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Άρθρο της Σύνταξης 

Όλοι στη μάχη ενάντια στους δολοφόνους αστυνομικούς και τραμπούκους! 

Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που απαιτούν την ποινική δίωξη και την καταδίκη των ρατσιστών 

τραμπούκων, οι οποίοι δολοφόνησαν τον Αχμάουντ Άρμπερι στο Μπρανσγουίκ της Τζιόρτζιας, 

και των μπάτσων που δολοφόνησαν την Μπρεόνα Τάιλορ στην Λουισβίλ του Κεντάκι και τον 

Τζώρτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, αξίζουν την υποστήριξη του εργαζόμενου λαού.  

Η βία των μπάτσων και των ομάδων τραμπούκων είναι μια απειλή προς το σύνολο της εργατικής 

τάξης, και δυσανάλογα κατευθύνεται κατά των Αφρικανών Αμερικανών. 

Οι διαδηλώσεις που απαιτούν την ποινική δίωξη όλων εκείνων που διεξάγουν αυτές τις βίαιες 

επιθέσεις είναι βασικό κομμάτι των αγώνων των εργαζομένων κατά των επιθέσεων των 

κυρίαρχων καπιταλιστών στους μισθούς, στις συνθήκες και στα δικαιώματά μας. Παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην ενοποίηση των γραμμών της εργατικής τάξης. 

Και όταν η συμμετοχή στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας γίνεται μαζική και αυτές 

πραγματοποιούνται με πειθαρχία και χωρίς αποκλεισμούς, έχουν τη δυνατότητα να 

εξαναγκάσουν τις καπιταλιστικές αρχές να προχωρήσουν στη δίωξη και στη φυλάκιση των 

επιτιθέμενων. Οι αρχές της Τζόρτζιας, μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων, έχουν προχωρήσει 

στην απαγγελία κατηγοριών κατά των τριών τραμπούκων που πραγματοποίησαν μια σύγχρονη 

μορφή λιντσαρίσματος κατά του Άρμπερι. Δεν πέρασε η μέρα και το ξέσπασμα της οργής κατά 

των μπάτσων που στραγγάλισαν τον Φλόιντ οδήγησε στην απόλυσή τους από το σώμα. 

Οι ομάδες τραμπούκων έχουν επί πολλά χρόνια χρησιμοποιηθεί από τους κυρίαρχους για την 

τρομοκράτηση και την επίθεση και κατά του εργατικού κινήματος και κατά των αγωνιστών για 

τα δικαιώματα των Μαύρων. Οι δολοφονικές συμμορίες των Κου Κλουξ Κλαν έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή των κυβερνήσεων της Ριζοσπαστικής Ανοικοδόμησης κατά τη 

δεκαετία του 1870, οι οποίες προσπαθούσαν να εξαλείψουν την κληρονομιά της δουλοκτησίας 

και να χαράξουν ένα δρόμο προς τα εμπρός για τους σκλάβους που κέρδισαν την ελευθερία τους 

και για όλο τον εργαζόμενο λαό. Το σύστημα φυλετικού διαχωρισμού «Τζιμ Κρόου» είχε 

επιβληθεί και υπερασπιστεί από ένοπλες ρατσιστικές ομάδες τραμπούκων με την πρακτική του 

λιντσαρίσματος και μετά επί δεκαετίες όλο και περισσότερο με την υποστηριζόμενη από τις 

αστυνομικές δυνάμεις βία. Οι ομάδες τραμπούκων έβαλαν στο στόχαστρό τους και Καθολικούς, 

Εβραίους και μετανάστες και χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα κατά των ταξικά 



συνειδητοποιημένων εργατών που προσπαθούσαν να προωθήσουν αγώνες ενότητας 

υπερβαίνοντας τους φυλετικούς διαχωρισμούς.   

Οι τραμπούκοι που δολοφόνησαν τον Άρμπερι το έπραξαν με πλήρη συνεργασία με τους 

μπάτσους και τους εισαγγελείς που αρχικά τους στήριξαν και μετά προσπάθησαν να τους 

καλύψουν. Ένας από αυτούς, ο Γκρέγκορι Μακμάικλ, είχε εκπαιδευτεί στις βάναυσες επιθέσεις 

εργαζόμενος ως αστυνομικός.   

Το ξέσπασμα της οργής και οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της δολοφονίας του Άρμπερι, του 

Φλόιντ και της Τάιλορ αντανακλούν τον μετασχηματισμό και την ενίσχυση του εργαζόμενου 

λαού ως αποτέλεσμα της νικηφόρας έκβασης της μάχης που διεξήγαγε το κίνημα για τα πολιτικά 

δικαιώματα κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960, το οποίο με επικεφαλής τους Μαύρους 

ανέτρεψε το σύστημα φυλετικού διαχωρισμού «Τζιμ Κρόου» και οδήγησε στον μετασχηματισμό 

των κοινωνικών σχέσεων στις ΗΠΑ. 

Καθώς αυξάνονται σήμερα οι εργατικοί αγώνες, οι εργαζόμενοι θα μάθουν μέσα από τις δικές 

τους εμπειρίες ότι οι μπάτσοι και οι τραμπούκοι θα χρησιμοποιηθούν από τα αφεντικά ενάντια 

στους απεργούς εργαζόμενους.  

Οι κυρίαρχοι ισχυρίζονται ότι οι αστυνομικές δυνάμεις είναι «απαραίτητοι εργαζόμενοι που 

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή». Πράγματι είναι απαραίτητοι για τα αφεντικά ώστε να κρατούν 

τους εργαζόμενους υπό τον έλεγχό τους για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. 

Να οργανώσουμε, να συμμετάσχουμε σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά των δολοφονιών των 

τραμπούκων και των μπάτσων! Στηρίξτε την ενίσχυση της ενότητας, της αυτοπεποίθησης και 

της αγωνιστικής ικανότητας της εργατικής τάξης!  
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