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Isolationisme of leiderschap 

De American Federation of Labor en het Internationaal Vakverbond. 

" Within the field of international organizations, the behavior of the American labor 
movement ranks as the most puzzling, the most argumentative, and perhaps the most peculiar 
" (Michael Kerper)639. 

Hoewel de American Federation of Labor (AFL) voor 1945 slechts gedurende een korte 
periode formeel lid is geweest van het Internationaal Vakverbond (1911-1919 en 1937-1945), 
heeft ze toch een bijzonder belangrijke rol gespeeld en zijn de opvattingen en ambities van de 
AFL in meer dan één geval bepalend geweest voor de ontwikkeling van de gehele 
internationale vakbeweging640. 

Kenmerkend voor dit Amerikaanse engagement is de rechtlijnigheid en consistentie. Van bij 
de aanvang waren er drie uitgangspunten die men nooit - onder welke druk ook - zou verlaten 
: de absolute onaantastbaarheid van de eigen autonomie, het afwijzen van elke 
ondergeschiktheid aan politiek, ideologie of overheid, en de kosten-baten analyse. Bovendien 
was de buitenlandse politiek van de AFL in handen van een zeer kleine machtskring, die -
wegens de desinteresse van het top- en middenkader - vrij autonoom de koers kon bepalen, op 
voorwaarde dat de kosten binnen de perken bleven. 

De AFL nam voor het eerst deel aan een conferentie van de internationale vakbeweging in 
1909. Samuel Gompers woonde toen in Parijs het congres van het IS bij en speelde er meteen 
een belangrijke rol met zijn voorstel de internationale vakbeweging een meer permanente 
structuur te geven. Hij wilde het Internationaal Secretariaat omvormen tot een internationale 
federatie van nationale vakbonden, zonder afbreuk te doen aan de autonomie van de 
aangesloten bonden. De voornaamste opdracht was gericht tegen de internationale 
"Blacklegging", stakingsbreking door de import van vreemde arbeidskrachten. Daarnaast 
hoorde ook het promoten van sociale wetten volgens Gompers tot de opdracht van de 
internationale vakbeweging. 

In 1911, het jaar van de formele aansluiting van de AFL, werd de kwestie verder besproken, 
wat uiteindelijk in 1913 uitmondde in de omvorming van het IS tot Internationaal 
Vakverbond (IVV), zonder dat hiermee ook het programma van Gompers werd aanvaard. 
Samuel Gompers had echter wel duidelijk gemaakt dat hij met zijn AFL een vooraanstaande 
rol wou spelen binnen het I W . Hij was blijkbaar van mening dat hij zijn Europese collega's 
kon overtuigen van de doelmatigheid van zijn Amerikaans model, door hen te laten 
kennismaken met het voor hen onbekende en nauwelijks bereikbare Amerika. Op twee jaar 
tijd lanceerde hij twee voorstellen voor congressen in de VS: in 1912 stelde hij voor het 
congres van 1915 in San Francisco te houden "a 1'occasion de 1'exposition universelle de 

63 Michael Kerper, The International Ideology of U.S. Labor, 1941-1975, (University of Gothenburg, 1976), p. 7 
640 Zie in dit verband ook J. P. Windmuller, American Labor and the International Labor Movement 1940 to 
1953, (New York, Cornell, 1954) 
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Panama"641 en in 1913 stelde hij voor om het jaar daarop een conferentie in Chicago te 
houden. Beide initiatieven gingen wegens de oorlog niet door, maar ze bewijzen de vaste wil 
van Gompers om een vooraanstaande rol te spelen op het internationale vlak. 

Welke was de reden van Gompers om zich met de AFL op het internationale pad te wagen, 
omringd door de door hem verafschuwde radicale socialisten en syndicalisten ? Daarover zijn 
al diverse stellingen naar voren gebracht: Volgens Gary Bush sloot de AFL bij het I W aan 
omdat ook haar rivaal de Industrial Workers of the World (IWW) geïnteresseerd was in 
lidmaatschap642. Deze concurrent van de AFL was in 1905 opgericht en had in tegenstelling 
tot de AFL een radicaal en revolutionair programma, dat nauwer aansloot bij de Europese 
arbeidersbeweging dan dat van de AFL. Het lidmaatschap van het IVV zou dus voor de AFL 
een tactische zet geweest zijn tegen een nationaal tegenstrever. Het was een motief, maar er 
was meer, want de AFL was meteen zeer actief en vol ambitie. 

Gompers en met hem de AFL geloofde in sterke nationale arbeidersbewegingen, die totaal 
onafhankelijk waren van politieke stromingen, zowel nationaal als internationaal. Het is 
daarom niet verwonderlijk dat zijn rapportering over de eerste internationale 
vakbondsconferentie die hij in 1909 had bijgewoond in het teken stond van "the fear of even 
the remotest possibility of domination by an organization controlled by politically oriented 
trade unionists"643. Toch gaf hij in zijn conclusie het advies om aan te sluiten. Volgens 
Windmuller deed hij dit omdat "he did believe sincerely in the brotherhood of workers all 
over the world. He did believe that the principles of the AFL were valid ones and of potential 
value to all those trade unions who were floundering in the uncertainties of scientific 
socialism"644. 

In Gompers concept paste internationalisme, omdat hij geloofde in zijn eigen model dat hij 
wilde uitdragen en omdat de toepassing van dit model in andere landen de positie van de 
vakbeweging in de VS en de VS in het algemeen zou kunnen versterken. We mogen ook niet 
vergeten dat de ideologische gelijkschakeling op reformistische basis in Europa op dat 
moment nog in volle gang was en dat de Britse arbeidersbeweging nog niet duidelijk in een 
bepaald kamp was onder te brengen. En de Britten en Amerikanen stonden in geregeld 
contact met elkaar. 

Misschien was er ook een zuiver persoonlijk element. Samuel Gompers was de arme 
Hollands-joodse sigarenmaker die het had gemaakt in de VS en terug kwam naar Europa als 
hoofd van een machtige en vooral ook rijke federatie. 

De Eerste Wereldoorlog645 

Tijdens de eerste jaren van de oorlog hield de AFL vast aan haar historisch pacifisme646. 
Aanvankelijk wierp Gompers zich op als verbindingman tussen de verschillende kampen. Hij 

641 Neuvième Rapport International sur Ie Mouvement Syndical, 1911 (Berlijn, IS, 1912), p.224. 
642 Gary Busch, The Political role of International trades unions, (New York, St. Martin's Press, 1983), p. 33 
643 J.P. Windmuller, American labor and the international labor movement, o.c, p. 6 
644 idem, p. 7 

i 

6 Philip Taft, The AFL in the time of Gompers, (New York, Harper, 1957), p. 427 

645 Zie hierover : Simeon Larson, Labor and Foreign Policy. Gompers, the AFL and the First World War, 1914-
1918, (Cranburry, Associated University Presses, 1975) 
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onderhield een intensieve briefwisseling met de voornaamste Europese vakbondsleiders, ook 
met de Duitser Carl Legien. Reeds vrij vroeg tijdens de oorlog stelde hij voor om tegelijk met 
de vredesconferentie bij het einde van de oorlog in dezelfde stad ook een internationale 
arbeidsconferentie te organiseren, in de hoop dat de vakbeweging een bijdrage zou kunnen 
bieden aan een "universele vrede". Op een conferentie van geallieerde vakbonden van juli 
1916 in Leeds, werd dit voorstel echter weggelachen als "ridiculous" 7 . Hierop lanceeerde 
Gompers een nieuw idee. De officiële delegaties van de deelnemende landen zouden ook 
afgevaardigden van hun respectieve arbeidersbewegingen moeten opnemen648. Het feit dat de 
VS op dat moment buiten de oorlog stonden, bracht echter met zich mee dat hij met zijn 
voorstellen weinig gehoor vond. Gompers deed letterlijk en figuurlijk niet mee, maar bleef 
met ambitie en overtuiging een internationale rol opeisen voor zichzelf en zijn organisatie. 
Toen de leiding van de nationale centrales van de beide oorlogsvoerende kampen de discussie 
uitvocht betreffende het verplaatsen van de zetel, bood hij zelfs aan om de zetel naar de VS te 
verleggen, een aanbod waarop eveneens niemand wenste in te gaan. 

Nadat de VS in de oorlog traden verliet de AFL haar pacifistisch standpunt om het voortouw 
te nemen in de verdediging van het engagement van de arbeidersbeweging ten gunste van de 
oorlog. De Amerikaanse vakbeweging ging actief samenwerken met de Wilson-administratie 
en kreeg in ruil toegang tot de "inner circles of government"649. Gompers was ervan overtuigd 
dat deze samenwerking de beste manier was om de maatschappelijke macht en de invloed van 
"labor" zo snel mogelijk te versterken. Daarnaast was er het niet te onderschatten voordeel dat 
hij nu in staat was om eens en voorgoed af te rekenen met zijn binnenlandse rivalen, de 
socialistische fractie binnen de AFL en de IWW, "Gompers effectively used the war hysteria 
to brand them as traitors to their country and agents of the Kaiser"650. 

