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Η σύλληψη του Joe Hill
100 χρόνια πριν
  Κατηγορία: Παγκόσμια Αναρχική Ιστορία

Ακριβώς εκατό χρόνια πριν, στις 13 Iανουαρίου
του 1914 ο Joe Hill αγωνιστής των IWW και
δημιουργός αγωνιστικών τραγουδιών,
συνελλήφθη την ώρα που περνούσε από το Salt
Lake City με τη ψεύτική κατηγορία εγκλήματος.
Προέρχονταν από τον Canada όπου είχε πάρει
μέρος μαζί με άλλους πολλούς wobbly στις
διαδηλώσεις στο στόμιο του ποταμού Fraser
(Vancouver).
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Η αστυνομία του Salt Lake City ήρθε σε επαφή
με τον αρχηγό της αστυνομίας του San Pedro,
στη California όπου ο Joe Hill προηγουμένως
ζούσε. Ήταν αυτό που έψαχναν από καιρό τα
κυνηγόσκυλα της Καλιφόρνια, θυμωμένοι για τις
δραστηριότητες του Joe στο να οργανώνει τους
ναυτεργάτες στα  IWW, οι φύλακες κι αστυνομικοί
θέλαν να τον βγάλουν απ' τη μέση. Έτσι ο
αρχηγός της αστυνομίας απάντησε : ''βλέπω πως
συλλάβατε κάποιον Joseph Hillstrom με την
κατηγορία ανθρωποκτονίας. Πιάσατε το σωστό
άνθρωπο. Είναι ένας ανεπιθύμητος. Είναι κατά
κάποιο τρόπο ένας μουσικός και συγγραφέας
τραγουδιών για τους IWW”.

 

Ο Joe δολοφονήθηκε στη φυλακή του κράτους
της Utah στο Sugar House, στις 19 Νοεμβρίου
1915, όμως οι ταξικοί εχθροί του δεν κατάφεραν
να σβήσουν τη φωνή του! Στην κηδεία του στο
Chicago πήραν μέρος δεκάδες χιλιάδες
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ανθρώπων, ήταν η μεγαλύτερη κηδεία που
υπήρξε μετά από αυτή για τους μάρτυρες του
Haymarket στα 1887.

 

 [Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η τάξη των
αφεντικών ήταν τόσο τρομοκρατημένοι από την
εμπειρία των IWW που έφτασαν στο σημείο στα
1917 να απαγάγουν και να καταστρέψουν όλα τα
έγγραφα που είχαν σχέση με εκείνη την
εκπληκτική εμπειρία οργάνωσης κι αγώνα]

 

Πάντα τον Ιανουάριο, 9 χρόνια νωρίτερα, είχαν
δημιουργηθεί οι  IWW: στις 2, 3 και 4 Ιανουαρίου
1905 στο Chicago.

 

Από το προοίμιο του καταστατικού των IWW στα
1905:
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'Αυτές οι θλιβερές καταστάσεις μπορούν ν'
αλλάξουν, και τα συμφέροντα της εργατικής τάξης
να υποστηριχθούν, μοναχά από μια οργάνωση
σχηματισμένη με τέτοιο τρόπο που όλα της τα
μέλη σε μια βιομηχανία, ή σε όλες τις
βιομηχανίες, εάν κριθεί απαραίτητο, να
σταματούν να εργάζονται κάθε φορά που είναι σε
εξέλιξη μια απεργία ή ένα κλείδωμα ενός
τμήματος, κάνοντας έτσι την αδικία σε ένα αδικία
για όλους'.

 
*Μέρος μεγαλύτερου κειμένου που
δημοσιεύτηκε αρχικά στο ιστολόγιο
http://aenaikinisi.wordpress.com
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