
Året 1894 var et skelsættende år for den
amerikanske arbejderbevægelse.1 I decem-
ber mødtes de delegerede fra “The Ameri-
can Federation of Labor” (AFL) til den
årlige kongres. AFL var ikke en egentlig
fagforening, men fungerede som paraplyor-
ganisation for en række tilknyttede fagfor-
bund. Samlet set var AFL i 1894 den domi-
nerende organisation i den amerikanske ar-
bejderbevægelse. Det centrale punkt på
dagsordenen var, om fagbevægelsen skulle
vedtage et politisk program. Det foreslåede
program indeholdt elleve punkter og var
udarbejdet af socialisten Thomas Morgan
fra “The International Machinists’ Union”.
Det indeholdt krav om gratis uddannelse,
indførelsen af en ottetimers arbejdsdag,
større fokus på sanitære forhold på arbejds-
pladserne, arbejdsgivernes ansvarliggørelse
for arbejdsskader, offentligt ejerskab af ar-
bejdernes transportmidler fra bolig til ar-
bejdsplads samt nationalisering af telegra-
fer, telefoner, jernbaner og miner.2 Program-
mets punkt ti var det mest vidtgående med
et krav om kollektivt ejerskab af alle pro-
duktionsmidler i USA. 

I december 1893 havde kongressen vedta-
get programmet med undtagelse af punkt
ti. Programmet blev efterfølgende sendt
rundt til fagforbundene under AFL til en-
delig godkendelse på kongressen i 1894. I
første halvdel af 1894 havde programmet
modtaget stor opbakning, og alt tydede på
en godkendelse af programmets elleve
punkter som en samlet politisk erklæring og
dermed fagbevægelsens godkendelse af
konstruktionen af en alliance med bønder-
ne i “The People’s Party”. Men da stem-
merne i var talt op i december 1894 havde
1.173 delegerede stemt imod og 735 for.3
AFL-kongressen havde mod forventning af-
vist det politiske program. 

Med afvisningen havde AFL taget en
principiel beslutning om ikke at binde sig til
et enkelt politisk parti. AFL fravalgte den
strategi, de øvrige fagbevægelser i den indu-

1

‘PURE AND
SIMPLE
UNIONISM’ 
– baggrunden for
den politisk neutrale
amerikanske 
fagbevægelse, 
1877-1894

Af Ask Holm  

En af årsagerne til, at USA ikke
har et arbejderparti i dag skal fin-
des i slutningen af det nittende
århundrede, hvor den amerikan-
ske fagbevægelse afviste at delta-
ge i udviklingen af en politisk
overbygning. Faglige konflikter,
selve organiseringen af fagbe-
vægelsen, stærke arbejdsgivere
og en fjendtlig indstilling fra dom-
stolene til organiseret arbejdskraft
var medvirkende til, at fagbe-
vægelsen ikke udviklede en poli-
tisk overbygning, som ellers skete
for de øvrige fagbevægelser i den
vestlige verden på dette tidspunkt.    



strialiserede verden i disse år havde sporet
sig ind på. Den amerikanske fagbevægelse
afskar sig selv fra direkte politisk indflydel-
se gennem en bonde-arbejderalliance. 

Diskussionen om det politiske program i
1894 var kulminationen på kampe både in-
ternt i arbejderbevægelsen og mod eksterne
modstandere i form af arbejdsgivere og
domstole. Formålet med denne artikel er at
kortlægge de interne og eksterne faktorer,
som forhindrede den politiske overbygning.
Der var ingen politisk eller strukturel hin-
dring for, at arbejderbevægelsen tog politisk
initiativ, men en række begivenheder og be-
slutninger fra 1877 og frem til kongressen i
1894 ledte frem mod den partipolitisk neu-
trale strategi. En stærk alliance mellem ar-
bejdsgivere og domstole i samspil med en
arbejderbevægelse splittet mellem en poli-
tisk og en syndikalistisk fraktion var de af-
gørende årsager til, at det politiske program
blev afvist. AFL-præsident Samuel Gom-
pers udviklede under diskussionen begrebet
“pure and simple unionism” til at beskrive
den syndikalistiske strategi. Den syndikalis-
tiske strategi AFL-ledelsen ønskede at følge
indeholdt to centrale elementer: En eksklu-
siv organisering af faglærte, hvide mænd
samt en overbevisning om, at rettigheder
skulle sikres gennem faglige kanaler på ar-
bejdspladserne, hvilket indebar en afstand-
tagen til den amerikanske stat og det politi-
ske system i bredere forstand. 

Den historiografiske udvikling
Årsagerne til at det amerikanske politiske
system ikke indeholder et egentligt arbej-
derparti har været diskuteret siden den ty-
ske sociolog Werner Sombart i 1906 første
gang undrede sig over dette. Siden har en
lang historiografisk tradition udviklet sig
og årsagsforklaringerne kan grupperes i to
hovedgrupper: Exceptionalister, hvis kerne-
argument har været, at de amerikanske ar-
bejdere af ideologiske årsager (som indivi-
dualisme og en stor tiltro til den sociale mo-
bilitet) gjorde dem ude af stand til at invol-

vere sig i kollektive aktioner. Den anden hi-
storiografiske retning er revisionistisk, og
har kritikken af den exceptionalistiske tra-
dition som fællesnævner. 

Exceptionalisterne har påpeget tre for-
hold ved USA og de amerikanske arbejdere,
der gjorde dem “særlige” i forhold til de eu-
ropæiske. For det første, at de amerikanske
arbejdere valgte jobbevidsthed over klasse-
kamp. Denne tolkning præsenterede Wis-
consinskolen i 1920’erne og 1930’erne.4 For
det andet, at de amerikanske liberale værdi-
er gjorde det umuligt for socialismen at vin-
de opbakning blandt de amerikanske arbej-
dere. Dette forsøgte konsensushistorikerne
med Richardt Hofstadter, Louis Hartz og
Daniel Bell i spidsen at vise.5 For det tredje,
at de amerikanske arbejdere, som følge af
den manglende socialisme, ikke var i stand
til at agere i overensstemmelse med klasse-
baserede interesser. Politologen Seymour
Martin Lipset var hovedeksponenten for
dette synspunkt i 1970’erne.6

De exceptionalistiske fremstillinger var
dog baseret på et begrænset empirisk fun-
dament, hvilket revisionisterne i 1980’erne
også påpegede. Socialister fandtes i mange
grene af den amerikanske arbejderbevægel-
se. Indvandringen fra Europa bragte sociali-
stiske ideer til USA. Både blandt syndikali-
ster og socialister vandt opfattelsen af et
grundlæggende modsætningsforhold mel-
lem kapitalejere og arbejdere frem. Sociali-
ster var stærkt repræsenteret i fagforeninger
med en inkluderende strategi, som “The
Knights of Labor”, “The American Rail-
way Union”’ og “The United Mine Workers
of America”. 

I denne artikel vil jeg systematisere den
revisionistiske kritik ved at samle de for-
skellige årsagsforklaringer, der i de senere år
er blevet givet på, hvorfor AFL afviste det
politiske program. Inden for den revisioni-
stiske tradition har forskellige dele af det
amerikanske samfund i slutningen af det
nittende århundrede været tillagt betydning.
Jeg mener ikke, at disse forklaringer nød-
vendigvis er i modstrid med hinanden, men
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med fordel kan samles og dermed give et
mere fyldestgørende billede af baggrunden
for AFL’s afvisning af det politiske pro-
gram.

Historikeren Robin Archer har videreud-
viklet den såkaldte undertrykkelsestese efter
juristen William Forbath og historikeren
Sanford Jacobys arbejde i begyndelsen af
1990’erne og argumenteret for, at Gompers
og AFL’s afvisning af politisk engagement
var en reaktion på domstolenes fjendtlige
indstilling til strejker. Flere arbejderorgani-
sationer var oprindeligt indstillet på politisk
aktivitet, indtil de i begyndelsen af 1890’er-
ne blev udsat for en massiv undertrykkelse
fra domstolene, hvilket førte til, at de valgte
den apolitiske “pure-and-simple-unionism”-
strategi på kongressen i 1894.7 Hvor både
Archer og Forbath vurderede domstolenes
fjendtlige indstilling til arbejderbevægelse

som afgørende, var andre revisionister med
historikeren Kim Voss i spidsen af den op-
fattelse, at arbejdsgivernes modmobilisering
i anden halvdel af 1880’erne var af større
betydning. Denne mobilisering skabte et
særligt fjendtligt miljø for AFL at navigere
rundt i og den politiske strategi blev fravalgt
for at undgå yderligere modstand fra ar-
bejdsgiverne for at sikre selve fagbevægel-
sens overlevelse.8 En tredje revisionistisk
forklaring har i modsætning til undertryk-
kelsestesen og arbejdsgivernes modmobili-
sering rettet perspektiveret mod årsager in-
ternt i arbejdsbevægelsen. Historikeren Ro-
bert Weir har fokuseret på især den store
fagforening i 1880’erne ‘The Knights’’ res-
sourcer. “The Knights” havde mange ufag-
lærte medlemmer, hvilket ifølge Weir gjorde
den til et let modstander for arbejdsgiver-
ne.9
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En sidste historiografisk retning som op-
stod i 1990’erne bør også nævnes. Retnin-
gen udgik fra Chicago og havde som kerne-
argument, at hverken exceptionalisterne el-
ler revisionisterne havde blik for betydnin-
gen af de såkaldte “Civic Federations”, der
fungerede som en platform for fredelige for-
handlinger mellem arbejdsgivere og fagbe-
vægelsens ledelse uden statslig indblanding.
“The Civic Federation” var for Chicagotra-
ditionen udvejen for Gompers og AFL-le-
delsen til at forfølge en apolitisk strategi
samtidig med at kæmpe for bedre løn samt
arbejdsforhold og tid for medlemmerne.10

