасли.
За да направят ефективни исканията си, работниците
с п ъ в а т ц е л и и к о н о м и ч е с к и о т р а с л и и с п и р а т
икономическия живот.

Както работодателите в своите картели и
организации изграждат все по-широка основа за защита
на собствените си интереси, така и работниците трябва да
насочат вниманието си към създаването на все по-широки
обединения на своите национални и интернационални
икономически организации, за да съградят нужната
основа за солидарно масово движение адекватно на
съвременните нужди. 
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В модерната икономическа борба между капитала и
труда голямата стачка, в която участват цели индустрии,
ще играе все по-важна роля. 

Общата стачка

Общата стачка - преустановяването на работа във
всички производствени сфери в знак на организирана
съпротива с всички произтичащи то това последствия - е
най-мощното оръжие на работниците, което най-
всеобхватно изразява силата им като социален фактор. 

Идеята за общата стачка като синдикален метод се
приема с голямо болшинство на конгреса на френските
синдикати в Марсилия през 1892г. и последвалите
конгреси на C.G.T. Политическите работнически партии в
Германия и други страни я отхвърлят като “утопична”, но
голямото стачно движение през следващите години в
Испания, Белгия, Италия, Холандия, Русия и т.н. показва,
че тази "утопия" е напълно в сферата на възможното. 

Обща стачка не се организира току така.
Необходими са определени социални нагласи, за да
придобие тя морална сила и да даде израз на волята на
широките маси. Абсурдно е твърдението, често
приписвано на анархо-синдикалистите, че е достатъчно
само да се обяви обща стачка, за да се постигне
социалистическо общество за няколко дни. Тази глупост е
съчинена от противници, които се опитват с отчаяни
средства да дискредитират идеята. 

Общата стачка може да има различни цели: да е
последната фаза на солидарна стачка, както се случва в
Барселона през февруари 1902 г. и в Билбао през октомври
1903 г., когато миньорите успяват да се отърват от
заплащането в натура и принуждават работодателите да
наложат санитарни стандарти в мините; да е организирано
средство за общо искане, както става 1886 г. в САЩ в
борбата за осем часов работен ден във всички браншове
или в Англия през 1926г. в отговор на опита на
работодателите да понижат общия стандарт на живот на
работниците чрез орязване на заплатите.
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Общата стачка може да има и политически цели,
както например борбата на испанските работници през
1904г. за освобождаване на политически затворници или
общата стачка в Каталуния през юли 1909 г. срещу
войната в Мароко, стачката в Германия 1920 г. срещу
Каповския пуч, масовите стачки в Белгия 1903 г. и
Швеция 1909 г. за универсално право на глас, както и
общата стачка в Русия 1905 г. за конституционни права.

В Испания протестното задвижване на работниците
и селяните след фашисткия метеж през юли 1936г. се
разраства в “социална обща стачка” (huelga general) и води
до военна съпротива, отхвърляне на капиталистическия
ред и реорганизиране на икономиката от работниците.

Най-важната роля на общата стачка е с един удар
да обездвижи цялата икономическа система в основата и.
Подобно действие далеч не изисква практическата
подготвеност на всички работници. Достатъчно е най-
добре организираните работници в ключовите сектори да
преустановят работа, за да се спре притока на енергийни
ресурси и основни суровини. 

Когато управляващите класи се сблъскат с
енергична, организирана работническа класа, обучена в
ежедневни конфликти, и осъзнаят с какво си имат работа,
те много по-лесно отстъпват, защото се страхуват от
катастрофалните за тях последствия от крайното
обостряне на класовия конфликт.

Мобилизирането на армията при обща стачка не би
гарантирало успешен за властите резултат, защото
армията е принудена да се пръсне в опит да предотврати
бунтове в различни предприятия и по цялата транспортна
система. Това означава, че военната дисциплина отслабва.
Когато малки военни формирования срещат народа
целеустремен в борбата си за свобода, винаги има
вероятност поне част от войниците да прозрат, че са
насочили оръжията си срещу собствените си близки и
роднини. 
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За работниците общата стачка е барикадата на
политическото въстание. Тя е логичен изход от
индустриалната система, на която са жертва днес, а
същевременно е най-силното оръжие в борбата им за
свобода, стига да осъзнаят собствената си сила и да се
научат да използват оръжието си правилно.

Развитието на капитализма, което днес носи все
повече заплахи на обществото, може само да засили
социалното просветление сред работниците. Днес
навсякъде по света става все по-ясно колко безполезно е
участието на работниците в парламентарната власт, което
ги кара да търсят нови методи за ефективна защита на
интересите си и бъдещото си освобождение от игото на
заплатата.

Бойкотът

Важен способ на пряката съпротива с широко
приложение е бойкотът. Ползва се от работниците като
производители и като потребители. 

