De laatste jaren is in Amsab behoorlijk wat aandacht besteed aan het fenomeen van de internationale vakbeweging. Er was het boek The International
Federation ofFree Trade Unionsw en het colloquium 'The past and future of International Trade Unionism', beide totstandgekomen met de steun van de 'International Association of Labour History Institutions' (IALHI). Binnenkort verschijnt ook het doctoraat van Geert Van Goethem over de internationale vakbeweging tot 1945 in boekvorm.
De eerste twee initiatieven kaderden in de viering van de vijftigste verjaardag
van het I W V maar de belangstelling voor het onderwerp steunde op meer
dan een zoveelste plichtmatige herdenking. Onderzoek naar de internationale
syndicale beweging wordt immers relevanter met de verdere internationalisering van het kapitalisme in de eenentwintigste eeuw. Niet dat we de slagkracht van internationale syndicale actie moeten overschatten, vroeger niet
en nu nog altijd niet... Hoe sterk de roep tot internationale solidariteit ook
klonk of klinkt, de realiteit was en is dikwijls een stuk prozaïscher...
In zijn artikel The Anatomy of the Major Twentieth-Century International Trade Union
Federation^ brengt Bob Reinalda een heldere analyse van de karakteristieken
van de internationale vakbeweging. Eén van de aspecten die hij aanhaalt is de
manier waarop de Amerikaanse vakbond AFL-CIO via de internationale vakbeweging een syndicaal programma opzette voor Latijns-Amerika met de steun
van instellingen zoals het 'American Institute for Free Labour Development'
(AFLD), die onder directe controle stonden van de VS-regering.
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Magaly Rodriguez (VUB) is dit specifiek gaan onderzoeken voor twee landen in
Latijns-Amerika, met name Bolivië en Ecuador. In dit nummer publiceren we
een bijdrage over de manier waarop de 'Organización Regional Interamericana
de Trabajadores' (ORIT) in de jaren '60, met de steun van het AFLD, het 'free
trade unionism' in Bolivië probeerde te verspreiden als tegengif voor een te
linkse inlandse vakbeweging. Magaly Rodriguez is zelf Ecuadoriaanse en het
pleit voor haar dat ze hier in het Westen een dergelijk onderzoeksobject aanpakt. De laatste twee decennia is de belangstelling voor het Latijns-Amerikaanse continent immers weggedeemsterd, behalve dan misschien voor Che, de
held van meerdere generaties, die nu overal opduikt op de T-shirts van de antiglobalisten. In één van de volgende nummers komt een bijdrage over Ecuador,
waar de ORIT blijkbaar meer succes had.
De suggestie van Reinalda om de syndicale strategieën te vergelijken met de
acties van internationale ngo's lijkt me trouwens ook bijzonder boeiend.
U hoort er nog van...
Paule Verbruggen
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