Kildemateriale
Kildematerialet, der ligger til grund for ar-
tiklen er AFL’s kongresreferater, referatet
fra diskussionen om det politiske program
på 1894-kongressen og et udvalg af Gom-
pers’ brevkorrespondancer og avisartikler.
AFL’s kongresreferater tilbage fra 1886 blev
udgivet i begyndelsen af 1900-tallet og si-
den 1980’erne er en stor mængde af Gom-
pers’ brevkorrespondancer og artikler også
blevet udgivet som følge af det øgede empi-
riske fokus.11

Kongresreferaterne har været anvendt til
at følge diskussionen om AFL’s forhold til
politiske partier og det politiske program.12
Referaterne er beslutningsreferater, men in-
deholder også formandens og kassererens
beretninger. Ledelsen i AFL var domineret
af syndikalister og de benyttede blandt an-
det kongressen som platform til at udnytte
den centraliserede magtstruktur til at præge
debatten og påvirke de delegerede til at ven-
de sig mod det politiske program. 

Selve debatten om det politiske program
på AFL’s kongres i 1894 blev, i modsætning
til den normale procedure, nedskrevet af en
stenograf. Det skete for at sikre, at der efter
afstemningen ingen tvivl kunne blive rejst
om debattens indhold. Referatet indeholder
de argumenter, tilhængerne og modstander-
ne af det politiske program benyttede sig
af.13

Gompers’ artikler og brevkorrespondan-
cer fra årene 1891-94 har været benyttet til
at give et indblik i, hvordan ledelsen opfat-
tede det politiske program. De udvalgte bre-
ve og artikler som er anvendt i denne artikel
er dels Gompers’ korrespondance med
fremtrædende AFL-medlemmer samt avis-
artikler. En stor del af  kildematerialet er
produceret af Gompers, men enkelte avisar-
tikler og breve indeholder kritik af Gom-
pers og den syndikalistiske ledelse. 

Det internationale perspektiv
Afvisningen af det politiske program i 1894
er også interessant i international sammen-
hæng, fordi den koblede den amerikanske
arbejderbevægelse af det spor, arbejderbe-
vægelserne i Europa, Canada og Australien
fulgte, hvor fagbevægelserne kombinerede
et økonomisk fokus på arbejdspladserne
med et arbejderparti for at få indflydelse på
lovgivningen. Det er interessant at forsøge
at identificere de faktorer, der satte den
amerikanske arbejderbevægelse på dens en-
somme, apolitiske vej. Bag denne tilgang
ligger antagelsen om, at det er forventeligt,
at fagbevægelser udvikler en politisk over-
bygning, da dette var tilfældet i alle andre
industrialiserede, vestlige lande med undta-
gelse af USA. 

I Frankrig sluttede fagforeninger og ar-
bejderpartier sig sammen til en egentlig na-
tional, fransk arbejderbevægelse fra 1880’-
erne.14 I Tyskland foregik processen mod en
samlet arbejderbevægelse med både en fag-
lig og en politisk gren fra 1870’erne.15 I
England voksede “Labour Representation
Committee” (det senere “Labour Party”)
ud af de samlede fagforeninger i “Trades
Union Congress” ved århundredeskiftet.16 I
Australien oprettede arbejderbevægelsen
“Trades and Labour Councils” til koordina-
tion af strejker over hele Australien i 1879,
og fra 1890’erne opstillede de også kandida-
ter til politiske embeder.17 I Danmark blev
Socialdemokratisk Forbund oprettet i 1878
som et arbejderparti med det formål at op-
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stille kandidater til folketings- og kommu-
nalvalg.18

Fælles for disse arbejderbevægelser var
det tætte bånd mellem fagbevægelsen og ar-
bejderpartierne. Båndet mellem arbejderbe-
vægelsens politiske og faglige del gav gensi-
dige fordele. Fagbevægelsen fik lettere ad-
gang til at påvirke den politiske proces,
mens partiet fik adgang til en større, stabil
medlemsbase samt fagbevægelsens økono-
miske ressourcer. Det skete ikke i USA,
hvilket fik den amerikanske arbejderbe-
vægelse til at fremstå som mere passiv end
sine europæiske søsterbevægelser. Afvisnin-
gen af det politiske program og valget af
den syndikalistiske “pure and simple unio-
nism”-strategi havde stor betydning for, at
den amerikanske arbejderbevægelse ikke
blev i stand til at udfordre eller udkonkurre-
re et af  partierne i det politiske system.

Det politiske system
Fire elementer i det amerikanske politiske
system var vigtige i forhold til de barrierer
arbejderbevægelsen skulle overkomme: Et
tidligt etableret politisk system, tidlig stem-
meret, valgsystemet og den føderale magt-
deling. Disse barrierer gjorde det svært,
men ikke umuligt for et arbejderparti at op-
nå valg. AFL’s støtte ville dog have hjulpet
betydeligt i et sådan forsøg. 

For det første var mandlige, hvide og fag-
lærte arbejdere tidligt en del af  det politiske
liv modsat i Europa. Før USA fik en indu-
striel arbejdsstyrke, var en del af  arbejder-
klassen engageret i politik med andre kon-
fliktlinjer end den klassebaserede.19 Det
amerikanske topartisystem med et demo-
kratisk og et republikansk parti var veletab-
leret fra 1830’erne. Konfliktlinjerne i det
politiske system var lagt fast før industriali-
seringens begyndelse og før en samfunds-
gruppe af lønarbejdere opstod. Adgangen
til det politiske system var lukket for arbej-
derklassen som helhed undtagen en lille
gruppe af faglærte, hvide mænd. Lokalt
spillede såkaldte ‘politiske maskiner’ en rol-

le i partiloyaliteten. De politiske maskiner
organiserede støtte til bestemte kandidater.
Efter valget kunne disse kandidater distri-
buere job i det politiske system videre til
medlemmer af den politiske maskine, der
havde sikret valgsejren.20

For det andet havde den tidlige stemme-
ret inddelt den amerikanske befolkning ef-
ter skillelinjer, der ikke var bestemt af klas-
setilhørsforhold, men af etnoreligiøse for-
hold. De politiske maskiner var organiseret
efter etniske skillelinjer på tværs af klas-
seskel. Forholdet mellem de politiske ma-
skiner og arbejderne var ikke ligeværdigt,
men havde snarere karakter af et patron-
klient forhold, hvor arbejderne modtog ga-
ver fra en beskytter.21 Det republikanske
parti repræsenterede hovedsageligt prote-
stanter fra de tidlige immigranter fra de bri-
tiske øer, Skandinavien og Tyskland, mens
det demokratiske parti repræsenterede irske
katolikker.22

For det tredje var valgsystemets indret-
ning med flertalsvalg i enkeltmandskredse
en barriere, da politisk indflydelse krævede
en stærk opbakning i flere valgkredse. Det
direkte valg til præsidentposten gjorde det
svært for tredjepartier at få opbakning til
kandidater, da dette ofte var lig med stem-
mespild, da disse kandidater sjældent fik
flertal i et større antal stater.23 Derfor fra-
valgte mange vælgere tredjepartiernes kan-
didater. På lokalplan blev valgsystemet en
udfordring efter at mange af de større indu-
stri- og minevirksomheder anlagde “factory
towns” uden for bycentrene og nær fabrik-
kerne. Koncentrationen af arbejderstemmer
var høj i nogle få valgkredse, men ikke i til-
strækkelig mange til at arbejderkandidater
kunne opnå valg.

For det fjerde betød den vertikale magt-
deling i USA med et føderalt magtcenter i
kamp med de enkelte delstater, at reel ind-
flydelse krævede en solid repræsentation i
både Washington DC og delstaterne. Den
horisontale magtdeling i Washington DC
mellem Kongressen og Præsidenten mind-
skede snævre partiers muligheder for at op-
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nå indflydelse i forhold til de to etablerede
og bredere organiserede partier. 24

The Gilded Age
Perioden fra 1870’erne og frem til århun-
dredeskiftet i USA er blevet døbt “The Gil-
ded Age” efter Mark Twains beskrivelse af
den ujævne økonomiske fordeling og hin-
dringerne for social mobilitet.25 “Gilded”
betyder “forgyldt”, og Twain antydede, at
den amerikanske “Guldalder” ikke nåede
ud til alle dele af befolkningen, men kun en
lille privilegeret overklasse. 

