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HOWARD DEAN 
Zeer uitgesproken anti-oorlog; keert zich het meest van alle Democ.ratische 
presidentskandidaten tegen het buitenlands beleid van Bush . 

WESLEY CLARK 
Oud NAVO-generaal ; geen politieke ervaring; richt zich voornamelijk op 
binnenlandse veiligheid; samenwerking van Amerika met bondgenoten 
wordt eveneens van belang geacht. 

jOSEPH LlEBERMAN 
Levert kritiek op zaken als vermeende connecties van het Witte Huis met 
Enron, maar houdt zich - in tegenstelling tot de andere kandidaten - op de 
vlakte als het gaat om het beleid van Bush; voorstander van de strijd tegen 
het terrorisme; stapte na de derde ronde uit de race. 

RICHARD CiEPHARDT 
Stemde als enige Democratische kandidaat in met VN-resolutie 1441 ; staak
te zijn campagne na tegenvallende resultaten In lowa. 

jOHN EDWARDS 
Legt in zijn campagne de nadruk 'op "het gewone volk"; van zijn precieze 
denkbeelden laat hij tot dusver nog weinig zien. . 

DENNIS KUCINICH 
Zet zich in voor een goed gezondheidsbeleid, het waarborgen van binnen
landse veili-gheid en het creëren van banen. 

jOHN KERRY 
Richt zich. op binnenlandse veiligheid en de invloed van Amerika op de rest 
van de wereld; verhoudingen met Europa zouden hierin een rol kunnen spe
len. : 

AL SHARPTON 
Staat voor gelijkheid voor alle rassen în Amerika, onderwijs en het recht op 
gezondheidszorg. 

CAROL MOSELEY BRAUN 
Weinig bekend over de exacte inhoud van het verkiezingsprogram; zou 
onvoldoende concurreren met de andere kandidaten; eerste zwarte vrouw 
in de Amerikaanse Senaat; stapte op 15 januari 2004 uit de race. 

zie. 
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The elections are 
• • • 

Van de vier jaar die een Amerikaanse president in het Witte Huis doorbrengt, heeft 
hij twee jaar rust. Ruim anderhalf jaar vóór de eerstvolgende presidentsverkiezin
gen proberen nieuwe presidentskandidaten alweer de aandacht te trekken. Sinds , 
de zomer van 2003 wordt door potentiële presidenten alles in het werk gesteld om 
Amerika te overtuigen van een Democratisch beleid. Na de arrestatie van Saddam 
Hoessein, op 14 december 2003, lijkt president Georg'e W. Bush aanzienlijk meer 
kans te maken op een nieuwe ambtstermijn. Maar in hoeverre zijn de 
Democratische tegenhangers in staat om met hem te concurreren? 

DOOR MONICA DE BRUYN 

Hoe de Amerikanen Bush zien - en met name op het gebied van het buitenlands beleid- is 
alom bekend, Wee,s eerlijk: hoe meer Amerikanen in Irak sneuvelen, hoe slechter dit zal zijn 
voor Bush. Ondanks de arrestatie van Saddam Hoessein zal de oorlog in Irak een heet hangij 
zer blijven in de aanloop naar de verkiezingen van 2 november 2004. Veel Amerikanen zien de 

, oorlog tegen Irak als een volstrekt onte
rechte reactie op de aanslagen van 11 sep
tember 2001 , aangezien Saddam Hoes.sein 

Sommige Amerikanen voelen 

zich misbruikt door Bush 

zeer waarschijnlijk géén contacten onder
hield met het terroristen bolwerk van 
Osama Bin Laden. Sommige Amerikanen 
geven zelfs aan zich politiek misbruikt te 
voelen door president Bush: hij zou het 
verlies van hun naasten op 11 september 
hebben aangegrepen als rechtvaardigheids
grond voor zijn buitenlands beleid. De 

Democratische presidentskandidaten kunnen niet genoeg wijzen op hun visie dat er onvol
doende legitimatie zou zijn ,geweest om in maart 2003 Irak binnen te vallen. Ook zou resolutie 
1441 van de Veiligheidsraad vélJl de Verenigde Naties onvoldoende hebben aangetoond dat Irak 
over massavernietigingswapens beschikt. 

