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“Wojna z terroryzmem”:

● “nowotworowy” rozwój aparatu 
bezpieczeństwa
● inwigilacja, masowe podsłuchy, PATRIOT 
Act, ...
● łamanie praw człowieka (np. tortury)

Niemcy socjaliści
anarchiści 
pacyfiści
związki zawodowe

Meksykanie Japończycy lewicowcy
działacze mniejszości
kontrkultura



  

Woodrow Wilson, prezydent USA (1913-1921)

● Prześladowania “German-Americans” 
(“hyphenated Americans”)

● Histeria strachu przed “niemieckim sabotażem” 

● Być przeciwko wojnie = być przeciwko Ameryce!

Albert S. Burleson, poczmistrz generalny

● Ostra cenzura prasy, brutalne robijanie zgromadzeń, 
“deportacje”

● Otwieranie poczty, agenci prowokatorzy

● Sauerkraut -> “liberty cabbage”, hamburger -> “liberty 
steak”

● Zakaz krytyki Konstytucji – w imię wolności słowa!



  

Emma Goldman, “królowa anarchistów”

● O co tak naprawdę chodzi?

● Espionage Act (1917) - prawo wycelowane w “radykałów” 
(socjalistów, anarchistów, pacyfistów, związki zawodowe)
● Rola biznesu i przedsiębiorców

● Aresztowania, deportacje, samowola administracyjna

● “Subversives, subversives, subversives...”

● Histeria antykomunistyczna

● Lenin i Trocki – niemieccy agenci!

● “Ameryka będzie bolszewicka! Za rok nie 
będzie po co robić wyborów!”



  

● J. Edgar Hoover i FBI – akta na 
wszystkich

● “gdzie rąbią drwa...”

● "na braku adwokatów oszczędza 
się dużo czasu i pieniędzy"

● Japońska “piąta kolumna”!

● Japończycy: > 100 tys. 
Internowanych, ilu winnych?

Franklin D. Roosevelt (1933-1945)



  

"While I cannot take the time to name all of the 
men in the State Department who have been 
named as members of the Communist Party and 
members of a spy ring, I have here in my hand a 
list of 205 people that were known to the 
Secretary of State as being members of the 
Communist Party and who nevertheless are still 
working and shaping the policy of the State 
Department." — Wheeling speech, 1950.

Joseph McCarthy (1950-1955)

● donosy (studenci na wykładowców)
● Insynuacje
● czystki w ministerstwach
● palenie książek



  

● COINTELPRO

● COMINFIL, CHAOS, 
MINARET, ...

● Czarne Pantery

J. Edgar Hoover (“FBI director for life”)
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