De contacten tussen Gompers en Legien werden volledig afgebroken in april 1917651. De AFL 
werd meteen daarop een actieve partner in het geallieerde kamp en Gompers lanceerde een 
aantal belangrijke voorstellen, waarmee de overige bonden nu wel degelijk rekening gingen 
houden. Indien President Wilson de ambitie had om van de VS na de oorlog de leidende 
mogendheid te maken van een nieuwe wereldorde, dan had Samuel Gompers dezelfde ambitie 
met de AFL voor wat de wereld van de arbeid betrof. In de wereld die Wilson voor ogen had 
was geen plaats voor oorlog, maar ook niet voor revolutie. Het was een wereldorde waarin 
vrede het essentiële kader creëerde voor de onbelemmerde ontwikkeling van de handel en de 
vrije circulatie van personen en ideeën. Dit paste precies in de rol die Gompers voor de 
vakbeweging zag als integrerende maatschappelijke kracht van klassenverzoening en sociale 
vrede, met als doel een groeiende participatie vanwege de arbeiders in de verwachte groei van 
de welvaart. Dit bood de ideale basis voor een vergaande samenwerking tussen de AFL en de 
Wilson-administratie, hetgeen door de AFL werd verantwoord als een partnership, gezien de 
gemeenschappelijke doelstelling, en zeker niet als een ondergeschiktheid van de vakbeweging 
aan de regering. 

Het hoge prestige van de VS, dat afstraalde op de AFL, creëerde vanaf 1917 de voorwaarden, 
waaronder de AFL haar leidinggevende ambitie op het internationale domein met meer gezag 
kon ontwikkelen.Twee elementen waren belangrijk in de strategie van Gompers. 

Samuel Gompers aan Havelock Wilson, 2 Augustus 1916 (Samuel Gompers Papers) 
8 TUC archives, Minutes Parliamentary Committee, 20 december 1916 (MRC - Mss 292/20/4) 
9 Simeon Larson, Labor and Foreign Policy, o.c, p. 28. 
0 idem, p. 29. 
1 Samuel Gompers aan Carl Legien, 4 april 1917 (Samuel Gompers Papers) 
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Hij herhaalde, en ditmaal met succes, zijn voorstel om in de komende vredesbesprekingen een 
belangrijke rol voor de arbeid voor te behouden. Zowel het idee dat een internationale 
arbeidsconferentie zou moeten plaatsvinden op hetzelfde moment en dezelfde plaats als de 
officiële vredesconferentie als zijn voorstel om afgevaardigden van de representatieve 
organisaties op te nemen in de regeringsdelegaties vonden algemene ingang. De AFL had 
hiermee trouwens ook een ambitie op het thuisfront, want Gompers zocht erkenning in ruil 
voor de medewerking van de AFL aan de oorlogsinspanningen en zocht een officieel mandaat 
in de Amerikaanse delegatie. 

Daarnaast ging hij zich actief inlaten met de verschillende initiatieven tot organiseren van een 
internationale arbeidersconferentie. De AFL had trouwens zelfde ambitie om een initiatief te 
nemen voor de wederoprichting van het Internationaal Vakverbond. Hiermee wou men 
vermijden dat een nieuwe vakbondsinternationale door politieke partijen of programma's zou 
worden gedomineerd. 

Samuel Gompers werd nu één van de leidende persoonlijkheden van de arbeidersbeweging in 
het geallieerde kamp. Hij speelde in de loop van 1917 en 1918 diverse malen gastheer voor 
vakbondsdelegaties van het TUC, de GFTU en de CGT652, hetgeen hem telkens de 
gelegenheid gaf zijn ondubbelzinnige steun aan Amerika's oorlogsdoeleinden te 
beklemtonen. "The defeat of the Prussian Military Government would give the workmen of 

r e i • 

Germany an opportunity to establish a democratic government" , stelde hij tegenover een 
TUC-delegatie. 

Een internationale arbeidersconferentie waaraan ook vertegenwoordigers van de as-
mogendheden zouden deelnemen, noemde hij in 1918 "prejudicial to a desirable and lasting 
peace"654 en hij pleitte voor "The Internationalism of the allied democracies fighting 
Kaiserdom"655. 

De Amerikaanse vakbeweging zou zich van dan af dus zonder schroom inzetten om de intern 
verscheurde Europese organisaties in het 'pro-war'- kamp te krijgen. In het voorjaar van 1918 
vertrok een eerste AFL-delegatie naar Europa. Gompers nam er niet aan deel. Delegatieleider 
P. Frey van de Amerikaanse Metaalarbeiders omschreef zijn opdracht als "influencing 
English and French leaders to adopt the American position /.. ./to continue the war until 
German arms were no longer effective"656. De delegatie ontmoette Arthur Henderson en een 
delegatie van de Franse socialisten onder leiding van Albert Thomas, maar de missie kon 
bezwaarlijk een succes genoemd worden en vergrootte de kloof tussen het oude en het nieuwe 
continent. 

In het najaar van 1918 leidde Gompers dan zelf een tweede delegatie, die een nieuwe poging 
ging wagen. Gompers werd in Europa ontvangen met de allures van een staatsman. Hij werd 
vereerd met officiële banketten door de Britse regering, dineerde met de Italiaanse koning 
Victor Emmanuel, werd in Frankrijk ontvangen door premier Clemenceau en bezocht het 
front met de Belgische Koning Albert. Tussen 17 en 19 september 1918 nam hij in Londen 

652 Over zijn relatie met de CGT, zie : M. Fine, "Syndicalisme et Réformisme : Samuel Gompers et Ie 
mouvement ouvrier francais (1918-1919), in Le Mouvement Social, (68), 1969, pp. 3-35. 
653 TUC, Parliamentary Committee, minutes, 29 april 1918 (TUC-Archives, MRC - 292/20/'4) 
654 Samuel Gompers aan W.A. Appleton, 9 januari 1918 (Samuel Gompers Papers) 
655 New York Times Magazine, 24 maart 1918. 
656 John P. Frey Reminiscencs, COHC (Butler Library, Colombia University) 
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deel aan een "Inter-Allied Labour and Socialist Conference' . Het was een conferentie die 
gezamenlijk door het TUC en de Labour-Party werd georganiseerd en waaraan zowel 
vakbonden als socialistische partijen deelnamen, hetgeen de AFL niet zinde maar ook niet 
kon beletten. Centraal discussiepunt op deze conferentie was de vraag of er al dan niet een 
algemene conferentie van organisaties van de geallieerde en centrale machten moest komen 
voor het einde van de vijandigheden. Gompers bleef bij zijn radicale afwijzing, maar kon zijn 
Europese collega's niet helemaal overtuigen. De kwestie werd opengelaten en het 
viermanschap Henderson-Vandervelde-Thomas en Gompers kreeg het mandaat om een 
conferentie samen te roepen op dezelfde tijd en plaats als de komende vredesconferentie. 

Tweede discussiepunt in Londen was het bepalen van de oorlogsdoeleinden en dat werd wel 
een succes voor de AFL. Meer dan Gompers genoot de Amerikaanse president Wilson bij de 
leiders van de Europese arbeidersbeweging respect en prestige. Zijn 14-puntenprogramma dat 
hij in januari 1918 had gelanceerd, was een verademing wegens van zijn anti-imperialistische 
uitgangspunten. De conferentie nam het Wilson-programma over en regelde hiermee in feite 
ook de discussie over de "vrede door vergelijk", want het programma van Wilson impliceerde 
immers een voorafgaande militaire nederlaag van Duitsland. 

Het resultaat van Gompers' optreden in Europa was dus een verzwakking van de voorstanders 
van een vrede door vergelijk. De Amerikaanse ambassade in Londen was dan ook bijzonder 
opgetogen : "it gave backbone and encouragement to the pro-war socialists and labor 
elements which are prepared to back their respective Governments in insisting upon complete 
victory over militarism"658. De AFL was zelf ook overtuigd van het succes : "The Mission 
believes that it succeeded in accomplishing definite results toward the winning of the war by 
exposing the sinister fallacies of the pacifists and peace-by-negotiationists, by strengthening 
the hands of those who were courageously supporting their governments and their armies" . 

De Amerikaans-Europese verstandhouding zou echter wankel blijken en eens terug in de VS 
nam Samuel Gompers nieuwe stappen waaruit bleek dat het de AFL menens was met haar 
vooraanstaande rol. In een poging om Europese initiatieven met een te sterke politieke inslag 
de pas af te snijden, liet Samuel Gompers op 29 oktober 1918 aan Jan Oudegeest van het 
IVV-verbindingsbureau in Amsterdam weten dat hij van de AFL de opdracht had gekregen 
om een International Labour Conference samen te roepen "to consider and help in the Peace 
Discussions and to establish a new International Trade Union Federation" . En in januari 
1919 ging hij persoonlijk zijn plannen voorleggen aan het Parliamentary Committee van het 
TUC. Het TUC, dat van plan was om zijn internationale rol op te nemen, verwelkomde "the 
invitation of the American Federation of Labor to take part in the formation of an 
International Trade Union Movement" en besliste een gezamenlijk comité op te richten dat de 
opdracht kreeg om "time, place and composition of the International Trade Union 
Conference" vast te leggen661. Het bleef tot op het laatste moment de intentie van Gompers 
om deze conferentie samen met de vredesconferentie te laten plaatsvinden. 

657 In februari was er al een eerste conferentie geweest waaraan de AFL niet had kunnen deelnemen omdat de 
uitnodiging haar te laat had bereikt. 
658 Rapport van W.H. Buckler, VS ambassade Londen (Samuel Gompers Papers) 
659 Report of Proceedings of the Thirthy-Ninth annual convention of the American Federation of Labor, 
(Washington, The Law reporter printing company, 1919), p. 263. 
660 Samuel Gompers aan Jan Oudegeest, 29 oktober 1918 (Samuel Gompers Papers) 
661 TUC, Parliamentary Committee, minutes, 20 januari 1919 (MRC, TUC-archives 292/20/4) 
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Gompers' grote plannen gingen echter niet door, want er kwam verzet van een aantal 
regeringen, waaronder de Franse, "the American Federation of Labor will be humiliated and 
made the laughing stock of the world", bekloeg Gompers zich tegenover president Wilson. 
Bovendien dreigde men volgens hem op die manier de weg vrij te maken voor "the Italian, 
British, French and our own socalled radicals"662. Het kwam tot overleg op het hoogste niveau 
tussen de regeringsleiders van de geallieerde landen die tot de conclusie kwamen dat het niet 
wenselijk was om ten tijde van de Vredesconferentie in Parijs "German or Russian 
Bolsheviki" tot de stad toe te laten . Gompers trachtte nog te lobbyen bij de Franse 
ambassade in de VS, maar pas toen Parijs bij zijn standpunt bleef, zag hij ervan af om 
uitnodigingen voor deze conferentie te versturen664. 