Urbaniserings- og industrialiseringspro-
cessen i USA skabte store virksomheder
med en stor koncentration af kapital, især i
de sektorer, hvor industrialiseringsprocessen
tidligt slog igennem: jernbane- og minesek-
toren.26 De naturlige ressourcer i USA blev
udnyttet, især gennem minedrift, og et stort
nationalt marked blev skabt og forbundet af
jernbaner. Behovet for arbejdskraft til indu-
strialiseringsprocessen blev dækket af ind-
vandring fra især England, Tyskland og de
skandinaviske lande.27 Den amerikanske be-
folkning voksede fra ca. 40 millioner i 1865
til mere end 75 millioner ved århundrede-
skiftet, og bruttonationalproduktet blev
tredoblet.28 Det amerikanske arbejdsmar-
ked var i perioden 1877 til 1894 præget af
mange konflikter mellem fagforeninger og
arbejdsgivere. 

The American Federation of Labor
AFL var blevet dannet i december 1886 i
Ohio som en national overbygning til 38
fagforeninger, der organiserede arbejdere
fra de traditionelle håndværk ud fra en eks-
kluderende strategi. Den nationale ledelse i
AFL samt de tilknyttede fagforbund havde
ikke ambitioner om at organisere andre end
faglærte, hvide mænd. Medlemmerne af
AFL havde oftest rødder i England, Irland,
Tyskland eller Skandinavien. Immigranter
og sorte blev opfattet som løntrykkere.
AFL fokuserede på de faglige kampe på ar-

bejdspladserne, ikke politiske og sociale re-
former.29

AFL var bygget op om to grundprincip-
per. Det første var, at fagforeningen skulle
kæmpe for faglige mål som højere løn, kor-
tere arbejdstid og bedre arbejdsforhold. Det
andet grundprincip var, at AFL kun kunne
forvente støtte fra egne medlemmer og or-
ganisation. Rettigheder eller goder givet af
statsmagten blev opfattet som skrøbelige ud
fra en betragtning om, at alt hvad staten gi-
ver, kan den tage tilbage.30 Kun gennem ar-
bejdskampe kunne varige rettigheder og
forbedringer opnås. Strategien indebar en
accept af det eksisterende politiske sy-
stem.31 Strejker blev brugt mod arbejdsgive-
re til at opnå bedre arbejdsforhold; ikke til
at sikre politiske rettigheder.

Selvom AFL som paraplyorganisation
for en række fagforbund ikke selv udførte
strejker, så havde den nationale ledelse stor
indflydelse på, hvilke strejker, der blev sat i
gang. I arbejdskonflikter kunne ledelsen til-
byde økonomisk støtte til trængte forbund,
hvis den lokale strejkekasse var ved at være
tom. Omvendt kunne ledelsen også undlade
at give økonomisk støtte, hvis de ikke bak-
kede op om strejken. Ledelsens økonomiske
magt betød, at den i vidt omfang kunne
vælge, hvilke konflikter de tilknyttede for-
bund skulle involvere sig i. Fordi ledelsen i
AFL havde denne magt til at vælge strejker,
blev kongresserne ekstra vigtige, da det var
her ledelsen blev udpeget. De enkelte fag-
forbund havde to muligheder for at påvirke
AFL’s politik. De kunne enten stemme en
resolution igennem kongressen og derved
tvinge ledelsen til at agere efter denne, som
tilfældet var med det politiske program eller
de kunne vælge en ny ledelse.

The Knights of Labor
I begyndelsen af 1880’erne havde en anden
fagforening med navnet “The Holy and
Noble Order of the Knights of Labor” suc-
ces med at organisere arbejdere under slo-
ganet “An Injury to One is an Injury to All”.
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“The Knights” organiserede modsat AFL
ud fra en bred definition om, at alle uanset
“craft, creed and color” have adgang til fag-
foreningsmedlemskab.32 Det inkluderende
organiseringsprincip var progressivt i for-
hold til andre fagforeninger i den industria-
liserede verden i 1880’erne, hvor fokus var
rettet mod hvide, faglærte mænd. “The
Knights” var ikke tilknyttet AFL, men var
en selvstændig organisation. 

I 1870’erne bredte “The Knights” sig fra
Philadelphia til New York og derfra til re-
sten af USA. I begyndelsen af 1880’erne
var “The Knights of Labor” den domine-
rende arbejderorganisation. Medlemstallet
steg fra 20.000 i 1880 til over 100.000 i
1885, og i 1886 rundede medlemstallet tre-
kvart million. “The Knights” havde en de-
central magtstruktur, og lokalafdelingerne
havde autonomi til at fastlægge egen strate-
gi samt planlægge og udføre strejker. Så
længe strejkerne endte med sejre til “The
Knights”, og medlemstallet blev øget, lå
denne indbyggede strukturelle konflikt la-
tent i “The Knights” og udgjorde ikke et
problem for organisationen.33

Den inkluderende strategi gav potentielt
“The Knights” en stor medlemsbase. Strate-
gien indvirkede også på den medlemssam-
mensætning, da den inkluderende strategi
gjorde det let at opbygge en stor medlems-
base med arbejdere uanset køn, religiøs
overbevisning, etniske og nationale tilhørs-
forhold samt uddannelsesniveau.34

“The Knights of Labor” havde betydning
for AFL’s kongresbeslutning på centrale
områder. For det første opbyggede ledelsen
i AFL organisationen i modsætning til
“The Knights’’ organiseringsprincip. For
det andet havde “The Knights’’ succes i be-
gyndelsen af 1880’erne skabt en alliance
mellem arbejdsgivere og domstole, der i
højere grad begyndte at samarbejde i kam-
pen mod organiseret arbejdskraft. AFL-
præsident Samuel Gompers og den øvrige
nationale ledelse i AFL opfattede ‘The
Knights’’ universalistiske organiseringsstra-
tegi og politiske engagement som en trussel

mod selve fagforeningernes eksistensgrund-
lag. Selvom de to organisationer i et vist
omfang delte medlemsbase opfattede de sig
som modstandere inden for den amerikan-
ske arbejderbevægelse på nationalt plan.35

The People’s Party
Hovedaktørerne bag oprettelsen af “The
People’s Party” som Thomas Morgan og
den politiske fraktion i AFL forsøgte en al-
liance med var “The Farmers’ Alliances”.
Alliancen var blevet oprettet af  utilfredse
bønder slutningen af 1880’erne og i 1889
organiserede den over fire millioner bønder.
De var især utilfredse med transportsekto-
rens høje priser for fragt af landbrugsvarer. 

“The Farmers’ Alliances” havde kontak-
tet “The Knights” og AFL inden det ameri-
kanske præsidentvalg i 1892 med henblik på
at skabe en bonde-arbejderalliance. Det fæl-
les grundlag i alliancen var, at begge befolk-
ningsgrupper var producenter af hhv. land-
brugs- og industrivarer. I februar 1892 til-
kendegav “The Knights”’ og en række for-
bund under AFL, dog ikke den nationale
ledelse, at de bakkede op om forsøget på at
danne et parti på baggrund af alliancen af
producenter. 

Den 4. juli 1892 mødtes 1.300 delegerede
fra “The Knights”, forbund under AFL og
“Farmers’ Alliances” for at oprette “The
People’s Party”. Partiets politiske program
indeholdt ønsker om offentligt ejerskab af
jernbaner og telegraf, gradueret indkomst-
skat, oprettelse af postbanker for at give
lønmodtagere sikrere opsparing, immigra-
tionsrestriktioner, ottetimers arbejdsdag for
offentligt ansatte og et forbud mod anven-
delse af private agenter til at bryde bloka-
der i forbindelse med arbejdsnedlæggelser.
Programmet afspejlede på den måde begge
sociale gruppers politiske mærkesager.

I 1892 modtog præsidentkandidaten for
“The People’s Party” James Weaver 8,5 pro-
cent af stemmerne. Partiet fik også valgt tre
guvernører, fem senatorer og ti kongres-
medlemmer samt besat 1.500 offentlige stil-
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linger på delstatsplan. Intet tredjeparti hav-
de før haft så stor opbakning til et præsi-
dentvalg, og det gode valgresultat blev op-
nået på trods af, at partiet kun modtog be-
grænset opbakning fra arbejderne i byer-
ne.36

“The People’s Party” besad potentialet til
at få arbejdere og bønder til at stemme
klassebaseret i stedet for på de etablerede
partier.37 Men for at dette potentiale kunne
blive indfriet, krævede det opbakning fra
AFL’s kongres. AFL’s opbakning var essen-
tiel, da partiet herigennem kunne få adgang
til de organiserede arbejdere. For Gompers
kunne “The People’s Party” aldrig udvikle
sig til en troværdig allieret for fagbevægel-
sen, da de organiserede bønder oftest havde
ansatte under sig og derfor ikke opfyldte
Gompers’ opfattelse af, hvad en arbejder
var: 

“…to support the People’s Party under the
belief  that it is a labor party is to act under
misapprehension. It is not and cannot, in the
nature of its make-up, be a labor, or even one
in which wage-workers will find their heaven.
Composed, as the People’s Party is, mainly of
employing farmers without any regard to the
interest of the employed farmers of the coun-
try districts or the mechanics and laborers of
the industrial centres, there must of necessity
be a divergence of purposes, methods, and in-
terests.”38

AFL’s forhold til “The People’s Party” ville
blive bestemt af, om kongressen vedtog det
politiske program, da kongressen var AFL’s
øverste myndighed.  

