
Eu ro pa moet leren fiet sen zonder
Ame rikaan se steun wiel tjes

De wereld zal niet ver gaan met Donald Trump als president van
de Verenigde Staten. Net zoals de we reld niet gered zou zijn
dankzij president Hil lary Clin ton. Trump biedt Europa zelfs
grote kansen.

Door Peter De Key zer, chief eco no mist en managing partner Growth
Inc

Het is be grijpe lijk dat er nog een tijd ge de batteerd, ge analy seerd en ge je re -
mieerd wordt over de verkie zing van Do nald Trump. De laat ste jaren van
dit de cen nium kondigen zich al vast niet makke lijk aan. Toch zul len we er
met zijn allen het beste van moe ten maken. Wat dat betreft, biedt de ver-
kie zing van pre sident Trump drie grote kansen aan Eu ro pa.

Vrij handel

Eerst en voor al op het vlak van de vrij handel. De kans is groot dat de VS
onder president Trump een pro tec tio nis tische koers varen. Dat wil he le -



maal niet zeg gen dat de handel tus sen Eu ro pa en de VS onmo ge lijk wordt.
Het wil wel zeg gen dat derde landen zoals China, Bra zi lië en Indo ne sië eer-
der naar Eu ro pa dan naar de VS zul len kij ken om handels akkoorden af te
slui ten.

In de wandelgangen wordt het Belgische leger het best
bewapende pensioenfonds ter wereld genoemd.

Op voor waarde ui teraard dat Eu ro pa daarvoor openstaat. Een de bacle als
dat bij CETA, het vrijhandels verdrag met Canada, kun nen we ons niet
meer veroorlo ven. We heb ben nu een unie ke kans om te laten zien dat Eu -
ro pa niet al leen open is voor bu siness maar dat we hét continent bij uit stek
zijn voor vrijhandel.
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Die openheid sluit nauw aan bij de twee de grote kans die pre sident Trump
ons biedt. Het is de kans om als Eu ro pa het mo re le lei derschap van het
vrije Wes ten te claimen. Met een vice pre si dent die homo’s wil ge ne zen, een
minis ter van Binnenlandse Zaken die in haar leven al leen nog maar het
Ame rikaan se binnenland heeft ge zien en een pre sident die kli maat op war-
ming be drog noemt, zal het internatio nale aanzien van de VS zwaar te lij -
den heb ben.

Morele leiderschap

Dat biedt Eu ro pa een unie ke kans om dat leiderschap over te nemen -
zeker als het gaat over mensen rech ten, vrijhandel, mi lieu of rechten voor



minderhe den. Wan neer we het de af ge lo pen de cen nia had den over het
vrije Wes ten, ging het vooral over de Vere nig de Staten. Eu ro pa liep wel
hoog op met al ler lei principes maar als die verde digd moesten worden,
moch ten de VS al tijd de kas tanjes uit het vuur halen. Nu het imago van de
VS fel ge deukt is, heeft Eu ro pa een unie ke kans om te bewijzen dat het
meer is dan een the o re tische dis cus sie club.

Militaire macht

De derde kans is het sluit stuk van de voor gaande twee kan sen. Veel Eu ro -
pe se lan den heb ben de af ge lo pen de cen nia vlot mee ge surft op de Ame ri-
kaan se mi litaire macht. De oorlog in Koso vo werd beëindigd door Ame ri-
kaan se bom barde menten. Bij de interventie in Libië zat een land als Frank-
rijk al na 24 uur door zijn mu nitie heen en moest het Ame rikaan se be voor-
rading vragen. Syrië ligt in de Eu ro pe se ach tertuin, maar we re ke nen wel
op de VS voor strate gie, tac tiek en ope ratio ne le actie.

Nu het imago van de VS fel gedeukt is, heeft Europa een
unieke kans om te bewijzen dat het meer is dan een theo-
retische discussieclub.

Die tijd is de finitief voorbij. Zeker met een as sertie ver Rusland moeten we
snel werk maken van een eigen bui ten lands en mili tair be leid. Dat be te kent
dat elk individu eel land prio riteit moet geven aan meer en be te re militaire
uit gaven.

NAVO

Vooral België loopt daarbij in de kijker. De re gels van het NA VO-lid maat -
schap vereisen dat een land minstens 2 pro cent van zijn bruto binnenlands
pro duct (bbp) be steedt aan de fen sie. België geeft nau we lijks 0,85 pro cent
uit aan de fen sie. Op Luxemburg na zijn we het zwakste land.

Nauwelijks 2 procent van onze militaire uitgaven gaan
naar materieel, het leeuwendeel gaat naar lonen en pen-
sioenen

Voorts vraagt de NAVO dat we van elke 100 euro aan defen sie-uit gaven er
minstens 20 uit ge ven aan ma te rieel. Ook daar is het in België hui len met



de pet op. Nau we lijks 2 pro cent van onze militaire uit gaven gaan naar ma -
te rieel, het leeu wendeel gaat naar lonen en pensioe nen. In de wandel gan-
gen wordt het Bel gische leger het best be wapende pen sioen fonds ter we -
reld genoemd.

In het Trump-tijd perk is de tijd van dit soort Bel genmop ge daan en komen
we met deze lijntrek ke rij niet meer weg. De we reld is er de af ge lo pen jaren
zeker niet vei liger op ge worden en de VS zul len zich meer op zich zelf te rug-
plooien. Tijd om te be wijzen dat we zelf voor onze vei lig heid kunnen in-
staan.

Na meer dan 70 jaar commerciële, ide o lo gische en mi litaire hulp kan Eu ro -
pa einde lijk be wijzen dat het op eigen kracht kan doorgaan. Zonder Ame ri-
kaan se steun wiel tjes.