Arthur Henderson werd er echter intussen van op de hoogte gebracht dat er geen bezwaar was 
tegen een conferentie simultaan met de vredesconferentie, maar dan niet in Parijs665. Hierop 
startte Henderson gesprekken met vertegenwoordigers van de arbeidersbeweging uit de 
verschillende kampen met het oog op de organisatie van een algemene conferentie. Hij 
maakte hierbij formeel gebruik van het mandaat dat hij in september had gekregen en vroeg 
ook aan Gompers de uitnodiging mee te ondertekenen, hetgeen deze echter weigerde. De truc 
die Henderson gebruikte, was vrij simpel: hijzelf nodigde de organisaties uit het geallieerde 
kamp uit, terwijl Huysmans en Branting de organisaties uit de neutrale en as-landen 
inviteerden. Het was bij wijze van spreken een "blind date". 

Dit resulteerde dan uiteindelijk in de conferentie van Bern van februari 1919, waaraan de AFL 
niet zou deelnemen : "we declare the Berne conference to be irregular in conception and we 
can conceive of no good which would result from our attendance."666. De AFL had hiervoor 
twee redenen : de deelname van organisaties uit de as-landen voordat de vrede formeel was 
afgekondigd en de aanwezigheid van politieke groepen. Naast de AFL waren in Bern enkel de 
Belgische Syndicale Kommissie afwezig, omdat ze de Duitse vakbeweging schuldige 
medeplichtigheid verweet aan de misdaden die de Duitsers in België hadden gepleegd, én de 
Britse GFTU, die door Henderson niet was uitgenodigd en dan maar besliste niet naar Bern te 
gaan "because of its political environment"667. Het was een symptoom van de groeiende 
rivaliteit tussen de GFTU, die tot dan de internationale vertegenwoordiging van de Britse 
vakbeweging op zich had genomen en het TUC, een nieuwe speler op het internationale 
domein, en veel omvangrijker dan de GFTU. 

Op hetzelfde moment dat in Bern, in afwezigheid van de Amerikanen, socialistische partijen 
en vakbonden uit de verschillende kampen elkaar voor het eerst sinds de oorlog weer zagen, 

662 Samuel Gompers aan Woodrow Wilson, 21 december 1918 (Samuel Gompers Papers) 
663 Nota van Samuel Gompers over een gesprek met De Billy van de Franse ambassade, 30 december 1918 
(Samuel Gompers Papers) 
664 Telegram van de ambassade van Washington aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 2 januari 1919 
(Archives du Ministère des Affaires Etrangères, France, Y Internationale 395). Over Gompers schrijven 
sommigen dat hij een zeer beperkte kennis had van internationale zaken en van de Europese vakbeweging. Een 
van de elementen die hierbij worden aangehaald is het feit dat hij klaarblijkelijk het onderscheid niet kon maken 
tussen IAO en I W , vermits hij verklaarde dat hij naar Parijs ging voor de wederoprichting van de 
vakbondsinternationale. Uit zijn correspondentie blijkt echter dat hijzelf zeer goed wist waar het om ging, maar 
dat hij tegenover het AFL-bestuur in een moeilijke positie kwam nadat zijn idee van een gelijktijge conferentie 
door de geallieerde regeringen was verworpen. De oprichting van de IAO als een internationale organisatie van 
de arbeid, was in die zin een welkom alternatief. 
665 Laughlin, Amerikaanse Ambassade Londen aan Secretary of State, 9 december 1918 (NARA - RG 59 555 E 
1/52) 
666 Nota betreffende de "position of American Labor", s.d. (NARA, RG 59) 
667 GFTU, Annual Report, 1918, p. 8 (GFTU-Archives) 
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vond dus in Versailles de vredesconferentie plaats. Samuel Gompers die obstinaat bleef 
weigeren om te confereren op een andere plaats dan waar de vredesconferentie werd 
gehouden, speelde een opmerkelijke rol op de eigenlijke vredesconferentie. Hoewel hij 
verwacht had deel te kunnen uitmaken van de Amerikaanse delegatie, wat niet lukte, kreeg hij 
van president Wilson als troostprijs het voorzitterschap van de "Commission on International 
Labor Legislation". 

De besluiten van deze commissie voorzagen in de organisatie van een International Labour 
Conference en de oprichting van een Internationaal Arbeidsbureau, onder de auspiciën van de 
Volkenbond. Daarnaast werd ook een "Labor Charter" aangenomen, dat op één esentieel punt 
afweek van de eisenbundel van de Europese socialisten : er was geen spoor van een 
supranationale wetgevende bevoegdheid. Het was Samuel Gompers zelf die elke 
onderwerping van de nationale souvereiniteit aan een internationaal wetgevend orgaan vurig 
bekampte en uiteindelijk, tot grote ontgoocheling van o.a. de Franse socialist Léon Jouhaux, 
zijn zin kreeg. 

Voor de AFL en voor Gompers persoonlijk was het succesvol afronden van zijn 
voorzitterschap van deze commissie in april 1919 een ware triomf. Hij was er ook in geslaagd 
om de eerste International Labour Conference in Washington te laten plaatsvinden en niets 
leek hem in zijn ambitie te kunnen hinderen om de leiding te nemen van de internationale 
vakbeweging. Voor de AFL was het Labor Charter een "glorious advance in Labor's 
triumphant struggle for the new concept and a better understanding between man and man and 
nation and nation"668. Bij zijn terugkeer in de VS werd hij triomfantelijk ontvangen, met zeer 
lovende commentaren in de nationale pers : "American labor, under the sagacious guidance of 
Samuel Gompers (who has risen to the heights of great statesmanship) has won the respect 
and the good will of its own country and of the allied nations by his patriotism", schreef The 
Washington Post op 25 mei 1919. 

De triomf was echter van korte duur. Bij zijn Europese collega's had zijn optreden heel wat 
minder lof geoogst. Voor hen was Versailles eerder een restauratiebeweging dan de basis voor 
een grondige vernieuwing. Bovendien was tijdens de conferentie van Bern de basis gelegd 
voor een hernieuwde samenwerking en er was een aanvang gemaakt met de daadwerkelijke 
wederoprichting van het I W door het mandaat dat aan Oudegeest, Fimmen en Jouhaux was 
gegeven. Tussen de politieke groepen bleven de verschillen nog groot, maar de verschillende 
nationale vakbewegingen hadden een voldoende programmatorische eenheid om opnieuw 
structureel te gaan samenwerken. Bovendien was er de LAO en de komende conferentie van 
Washington waarop de internationale vakbeweging haar programma moest verdedigen. Er 
kwam dus een dynamiek op gang, die de AFL niet zou kunnen stoppen. Door zijn 
afwezigheid in Bern had Gompers zichzelf buitenspel gezet, hoewel hij dit nog niet besefte, 
want hij trachtte het TUC te overtuigen om de wederoprichting van de vakbondsinternationale 
te laten samenvallen met de komende conferentie van Washington 

Dit neemt niet weg dat de pogingen van diverse kanten om een nieuwe internationale op te 
richten "had complicated and in some respect embittered the situation which had to be dealt 
with at Amsterdam"670. Er was de rivaliteit tussen GFTU en TUC, de spanning tussen Belgen 
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en Duitsers, de combine tussen de AFL en het TUC en de onvrede op het oude continent 
wegens van de eigengereide politiek van Gompers. 

Jan Oudegeest slaagde erin een wig te drijven lussen TUC en AFL. Hij bemiddelde tussen de 
GFTU en het TUC , wat tot het compromis leidde dat er een gezamenlijke Britse delegatie 
zou komen. Na een nieuw contact tussen de Britse (Thomas, Mallalieu, Appleton), Franse 
(Jouhaux, Dumoulin) en Nederlandse (Oudegeest en Fimmen) delegaties ging het TUC in 
op de uitnodiging van Amsterdam. Gompers was hier niet gelukkig mee, maar het TUC liet 
hem weten dat de organisatie van een conferentie in Amsterdam niet belette dat er ook in 
oktober in Washington een kon plaatsvinden673. Ook GFTU-voorzitter Appleton liet aan 
Gompers weten dat "we are acting together and desire your co-operation", waarop de AFL-
conventie unaniem besloot om de uitnodiging voor Amsterdam te aanvaarden . Tenslotte 
zou het om een zuivere vakbondsconferentie gaan, waaraan geen politieke partijen zouden 
deelnemen, en nu de oorlog voorbij was waren er ook geen bezwaren meer om met niet-
geallieerde landen te werken. De bezwaren die de AFL tegen Bern had ingebracht waren dus 
verdwenen. 

In Amsterdam kwam Gompers in een omgeving die hem op zijn minst wantrouwde. Zijn 
optreden tijdens de vredesconferentie en zijn koppig weigeren om deel te nemen aan Bern 
ontlokten Edo Fimmen de uitspraak dat "Mr. Gompers particulary has deserved the 
disapproval and is very much to blame for his attitude towards his comrades of the old 
International"675. Tijdens de conferentie zou Gompers het bijzonder moeilijk krijgen. Het 
kwam tot een zeer hoog oplopend persoonlijk incident met de Duitser Carl Legien, die hij 
toeriep de man te zijn "die in den oorlog de vertegenwoordiger was van het kaiserisme en het 
hier nog is"676. Hij was daarmee de enige die nog regelrechte oorlogstaal sprak. 