Lovgivning i “The Gilded Age” 
og “Free Labor”-doktrinen
De amerikanske lovgivere var i “The Gilded
Age” ikke fjendtligt indstillet over for fag-
foreninger, men var optaget af at gennem-
føre love, der skulle sikre hjørnestenene i
den liberalistiske markedsøkonomi: fri be-
vægelse af varer samt konkurrence mellem

virksomheder på lige vilkår. Lovgivernes
indstilling var, at uoverensstemmelser mel-
lem arbejdsgivere og lønmodtagere skulle
løses mellem de stridende parter og ikke
gennem lovgivning. 

To love fik dog alligevel særlig betydning
for forholdet mellem organiseret arbejds-
kraft i fagforeningerne på den ene side og
domstolene og arbejdsgiverne på den an-
den. Kongressen vedtog i 1887 “The Inter-
state Commerce Act”. Loven skulle sikre
uhindret transport af varer på tværs af
delstatsgrænser. Kongressen understregede,
at loven ikke var et redskab i arbejdskon-
flikter.39 I 1890 vedtog Kongressen en anti-
monopollov: “The Sherman Anti-Trust
Act”. Loven skulle være et redskab til at
tvinge et firma til at splitte sig op i flere uaf-
hængige dele.40 Loven skulle sikre frihandel,
og den kunne anvendes til at pålægge alle,
der forhindrede frihandel at skulle betale en
bøde på det tredobbelte af det tabte beløb,
som den forurettede part havde lidt. Flere
kongresmedlemmer havde forsikret Gom-
pers, at lovgivningen udelukkende skulle
anvendes til at bryde store kapitalkoncen-
trationer, og at fagforeningerne ikke kunne
opfattes som monopoler.41 Dette løfte viste
sig ikke at kunne overholdes, da domstole-
ne, der fortolkede Kongressens lovgivning,
var fjendtlig indstillet over for strejker og
fagforeningsvirksomhed i det hele taget.

Domstolene agerede efter en liberalistisk
doktrin kaldet “Free Labor”. Kerneindhol-
det i doktrinen var, at fagforeninger fratog
de enkelte individer muligheden for selv at
bestemme over egen arbejdskraft. Udgangs-
punktet for den juridiske doktrin var, at in-
gen andre end arbejderen selv skulle be-
stemme over dennes arbejdskraft. Ingen an-
den myndighed, om det var staten eller en
fagforening, kunne tilrane sig denne magt
over individet. Den republikanske senator
Henry Teller var eksponent for “Free La-
bor”-doktrinen og udtalte: 

“No power should interfere to prevent the
free exercise of this right [free labor], and no
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laboring man for a moment should surrender
that right, either to the State, to his fellow-
workmen, or to capital. His labor is valuable
to him only as it is at his uncontrolled dispo-
sal, both as to whom he will sell it, and when
he will sell it. Any interference by his fellow
workmen of the same trade or any other in
the disposal of his labor is an invasion of his
right. (…) The difference between a slave and
a freeman consists mainly in the fact that the
freeman may freely dispose of his labor (…)
on terms fixed by himself. What the American
laborer needs is individualism, freedom from
the control of others (…) what the American
laborer wants is freedom from control, either
of capital or his fellow workmen, indepen-
dence, individuality, the right and disposition
to take care of himself  untrammeled, either
by legislation, the rules of guilds, associations,
trades unions, or other conditions that deny
him the free control of his labor.”42

Baggrunden for doktrinen var en stærk til-
tro til den enkelte arbejders individualitet
og mulighed for social mobilitet. Bekymrin-
gen var, at regulering af forholdet mellem
arbejdsgiver og lønmodtager kunne holde
lønmodtageren fast i en statisk, slavelignen-
de situation. Domstolene anvendte ofte lov-
givningen til at udstede injunctions til at for-
byde strejkeaktivitet eller fængsle fagfore-
ningsfolk, der opfordrede til strejker.43 En
injunction er en retskendelse, der forbyder
en bestemt aktivitet. En person, der forbry-
der sig mod retskendelsen, kan hurtigt blive
dømt for foragt for rettet og alene af den
grund blive fængslet uden, at den tiltalte får
en egentlig rettergang. 

Efter vedtagelsen af “The Interstate
Commerce Act” kunne domstolene blande
sig direkte i konflikter, der overskred en
delstatsgrænse. Især jernbanearbejderne
blev ramt af domstolenes tolkning. “The
Interstate Commerce Act” blev anvendt flit-
tigt indtil begyndelsen af 1890’erne, hvor
arbejdsgivernes advokater fandt, at “The
Sherman Anti-Trust Act” havde større po-
tentiale, hvis domstolene også valgte at tol-

ke denne ud fra “Free Labor”-doktrinen.44
Fra anden halvdel af 1880’erne fik domsto-
lenes indblanding et mere ideologisk og ak-
tivistisk præg i fortolkningen af lovgivnin-
gen.45

Lovgivningen fra 1860’erne og frem til
1930’erne indeholdt kun moderate former
for regulering og restriktioner. Den ameri-
kanske forfatning forbød regeringen at in-
tervenere i forholdet mellem arbejdsgivere
og arbejdere i forhold til fastsættelse af løn
og arbejdstider. Forfatningens 14th Amend-
ment forbød staten at regulere de enkelte
borgeres privilegier, da de derved nægtede
personer lige adgang til beskyttelse fra lo-
ven og forfølgelse af “life, liberty and pursuit
of happiness” uden adgang til en retter-
gang.46 Virksomheder fik på denne måde
samme rettigheder som individer. Det be-
tød, at staten mistede muligheden for at re-
gulere over for store virksomheder, da ar-
bejdsmarkedskonflikter skulle afgøres i ret-
ten. Domstolene var blevet et mellemled i
forbindelsen mellem staten som lovgiver på
den ene side og den individuelle borger på
den anden. Konflikter mellem enkeltperso-
ner skulle afgøres ved en domstol, og da
virksomheder blev opfattet som værende i
besiddelse af samme rettigheder som indivi-
der, blev domstolene den instans som ar-
bejdsmarkedsrelaterede konflikter blev stilet
til. 

Lovgivningen udgik fra Kongressen, men
domstolene tolkede disse og bestemte, hvor-
dan arbejderlovgivning skulle opfattes, når
den først var vedtaget. Den manglende poli-
tiske regulering betød, at faglige konflikter
kun kunne udspille sig gennem faglige kam-
pe på arbejdspladserne. 

De amerikanske arbejdsgivere
Arbejdsgiverne i USA udgjorde en stærk
modstander for den organiserede arbejds-
kraft, da flere forhold i USA i slutningen af
det nittende århundrede gav arbejdsgiverne
en række fordele. Virksomhederne i jernba-
ne- og minesektoren spredte sig oftest over
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flere delstater og havde betydeligt flere øko-
nomiske ressourcer end fagforeningerne. 

Domstolenes tiltagende magt gav ar-
bejdsgiverne en fordel over fagforeninger,
da adgangen til føderale tropper blev lettet,
således at det nu var muligt at tvinge erstat-
ninger ud af fagforeningerne eller enkelt-
personer i fagforeningerne. 

Kongressen ønskede kun at lovgive på
arbejdsmarkedsområdet for at sikre frihan-
del. Det styrkede imidlertid arbejdsgiverne
over for fagforeningerne, da arbejdsgiverne
havde held til at få udbredt opfattelsen af
fagforeninger som et monopol på arbejds-
kraft. Når det politiske system endelig in-
tervenerede i arbejdsmarkedskonflikter ske-
te det i form af føderale tropper, der ned-
kæmpede strejker for at sikre varetransport.
Det skete både i 1877 og 1894, hvor hhv.
præsident Rutherford B. Hayes og præsi-
dent Grover Cleveland godkendte indsæt-
telsen af føderale tropper til at nedkæmpe
de strejkende arbejderes blokalder. Desuden
havde arbejdsgiverne fordel af, at de via de-
res omfattende netværk havde lettere ad-
gang til indflydelsesrige allierede som fx ad-
vokater, dommere eller politikere, end fag-
foreningerne havde.47

Arbejdsmarkedskonflikter 
Arbejdsgivere og fagforeninger stødte ofte
sammen i arbejdsmarkedskonflikter mellem
1877 og 1894, men tre perioder med et højt
konfliktniveau på det amerikanske arbejds-
marked markerede afgørende skel i arbej-
derbevægelsens historie. Efter hver uroperi-
ode måtte fagforeningerne forholde sig til
en ny situation og genoverveje den hidtidige
strategi. Hver af de tre konflikter havde
indflydelse på både det interne styrkefor-
hold i arbejderbevægelsen og på graden af
modstand fra domstole og arbejdsgivere. 

