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Vakbeweging in de Verenigde Staten     

Adviesburoos in oorlog tegen bonden    

Koncerns als Philips, Dow Chemical, De 

Telegraaf, C & A, IBM en een aantal 

banken hebben in Nederland al jaren 

sukses met hun strijd tegen de vakbon-

den. Vakbondsinvloed is in die bedrij-

ven zeer gering of helemaal afwezig. In 

ondernemerskringen wordt nu de dis-

kussie gevoerd hoe de tanende vak-

bondsmacht verder gebroken kan wor-

den. Daarbij maken zij ongetwijfeld 

gebruik van de ervaringen die in de 

Verenigde Staten al sinds jaar en dag 

worden opgedaan met legale en vooral 

illegale praktijken om de vakbonden te 

ondermijnen. Op de stand van zaken in 

Nederland met ”union busting”, zoals 

de amerikanen dat noemen, komen we 

in een volgend nummer terug. Hier een 

korte impressie van eerdere ontwikke-

lingen in de Verenigde Staten. 

Pressiegroepen anti-vakbond 
Amerikaanse arbeiders hebben al gedu-
rende de hele twintigste eeuw te maken 
gehad met aktiviteiten van ”union bus-
ters”. Het Pinkertons’ detective-buro en 
een speciale afdeling in de bedrijfslei-
ding van Henry Ford hielden zich er bij-
voorbeeld mee bezig. Tot begin jaren 
zeventig werkten de union busters in 
het geniep, maar sinds een aantal jaren 
treden zij steeds meer in het openbaar 
op. Daarbij laten zij zich niet beperken 
door de vrijheid van organisatie, die in 
de amerikaanse grondwet vastligt, of 
door specifieke arbeidswetten. 
Belangrijke pressiegroepen van onder-
nemers hebben een vooraanstaande 
rol gespeeld in de gekoördineerde kam-
panje om de publieke opinie te beïn-
vloeden. Daarbij spreken zij onder meer 
over ”het handhaven van een vak-
bondsvrije omgeving”. De National As-
sociation of Manufacturers (NAM, het 
nationale verbond van fabrikanten), 
bijvoorbeeld, vormde in 1977 de Coun-
cil for a Union-Free Environment (CUE, 
raad voor een vakbondsvrije omgeving) 
met het doel een kampanje op te star-
ten om de tegen de vakbond gerichte 
sentimenten op te zwepen en te dienen 
als een politieke lobby voor het legalise-
ren van anti-vakbondsaktiviteiten. Zelfs 
delen van de overheid als werkgever 
zijn betrokken in georganiseerde aan-
vallen op de vakbonden in hun sektor. 
Tony Russo, hoofd van het buro voor 
Arbeidsrelaties van New York, liet er 
geen twijfel over bestaan wat de inzet 
was van de kampanje: ”Ik vroeg 470 
miljoen dollars terug van de vakbonden 

en viel elke afzonderlijke verworvenheid 
die zij ooit hadden bereikt, aan.” 
 
Speciale adviseurs 
Binnen de algemene atmosfeer van 
anti-vakbondsgevoelens, opgezweept 
door de pressiegroepen en in grote 
mate ondersteund door de anti-
vakbondspolitiek van de regering Rea-
gan, is het niet verwonderlijk dat union 
busting-adviesburoos sterk in opkomst 
zijn. De American Federation of Labor/
Congress of Industrial Organisations 
(AFL/CIO, de amerikaanse vakbondsfe-
deratie) schatte de omzet van deze 
buroos in 1983 op anderhalf miljard 
dollar. Bedrijfjes met namen als Mo-
dern Management Methods, Advanced 
Management Research en Executive 
Enterprises bieden de diensten aan van 
advokaten, psychologen, sociale weten-
schappers, opinie-onderzoekers en 
andere specialisten. Zij kunnen de on-
dernemers helpen om vakbondsorgani-
saties in hun bedrijf te vernietigen of te 
helpen voorkomen. Bovendien bieden 
allerlei advokatenkantoren hun dien-
sten aan voor het benutten van alle 
mazen in de arbeidswetgeving. De AFL/
CIO heeft ondertussen al bijna 1.000 
advokatenkantoren ontdekt, die de 
ondernemers helpen om de erkenning 
van vakbonden te ondermijnen. 
 