О р г а н и з и р а н и я т с и с т е м а т и ч е н о т к а з н а
потребителите да купуват от фирми, които произвеждат в
разрез с изискванията на синдикатите може да окаже
решаващ натиск, особено в производството на стоки за
масово потребление. С подходящата пропаганда, бойкотът
успешно повлиява на общественото мнение в полза на
работниците. Логото на синдиката е ефективен начин да
се улесни един бойкот, тъй като дава разпознаваем знак,
по който потребителят да различи кои стоки да купува. 

Като производители работниците могат да позлват
бойкота за налагане на ембарго на отделни предприятия,
чиито управници не зачитат синдикатите. В Барселона,
Валенсия и Кадис отказът на докерите да разтоварват
германските кораби принуждава капитаните на тези
кораби да разтоварват на пристанища в Северна Африка.
Ако синдикалните организации в други страни бяха
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приели същата процедура, щяха да постигнат несравнимо
по-големи резултати отколкото с платоничните си
протести. 

Бойкотът се оказва едно от най-ефективните
средства за борба в ръцете на работническата класа и
колкото по-ясен е този факт на работниците, толкова по-
обширни и успешни ще бъдат ежедневните им борби. 

Саботажът

В арсенала на анархо-синдикализма саботажът най-
много плаши работодателите, които го осъждат като
"незаконен" метод. В действителност става дума за метод
на дребна икономическа война, стар колкото самата
система на експлоатация и политически репресии. 

При саботаж работниците създават всевъзможни
пречки за обичайното протичане на работните процеси. В
повечето случаи се стига до саботаж, когато
работодателите се опитат да се възползват от лоша
икономическа ситуация или друг изгоден за тях повод и да
занижат нормалните условия на труд като намалят
заплатите или удължат работното време. 

Термин произлиза от френската дума "сабо",
дървена обувка, и означава да се трудиш непохватно като
тропащо сабо. Икономическият смисъл на саботажа може
да се обобщи с мотото: за калпаво заплащане, калпав труд.
Работодателите действат на същия принцип, когато
калкулират цените на стоките въз основа на качеството
им. По тази логика, за производителите стоката е
способността им да се трудят и е правилно и редно да се
стараят да я продава при възможно най-добрите условия. 

Работниците в Англия ползват саботажа много
преди революционния синдикализъм да възникне в
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Европа. Първата и най-ефективна форма на саботаж е
"каa-кaни" (карай бавно), подход заимстван заедно с името
му от шотландците. Днес във всеки индустриален сектор
работниците могат по стотици начини да осуетява
производството. 

При модерната система на разделение на труда най-
малкото затруднение в един сектор има потенциал да спре
ц е л и я п р о и з в о д с т в е н п р о ц е с . П о т о з и н а ч и н
железничарите във Франция и Италия, посредством, т.нар.
стачка тип "наниз перли" (grève perlée) довеждат цялата
транспортна система до състояние на хаос. За целта е
необходимо единствено да се придържат дословно към
съществуващите текстове на транспортния закон, което
прави невъзможно пристигането на влаковете навреме в
крайните точки. 

Саботажът принуждава работодателите да
осъзнаят, че и в най-неблагоприятните за стачки условия
работниците пак разполагат със средства за самозащита.
Тогава може да ги осени и мисълта, че не си струва да се
влошават условията на труд в своя изгода. 

Т.нар. "седяща стачка", която учудващо бързо се
пренася от Европа в Америка и се състои в това
работниците да останат на работното си място денонощно,
без помръднат пръст и така да предотвратят вкарването на
стачкоизменници, спада към категорията на саботажа.
Много често в този случай преди стачка работниците
повреждат машините, за да затруднят или осуетят за
известно време работата на евентуални стачкоизменници. 

Саботажът дава огромно поле за развихряне на
работническото въображение. Но саботажът винаги е
насочен срещу работодателите и никога сртещу
потребителите. В доклада си пред C.G.T. в Тулуза през
1897г. Емил Пуже набляга особено на този момент.
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Всички новини в буржоазната преса за пекари, които са
сложили стъкло в хляба или за селскостопански
работници, отрова в млякото и подобни са злонамерени
измислици, целящи да настроят общественото мнение
срещу работниците.  

Саботажът срещу потребителите е изконна
привилегия на работодателите. Умишленото занижаване
на качеството на храните, изграждане на мизерни
бедняшки квартали и мръсни работнически квартири от
най-долно качество материали, унищожаването на големи
количества храна с цел поддържане на високи цени,
докато милиони хора гладуват, постоянните опити на
работодателите да докарат работниците до просешка
тояга, за да заграбят за себе си възможно най-големи
печалби, безсрамната практика на оръжейните индустрии
да доставят пълно бойно снаряжение на други държави,
което при подходящи условия би могло да унищожи
страната производител, всичко това и много повече са
само отделни примери в безкраен списък от видовете
саботаж, които капиталистите организират срещу
сънародниците си. 