Den første uroperiode var “The Great
Uprising”, der begyndte i jernbanesektoren,
da Ohio & Baltimore Railroad i januar 1877
meddelte, at de ansattes lønninger ville blive
skåret med ti procent for tredje gang på

kort tid. De ansatte reagerede ved at ned-
lægge arbejdet, og flere andre steder i jern-
banesektoren udbrød sympatistrejker. Strej-
kerne udviklede sig til egentlige optøjer, og
den 20. juli indsatte præsident Hayes’ føde-
rale tropper mod de strejkende i Baltimore.
Da urolighederne var overstået, havde om-
kring 100 personer mistet livet.48 Med “The
Great Uprising” havde de amerikanske
jernbanearbejdere vist, at de med koordine-
rede aktioner var i stand til at presse ar-
bejdsgiverne. Denne erkendelse var medvir-
kende til, at “The Knights” i 1879 beslutte-
de at overgå fra en hemmelig broderskabs-
model til en offentlig fagforening. Efter
‘The Great Uprising’ var det amerikanske
arbejdsmarked forholdsvis roligt indtil mid-
ten af 1880’erne. 

I 1884-85 fik nye uroligheder i jernbane-
sektoren navnet “The Great Upheavel”.
“The Knights” gennemførte tre succesfulde
strejker mod jernbanemagnaten Jay Gould.
Under konflikten fik passager- og posttog
lov til at passere boykotten for at undgå
domstolenes involvering. I den amerikanske
offentlighed red “The Knights” på en bølge
af positiv omtale i aviser. Fagforeningen
blev efterfølgende oversvømmet med an-
modninger om oprettelse af nye lokalafde-
linger, og det officielle medlemstal rundede
730.000.49 De mange nye medlemmer var en
blandet gruppe af anarkister, socialister,
landarbejdere og andre med forskellige fag-
lige og uddannelsesmæssige bagrunde, men
de fleste var ufaglærte.50

Efter succeserne i 1884-85 blev 1886 et
katastrofeår for “The Knights” som følge af
to begivenheder: Et strejkenederlag til
Gould, og en bombesprængning på “The
Haymarket Square” i Chicago under en de-
monstration for en ottetimers arbejdsdag. I
foråret 1886 fremprovokerede Gould en ny
konflikt, og denne gang var Gould bedre
forberedt end tidligere. Gould havde sikret
sig, at domstolene var indstillet på at gribe
ind ved at erklære, at arbejdsnedlæggelserne
var ulovlige, så det blev muligt at få strejke-
lederne arresteret og få strejkerne opløst.
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Goulds involvering af domstolene banede
vejen for det tætte samarbejde mellem ar-
bejdsgivere og domstole i kampen mod or-
ganiseret arbejdskraft, der kom til at kende-
tegne det amerikanske arbejdsmarked frem
mod århundredeskiftet.51

Efter nederlaget til Gould blev en gene-
ralstrejke for ottetimersarbejdsdagen sat i
værk den 1. maj. Forgængeren til AFL, The
Federation of Trades and Labor Unions
(FOTLU) havde arrangeret en række de-
monstrationer for en ottetimers arbejdsdag
i en række større amerikanske byer, der
skulle afholdes i begyndelsen af maj 1886.
Demonstrationerne var fredelige undtagen i
Chicago, hvor betjente den 3. maj affyrede
skud mod de strejkende. Dagen efter blev et
protestmøde afholdt på “The Haymarket
Square.” Da politiet forsøgte at opløse pro-
testmødet, eksploderede en bombe, der
dræbte syv betjente og flere demonstran-
ter.52 Otte personer blev anholdt og dømt i

en skueproces med tvivlsomme beviser.53
Selvom demonstrationerne var arrangeret
af FOTLU, blev de dømte associeret med
“The Knights”’. 

Efter “Haymarket-episoden” mistede
“The Knights” opbakning fra pressen, og
arbejdsgiverne udnyttede det ændrede syn
på “The Knights” til at iværksætte en mo-
doffensiv med det formål at miskreditere
strejkende arbejdere og fagforeningsvirk-
somhed i det hele taget. “Haymarket-bom-
ben” gav arbejdsgiverne initiativet og vendte
opinionen mod “The Knights”. Gompers
skrev om “Haymarket-bombens” betydning
for ottetimersarbejdsdagen: 

“The effect of that bomb was that it not only
killed the policemen, but it killed our eight-
hour movement for that year and for a few
years after, notwithstanding we had absolute-
ly no connection with these people.54

Mange arbejdsgivere nægtede efterfølgende
at forhandle med organiseret arbejdskraft,
der havde forbindelse til “The Knights”,
hvilket førte til, at mange medlemmer be-
gyndte at forlade “The Knights”. Bombe-
sprængningen var katalysatoren for den
efterfølgende miskreditering af “The
Knights”.55Arbejdsgiverne havde succes
med at forbinde ‘The Knights’ til bombes-
prængningen, hvilket miskrediterede ikke
bare fagforeningen, men organiseret ar-
bejdskraft i bred forstand, da et billede af
fagforeninger som et samlingssted for anar-
kister blev skabt.56

“Haymarket-bomben”, nederlaget til Go-
uld samt en række nye nederlag i konflikter
i 1887 og 1888 satte gang i en medlemsflugt
fra “The Knights”.57 “The Interstate Com-
merce Act” fra 1887 blev et godt redskab
mod jernbanestrejker og var med til at
svække “The Knights” yderligere ved at
ramme en af de sektorer, hvor organisatio-
nen stod stærkest. 1886-90 blev en ned-
gangsperiode for “The Knights”, hvorefter
AFL overtog styringen af den amerikanske
arbejderbevægelse.58
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Krise i 1890’erne
Den tredje uroperiode i første halvdel af
1890’erne markerede magtbalanceændrin-
gen fra “The Knights” til AFL i arbejderbe-
vægelsen. Samtidig var alliancen mellem ar-
bejdsgivere og domstole etableret. 

To modsatrettede opfattelser af den opti-
male strategi for den amerikanske fagbe-
vægelse prægede dennes udvikling i 1880’er-
ne og i første halvdel af 1890’erne. På den
ene side var socialisterne, der ønskede, at
fagbevægelsen knyttede sig til et politisk
parti. Derimod var syndikalisterne overbe-
vist om, at politisk engagement ville øge
modstanden mod organiseret arbejdskraft,
så for at sikre fagbevægelsens overlevelse
var en partipolitisk neutral strategi nødven-
dig. Fagbevægelsen kunne derved undgå in-
volvering med det politiske system samt sta-
ten, som blev opfattet som et instrument til
undertrykkelse.59

I 1880’erne dominerede den politiske
fraktion “The Knights”, mens AFL var do-
mineret af syndikalister med Gompers i
spidsen. Efter en begyndende medlemsflugt
fra “The Knights” efter 1886 blev diskussio-
nen om den politiske strategi efterhånden et
internt anliggende i AFL, da mange af de
tidligere “Knights”-medlemmer søgte over
AFL-tilknyttede fagforeninger. I 1890 hav-
de “The Knights” blot 120.000 medlemmer.
“The Knights” havde især problemer med
at fastholde de ufaglærte medlemmer, men
holdt dog sin stærke position i jernbane- og
minesektoren samt i New York og Philadel-
phia, men nåede som national organisation
aldrig samme styrke som før 1886.60 Midt i
1890’erne var “The Knights” en marginali-
seret fagforening, og i begyndelsen af det
tyvende århundrede vendte foreningen til-
bage til sin oprindelige hemmelige broder-
skabsmodel. 