Samuel Gompers zou in Amsterdam de kelk tot de bodem ledigen, want niet alleen werd het 
door hem verguisde programma van Bern bevestigd, maar bij het einde van het congres 
werden nog een aantal resoluties aanvaard met een sterk radicaal-socialistische inslag, o.m. 
betreffende de socialisatie van de productiemiddelen. Toch was de conclusie van Gompers 
niet helemaal negatief en hij sprak op het einde van het congres verzoenende taal. Hij 
verzekerde het nieuwe I W van zijn wil "to help to the fullest of our ability". Er was slechts 
één grote maar .. ."one thing must be reserved to us and that is the right of our own national 
expression and action". Indien dit verzekerd werd, dan zou er waarschijnlijk geen probleem 
zijn "in secureing the affiliation of the American Federation of Labor" . 

Na alle inspanningen van de laatste jaren om een leidende rol te kunnen spelen in de 
ontwikkeling van een nieuwe internationale vakbeweging, moest de AFL in Amsterdam 
vaststellen dat ze zo goed als geïsoleerd stond. De oude vrees om gedomineerd te worden 
door Europese organisaties die schatplichtig waren aan politieke partijen stak opnieuw de kop 
op. De AFL vreesde immers dat het I W de autonomie van de nationale centrales niet zou 
respecteren en hen een politiek programma zou opdringen. Daarnaast waren er de financiële 
verplichtingen die verbonden waren aan een eventueel lidmaatschap. In Amsterdam was dit 
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blijkbaar nog niet zo duidelijk geweest, maar toen men zich eens terug thuis aan het rekenen 
zette, bleek dit om een bijzonder zware factuur te gaan. 

Dit viel samen met een snel kerend klimaat in de VS. De ziekte van de president, een scherpe 
economische crisis en zware stakingen trokken de aandacht weg van het internationale terrein. 
Het oude isolationisme stak opnieuw de kop op en de VS keerde zich in zichzelf. De nieuwe 
internationale instellingen, zoals de Volkenbond en de IAO, moesten het doen zonder 
Amerikaans lidmaatschap. Deze radicale ommekeer in de buitenlandse politiek van de 
Verenigde Staten leidde tot een simultane verandering in de buitenlandse politiek van de 
Amerikaanse vakbeweging. Bovendien was met het niet-toetreden tot de IAO ook een 
belangrijke reden voor de AFL weggevallen om zich verder met internationale 
vakbondsaangelegenheden in te laten. De AFL kreeg op het thuisfront zware problemen en 
werd geconfronteerd met een aantal scherpe industriële conflicten, die ze niet tot een goed 
einde kon voeren. De Amerikaanse vakbeweging moest ondervinden dat de 
voorkeursbehandeling van tijdens de oorlog wegviel van zodra de noodtoestand werd 
opgeheven. Het gezamenlijke Amerikaanse bedrijfsleven zou zich inspannen "to destroy 
whatever gains labor had made during the war"678. Het kostte de AFL niet alleen invloed, 
maar ook massa's leden en dus veel geld. De integratiepolitiek van Gompers had tot een 
catastrofe geleid, de internationale problemen verdwenen naar de achtergrond en ook binnen 
de AFL haalde het isolationisme de bovenhand. 

Nog een laatste maal zou Gompers voor het I W in het geweer komen, naar aanleiding van de 
organisatie van de eerste Internationale Arbeidsconferentie in het najaar van 1919 in 
Washington. De eis van Amsterdam dat ook Duitse en Oostenrijkse delegaties aan het congres 
zouden kunnen deelnemen, werd door de AFL bij de Amerikaanse regering met succes 
verdedigd679. Gompers zou ook nog gastheer zijn voor de bijeenkomst van het Management 
Committee van het I W van 29 oktober in Washington. De AFL-delegatie had de opdracht 
gekregen om te proberen het lidgeld met 50 % naar beneden te krijgen, hetgeen evenwel niet 
lukte. Het IW-secretariaat wou geen afwijking op de regel dat enkel een statutair congres dit 
soort beslissingen kon nemen. Ook in de volgende maanden zou de AFL een lidmaatschap 
niet uitsluiten, maar stelde als voorwaarde dat het haar financieel mogelijk werd gemaakt en 
dat de autonomie van de diverse nationale confederaties op geen enkele manier in het gedrang 
kon worden gebracht. Uit de correspondentie die het IW-secretariaat hierna voerde met de 
AFL, kwam evenwel geen oplossing, integendeel. Het IW-secretariaat startte met het 
uitgeven van geregelde persberichten en manifesten, waaronder "Down with the Reaction ! 
Up for Socialism" uit 1920. Dit manifest legde de klemtoon op de nieuwe, politieke 
doelstellingen van het I W tegen oorlog en voor socialisme. Het kwam na het congres van 
1920 in Londen, dat een oproep lanceerde aan "the laborers in the world" om hun aandacht te 
concentreren op één doel "the socialisation of the means of production" . Zowel de 
resoluties van Londen als de erop volgende manifesten waren gesteld in een taal die voor de 
AFL totaal onaanvaardbaar was. Toch sloot de AFL-conventie van Montreal van 1920 een 
aansluiting nog niet uit en gaf een mandaat aan de Executive Council om in deze materie te 
beslissen. Hierop volgde een correspondentie tussen de AFL en Amsterdam, die evenmin tot 
een oplossing leidde, waarna Samuel Gompers op 5 maart 1921 aan Jan Oudegeest liet weten 
dat ""The Executive Council of the American Federation of Labor finds it impossible to 
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continue affiliation with the International Federation of Trade Unions" . Amsterdam dat 
volop in zijn strijd zat met de communisten wou zijn prijskaartje niet verlagen voor de in ogen 
van velen "gele" AFL. 

Dit was het feitelijke einde van de relatie tussen de AFL van Gompers en de Internationale 
van Amsterdam. Het was evenwel niet het einde van Gompers internationaal engagement. 
Onmiddellijk voorafgaand aan de wederoprichting van het IVV in Amsterdam was in New 
York, onder de impuls van de AFL op 7 juli 1919, de Pan American Federation of Labor 
opgericht682. Er waren 25 afgevaardigden van organisaties uit de VS, Mexico, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Peru, Ecuador, de Dominicaanse Republiek, Costa Rica, Chili en 
Argentinië. Gompers werd tot voorzitter verkozen. Van bij het begin zag Gompers de PAFL 
als een vehikel om op vakbondsgebied de "Monroe Doctrine" te implementeren. Net zoals de 
regering van de VS de Latijns-Amerikaans regeringen beschermde tegen vreemde interventie, 
beschermde de AFL de integriteit van de Latijns-Amerikaanse vakbeweging, of zoals 
Gompers het schreef: "the Pan American Federation of Labor doctrine that the rights of the 
wage-earners to freedom, justice, and democracy must be safeguarded at all hazards and 
secured against infringement of any kind from any source" . Toen na de Eerste 
Wereldoorlog de Verenigde Staten zich van Europa isoleerden en het revolutionaire gevaar tot 
Europa beperkt bleef, kon ook de AFL het zich permitteren om haar banden met de 
internationale vakbeweging te verbreken. Om zich tegen ongewenste invloeden te beschermen 
volstond het voor de AFL om de ontwikkelingen in Latijns-Amerika onder controle te 
houden. De PAFL zou echter een zieltogend bestaan leiden en nooit onder de schaduw van de 
AFL uitkomen. Naast Latijns-Amerika kon ook Canada rekenen op de interesse van de AFL. 
Vele AFL-bonden waren trouwens "International Unions", hetgeen betekende dat er zowel 
Amerikaanse als Canadese organisaties lid van waren. De autoriteit van de AFL strekte zich 
daarmee uit tot de economische en politieke 'invloedssfeer' van de Verenigde Staten. 

Een World Federation of Trade Unions - American Style. 

Met de formele weigering in 1921 om tot het IVV toe te treden, begon een lange periode van 
afwezigheid van de AFL in de internationale vakbeweging. Dit betekende echter niet dat de 
AFL zich volledig in de VS opsloot. Naast de zeer intense banden met Canada en de wat 
moeizame relatie met de beweging uit Latijns-Amerika, bouwde de AFL een reeks bilaterale 
contacten uit. In Europa zou het TUC de belangrijkste partner blijven. Samuel Gompers zou 
trouwens tot aan zijn dood in 1924 met het TUC corresponderen. Zijn opvolger, William 
Green, was echter niet zo bekend in de Europese vakbeweging en internationale 
aangelegenheden bleken hem ook niet te interesseren. Bovendien "he was not an innovator in 
AFL foreign - or, for that matter, domestic - policy making"684. Het was Matthew Woll, van 
de International Photo-Engravers Union of North America (IPEU), die verantwoordelijk werd 
voor de internationale zaken, maar ook hij nam tussen 1925 en 1933 nauwelijks enig initiatief. 
In 1929 lanceerde hij wel een eigenaardig idee, dat in de Europese pers veel aandacht kreeg. 
Hij pleitte namelijk voor een "World Trade Union International". In een edito van het 
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magazine van zijn vakbondscentrale, "The American Photo-Engraver" van juni 1929, 
lanceerde hij een oproep voor "the formation of a World Federation of Trade Unions" . 
Woll ging ervan uit dat de ideologische en politieke meningsverschillen tussen de AFL en de 
Europese vakbeweging grotendeels verdwenen waren. De AFL erkende dat zowel het Britse 
TUC als de Duitse ADGB, de twee hoekstenen van het IVV, "are now pursuing policies more 
identical with those of our own unions"686. Dus openden zich nieuwe mogelijkheden voor 
samenwerking. Woll dacht daarbij niet echt aan een nieuwe internationale, maar eerder aan 
een opdeling van invloedssferen tussen het I W en de PAFL. De autoriteit van het I W zou 
zich volgens Woll moeten beperken tot "the labor movements of the old world" en de Pan-
American Federation of Labor zou bevoegd worden "over the labor movement of the New 
World, - North, Central and South America". Woll stelde voor dat beide internationales 
eikaars bevoegdheid zouden erkennen en op voet van gelijkheid zouden samenwerken. "If 
such an agreement can be reached, we shall free the whole American hemisphere of European 
influence". 

