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Gdzie jest Jimmy Hoffa?

13 marca 1964 r. przewodniczący amerykańskich związków
zawodowych został aresztowany przez FBI w związku z oskarżeniami o
korupcję. Jednak postać Jimmy’ego Hoffy znana jest przede wszystkim
z uwagi na tajemnicze okoliczności związane z jego śmiercią.

Hoffa urodził się w 1913 r. w Indianie,
był synem górnika. Po śmierci ojca
przeniósł się do Detroit, gdzie szybko
dał się poznać jako zaciekły
przeciwnik złego traktowania
pracowników i w 1933 r., w wieku
zaledwie 20 lat, zorganizował
pierwszy strajk generalny tzw.
„swampers”, jak określano kierowców
ciężarówek. Hoffa bardzo szybko
awansował w strukturach
International Brotherhood of
Teamsters*, związku, który zrzeszał
kierowców samochodów ciężarowych
w środkowo-zachodnich Stanach.

Kiedy szef Teamsters, Dave Beck,
trafił do więzienia, na jego miejsce
wybrano zręcznego Jimmy’ego Hoffa.
Do 1964 r. udało mu się osiągnąć
ogólnokrajowe porozumienie
kierowców. Jego kolejnym krokiem
było zrzeszenie wszystkich
pracowników firm transportowych, w
tym firm lotniczych. Wizja
ogólnokrajowego strajku w ramach

©rrraum/Photogeni©rrraum/Photogeni©rrraum/Photogeni©rrraum/Photogeni
cacacaca

https://antykorupcja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/4/4-17872.jpg


systemu transportowego przeraziła
amerykański rząd, który zaczął sobie
zdawać sprawę z tego, jakie może to
mieć konsekwencje dla całej
ekonomii.

Nie ulega wątpliwości, że Hoffa i inni
liderzy związku przysłużyli się
znacznie do poprawy warunków pracy
kierowców. Jednak obok wielu zasług,
utrzymywali oni również bliskie
kontakty z mafią. Przede wszystkim
dlatego, że w tamtych czasach mafia
miała ogromny wpływ na wybory do
władz związkowych. To właśnie także
dzięki jej pomocy, Hoffa został
Prezydentem Generalnym Teamsters.

Rządowi nie podobało się, że
regionalni dyrektorzy Teamsters,
oskarżani o przestępstwa mafijne,
ciągle pozostawali we władzach
związku. Tak było m.in. w przypadku
Antonio „Tony Pro” Provenzano z New
Jersey. Również Moe Dalitz i Allen
Dorman fundowali mafijne kasyna,
hotele oraz sponsorowali rozmaitą
działalność, wykorzystując fundusze
związkowe przeznaczone na
emerytury. Inne grupy związkowców
miały powiązania z Partią
Republikańską. Prezydenci Kennedy i
Johnson pilnie obserwowali Hoffę.
Wywierali na niego presję, próbując
powstrzymać ciągle rosnące w siłę
związki zawodowe. Politycy byli
przekonani, że Hoffa przywłaszczył
sobie sporo pieniędzy z kasy
związkowej.

W końcu znaleźli na niego haka i w
roku 1967 Hoffa został oskarżony o
próbę przekupienia sędziego i



skazany na 15 lat więzienia. Jednak
już w 1971 r. prezydent Richard Nixon
złagodził mu karę twierdząc, że Hoffa
nie uczestniczył w działalności
związkowej. Kiedy Jimmy Hoffa
zamierzał wnieść do sądu sprawę o
odszkodowanie, twierdząc, że z uwagi
na niesprawiedliwy wyrok stracił
pozycję w Teamsters, przepadł.
Ostatni raz widziano go 31 lipca 1975
r.

Powstało wiele teorii tłumaczących
jego zniknięcie, ale los Jimmy'ego
Hoffy do dziś pozostaje nieznany.
Domniemuje się, że zakopano go pod
autostradą New Jersey Turnpike, pod
Giant Stadion czy Pulaski Skyway. W
1983 r. uznano go za zmarłego i
wydano akt zgonu.

Hoffa uważany był za świetnego
taktyka, który wiedział, jak nastawiać
przeciwko sobie słabych,
niewydajnych pracodawców i jak się
ich pozbywać.

W latach 70. ubiegłego wieku, po
zniknięciu Hoffy, wprowadzono wiele
regulacji, które przekreśliły jego
osiągnięcia.

Życie Jimmy'ego Hoffy zostało
przedstawione w filmie z 1992 r. pt.
„Hoffa”, z Jackiem Nicholsonem w roli
głównej i Dannym De Vito jako
bossem mafii.

*International Brotherhood of
Teamsters (IBT) – związek zawodowy
powstały w 1903 r., zrzeszający
pracowników transportu i gałęzi
pokrewnych w Stanach
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