En del af  medlemsflugten fra “The
Knights” skyldtes frygten for undertrykkel-
sen fra arbejdsgiverne ved fagforeningsmed-
lemskab.61 Arbejdsgivernes organisering
havde en effekt på ufaglærte i forhold til
fagforeningsmedlemskab. Arbejdsgivernes

modmobilisering begyndte at lukke det vin-
due, “The Great Uprising” havde åbnet for
arbejdsmarkedsbaserede protester fra orga-
niseret arbejdskraft. Med domstolene i ryg-
gen øgede arbejdsgiverne truslen om under-
trykkelse, hvilket mindskede motivation for
at organisere sig. Arbejdsgiverne havde op-
bakning fra domstolene og med “The Inter-
state Commerce Act” og “The Sherman
Anti-Trust Act” var det let for arbejdsgiver-
ne at få indsat føderale tropper til at bryde
blokader eller få tilladelse til selv at hyre
private strejkebrydere.62

Baggrunden for arbejdsgivernes mobili-
sering skal findes i “The Knights”’ succes-
fulde strejker i første halvdel af 1880’erne.
Strejkesejrene havde tvunget arbejdsgiverne
til at forholde sig til “The Knights” som en
stærk aktør på arbejdsmarkedet, der stod i
opposition til virksomhederne og kapitale-
jerne. Arbejdsgiverne oprettede arbejdsgi-
verforeninger, der skulle fungere som plat-
form for arbejdsgivernes modtræk til “The
Knights’’ strejkeaktivitet. Arbejdsgiverne
valgte en organisationsform, hvor økonomi-
ske ressourcer blev koncentreret i arbejdsgi-
verforeningerne via et højt kontingent. Den
passive statsmagt gav arbejdsgiverne en for-
del over fagforeningerne i modsætning til fx
i Frankrig, hvor statsmagten intervenerede
og sikrede et mere eller mindre ligeværdigt
forhold mellem arbejdsgivernes foreninger
og fagforeningerne.63 Konflikten mellem ar-
bejdsgiverne og “The Knights” faldt i slut-
ningen af 1880’erne ud til arbejdsgivernes
fordel. Sejren over “The Knights” styrkede
arbejdsgivernes klassebevidsthed og tilslut-
ning til arbejdsgiverforeninger som midlet
til at bekæmpe fagforeninger med hjælp fra
domstolene. Fagforeningernes interesser
blev af arbejdsgiverne opfattet som ufore-
nelige med virksomhedernes.64

“The Knights’’ kollaps havde mere med
arbejdsgivernes klassebevidsthed og hand-
linger at gøre end med arbejdernes klasse-
bevidsthed og handlinger.65 Arbejdsgivernes
modmobilisering og succesfulde involvering
af domstolene til egen fordel var afgørende
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for, at “The Knights” ikke kunne fortsætte
medlemsmobiliseringen i anden halvdel af
1880’erne. Modmobilisering var blevet til
som middel til at bekæmpe “The Knights”,
men efter at have overtaget den domineren-
de position i arbejderbevægelsen i begyndel-
sen af 1890’erne, mødte AFL en velorgani-
seret og koordineret modstand fra arbejds-
givernes side. “The Knights’’ mobilisering i
begyndelsen af 1880’erne ændrede funda-
mentalt det miljø, AFL skulle navigere i.

Det politiske program
Med tilgangen af mange ufaglærte medlem-
mer fra “The Knights” blussede diskussio-
nen om politisk engagement op i AFL. Are-
naen for diskussion var den årlige kongres,
som AFL afholdt hvert år i december. To
forbund under AFL organiserede størstede-
len af de tidligere “Knights”-medlemmer,
da de også tillod ufaglærte medlemskab.
Jernbanearbejderne fik i 1893 et nyt fagfor-
eningshjem i “The American Railroad
Union” (ARU), og minearbejderne blev or-
ganiseret i “The United Mine Workers of
America” (UMWA). Det var ikke en udelt
sejr for den syndikalistiske AFL-ledelse, da
mange af de tidligere “The Knights”-med-
lemmer var tilhængere af politisk aktivitet,
og de meldte sig ind i ARU og UMWA, der
organiserede ud fra samme inkluderende
princip som “The Knights”.66 Gompers ud-
trykte allerede før 1890 bekymring over den
øgede tilstrømning af socialister og frygte-
de, at den nuværende udvikling, hvor socia-
listerne vandt opbakning og “The Knights”
fortsat var en central aktør i fagbevægelsen
ville betyde, at AFL blev en marginaliseret
organisation i arbejderbevægelsen eller
tvunget til at skifte strategi.67 For Gompers-
fraktionen var AFL’s overlevelse det alt-
overskyggende mål ved kongresserne i 1893
og 1894. Et mål som i Gompers’ optik kun
kunne opnås ved at fastholde den syn-
dikalistiske strategi: 

“We [AFL] want no entangling alliances with

any political party and (…) our organizations
can best serve their purposes by remaining
separate and distinct from party complica-
tions.”68

Det politiske program blev vedtaget på kon-
gressen i 1893, med undtagelse af punkt ti,
og derefter sendt ud til de tilknyttede for-
bund, der skulle tage endeligt stilling til
programmet, der efterfølgende kunne ved-
tages på kongressen i 1894. De delegerede
holdt fast i en beslutning fra 1892 med kra-
vet om offentligt ejerskab af jernbaner og
telegraf. Dertil tilføjede de delegerede et
lovkrav om en ottetimers arbejdsdag. Reso-
lutionen indeholdt også den betingelse, at
hvis AFL skulle bakke op om et bestemt
politisk parti, skulle partiet acceptere disse
politiske krav.69 I sin beretning havde Gom-
pers taget temaet om politisk engagement
op, hvor han anbefalede en partipolitisk
neutral linje.70

Det politiske program blev trods Gom-
pers’ modstand vedtaget med et stort flertal
i 1893: 2.244 stemmer for og 67 stemmer
imod.71 Forbund under AFL skulle nu
godkende det politiske program på deres
egne generalforsamlinger. Kongressen valg-
te hvert år en præsident, fire vicepræsiden-
ter og en kasserer. De seks valgte udgjorde
den nationale ledelse sammen med en sekre-
tær. I 1893 stillede formanden for UMWA,
John McBride, op mod Gompers. 1.314
stemte på Gompers, mens 1.222 stemte på
McBride. Opbakningen til McBride var et
udtryk for en større støtte til en mere poli-
tisk strategi, og den politiske fraktions for-
søg på at få AFL til at skifte strategi ved at
få valgt en ny og mere venligt indstillet le-
delse. McBride tilhørte dog hverken den so-
cialistiske eller syndikalistiske fraktion, men
repræsenterede UMWA, som var ét af  de
forbund, der var mest positive over for den
politiske strategi som følge af den store
medlemstilgang af tidligere medlemmer fra
“The Knights”.
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Pullmanstrejken 
En økonomiske krise begyndte i 1893, og
den stillede de amerikanske fagforeninger
svagere end tidligere. Arbejdsgiverne presse-
de ved flere lejligheder de ansatte til at gå
ned i løn. 1894 blev et skelsættende år for
den amerikanske arbejderbevægelse. 

I 1894 led ARU, der havde socialisten
Eugene Debs som præsident, nederlag i en
konflikt med togvognsfabrikanten “The
Pullman Car Company.” ARU var organi-
seret under AFL. De ansatte boede i en
“factory town” syd for Chicago. Togvogns-
fabrikanten ejede bygningerne, arbejderne
boede i, hvilket betød at lejerne betalte hus-
leje til deres arbejdsgiver. “The Pullman
Car Company” reducerede lønningerne
uden at reducere huslejen, hvilket frempro-
vokerede en strejke. ARU blev involveret i
konflikten efter ønske fra de strejkende.
ARU bad sine medlemmer i hele jernbane-
sektoren om ikke at udføre arbejde på tog,
der medbragte vogne fremstillet af “Pull-
man Car Company”, indtil forhandlinger
blev påbegyndt. Gompers og ledelsen i AFL
afviste ARU’s anmodning om en general-
strejke og ønskede heller ikke at give økono-
misk opbakning i et forsøg på at svække et
af det politiske programs største støtter.72

Konflikten eskalerede, da flere jernbane-
selskaber fyrede strejkende. Togtrafikken i
størstedelen af Midtvesten stod helt stille
og den føderale regering skred nu ind på
jernbaneselskabernes side. Med begrundelse
om at garantere postomdeling hyrede ju-
stitsminister Richard Olney 3.200 personer
til at sikre togdriften. Samtidig begyndte lo-
kale dommere at udstede injunctions, der
gjorde ARU-strejken ulovlig og gav Præsi-
dent Cleveland mulighed for at godkende
indsættelse af føderale tropper til at sikre at
postleverancerne og bryde eventuelle strej-
ker, der forhindre den: 

“If  it takes every dollar in the Treasury and
every soldier in the United States to deliver a
postal card in Chicago, that postal card shall
be delivered”.73

Nedkæmpelsen af Pullmanstrejken med fø-
derale tropper på vegne af domstolenes ud-
stedelse af injunctions var et hårdt slag for
ARU. Med inkluderende fagforeninger hav-
de ufaglærte opnået en pæn forhandlings-
vægt i forhold til arbejdsgiverne. Nederlaget
satte en stopper for det inkluderende orga-
niseringsprincip og frarøvede de mange
ufaglærte jernbanearbejdere muligheden for
at agere sammen med faglærte og i stort an-
tal.74 Med domstolenes indblanding i Pull-
manstrejken blev det besluttet, at “The
Sherman Anti-Trust Act” var legitim hjem-
mel for udstedelse af injunctions til at ulov-
liggøre strejker og boykotter under dække
af at sikre frihandel.75

The Civic Federation of Chicago
Nederlaget i Pullmanstrejken havde af-
gørende betydning, fordi domstolene havde
godkendt indsættelse af føderale tropper til
at bryde blokaden af arbejdspladsen. Dom-
stolene var i det hele taget op gennem
1890’erne blevet mere indstillede på at
påvirke styrkeforholdet mellem fagforenin-
ger og arbejdsgivere til arbejdsgivernes for-
del ved i højere grad at tolke lovgivningen i
retning af et de facto forbud mod organise-
ret arbejdskraft.