Het is tekenend voor de gretigheid waarmee het I W naar de overkant van de oceaan lonkte 
dat deze verklaringen van Woll aanvankelijk door de nieuwe IVY-voorzitter Walter Citrine 
met enthousiasme werden ontvangen als toenaderingspogingen : "it can be regarded as a very 
definite indication that the American Trade Union Movement is desirous of establishing close 
collaboration with the I.F.T.U."687, en hij werd hierin bijgetreden door zowel Mertens als 
Jouhaux. 

De illusie duurde echter niet lang, want het AFL-congres van 1929 besloot zich niet opnieuw 
te wagen aan "entangling alliances"688. De AFL zou voortaan alle toenaderingspogingen van 
het IVV afwijzen. Het duurde evenwel een tijd voor men dit in Europa doorhad. Samen met 
de IAO trachtte het IVV nog gedurende twee jaar het pad te effenen. Albert Thomas 
schakelde zijn vertegenwoordigers in de VS hiervoor in en sprak met Schevenels een tactiek 
af. « The great difficulty is in making the start» was het advies van één van de IAO 
medewerkers in de VS, die de raad gaf om de bedreigende opkomst van het fascisme te 
gebruiken om een dramatische oproep naar de AFL te richten. Het I W besprak dit, maar was 
van mening dat niet het fascisme maar wel de economische wereldcrisis het uitgangspunt van 
een initiatief moest worden. Daarom wou men de AFL over de brug krijgen via de organisatie 
van een wereldeconomische conferentie in Parijs689, maar toen de AFL weigerde om hieraan 
te participeren, concludeerde Thomas dat«toute 1'affaire est perdue » 

Defending freedom and democracy 

Het IVV had allicht beter de raad van de adviseurs van Thomas gevolgd, want het zou 
inderdaad de machtsovername van Hitler zijn die in 1933 leidde tot toenemende Amerikaanse 
interesse voor Europa. Het I W was, na het verlies van Duitsland, bedreigd in zijn bestaan en 
stond onder een toenemende interne druk om eenheid te zoeken met de communistische 
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vakbeweging. De AFL van haar kant zag in de opkomst van het Nazisme en de vervolging 
van de vrije vakbeweging een bedreiging van de vrede691. Hierdoor werden de voorwaarden 
geschapen voor een nieuw contact, dat in eerste instantie zou verlopen via het TUC, de 
organisatie waarmee de AFL gedurende haar hele periode van isolatie vriendschappelijke 
contacten was blijven onderhouden. 

In 1934 werd Walter Citrine door AFL-voorzitter William Green uitgenodigd naar de VS692, 
waar hij een warm onthaal kreeg op de conventie in San Francisco. Samen met Citrine reisde 
ook IAO-directeur Harold Butler naar de VS. Volgens de Nazi-inlichtingendienst zou Butler 
persoonlijk de aansluiting van de AFL bij het I W gaan bepleiten bij president Roosevelt693. 
Waarschijnlijker is dat Butler de voorwaarden voor de aansluiting van de VS bij de IAO was 
gaan bespreken, want het was precies in 1934 dat de VS lid werden van de IAO. Dit 
lidmaatschap zou wel een nieuw element zijn in de discussie betreffende de aansluiting van de 
AFL bij het I W . De AFL ging deelnemen aan de werknemersgroep en stuurde in 1935 de 
internationalistisch ingestelde David Dubinsky naar Genève. Dubinsky was de leider van de 
invloedrijke, militante en rijke International Ladies Garment Workers' Union (ILGWU). In 
tegenstelling tot een aansluiting bij het I W , vormde de deelname aan de activiteiten van de 
IAO voor de AFL geen probleem, omdat dit geen ideologische implicaties had. Deelname aan 
de IAO zonder lid te zijn van het I W was echter voor de AFL een handicap en de conventie 
van 1935 gaf dan ook, onder impuls van Dubinsky, aan voorzitter Green de opdracht om 
onderhandelingen te beginnen.6 4 

Green nam op 20 december 1935 schriftelijk contact met Walter Schevenels en stelde drie 
voorwaarden : garantie voor de autonomie, garantie dat geen namen van officials zouden 
verbonden worden met documenten waarvoor ze geen persoonlijke toestemming hadden 
gegeven en de hoogte van het lidgeld. In een reactie gaf Schevenels op elk punt toe. Volgens 
hem waren de incidenten die de AFL indertijd deden afhaken een gevolg van "the state of 
intense excitement in which the European Trade Union Movement had then to fight for its 
existence"695. De kwestie van de autonomie kon geen discussiepunt zijn, want "The principle 
of the complete autonomy for National Centres, and the absolute respect for their individual 
traditions, policies, and forms of activity, form the basis of our International Movement". Op 
het gebied van de lidgelden ten slotte was men voor een niet-Europese organisatie bereid een 
aanpassing van het lidgeld te bekijken. De AFL bleef echter stug en "After considerable 
discussion it was decided that we do not deem it an opportune time to affiliate with the 
International Federation of Trade Unions"696. Een beslissing die echter niet aan het I W werd 
meegedeeld. 

Het Congress of Industrial Organizations (CIO). 
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1935 was voor de AFL een heel bijzonder crisisjaar. De dominantie van de niet-industriële 
bonden binnen de AFL werd betwist door een aantal massaorganisaties. Onder leiding van de 
flamboyante John L. Lewis697 trokken de United Mine Workers uit de AFL en stichtten het 
Congress of Industrial Organizations, dat aanvankelijk de intentie had om onder de paraplu 
van de AFL te blijven werken. De ILGWU van Dubinsky was één van de medeoprichters van 
het CIO, maar bleef tegelijk ook binnen de AFL. Dubinsky wilde van het CIO eigenlijk een 
instrument maken dat de AFL zou redden, want indien het CIO er niet in zou slagen de 
industriearbeiders te organiseren, dan vreesde Dubinsky dat de communisten dit zouden 
doen698. Het conflict escaleerde echter en het CIO, gesteund door een aantal even 
spectaculaire als succesvolle stakingen, bouwde een eigen structuur uit, parallel en 
rivaliserend met die van de AFL. Tegen maart 1937 had het CIO een volledig eigen 
organisatie uitgebouwd, die uiteindelijk in november 1938 op een eerste CIO-conventie werd 
gelegitimeerd699. 

Het activisme van het CIO was een ideaal terrein voor de opkomende communistische 
beweging in de VS. John L. Lewis700 maakte zich daar weinig zorgen over en gebruikte zelfs 
actief communistische activisten in diverse industriële conflicten en bij de opbouw van zijn 
organisatie. Communisten waren in zijn optiek nuttig, zolang hij ze onder controle kon 
houden, of zoals hij het zelf uitdrukte : "Who gets the bird ? The dog or the hunter ?"701. 
Dubinsky was hierover wel ongerust en zag met stijgende wrevel de groeiende 
communistische aanwezigheid in het CIO en weigerde te kiezen tussen AFL en CIO. 
Dubinsky en met hem zijn ILGWU die binnen de Amerikaanse vakbeweging al als een 
"outsider insider"702 werd beschouwd, werden nu echte "outsiders". De ILGWU zou tussen 
1938 en 1940 van geen van beide confederaties lid zijn. Het gevolg was uiteraard dat 
Dubinsky hierdoor zijn uitvoerende mandaten in zowel de AFL als CIO moest opgeven. 

Het escalerende conflict met het CIO bleek de AFL een zweepslag te hebben gegeven en 
Walter Citrine en Walter Schevenels werden uitgenodigd voor de Executive Council van 
oktober 1936. Green verzweeg tijdens deze gesprekken dat zijn bestuur in mei had beslist om 
niet aan te sluiten. Hij loog zelfs expliciet door te stellen dat er op het bestuur van mei zelfs 
niet over het I W was gepraat, omdat de interne problemen met het CIO alle aandacht 
vroegen : "The meeting we held in May was devoted to consideration of that one subject"703. 
Citrine nam daarna het woord voor een lang pleidooi, waarin hij wees op het gevaar van 
communisme en fascisme. Tegenover degenen binnen de AFL die nog steeds hun twijfels 

Op de AFL-conventie van 1935 in Atlantic City trakteerde hij, bij wijze van bezegeling van zijn breuk met de 
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703 AFL, Executive Council, minutes, 8-21 oktober 1936 (GMMA, AFL-CIO archives) 
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hadden over het IVV stelde hij duidelijk dat "there is no "united front" movement in any of 
the countries other than France and Spain, and the International Federation of Trade Unions is 
opposed to it"704. Citrine beklemtoonde tenslotte dat het IVV bereid was om "to meet every 
objection which the Executive Council felt stood in the way of the American Federation of 
Labor becoming members of the International Federation" . 

De AFL kon echter niet tot een besluit komen en stelde haar beslissing eerst uit tot het bestuur 
van november, waar de kwestie echter opnieuw werd verdaagd. Pas op 10 mei 1937, toen 
duidelijk was dat de breuk met het CIO niet te lijmen zou zijn, arriveerde de officiële 
aanvraag tot lidmaatschap bij het I W . De uiteindelijke beslissing om aan te sluiten kwam er 
dus - nog duidelijker dan in 1909 - onder de druk van een interne rivaal. Opnieuw was deze 
rivaal in menig opzicht meer verwant met de Europese vakbeweging dan de AFL. Het CIO 
kreeg evenwel de kans niet om zijn internationale contacten uit te bouwen. De binnenlandse 
rivaliteit tussen beide federaties zou zich echter ten dele op het internationale forum 
manifesteren, temeer omdat het CIO een vrij grote politieke steun genoot in het kamp van de 
Democratische Partij. 

