
Η Ελευθεριακή Οµάδα Εργατών (Libertarian Workers’ Group) και η µετεξέλιξή της 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΩΔΙΤΗΣ 

Η Ελευθεριακή Οµάδα Εργατών (Libertarian Workers Group - LWG) ήταν µια 
αναρχοσυνδικαλιστική οµάδα συγγένειας που δραστηριοποιείτο στη Νέα Υόρκη και 
ήταν µέλος της Αναρχικής Κοµµουνιστικής Οµοσπονδίας (Anarchist Communist 
Federation - ACF) των ΗΠΑ και Καναδά. 

Αλλά το 1981 η LWG αποχώρησε από την ACF, όπως αποχώρησαν και άλλες 
οµάδες συγγένειας από το Milwaukee, το Toronto, το Montreal κ.λπ.  

Με την αποχώρηση, η LWG διοργάνωσε συνέδρια µε τις οµάδες αυτές. Οι εν λόγω 
οµάδες συµφώνησαν να συνεχίσουν να κυκλοφορούν την ηπειρωτική (σε επίπεδο 
ΗΠΑ και Καναδά) εφηµερίδα «Strike!» («Απεργία!»). Επίσης, συµµετείχαν από 
κοινού και σε άλλες δραστηριότητες ή ευρείες κοινοτικές οργανώσεις όπως Libertari-
an Aid to Latin American Workers (LALAW – Ελευθεριακή Βοήθεια στους Εργάτες 
της Λατινικής Αµερικής), κυκλοφορώντας το περιοδικό «No Middle Ground». Επίσης, 
οι οµάδες αυτές εργάστηκαν από κοινού για την υποστήριξη των παράνοµων 
εργατικών και αναρχικών οµάδων και κινηµάτων στην πρώην ΕΣΣΔ.  

Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, εµφανίστηκε η αναρχοσυνδικαλιστική 
εφηµερίδα «Ideas and Action» («Ιδέες και Δράση»).  

Στις δραστηριότητες της LWG στη Νέα Υόρκη και την περιοχή του New Jersey 
συµπεριλαµβάνονταν και παρεµβάσεις στους χώρους των εργαζοµένων των 
ξενοδοχείων, των επιπλώσεων σπιτιών και των φοιτητών. Τα µέλη της LWG ήσαν 
από τους πρώτους στην ίδρυση και δράση της ένωσης βάσης Needle Trades Work-
ers Action Committee (NTWAC). Ακόµα, κατά άτακτα χρονικά διαστήµατα 
κυκλοφορούσαν το δελτίο «On the Line» καθώς και αρκετές προκηρύξεις θεµατικού 
χαρακτήρα.  

Εκτός από τις παρεµβάσεις στους εργατικούς χώρους, η LWG δραστηριοποιείτο και 
στο αντιπυρηνικό και αντιµιλιταριστικό κίνηµα και συγκρότησε µια τοπική αναρχική 
οµάδα ως τµήµα της οργάνωσης SHAD Alliance.  

Η LWG προσπάθησε επίσης να εξαπλωθεί στους Αφροαµερικανούς εργάτες και 
δραστηριοποιήθηκε στο κίνηµα ενάντια στο απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής  

Τον Νοέµβρη του 1984, η  LWG µαζί µε αναρχοσυνδικαλιστές από το San Francisco, 
την West Virginia, το Montreal και αλλού, συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη και 
δηµιούργησαν την Workers Solidarity Alliance (Συµµαχία Εργατικής Αλληλεγγύης) 
που συνέχισε να έχει ως εφηµερίδα της την «Ideas and Action». Η οργάνωση αυτή 
έγινε το αµερικανικό τµήµα της τότε αναρχοσυνδικαλιστικής διεθνούς International 
Workers Association (IWA ή AIT στα ισπανικά), από όπου έµελλε αργότερα να 
εκδιωχθεί (το µεγαλύτερο µέρος της). 

 Η Workers Solidarity Alliance εξακολουθεί να δρα µέχρι σήµερα και να κυκλοφορεί 
την εφηµερίδα «Ideas and Action». 

 http://ideasandaction.info/

http://ideasandaction.info/