Visies en peilingen 
Howard Dean, gouverneur van de staat Vermont, grijpt met name de oorlog in Irak aan als ' 

'reden om fel campagne te voeren tegen Bush. Aanvankelijk doet hij dit met succes en is hij 
veruit de favoriet, maar na de voorverkiezingen in de staat lowa - dit is de eerste staat waar de 
voorverkiezingen worden gehouden - keldert hij van de eerste plaats in de peilingen naar een 
derde plek. Dean scoort aanvankelijk door zijn prominent aanwezige anti-oorlog houding. Htj 
was voorstander van de eerste Golfoorlog en ook de militáire acties tegen Afghanistan na de 
terroristische aanslagen van 11 september 2003 kregen zijn steun. Maar met het binnenvallen 
in Irak heeft Bush volgens Dean een grote fout gemaakt. In augustus 2003, tijdens een bezoek 
aan Idaho, Utah , zei Dean: "Ik zal onze mensen nooit een oorlog in sturen zonder van tevoren 
te vertellen waarom die oorlog wordt gevoerd." Dean is zich bewust van de speCifieke rol van 
Amerika op het wereldtoneel in het streven naar vrede, democratie en vrijheid. Maar volgens 
hem is deze rol van Amerika onder Bush volledig de verkeerde kant uit gegaan. "Niet alleen 
hebben wij te maken met het feit dat de binnen- en buitenlandse veiligheid worden bedreigd. 
Maar Amerika lijkt ook haar plaats in de wereldpolitiek volledig kwijt te zijn, omdat er geen 
steun was voor de inval in Irak. Saddam'Hoessein vormde geen directe dreiging voor de 
wereldvrede ," aldus Dean. In lowa is ,men echter van mening dat Dean zich gedraagt alsof hij al ' 
president 'is en deze houding valt verkeert. john Kerry, ex-marinier, ligt aanzienlijk gunstiger 
bij de kiezers van lowa en eindigt als de grote favoriet. Newsweek suggereert na de eerste ' 
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voorverkiezingen zelfs dat Kerry met een 
voorsprong van 3% (49% tegenover 46%) 

Bush zou verslaan als er eind januari verkie
zingen zouden worden gehouden. 

Tijdens de voorverkiezingen Iowa maakt 
Kerry van de gelegenheid gebruik om een 
plan voor het winnen van de vrede in Irak te 
presenteren. Kerry zegt dat Saddam ' 
Hoessein zo snel mogelijk berecht moet 
worden en dat men een coalitie moet oprich
ten die de vredesoperaties · in' Irak continu 
ondersteunt. "Het feit dat Saddam Hoessein 
is gevangen, biedt perspectief voor Amerika 
in Irak," zegt Kerry. Ook zegt hij : "Ik geloof . 
niet in een president die de wereld de rug 
toekeert en in zijn eentje handeIJ." Kerry is 
van mening ,dat Amerika een president nodig 
heeft die de wereld leidt naar "een nieuw 
tijdperk van veiligheid, vrijheid en vrede." 

Volgens de Washington 
Post en ABC News zou 
zeker 50% van de 
Amerikanen tevreden zijn 
over het optreden van de 

besluit na de voorverkiezingen in lowa om 
zijn campagne te stoppen. Tegenvallende 
resultaten zijn hiervan de oorzaak. Eerder 
stapte Ci.rol Moseley Braun uit de race, 
eveneens na teleurstellende cijfers tijdens 
de voorverkiezingen in WashIngton, De. Al 
Sharpton, kandidaat-burgemeester van New 
Vork en Dennis Kucinich, lid van het 
Amerikaanse Parlement, moeten vooralsnog 
genoegen nemen met ongeveer 2% als het 
gaat om wie van de Democratische presi
dentskandidaten de meeste waardering 
krijgt. 

)oseph Lieberman, afkomstig uit de staat 
Connecticut en sinds 1989 senator, is de 
enige Democratische presidentskandidaat 
die de strijd tegen het terrorisme prominent 
in zijn campagne aanmerkt. Hij houdt zich 
als enige op de vlakte als het gaat om het 
buitenlands beleid van Bush en krijgt 

daardoor ook waardering 
van de Republikeinen. 
Lieberman hecht waarde 
aan het bonàgenootschap 
met Europa, da.t sinds de 

Democratische presidents
kandidaten, hoewel de 
visies van de verschillende 
kandidaten op sommige . 
punten zeer uiteen lopen. 
Interessante wetens
waardigheid bij het analy
seren van de diverse ver
kiezingsprogramma's is de 