Dit laatste werd de AFL op een pijnlijke manier duidelijk gemaakt toen Matthew Woll in juni 
1937 naar de jaarvergadering van de IAO reisde met de bedoeling om William Green als 
Amerikaans werknemersafgevaardigde in het Governing Body van de IAO te laten 
verkiezen. Hij kreeg hiervoor de tegenkandidatuur van John L. Lewis, die de steun bleek te 
genieten van het Amerikaanse Labor Department. Uiteindelijk werden noch Green, noch 
Lewis verkozen, maar Robert Watt, de secretaris van de "Massachusetts State Federation of 
Labor". Dit was een kaakslag voor de AFL, die bovendien had moeten ondervinden hoe de 
Amerikaanse overheid mee met het CIO complotteerde tegen de AFL. Achteraf loste de AFL 
de zaak op haar eigen manier op. Robert Watt kreeg een "offer he could'nt resist" en werd 
voor $75 per week in dienst genomen door de AFL als haar permanente vertegenwoordiger 
bij de IAO in Genève , wat hij tot zijn dood in 1947 zou blijven. 

Tijdens de discussie in Genève was het ook duidelijk geworden dat het CIO op de sympathie 
kon rekenen van een aantal Europese vakbonden. Corneel Mertens en Léon Jouhaux, beiden 
ondervoorzitter van het I W , steunden openlijk het CIO. Dit had tot gevolg dat de 
oorspronkelijke planning om de aansluiting van de AFL te bevestigen op een Uitvoerend 
Bureau van het IVV in Genève moest worden opgegeven, omdat Citrine er niet kon aanwezig 
zijn en gevreesd werd dat de kandidatuur van de AFL zou worden afgewezen. De aansluiting 
werd daarom doorgeschoven naar het Uitvoerend Bestuur van augustus 1937 in Warschau. 
Naast Corneel Mertens (BW-België) en Léon Jouhaux (CGT-Frankrijk) verzetten zich ook 
sommige IBS tegen een aansluiting van de AFL, omdat een aantal beroepsinternationales 
(Mijnwerkers, Kleding ...) leden telden die bij het CIO aangesloten waren. David Dubinsky 
van de ILGWU kon de International Clothingworkers Federation er echter van overtuigen dat 
enkel de AFL lid kon worden van het IW 7 0 7 . Toch dreigde het debat, dat niet minder dan vier 
uur duurde, voor de AFL negatief uit te vallen. Woll gaf misleidende informatie over de aard 
van het conflict met het CIO en beweerde dat "the CIO had carefully avoided taking any step 
which might warrant the belief that they were seeking to become a body distict from the A.F. 

704 idem 
705 idem 
706 AFL, Executive Council AFL, minutes, 21 augustus - 2 september 1936 (GMMA, AFL-CIO archives) 
707 Voor Dubinsky was en bleef het CIO een commissie die binnen de AFL moest opereren. Toen duidelijk werd 
dat dit niet mogelijk was keerde hij het CIO de rug toe. Zie ook Philip Taft, The A.F.ofL. from the Death of 
Gompers to the Merger, (New York, Harper, New York, 1959), p. 236. 
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of L." . Het TUC moest er uiteindelijk zelfs mee dreigen zich te zullen terugtrekken uit het 
IVV indien de AFL werd afgewezen, waarop de AFL uiteindelijk als IW-lid werd aanvaard. 
Tegelijk lanceerde het IVV een verklaring waarin het opriep tot eenheid binnen de 
Amerikaanse vakbeweging709. 

De Amerikanen speelden, ondanks de geografische handicap, meteen opnieuw een 
belangrijke rol. William Green werd vice-voorzitter, maar zou niet actief aan het werk 
deelnemen, dat werd een opdracht voor Matthew Woll. In de praktijk zou het echter vooral de 
IAO-afgevaardigde Robert Watt zijn die, vermits hij een groot deel van zijn tijd in Europa 
doorbracht, de zaakwaarnemer van de AFL bij het I W werd. De AFL gebruikte meteen ook 
haar gewicht om het I W richting te geven. Toen op de Algemene Raad van het IVV, tussen 
17 en 21 mei 1938 in Oslo, moest worden beslist over een mogelijk lidmaatschap van de 
Sovjet-vakbeweging, stelde Woll dat niet enkel het fascisme maar ook het communisme een 
bedreiging vormde voor de wereldvrede : "the A.F. of L. could not differentiate between 
Fascism and Communism" en hij dreigde om de AFL onmiddellijk opnieuw uit het I W terug 
te trekken indien op de voorwaarden van de Sovjets werd ingegaan.710. Deze houding 
versterkte de positie van het TUC en voorzitter Citrine, die in nauw overleg met de AFL, het 
akkoord dat een IW-delegatie in Moskou had gesloten zou kelderen. 

De Labor Chest: Amerikaans geld voor Europa 

De relatie tussen de Amerikaanse en de internationale vakbeweging is complexer dan het 
verhaal van de verhouding AFL-IW. Naast de AFL waren meerdere organisaties en personen 
actief op het internationale terrein. Dit had ten dele te maken met de politieke positie van 
sommige organisaties, maar ook met de persoonlijke achtergrond van vele betrokken figuren. 
Migranten uit Europa bekleedden topposities in de Amerikaanse vakbeweging. Een van de 
belangrijkste en internationaal meest geëngageerde leiders was de ILGWU-voorzitter van 
Pools-joodse afkomst David Dubinksy. Dubinksy zou van bij de aanvang van de vervolging 
van joden en socialisten in Europa omvangrijke fondsen van zijn vakbond ter beschikking 
stellen voor zowel de opvang van vluchtelingen als de strijd tegen extreemrechts. 

In 1934 was Dubinsky lid geworden van de Executive Council van de AFL, waarin de 
ILGWU tot dan niet vertegenwoordigd was. Matthew Woll beklemtoonde de speciale 
betekenis van deze verkiezing : "It means the recognition of the race he sprang from and a 
notice to Hitler that we in America recognize no racial distinctions or restrictions in the labor 
movement"711. Met Dubinsky had het I W een belangrijke bondgenoot binnen het hoogste 
bestuursorgaan van de AFL en bovendien was het een belangrijk signaal dat de AFL uit zijn 
isolationistisch cocon aan het breken was. 

De International Ladies' Garment Workers' Union van David Dubinsky bekleedde binnen de 
Amerikaanse vakbeweging een bijzondere plaats. Deze vakbond met veel Italiaanse en joodse 

TUC, intern rapport betreffende Algemene Raad Warschau, 30 juni - 3 juli 1937 (MRC, TUC-archives 
292/915.3/2) 
709 idem 
7 ,0 idem 

Geciteerd door Gus Tyler, Look for theUnion Label. ..,o.c. p. 250. Dubinsky was er zich echter wel van 
bewust dat hij binnen de AFL een buitenbeentje was en niet het volle vertrouwen van de top genoot. Redenen 
waren zowel zijn socialistische overtuiging als zijn etnische afkomst. (Roy Godson, o.c, p. 43) 
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immigranten als lid was meer dan anderen in de VS internationaal gericht. Dit had zowel te 
maken met de afkomst van het gros van de leden als met een traditionele socialistische en 
anarchistische inspiratie bij leiding en activisten sinds de beginjaren van de bond712. Die 
internationale interesse uitte zich onder andere door het lidmaatschap van de International 
Clothingworkers Federation, waardoor de ILGWU goed geïntroduceerd was in de Europese 
vakbeweging en ook een indirecte band had met het I W . De opkomst van het fascisme in 
Europa, de onderdrukking van de vrije vakbeweging en het anti-semitisme in Duitsland, was 
voor deze naar Amerikaanse normen activistische organisatie de aanleiding om zich op een 
actieve manier te gaan mengen op het internationale toneel. De ILGWU had daarbij een 
drievoudig doel: de verdediging van de vrije vakbeweging, de strijd tegen het fascisme, maar 
ook "to make American labor an effective part of the world labor movement"713. 

Een van de eerste initiatieven van Dubinsky in het AFL-bestuur ging richting I W . Op zijn 
aandringen richtte voorzitter Green een uitnodiging aan Citrine "to adress the convention in 
regard to persecutions of the labor movement in the various countries in Europe"714. 
Gelijktijdig ontving Citrine van B. Charney Vladeck715 van de "Jewish Forward" in New 
York een uitnodiging voor een reeks spreekbeurten in de grote Amerikaanse steden71 . 
Vladeck was ook de drijvende kracht achter het in 1933 opgerichte Jewish Labor Committee, 
dat de vertegenwoordiger was van de joodse werknemers in de Amerikaanse 
arbeidersbeweging, en zich onder andere de verdediging van de in Europa vervolgde Joden tot 
doel had gesteld. En ook Martin Plettl, de naar Amerika gevluchte voorzitter van de 
International Clothingworkers Federation drukte Citrine op het hart dat "Your visit to the 

717 

USA would be a help to start our campaign against Fascism in this country too" . Achter al 
deze initiatieven zat dezelfde man, David Dubinsky, die in "Sir- yes, Sir - Walter Citrine" 
iemand vond die de sociale status en de woordenschat bezat om zijn wantrouwige collega's in 
de AFL ervan te overtuigen om het internationale terrein te betreden in de strijd tegen het 
fascisme. 