“The Civic Federation of Chicago” var
blevet organiseret som følge af et protest-
møde afholdt den 12. november 1893. Pro-
testen rettede sig mod korruption i Chica-
gos bystyre samt krav om en række refor-
mer. På protestmødet blev en komité med
repræsentanter fra flere sociale grupper,
herunder arbejdere og virksomhedsejere,
oprettet. Organisationen blev officielt
grundlagt 3. februar 1894. Føderationen
skulle være en platform for repræsentanter
fra byens forskellige sociale lag.76 “The
Civic Federation” skulle være et forum,
hvor organisationer uanset socialt tilhørs-
forhold kunne komme til orde. Formålet
var at skabe harmoni mellem de forskellige
samfundsklasser og bilægge modstridende
interesser.77 Målet for foreningen var refor-
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mer inden for filantropi og uddannelse samt
at være en løsningsplatform for arbejdsmar-
kedskonflikter. 

AFL kunne bedre forfølge en syndikali-
stisk strategi uden om det politiske system,
da der nu var blevet oprettet en dialog med
arbejdsgiverne. Ved at forhandle med ar-
bejdsgiverne gennem “The Civic Federa-
tion” kunne AFL undgå, at domstolene
blev involveret i arbejdsmarkedskonflikter. 

For AFL’s syndikalistiske fraktion var
især løsningsplatformen for arbejdsmar-
kedskonflikter en attraktiv mulighed for at
holde fagbevægelsen uden for det politiske
system. “The Civic Federation” fungerede
som en platform på tværs af klasseskel og
uden statslig indblanding i arbejdsmarkeds-
anliggender, hvilket passede godt med den
syndikalistiske strategi.78

Kongressen 1894
Nederlaget ved Pullmanstrejken og frem-
komsten af “The Civic Federation” var af-
gørende for, at opbakningen til det politiske
program forsvandt i løbet af 1894. 

Året 1894 blev domineret af en diskussi-
on om forholdet mellem fagforeningsvirk-
somhed og uafhængig politisk handling.
Det politiske program indeholdt socialisti-
ske og fagforeningsmæssige komponenter
med det formål at få støtte til et egentlig ar-
bejderparti. I marts 1894 udkom AFL’s
blad “The Federationist” for første gang.
Den første udgave var domineret af forskel-
lige syn på resolutionen, der indeholdt det
politiske program. Gompers tilrettelagde
sin argumentation, så AFL skulle holde sig
partipolitisk uafhængige: 

“In politics we shall be as we always have
been, independant. Independant of all parties
regardless under which name they may be
known.”79

Selvom “The Federationist” var planlagt
som en platform for fri debat i AFL, blev
bladet beskyldt for at være påvirket af ledel-

sens modstand mod det politiske program
af den socialistiske fraktion i fagforbundet:

“…look at the attitude of the Federationist
toward the platform [det politiske program],
and especially Plank 10. Every issue is filled
with articles in opposition to that plank, writ-
ten by such old political hacks as “Tack-mak-
er” [Frank] Foster of Boston (…) whose
palms itch for the boodle they get yearly from
the old political parties. (…) In the last issue
Gompers editorially denounced Socialists,
and indirectly Socialism, thus implying that
the organ of the American Federation of La-
bor would be used to defeat Plank 10 of the
platform submitted to the unions. Now we
object to Gompers’ course as unfair. Several
Socialists may have criticized Gompers un-
justly, but that, in our opinion, is no excuse
for his hostility to Plank 10, or favoring the
opposition to that plank as editor.”80

Argumentationsmæssigt valgte ledelsen at
gå efter punkt ti, da det var den mest vidt-
rækkende del af  programmet. Gompers
påpegede gentagende gange op til kongres-
sen i 1894 over for medlemmerne af AFL,
at et så radikalt politisk krav ville være lig
med AFL’s undergang. Kongressen beslut-
tede at behandle hver af det politiske pro-
grams punkter hver for sig. Den syndikali-
stiske fraktion og ledelsen benyttede to ar-
gumenter i forsøget på at overbevise de
delegerede om at forkaste det politiske pro-
gram. Et økonomisk argument med fagbe-
vægelsens stabilitet i fokus samt et politisk,
hvor risikoen for at splitte medlemmerne i
AFL stod centralt. 

Gompers var af den opfattelse, at økono-
misk uafhængighed gennem faglige kampe
på arbejdspladserne var en forudsætning for
politisk engagement. For Gompers skulle
fagbevægelsens overlevelse sikres gennem en
større organiseringsgrad og en syndikali-
stisk strategi. Gompers opfattede spørgs-
målet om det politiske program som af-
gørende for fagbevægelsens fremtid, der
kun kunne overleve ved at fastholde den
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syndikalistiske strategi med en afvisning af
det politiske program: 

“The men who worship other gods and simply
use the trade union house of worship are
summoning their forces, and the trade union
movement will indeed pass through its most
crucial test at Denver, (hvor kongressen 1894
blev afholdt). There will not be so much the
question of a man or an officer as it will be
the root and fundamental principles of the or-
ganization. If  we successfully resist it this time
I have little fear for the future.”81

Det økonomiske argument var baseret på
AFL’s hidtidige syndikalistiske strategi med
arbejdspladserne og udbredelsen af fagfore-
ningsmedlemskab for faglærte som centrale
elementer. Det politiske argument var base-
ret på en antagelse fra ledelsens side om, at
AFL ved politisk engagement kunne risike-
re at blive splittet. Gompers og de øvrige le-
dere i AFL var nervøse for, at politisk stil-
lingtagen kunne splitte arbejderne. Arbej-
derne var opdelt efter de eksisterende parti-
skel i forhold til etnoreligiøsitet, hvor reli-
giøse og etniske tilhørsforhold havde større
betydning for arbejdernes politiske overbe-
visning end klassetilhørsforholdet.82 De ka-
tolske arbejdere kunne eksempelvis ikke ac-
ceptere den ateistiske socialistiske idé. Dis-
kussionen om, hvorvidt den britiske arbej-
derbevægelse var blevet splittet af  dens poli-
tiske engagement, var et centralt strids-
punkt.83

Ledelsen havde held til at overbevise de
delegerede om farerne ved at vedtage det
politiske program. Med afvisningen havde
ledelsen sikret sig, at AFL kunne fastholde
den syndikalistiske strategi i endnu et år
indtil kongressen i december 1895. Som i
1893 stillede McBride op mod Gompers
som præsidentkandidat. Denne gang trak
McBride sig sejrrigt ud af opgøret med
1162 stemmer mod Gompers’ 937.84 Den
syndikalistiske fløj vandt den afgørende
kamp om det politiske program, men socia-
listerne fik en mindre sejr med afsættelsen

af Gompers. McBride var venligere indstil-
let over for politisk engagement. I det føl-
gende år forsøgte tilhængerne af det politi-
ske program forgæves at få fornyet støtte til
det. McBride var kun formand i et enkelt år
som følge af sygdom og anklager om kor-
ruption. På kongressen i 1895 blev Gom-
pers genindsat, og en programerklæring,
der afviste at AFL kunne binde sig til et po-
litisk parti, blev vedtaget.85 Den politiske
fraktion i AFL kom aldrig igen til at indta-
ge en så central rolle på en AFL-kongres og
mistede hurtigt betydning efter kongressen i
1895. 

Baggrunden for den partipolitisk
neutrale fagbevægelse
Der var tre overordnede faktorer, som fik
AFL-kongressen til at afvise det politiske
program. Centraliseringen af magt i AFL,
“The Civic Federations” tilbud om en plat-
form til løsning af arbejdsmarkedskonflik-
ter og den stærke alliance mellem domstole
og arbejdsgivere, der efter “The Knights”
kollaps havde presset den amerikanske fag-
bevægelse i knæ. 

Internt i AFL var den centraliserede
magtstruktur med til at styrke den syndika-
listiske fraktion, da ledelsen og Gompers
kunne vente med at sende det politiske pro-
gram til endelig afstemning, før de havde et
flertal imod det. Ledelsen spekulerede også
i at svække de fagforbund, der bakkede op
om det politiske program såsom ARU un-
der Pullmanstrejken. Centraliseringen af
magt gjorde det svært for den politiske frak-
tion i AFL at få gennemført sine mål. AFL-
kongressen i 1893 havde besluttet at bakke
op om det politiske program, men ledelsen
var i stand til at få forhalet processen et år,
hvor opbakningen til det politiske engage-
ment var dalet som følge af nederlaget ved
Pullman og den økonomiske krise.