Социалната стачка

Социалната стачка е още една форма на пряко
действие с растяща важност. Занимава се не толкова с
непосредствените интереси на производителите, колкото
със защитата на общността от най-вредните проявления на
днешната система. 

С о ц и а л н а т а с т а ч к а ц е л и д а н а л о ж и н а
работодателите отговорност пред обществото. На първо
място се визира защитата на потребителите, от които
производителите съставляват голямо мнозинство. 

Задачите на синдикалните организации досега са се
16



органичавали почти изцяло до защита на работниците
като производители на благата. Ако работодателите
спазват договореното работно време и плащат уговорените
заплати , задачата е изпълнена . С други думи
синдикалните организации се интересуват от условията на
труд на своите членове, а не от вида работа, която
извършват. 

На теория е вярно, че взаимоотношенията между
работодател и работник се основават на договор за
постигане на определена цел. Целта в този случай е
обществено производство. Но един договор има смисъл
само когато и двете страни наравно участват в целта му. 

В действителност, обаче, работникът днес няма глас
във вземането на решения относно производството,
контролът е изцяло в ръцете на работодателите. В
резултат позицията на работниците е принизена до това да
извършват хиляди неща, с които постоянно вредят на
ц я л а т а о б щ н о с т н а т р у д е щ и т е с е в п о л з а н а
работодателите. Принудени са да ползват материали с по-
ниско качество, а дори и реално вредни материали в
производството на стоки, да изграждат долнопробни
жилища, да излагат по щандовете развалени стоки и да
извършват множество други действия, чиято цел е да
измамят потребителя. 
 

По мнение на анархо-синдикалистите именно тук
трябва да се намесят синдикалните организации в бъдеще.
Постъпления в тази посока същевременно ще издигнат
социалната позиция на работниците в очите на
обществеността. Вече много неща са направени в тази
посока, за което свидетелства например стачката на
строителните работници в Барселона, които отказват да
използват некачествени материали и скрап от стари
сгради за направата на работнически жилища през 1902г.,
стачките в различни големи ресторанти в Париж, когато
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кухненския персонал отказва да приготвя храни от евтино
застояло месо през 1906г., както и дълъг списък примери
от по-нови времена, които доказват, че разбирането на
работниците за отговорността им в обществото се развива. 

Антимилитаризъм

Революционните синдикалисти отявлено се
противопоставят на националистическите амбиции на
държавите, особено в страните от Латинска Америка. Там
анархо-синдикалистите винаги са отделяли значително
внимание на антивоенната пропаганда като полагат
усилия да съхранят класовата лоялност на работниците
във военни униформи и така да предотвратят насочването
на оръжие срещу стачкуващи работници. Това им е
струвало скъпо, но не са се отказвали, защото са знаели,
че усилията им ще бъдат възнаградени само в неспирна
война срещу подтисническите сили. 

Освен това пропагандата срещу милитаризма до
голяма степен допринася за намаляване на опасността от
война в случай на обща стачка. Анархо-синдикалистите
рабират, че войните се водят само в интерес на
управляващите класи. Затова вярват, че всички средства,
които могат да предотвратят убийството на много хора са
оправдани. И в тоази сфера работниците разполагат с
всички средства стига да имат желанието и морала да ги
използват.  

На първо място работническото движение трябва да
се освободи от вътрешната си закостенялост и да се
очисти от празните призиви на политическите партии, за
да се развие интелектуално и да съгради в себе си
творческите условия необходими за осъществяването на
социализъм.  Практическото осъществяване на тази цел
трябва да се превърне във вътрешно убеждение и да
съзрее като етична необходимост за работниците. 
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Социализмът като велика крайна цел трябва да се
зароди в ежедневните борби и да им придаде социален
характер. И най-дребната битка родена от нуждата на
момента трябва да отразява великата цел за социално
освобождение и всяка такава битка трябва да изглажда
пътя и подсилва духа, който преобразува във воля и дело
вътрешните блянове на носителите си.
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„Модерната държава е резултат от капиталистическия
монопол и производните на него класови разделения в
обществото и служи единствено да поддържа това
статукво чрез всички инструменти на политическата
власт.“

„Всички права и привилегии, на които днес се наслаждаваме
дължим не на добрата воля на правителствата ни, а на
собствената си сила.“

„Центърът на политическата борба е в бойните
икономически организации на работниците.“

„Сред методите на пряка борба най-ярко се открояват:
стачката във всичките градации от обикновената борба за
заплати до общата стачка, бойкотът, саботажът в
многобройните му форми, анти-военната пропаганда, а в
определени случаи като в Испания - въоръжена съпротива на
народа в защита на живота и свободата си.“

АВТОНОМЕН РАБОТНИЧЕСКИ СИНДИКАТ

http://arsindikat.org/
arsindikat@gmail.com
https://www.facebook.com/AvtonomenRabotniceskiSindikat
GSM: 0878 609 886 – гр. Варна
GSM: 0878 795 023 – гр. София