Citrine werd bij zijn aankomst in New York opgewacht door Dubinsky, die hem op de lange 
treinrit naar San Francisco, samen met Vladeck zou begeleiden. Het is tijdens die treinrit dat 
het idee geboren werd om een soort fonds in het leven te roepen dat de internationale 
arbeidersbeweging zou moeten steunen in de strijd tegen het fascisme. Ook de naam werd 
tijdens die rit bedacht: "Labor Chest for Aid of the Oppressed People of Europe"718. De 
aanwezigheid van Citrine was essentieel in de pogingen om deze Chest op te richten, want hij 
moest de conservatieve AFL-top ervan overtuigen dat het communisme en het fascisme even 
bedreigend waren. De toespraak van Citrine op de conventie moest het doen, en deed het ook 
- "his King's English added class to content"719 - en het voorstel van de ILGWU voor de 
oprichting van de "Labor Chest" werd met een grote meerderheid goedgekeurd. 

712 Gus Tyler, Look for the Union Label...,o.c, p. 245. 
713 Gus Tyler, Look for the Union Label ...o.c., p. 249 
714 AFL, Executive Council, minutes, 6-17 augustus 1934 (GMMA, AFL-CIO archives) 
715 Baruch Charney Vladeck (1886-1983) : geboren in Minsk en geëmigreerd naar de Verenigde Staten in 1908. 
In Amerika werd hij journalist en correspondent voor verschillende joodse publicaties. Vladeck was een 
vooraanstaande figuur in de socialistische partij van New York en vervulde verschillende mandaten in de locale 
politiek. In 1934 stichtte hij het Jewish Labor Committee (JLC) waarin een groep joodse leiders uit de 
Amerikaanse vakbeweging samenwerkten in hun strijd tegen het fascisme. Het JLC financierde de ondergrondse 
strijd van de Europese arbeidersbeweging tegen het fascisme en ving joodse vluchtelingen op in de Verenigde 
Staten. 
716 IFTU-Files (MRC, TUC-archives 292/973/45) 
717 IFTU-Files (MRC, TUC-archives 292/973/45) 
718 David Dubinsky, A Life with Labor, (New York, Simon and Schuster, 1977), p. 247. 

1 Gus Tyler, Look for the Union Label. ...o.c, p 253 
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Het doel van de Chest was dubbel: enerzijds hulp aan de slachtoffers van de totalitaire 
regimes in Europa en anderzijds propaganda tegen het mogelijke opduiken van extreemrechts 
in de VS. De Chest had een eigen informatie- en publiciteitsdienst en werkte ook als een 
drukkingsgroep. In 1936 ijverde de Chest voor de boycot door de VS van evenementen in 
Duitsland en verzorgde propaganda tegen de Olympische Spelen van Berlijn en voor 
deelname aan de Arbeidersolympiade van Barcelona. Met de oprichting van deze Chest zette 
de AFL een belangrijke stap. De Amerikaanse vakbeweging ging zich rechtstreeks mengen in 
Europa met de bedoeling om politieke regimes die de vrije vakbeweging onderdrukten te 
destabiliseren. De Chest werd evenwel buiten de normale structuur van de AFL gehouden en, 
behalve inzake de financiën, was er weinig of geen controle op haar activiteiten vanwege het 
AFL-bestuur. 

De Chest had de bedoeling doorheen de hele VS een netwerk van locale comités op te richten. 
De "Central Bodies" of regionale afdelingen van de AFL werden aangespoord om in de 
verschillende steden de leiding te nemen van een plaatselijk initiatief. Het was dan de 
bedoeling dat deze comités activiteiten zouden organiseren en dat de opbrengst daarvan in de 
nationale kas zou worden gestort. Deze methode had slechts een beperkt succes. Sommige 
locale AFL-groepen weigerden elke medewerking en waar er wel medewerking was, waren 
de financiële resultaten aan de magere kant . Een tweede steunpijler waren de grote 
"international unions" van de AFL. Ook daar weigerden verschillende bonden bij de Chest 
aan te sluiten, terwijl andere eerder symbolische bedragen stortten. 

De Chest zou tijdens de twee volle werkjaren dat ze actief was in totaal ongeveer $ 100.000 
inzamelen721. Daarvan werd bijna $ 40.000 doorgestort naar het I W ($ 21.750 in 1935 en $ 
17.500 in 1936). Het I W zou deze middelen zowel gebruiken voor de financiering van zijn 
ondergronds werk in Duitsland en Oostenrijk als voor materiële hulp aan de Spaanse 
republiek. Naast het I W ondersteunde de Chest ook de Italiaanse anti-fascistische 
migranten. In 1935 werd in totaal $ 11.553 gestort op het "Modigliani Fund". 

Uit een overzicht van de inkomsten van 1934 tot 1937 blijkt dat de Chest in financieel opzicht 
uiteindelijk vooral steunde op vakbonden uit de kledingsector, die in 1934 goed waren voor $ 
27.100 op een totaal van $ 39.332,27 uit in vakbondskringen ingezamelde gelden en in 1935 
samen voor $ 10.000 op een totaal van $ 16.411 zorgden. Enkel de mijnwerkers in 1935 met $ 
5000 en de transportbonden in 1936 met $ 3000 steunden de Chest ook op een substantiële 
manier. Daarnaast verkreeg de Chest ook inkomsten uit propagandatoernees van verschillende 
personaliteiten, onder wie Walter Citrine, Guiseppe Modigliani722 en Julius Deutsch7 3. Na 
een aanvankelijk succes daalde de steun van de vakbonden aan de Chest in zijn tweede 

Labor Chest Memorandun van William E. Walling, 27 mei 1936 (Kheel Center, David Dubinsky Papers, 
5780/2, Box 77) 
721 Rekeningen Labor Chest, 1934-1936 (Kheel Center, David Dubinsky Papers, 5780/2, Box 77) 
722 Guiseppe Emanuale Modigliani (1872-1947): Italiaans socialistisch politicus. Leider van de Italiaanse 
socialistische partij na de Eerste Wereldoorlog. Moest Italië ontvluchten omwille van de toenemende fascistische 
terreur en vestigde zich in Parijs, dat het ballingsoord werd van democratisch Italië. Modigliani werd een 
boegbeeld van het Italiaanse antifascisme en maakte verschillende propagandatournees door Noord- en Zuid-
Amerika. Tijdens de Tweede Wereloorlog verbleef hij in Zwitserland. In oktober 1944 keerde hij terug naar 
Italië om de leiding te nemen van de wederopgerichte socialistische partij. 
723 Julius Deutsch (1884-1964): Oostenrijks socialistisch politicus en leider van de volksmilities. Militair 
specialist van de Oostenrijkse sociaal-democraten en volkvertegenwoordiger (1920-1934). Vluchtte in 1934 naar 
Tsjechoslowakije. Tussen 1936 en 1939 was hij generaal in het Spaans republikeinse leger. In 1939 vestigde hij 
zich in Frankrijk om korte tijd later uit te wijken naar de Verenigde Staten. In 1946 keerde hij terug naar Wenen 
om zijn politieke loopbaan verder te zetten, wat echter niet lukte. 
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werkingsjaar aanzienlijk. Het jaar werd goedgemaakt met een reusachtige happening in de 
Madison Square Garden, waaraan onder andere Albert Einstein en de New Yorkse 
burgemeester LaGuardia deelnamen en die ruim $ 17.000 netto opbracht. 

Tijdens de zomer van 1936 werden de contacten tussen de Chest en de Europese vakbeweging 
verder aangehaald. De Executive Director van de Chest, William E. Walling, kwam voor twee 
maanden naar Europa waar hij de IAO-conferentie bijwoonde en een gast was op het I W -
congres in Londen. Hij zou in Amsterdam ook een conferentie van de Duitse ondergrondse 
beweging bijwonen, maar werd plots ernstig ziek en overleed op 12 september. De dood van 
Walling zou de uitbouw van de Labor Chest breken. Daarnaast hadden ook de interne 
conflicten binnen de Amerikaanse vakbeweging een weerslag op de inkomsten en de 
werking724. Twee van de topmensen van het CIO, Sidney Hillman725, van de Amalgamated 
Clothing Workers of America en John L. Lewis, van de United Mine Workers of Amerika, 
maakten deel uit van het bestuur van de Chest. Nadat Lewis de bruggen met de AFL had 
opgeblazen besliste het Uitvoerend Bestuur van de Chest op zijn vergadering van 29 januari 
1937 om de organisatie op te heffen, "the decision to close down our activities was suddenly 
arrived at and without any previous indication", schreef Chest-directeur en opvolger van 
Walling, dr. A. Lipschitz. Waarschijnlijk was dit besluit enkel toe te schrijven aan het feit dat 
de AFL top, Woll en Green, op geen enkele manier nog in contact wenste te staan met het 
CIO en het feit dat de ILGWU van Dubinsky eveneens deel uitmaakte van het CIO. 

Deze discussie speelde zich af, precies op het moment van de toetreding van de AFL tot het 
I W . "Die Unterstützungsfrage für europaische Zwecke ist daher sehr delikat geworden"726, 
schreef Martin Plettl, die erop wees dat alle meer internationalistisch ingestelde organisaties 
lid waren van het CIO. De voor het I W vitale financiële ondersteuning van het ondergrondse 
werk viel grotendeels weg door de keuze voor de AFL. Op 2 september 1937 liet Dubinsky 
aan Schevenels weten dat "we no longer have large funds at our disposal" . 