Den syndikalistiske fraktion havde der-
med fundet et alternativ til “The People’s
Party” og den politiske strategi i den plat-
form, “The Civic Federation” tilbød på
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tværs af klasseskel og uden om staten og
det politiske system. 

I modsætning til 1879, hvor “The
Knights” blev en offentlig fagforening, var
samfundets indstilling mere fjendtlig over
for AFL i begyndelsen af 1890’erne. Ar-
bejdsgiverne var organiserede og indstillede
på at bekæmpe fagforeninger med de nød-
vendige ressourcer. Arbejdsgiverne hyrede
private strejkebrydere og gjorde flittigt brug
af domstolene til at udstede injunctions
mod arbejdsnedlæggelserne. Arbejdsgiver-
nes handlinger fik lov at udspille sig uden
direkte politisk indblanding. Selvom Kon-
gressen ved vedtagelse af “Sherman Anti-
Trust Act” og “The Interstate Commerce
Act” netop havde understreget, at de ikke
kunne tolkes ind i arbejdsmarkedskonflik-
ter, så valgte domstolene at gøre dette alli-
gevel. Arbejdsgiverne organiserede sig for
at bekæmpe den organiserede arbejdskraft
og de radikale politiske mål, flere “The
Knights”-lokalafdelinger var begyndt at gi-
ve udtryk for. “The Knights” decentrale
struktur var ikke i stand til at modstå pres-
set fra de organiserede arbejdsgivere, der fik
hjælp af domstolene. AFL havde, modsat
“The Knights”, en bedre struktur til at na-
vigere rundt i et stadigt mere fjendtligt mil-
jø, hvor domstolene i højere grad intervene-
rede i arbejdsmarkedskonflikter på arbejds-
givernes side ved at udstede injunctions. 

Efter kongresbeslutningen
AFL-kongressens afvisning af det politiske
program gjorde, at den amerikanske fagbe-
vægelse undlod at involvere sig i kampen
om den politiske magt modsat andre vestli-
ge fagbevægelser. Da AFL forkastede det
politiske program, forsvandt muligheden
for at danne en stærk bonde-arbejderallian-
ce i USA, og “The People’s Party” formåe-
de aldrig at vinde opbakning blandt arbej-
derne.86 AFL’s partipolitiske uafhængighed
betød også, at amerikanske arbejderpartier
aldrig opnåede større succes ved valg.87 Ef-
ter 1894 og frem til “New Deal”-program-

merne i 1930’erne var betingelserne for or-
ganiseret arbejdskraft i USA fortsat ikke
gode, men der skete dog en holdningsæn-
dring både i det politiske system og hos
domstolene i forhold til fagforeningerne.
Resultatet af denne holdningsændring var
bedre vilkår for den organiserede arbejds-
kraft. Motiverne bag var dog ikke nødven-
digvis et ønske om at skabe bedre forhold
for arbejdere, men måske i højere grad at
sikre et mere roligt og stabilt arbejdsmarked
og dermed en fastholdelse af status quo i
forholdet mellem arbejdsgivere og arbejde-
re. 

Efter Pullmanstrejken var domstolenes
tiltro til individualisme og det frie marked
ændret, hvilket gav fagforeninger bedre mu-
ligheder for at strejker. I 1898 blev “The
Erdman Act” vedtaget i Kongressen, hvilket
gav den føderale regering en større rolle i
jernbanekonflikter for at sikre, at en eskale-
ring af konflikten som under Pullmanstrej-
ken ikke skulle gentage sig. I 1902 nedsatte
Præsident McKinley “The Industrial Com-
mission” med det formål at sikre ro på ar-
bejdsmarkedet. “The Industrial Commis-
sion” anbefalede tre ændringer, der knyttede
sig til arbejdsmarkedet. For det først skulle
staten og domstolene være mere påpasselige
med at slå hårdt ned på strejker. For det an-
det skulle lovgivning om børnearbejde fore-
gå på føderalt plan sammen med en bestem-
melse om længden på en arbejdsdag på otte
timer for en offentligt ansat. For det tredje
skulle Kongressen regulere arbejdsforhold
ved jernbanerne på tværs af delstats-
grænser, og staten skulle sikre ansættelses-
forhold for organiserede på samme niveau
som uorganiserede.88

Før dannelsen af “The Industrial Com-
mission” blev “The National Civic Federa-
tion” dannet i 1899 med “The Civic Federa-
tion of Chicago” som forbillede for at skabe
stabilitet på arbejdsmarkedet. Disse tiltag
sikrede forholdsvis ro og stabilitet på det
amerikanske arbejdsmarked frem mod
“New Deal”-programmernes nye banebry-
dende arbejdsmarkedslovgivning.89 AFL
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havde allerede i 1895 flyttet sit hovedkvarter
til Washington DC for bedre at kunne ud-
føre lobbyarbejde over for de etablerede po-
litiske partier.90

“New Deal”-programmerne indeholdt
flere centrale punkter, der gjorde tilværelsen
lettere for den organiserede arbejdskraft i
USA. “The Norris-LaGuardia”-loven fra
1932 gjorde, at domstole ikke som tidligere
kunne involvere sig i overenskomstmæssige
uoverensstemmelser. “The Wagner Act” fra
1935 genoplivede og sikrede organiseringen
af ufaglærte, der havde været fraværende i
større målestok siden “The Knights” stor-
hedstid i 1880’erne og ARU og UMWA’s in-
kluderende strategier i første halvdel af
1890’erne. The National Labor Relations
Act, der tillod fagforeninger at organisere
arbejdskraft og forhandle overenskomster,
blev også vedtaget i 1935. “The Committee
of Industrial Organizations” (CIO) blev
dannet af otte AFL-tilknyttede forbund
med mange ufaglærte medlemmer, og for-
søget var en stor succes, som senere blev ud-
videt og “Committee” blev udskiftet med
“Congress.” CIO organiserede ufaglærte
uanset race, køn og religion. I 1945 havde
AFL og CIO tilsammen over seks millioner
medlemmer, og både domstole og det politi-
ske system havde en venligere indstilling til
fagforeninger. Efter 1950’erne faldt med-
lemstallet hos de amerikanske fagforenin-
ger, og i dag er kun en lille del af  den ameri-
kanske befolkning medlemmer af en fagfor-
ening.91

Sammenfatning
Den interne kamp om magten i AFL blev
vundet af syndikalisterne. Den magtfulde
syndikalistiske ledelse udnyttede sin positi-
on til at dirigere AFL væk fra den politiske
strategi. Efter kongressen i 1894 var kam-
pen om det politiske engagement afsluttet
med den syndikalistiske fraktion som vin-
der. I løbet af de otte dage kongressen vare-
de, fik AFL-ledelsen med præsident Samuel
Gompers i spidsen overbevist de delegerede

om at afvise programmet. Spørgsmålet om
at knytte den amerikanske fagbevægelse til
et politisk parti eller udvikle en politisk
overbygning blev aldrig genoptaget. Af-
stemningsresultatet på kongressen i 1894
med 1.173 imod og 735 skulle vise sig at ha-
ve store konsekvenser, ikke blot for de ame-
rikanske arbejdere og den organiserede ar-
bejdskraft, men også for sammensætningen
af partier i det politiske system, hvor et ar-
bejder- eller socialistparti aldrig opnåede
nævneværdig indflydelse i USA. 
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Abstract
Ask Holm: ‘Pure and Simple Unionism’.
Arbejderhistorie 2/2013, pp. 1-21.
In 1894, at the Convention of the American
Federation of Labor (AFL), a political pro-
gramme was discussed. The programme had
gained initial support at the 1893 convention,
but it was rejected in 1894. The AFL chose to
pursue a syndicalist strategy called ‘pure and
simple unionism.’ The decision made it al-
most impossible for a labor party to succeed
without the support of the labor movement in
the United States. By rejecting the political
platform, the American labor movement de-
tached itself from the development that the
rest of the labor movements in the industrial-
ized world followed in the late eighteenth cen-
tury. 
The internal discord between the inclusive,

political ‘Knights of Labor’ and the exclu-
sive, syndicalist AFL didn’t create a united
labor movement in the late 1880’s. ‘The
Knights’ collapsed and the AFL became the
dominant labor organisation. Thereafter, the
syndicalist leadership, with President Samuel
Gompers as the dominant figure, used a cen-
tralized power structure to navigate the AFL
free of political involvement. The formation
of ‘the Civic Federation of Chicago’ in the
summer of 1894 gave the syndicalist leader-
ship an alternative to the People’s Party,
which otherwise would have been the plat-
form for political involvement through a
farmer-labor alliance. ‘The Civic Federation’
gave the syndicalist AFL leadership an op-
portunity to interact with employers outside
the political system. The repression from em-
ployers and courts in the late 1880’s and ear-
ly 1890’s left little room for the AFL to focus
on other issues than surviving as an organiza-
tion.
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