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! I De kloof tussen 
Europa en de VS 
In de ogen van een groeiend aantal Amerikanen ligt Europa steeds verder weg. De 
respectieve politieke agenda's, visies op internationale ontwikkelingen en culturele 
oriëntati~s waren al enige jaren bezig twee verschillende kanten op te gaan. De oor
log in Irak heeft de kloof tussen Europa en de Verenigde Staten alleen maar verdiept 
en aanzienlijke schade toegebracht aan-de Atlantische verhoudingen. Om tot een 
nieuwe dialoog met Amerika te komen hebben Europese jammerklachten over 
Amerikaans unilateralisme weinig zin. Veeleer is een versnelde inzet op meer 
Europese eenheid noodzakelijk, meent Laurens Jan Brinkhorst 
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Het Atlantisch bondgenootschap werd meer dan vijftig jaar lang bij elkaar gehouden door de 
, gemeenschappelijke angst voor de Sovjet Unie. Verschillen in perceptie van internationale aange ~ 

leg~nheden waren altijd ondergeschikt aan de centrale gemeenschappelijke visie op het commu
nisme. Na de val van de Muur en de daaruit volgende ondergang van de Sovjet Unie is de 
Europese veiligheidssituatie drastisch veranderd In de jaren negentig'hebben de Europeanen 
nagelaten daaruit de noodzakelijke conclusies te trekken. 

Coalitie 
De NAVO heeft het afgelopen decennium een dramatische verandering ondergaan. De NAVO 

heeft zich -'in de woorden van Henry Kissinger- hervormd van een traditioneel bondgenootschap 
tot een soort regionale collectieve v~iligheidsorganisatie zoals de Verenigde Naties. Een bondge
nootschap wordt bepaald door een helder afgebakende gedeelde vijand en een aantal concrete 
gemeenschappelijke verplichtingen. Collectieve veiligheidsorganisatie hebben aan de andere kant 
geen van tevoren vastgesteld collectief doel. Dreiging wordt ad hoc bepaald. De deelnemers over
leggen in het licht van de omstandigheden of en welke maatregelen er genomen moeten worden, 
gebaseerd op perceptie en inschatting van de dreiging. De talloze crises tijdens de Koude Oorlog 
werden altijd opgevangen door de NAVO als alliantie. De war on terrorism niet. 
Europa heeft de enorme impact van de terroristische aanval op het WTC vàn 11 september 2001 
volkomen onderschat. Weliswaar werd deze aanval al de volgende dag uitgeroepen als een aanval 
onder artikel 5 van het N~VO Handvest, maar de Verenigde Staten vroegen de NAVO als alliantie 
niet om een militaire reactie . De eerder verwoorde solidariteit bleef dus vooral symbolisch binnen 
NAVO. Tijdens de veiligheids- en defensie operaties in Afghanistan kozen de VS voor een unilate
rale benadering. Het concept van opereren in bondgenootschappen werd vervangen door het 
totaal verschillende concept van coalitions of the wil/ing. Dit was een fundamentele verschuiving 
in de oriëntatie van de besluitvorming: beslissingen van bondgenootschappen worden bij consen
sus van haar leden genomen. In het geval van de nieuwe coalitie echter, namen de VS zelfstandig 
de ~odige besliSSingen en de partners werden uitgezocht op basis van hun bereidheid deel te 
nemen aan de implementatie van het reeds genomen besluit. 

Ongewenste confrontaties 
Het voorbeeld van Afghanistan is illustratief voor het nieuwe patroon van de Europees