"Geweld alleen oorlog in Irak een flinke 
deuk heeft opgelopen. 
Lieberman: "Het bondge
nootschap met Europa is 
van overwegend belang. 
Het is' zeer nadelig voor 
dat bondgenootschap dat 

als laatste 

redmiddel" 

constatering dat de 
Democratische presidents-
kandidaten zich onderling 
ook so"ms aanzienlijk onderscheiden: Dean is 
zonder enige twijfel de meest linkse kandi
°daat. Meest opvallende deelnemer aan de ver
kiezingen is oud NAVO-generaal Wesley Clark. 
Hij leidde de succesvolle oorlog in Kosovo en 
zou volgens zijn aanhang de enige zijn die de 
chaos in Irak kan oplossen. Hij wordt, 
ondanks het feit dat hij geen politieke erva
ring heeft, aangemerkt als de belangrijkste 
rivaal van Dean. "Amerika moet samenwerken 
met bondgenoten, een rol spelen in de inter
nationale gemeenschap en geweld alleen als 
laatste redmiddel gebruiken," vindt Clark. 
Hoewel Clark dUidelijk .stelt dat hij 
Democraat is, zou hij volgens bronnen aan
vankelijk Republikein zijn geweest en vóór de 
oorlog in Irak hebben gestemd. Zijn achter
ban lijkt hiervan echter niet onder de indruk~ 
Leider van de Democraten in het 
Amerikaanse Parlement, Richard Gephardt, 

Bush het onderlinge ver
trouwen heeft verspeeld." 
Met ongeveer 40% van de 
stemmen is hij op weg om 
zich de concurrent van 

Dean, Clark en Kerry te mogen noemen. 
Na in de derde ronde van de voórverkiezin
gen in de achterhoede geëindigd te zijn , 
heeft Lieberman zich teruggetrokken. 
Deze interessante ontwikkeling toont aan 
dat de Democratische achterban ook onder
ling verschillende opvattingen heeft over het 
te voeren buitenlands beleid. 

Amerika vs. Europa 
Secretaris-generaal van de NAVO Jaap de 

. Hoop Scheffer zal ongetwijfeld -zij het tot 
op zekere hoogte- meegaan in ,het standpu'nt 
van Lieberman. In zijn huidige functie is het 
essentieel om de interne breuk binnen de 
NAVO te helen: betrekkingen tussen de 
Verenigde Staten en lidstaten als Duitsland 
zullen verbeterd moeten worden. Vooral met 
Clark of met Lieberman aan het hoofd lijkt 
een herstel in de relatie tussen Amerika en 



Europa tot de reële mogelijkheden te horen. 
Slaagt De Hoop Scheffer erin om de stukge
lopen relaties binnen de NAVO te .herstellen, 
dan zou de NAVO -mede afhankelijk van de 
democratische ontwikkelingen in Irak- eens
gezind een grotere rol in Irak kunnen spelen. 
Feit is nu dat staten als Frankrijk en 
Duitsland .het vertrouwen in Bush kwijt zijn . 
De ideale situatie is natuurlijk een eensge
zind Europa. President 
Bush is zich bewust van 
het feit dat de relatie met 
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Scheffer de, transatlantische verhoudingen 
weet te verbeteren. 
In Amerika zijn de huidige peilingen slechts 
korte 
momentopnames en in hoeverre een . 
Democratische president daadwerkelijk een 
gunstige bijdrage zou kunnen leveren in het 
herstel tussen Amerika en Europa zal in de 
komende maanden tot de daadwerkelijke 

verkiezingen moeten blij
ken. De Democratische 
debatten zijn begonnen en 

Europa een deuk heeft 
opgelopen na het besluit 
van Amerika om naar Irak 
te gaan. Tijdens het 
bezoek van premier 
Balkenende . en De Hoop 
Scheffer -toen nog 
minister van Buitenlandse 
Zaken- gaf Bush te kennen 
dat hij graag weer een 
goede relatie met Europa 

De huidige 
Amerika maakt zich op voor 
de primaries, de voorverkie- . 
zingen, die in het voorjaar 
zullen plaatsvinden. Ook de 
zogenaamde caucuses (ver
kiezingsbijeenkomsten) 
worden door het hele land 
gehouden. Maar Amerika's 
visie kan nog altijd verande
ren als zij de presidentskan-

peilingen zijn 

slechts korte 

momentopnames 

wil hebben. De vraag is 
natuurlijk of het vertrou- . 
wen kan worden hersteld zolang Bush in het 
Witte Huis zit. Maar of een Democratische 
president wél kan bijdragen aan een moge
lijk herstel van dit vertrouwen en of daaruit 
een gezond defensiebeleid kan voortvloeien, 
blijft eveneens de vraag. Het is een kwestie 
van afwachten op welke termijn De Hoop 

didaten beter leert kennen 
en écht haar prioriteiten 
gaat stellen. 

Monica de Bruyn is freelance journaliste en 
doet dit jaar voor Idee verslag van de presi
dentsverkiezingen in de Verenigde Staten. 

Het is mogelijk dat de actualiteit dit artikel 
inhaalt. 