Wetenschappelijke dekking 
De meest populaire manier waarop de 
adviseurs hun waren proberen aan te 
prijzen, is via zogenaamde seminars, 
die tienduizenden ondernemers per 
jaar bereiken. Om een zweem van we-

De arbeidswetgeving in de Verenigde 
Staten werkt erg in het nadeel van ar-
beid(st)ers en vakbonden. Zo hebben 
ondernemers wettelijk het recht om in 
geval van staking met behulp van on-
derkruipers te zorgen voor een voort-
gang van de produktie. Om ergens in 
een bedrijf vakbondswerk van de grond 
te kunnen krijgen, moet eerst een moei-
zaam proces doorlopen worden. Dege-
nen die het initiatief nemen een vak-
bond op hun bedrijf te starten, moeten 
eerst een petitie organiseren, waarin zo 
veel mogelijk arbeiders te kennen ge-
ven dat zij die vakbond op het bedrijf 
willen hebben. Nergens is precies vast-
gelegd hoeveel dat er precies moeten 
zijn, maar het gaat om zo veel mogelijk 
handtekeningen. Op grond daarvan 
worden dan verkiezingen gehouden, 
waarbij de meerderheid van de mensen 
die in een bepaald bedrijf werken zich 
vóór die vakbond moeten uitspreken. 
Pas dan is de ondernemer wettelijk 
verplicht met die vakbond te onderhan-
delen. In die onderhandelingen wordt 
ook beslist of alle mensen in dienst van 
dat bedrijf tijdens de looptijd van het 
kontrakt lid moeten zijn van de bond. 
Dit zogenaamde ”open shop”- of ”union 
shop”-systeem is voor de ondernemers 
ideaal om met alle mogelijke middelen 
te proberen de vakbond buiten de deur 
te houden. En mocht de vakbond er 
desondanks toch in geslaagd zijn een 
poot tussen de deur te krijgen, dan is er 
altijd na afloop van het kontrakt of bij 
nieuwe vakbondsverkiezingen weer een 
gelegenheid de bond er uit te werken. 
 

http://www.solidariteit.nl/nummers/27/inhoud.html


Solidariteit nr. 27, februari 1988 

http://www.solidariteit.nl/nummers/27/inhoud.html  2 

 

tenschappelijkheid te verkrijgen worden 
die seminars vaak op universiteiten 
georganiseerd onder allerlei verhullen-
de titels als ”vakbondsorganisatie on-
der ambtenaren”. Er zijn ook universitei-
ten die open en bloot hun medewerking 
aan dergelijke seminars geven en daar-
voor ook het budget van de universiteit 
ter beschikking stellen. 
 
Methoden 
De taal die de adviseurs gebruiken, 
moet hun werkelijke aktiviteiten voor de 
buitenwereld onzichtbaar maken. Het 
zou gaan om ”het handhaven van een 
vakbondsvrije situatie”, ”vakbonden 
overbodig maken” en ”vakbonden op 
een vriendelijke manier uitschakelen”. 
Arbeiders worden afgeschilderd als 
aardige ”lomperds”, die je moet aan-
pakken via de methode van bestraffing 
en beloning. De praktijk van de union 
busting kan echter omschreven worden 
zoals Charles McDonald van de AFL/
CIO het deed: ”geraffineerd en gekont-
roleerd terrorisme”. 
De eerste fase van een union busting 
kampanje is er op gericht een algeme-
ne sfeer van angst en wantrouwen on-
der de arbeiders te zaaien om elk even-
tueel bestaand gevoel van solidariteit te 
vernietigen. Dan wordt de geloofwaar-
digheid van de vakbonden aangevallen. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 
vertoning van films, individuele gesprek-

ken en geschreven materiaal. De vak-
bond wordt daarin beschuldigd van 
kommunistiese of kriminele infiltratie. 
De adviseurs helpen het management 
ook bij het produceren en verspreiden 
van anti-vakbondsgeruchten. Leidingge-
vend personeel wordt een speciale hou-
ding aangeleerd. Zij moeten het gevoel 
krijgen dat het hun ‘persoonlijke’ taak is 
om de vakbond kwijt te raken. Hen 
wordt ook duidelijk gemaakt dat, als zij 
niet in staat zijn of weigeren dit werk te 
doen, hun baan op losse schroeven 
staat. Elke arbeid(st)er die tegen de 
vakbond is, wordt uitgekozen en geor-
ganiseerd om te leren hoe vakbonds-
vergaderingen verstoord kunnen wor-
den. Met behulp van deze mensen wor-
den ook zogenaamde ‘spontane’ anti-
vakbondskomitees opgericht. Tenslotte 
worden vakbondsaktivisten onderwor-
pen aan een onophoudelijke kampanje 
van pesterijen en pogingen hem of haar 
te isoleren. Vaak worden zij ontslagen 
op grond van vooropgezette beschuldi-
gingen. 
Hoewel in Nederland nog weinig sprake 
schijnt te zijn van aktiviteiten van union 
busters, zijn zij sinds een aantal jaren 
wel aktief in Engeland. Daar zijn de 
‘arbeidsadviseurs’ met name geïntrodu-
ceerd door amerikaanse multinationals 
als ITT, IBM, American Express, Texas 
Instruments en een aantal banken. 
 
Jeroen Zonneveld 

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de skriptie 

van Peer Coret: ”Organiseren moet je leren”, een 

studie van ontwikkelingen in de amerikaanse 

vakbeweging. En van het artikel ”The business of 

Union Busting” uit International Labour Reports, 

juli-augustus 1984. 
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