Dit betekende echter niet het einde van Dubinsky's engagement. Het initiatief werd verder 
gezet door de ILGWU zelf en via het JLC, maar op een duidelijk kleinere schaal en minder 
gestructureerd. Het I W bleef voor het JLC "one of its agencies for the distribution of relief in 
Europe"728. De drijvende krachten achter het JLC waren immers dezelfde als die achter de 
Labor Chest, met name de kledingbonden met een in meerderheid joodse en Italiaanse 
achterban. Daarnaast was het JLC echter ook een massaorganisatie met ruim 500.000 leden. 
Het JLC werd hiermee ook een belangrijke politieke factor en één van de hoekstenen van de 
New Deal politiek van President Roosevelt. Het JLC was echter niet gebonden aan de AFL en 
werkte samen met CIO-bonden en neutrale organisaties. Na de stopzetting van de Labor Chest 
was de AFL als dusdanig niet langer actiefin de internationale hulpverlening. 

Annual Report of The Labor Chest For The Relief And Liberation of Workers in Europe, 9 november 1936 
(Kheel Center, David Dubinsky Papers, 5780/2, Box 77) 
725 Sidney Hillman (1887 - 1946): Amerikaans vakbondsleider, afkomstig van Kaunas in Lithauwen, waar hij 
geboren werd als Simcha Hillman. Werd in het Tsaristische Rusland vervolgd omwille van zijn links activisme 
en emigreerde in 1907 over Engeland naar de Verenigde Staten, waar hij kleermaker werd. Engageerde zich 
eerst in Chicago en daarna in New York in de Amalgamated Clothing Workers of America, waarvan hij de 
voorzitter werd. In 1935 was hij samen met John L. Lewis een van de stichters van het CIO. Hillman had goede 
politieke contacten in de Democratische Partij en werd een persoonlijk adviseur van President Roosevelt. Hij 
steunde samen met het CIO de stichting van het Wereldvakverbond, waarvan hij ondervoorzitter werd. 
726 Martin Plettl aan Fritz Tamow, 22 september 1937 (AsdD, Martin Plettl Papers 1/MPA000019) 
727 David Dubinsky aan Walter Schevenels, 2 september 1937 (Kheel-Center, Dubinksy Papers 5780/2) 
728 Memorandum submitted to the British Labor Party and British Labor Congress by National Executive 
Committee Jewish Labor Committee, New York, Juli 1941 (Kheel Center, David Dubinksy Papers 5780/2, box 
50) 
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Dit veranderde in 1938729 met de oprichting van de Labor League for Human Rights, die de 
functie van de Labor Chest, de strijd van het AFL tegen totalitarisme, zou voortzetten. De 
volledige naam van deze organisatie, die voor het eerst voor het voetlicht trad tijdens de AFL-
conventie van oktober 1939 was "The League for Human Rights Freedom and Democracy 
Sponsored by organized labor for the preservation and extension of democracy as the 
American way op life"730. Het was niet alleen de naam, maar meteen ook het programma. In 
bijna alle opzichten was deze Labor League de verderzetting van de Labor Chest, 
uitgezonderd dat het CIO er niet bij betrokken was. Beide initiatieven waren identiek in doel, 
methode en structuur. Het bestuur was opnieuw in handen van een afzonderlijke stichting, die 
bestond uit de AFL-top, zonder dat de AFL als dusdanig er de controle over had. Gedurende 
de eerste jaren van zijn bestaan zou de League zich in hoofdzaak toeleggen op zijn nationale 
en propagandistische opdracht, met de uitgave van patriottische literatuur zoals "As 
Americans". Net zoals de Chest trachtte de League plaatselijke afdelingen op te richten, die 
als inzamelpunten zouden dienen bij de nationale campagnes. 

In het bestuur van de League vinden we het driemanschap terug dat tijdens de volgende jaren 
de buitenlandse politiek van de AFL in handen zou hebben : Matthew Woll, David Dubinsky 
en ... George Meany , de latere voorzitter van de AFL. Het was eveneens in het kader van 
deze League dat de naam opdook van de man die de spil werd van de nationale en 
internationale strijd van de AFL tegen het communisme : Jay Lovestone732, die werd 
aangesteld tot uitvoerend secretaris. Maar voorlopig zouden ze al hun krachten concentreren 
op de strijd tegen het fascisme. Ze namen zich voor om te vechten tegen "The Hitlers, the 
Lavals and Goerings to the death"733, maar beseften dat de middelen van de AFL hiervoor 
ontoereikend waren. Vandaar dat Lovestone zich onmiddellijk tot de Amerikaanse overheid 
zou wenden met de vraag voor "technical arragements to facilitate ou work"734. Het was de 

29 Sommige auteurs, zoals Max Danish situeren het ontstaan van de League in 1940 en in het kader van de 
oorlogshulp. (Max Danish, The World of David Dubinsky, o.c, p. 163) 
730 Nota betreffende de Labor League for Human Rights, 18 november 1940 (Kheel Center, David Dubinsky 
Papers 5780/2, box 78) 
731 George Meany (1894-1980) : Amerikaans vakbondsleider van Ierse afkomst. Loodgieter van opleiding. 
Meany trad in 1922 in betaalde dienst van zijn 'local' in New York. Hij leerde er Dubinksy kennen die Jay 
Lovestone bij hem introduceerde. In 1934 werd hij voorzitter van de de New York State Federation of Labor en 
in 1939 secretaris-schatbewaarder van de AFL. Na het overlijden van William Green in 1952 werd hij voorzitter 
van de AFL en na de fusie van 1955 van de AFL-CIO. 
732 Jay Lovestone (1898 - 1990) : Amerikaans communist en anti-communist. Geboren in Litauwen en op 
negenjarige leeftijd naar de Verenigde Staten geëmigreerd. Hij stichtte de Amerikaanse communistische partij, 
de Workers' Party. Als secretaris van deze partij bracht hij regelmatig bezoeken aan Moskou en werd er een 
medestander van Boecharin. Tijdens het congres van de Komintern van 1928 ging hij openlijk in de aanval tegen 
Lozovskij. In 1929 ging hij een persoonlijke confrontatie met Stalin aan. Bij zijn terugkeer in de VS werd hij uit 
de partij gezet, maar stichtte zijn eigen Communist Party (Opposition). Intussen was hij ook actief geworden in 
de Amerikaanse vakbeweging waar hij de drijvende kracht was achter een aantal succesvolle stakingen van zijn 
'Local 22' in New York. De executie van Boecharin in 1938 had een dramatische impact op de politieke positie 
van Lovestone. Hij werd niet alleen anti-Stalinist maar zelfs een fervent anti-communist, die zich de 
verwijdering van de communisten uit de Amerikaanse arbeidersbeweging ten doel ging stellen. Dit gevecht, dat 
grotendeels verborgen bleef voor het publiek maakte van Lovestone de vertrouweling van de anti
communistische leiding van de AFL. David Dubinsky nam hem onder zijn vleugels en maakte hem secretaris 
van de Labor League for Human Rights en in 1944 van het Free Trade Union Committee (FTUC). Na de 
Tweede Wereldoorlog werd het FTUC een van de belangrijkste instrumenten waarmee de Amerikaanse 
vakbeweging, in samenwerking met de Amerikaanse geheime diensten, het commuisme zou bestrijden. Over 
Lovestone, zie : Ted Morgan, A Covert Life : Jay Lovestone, communist, anti-communist and spymaster, (New 
York, Random House, 1999). 
733 Jay Lovestone aan Ernesto Cuneo, 24 juni 1940 (Roosevelt Library, Ernesto Cuneo Papers). 
734 Idem. 
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start van een samenwerking die Jay Lovestone de gelegenheid zou geven om zijn technieken 
van infiltraties en intriges op wereldschaal toe te passen. 

Besluit 

De relatie tussen de Amerikaanse AFL en de internationale vakbeweging werd tot aan de 
vooravond van de Tweede Wereldoorlog gekenmerkt door een mengeling van wantrouwen en 
bewondering. De Amerikaanse vakbondsleiding werd door de Europese gewantrouwd, zowel 
omwille van haar methodes als wegens de ideologische afstand. Het Amerikaanse 
welvaartsmodel was voor velen daarentegen aanlokkelijk en Amerikaanse organisaties waren 
om financiële redenen meer dan gegeerde partners. 

De AFL had weinig interesse voor wat zich op andere continenten afspeelde en wilde vooral 
"vreemde" invloeden weren. Dit leidde tot een politiek die vanuit Europees standpunt kan 
omschreven worden als isolationisme, maar dat eigenlijk niet was. Het was de controle over 
de eigen markt en het onmiddellijke hinterland, de rest van Noord-Amerika en Zuid-Amerika. 

De AFL streefde naar een monopolie binnen de VS en bevocht elke concurrent op leven en 
dood. Het verhinderen van een mogelijke legitimatie van een concurrerende organisatie door 
middel van het afsnijden van internationale contacten was voor de AFL twee maal een 
argument om zelf internationaal actief te worden. 

Perioden van sterk internationaal engagement van de Amerikaanse regering gaan ook gepaard 
met een toenemende drang naar internationaal leiderschap en verantwoordelijkheid van de 
AFL. Zowel bij de verdediging van het Wilson-programma tijdens de Eerste Wereldoorlog als 
bij de internationalisering van de New Deal politiek ten tijde van Roosevelt ondersteunde de 
AFL de internationale ambities van haar regering. 

De verdediging van wat de AFL zag als de Amerikaanse manier van leven, tegen fascisme en 
communisme was vanaf het midden van de jaren dertig de aanleiding voor het ontwikkelen 
van een politiek van directe interventie buiten de VS. Hoewel het financiële engagement van 
de AFL als confederatie zeer beperkt bleef, ontwikkelde de AFL een instrument om middelen 
naar bevriende Europese organisaties en personen te sturen. Deze middelen werden ingezet 
voor het destabiliseren van regimes die bedreigend waren voor het Amerikaanse model. Maar 
de nood in Europa was hoog en de mogelijkheden van de AFL waren beperkt. 