Amerikaanse relaties. In Foreign Policy is een onderzoek naar de verschillen in de Amerikaanse en 
Europese publieke opinie ten aanzien Van buitenlands beleid gepubliceerd (november/december 
2002). Op het gebie<;l van buitenlands' beleid zijn verontru,stende verschillen in opstelling tussen 
Amerikanen en Europeanen in vier cruciale thema's. 
Inschatting van: dreiging. Aan de ene kant hebben Amerikanen en Europeanen een gemeen
schappelijk begrip voor wat een wereldwijde dreiging is en hoe daar militair tegen opgetreden 
moet worden. Sinds 11 september 2001 vinden Amerikanen de wereld echter veel bedreigend er 
dan Europeanen. De Europese toeschouwer ziet in de VS een vreemde paradox: het land is in ver-
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gelijking tot andere staten militair nog nooit 
zo machtig geweest en tegelijkertijd voelen 
de Amerikanen zich meer bedreigd dan ooit 
tevoren. 
Leiderschap. Amerjkaanse weerstand om het 
leiderschap met Europa te delen en een groei
ende Europese ambivalentie ten opzichte van 
een ondergeschikte Europese rol. Dit heeft 
een negatief effect op een duurzame alliantie 
tegen terrorisme. In het verleden was het 
punt van het gezamenlijk beslissen ook een 
hardnekkige zorg. Sinds 11 september 2001 
is de kritiek van Europese beleidsmakers en 
commentatoren op het Amerikaans'e unilatera
lisme echter groter geworden. Zij geven in 
toenemende mate blijk van hun zorg over de 
on\:'ViI om bondgenoten voor grote beslissin
gen te raadplegen. Er bestaat een algemeen 
gevoel dat Europeanen moeten volgen zonder 
al te veel vragen te stellen. Anderzijds heb
ben de Europeanen nagelaten daartegenover 
een grotere eenheid te stellen. Irak is daarvan 
een schrijnend voorbeeld. Alle grote Europese 

, landen hebben hun centrale doelstellingen 
zien mislukken. 
Defensie-uitgaven. Europese regeringen 
hanteren al jaren lage budgetten voor defen
sie of bezuinigen hierop. De wereld van na de 
Koude Oorlog bevat minder gevaren, die op 

andere dan militaire manieren opgelost kun
nen worden. De Amerikanen zien dit vaak als 
een politieke opstelling, een onwil om de mili
taire last van het bondgenootschap gelijk te 
verdelen. De ongelijkheid tussen het 
Amerikaanse militaire budget en die van haar 
partners is een .politieke zorg geworden. De 
Amerikaanse defensiebegroting is inmiddels 
groter dan de twaalf landen die haar volgen 
bij elkaar opgeteld. Tegen die achtergrond is 
een nieuwe Europese houding nodig. 
~et Arabisch-Israëlische conflict. De 
wisselwerking tussen de drie hierboven 
beschreven problemen komen samen in de 
enorme verschillen in opstelling tussen 
Europa en Amerika in het Arabisch-Israëlisch 
conflict. De meeste Europeanen hebben wei
nig begrip voor de eenzijdige oriëntatie van 
de Amerikanen op de bedreiging van de vei
ligheid van Israël en het negeren van het lij
den van de Palestijnen. Amerikanen verwijten 
Europeanen geen oog te hebben voor de ter
roristische dreigingen in Israël. 

Tot op zekere hoogte bestonden deze ver
schillen in het verleden al. Maar ze waren 
ondergeschikt aan het gevecht tegen de 
gemeenschappelijke vijand de Sovjet Unie. In 
de ni.euwe post-Koude Oorlog constellatie 
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hebben deze verschillen tot ongewenste con
frontaties geleid. leder"van deze gebieden 
zijn cruciaal voor de vorming en uitvoerbaar
heid van een effectief transatlantisch bondge
nootschap. De voortdurende meningsver
schillen op alle vier terreinen zijn reden tot 
grote zorg. 

Ambitie EU 
Wat kan er gedaan worden aan weerszijden 

van de Atlantische Oceaan om de situatie te 
verbeteren? Als je vanaf Amerika naar Europa 
kijkt, schieten al snel de woorden van Henry 
Kissinger te binnen. Bij de vraag Europa te 
raadplegen over de te nemen acties tegen de 
oliecrises, antwoordde hij : "Europe? TeIl me 
what is the telephone number." Bijna dertig 
jaar later is de Europese Unie op het gebied 
van buitenlands beleid op beslissende 
momenten in gebreke gebleven. Bij gebrek 
aan een zekere partner met dezelfde overtui
gingen op het gebied van democratie, men
senrechten en rechtspraak gaan de VS steeds 
meer over tot de unilaterale benadering. 
Door het Europese onvermogen om met één 
stem te spreken in internationale zaken zal 
Europa voor de Amerikanen steeds minder 
relevant worden. De voormalig Belgische pre
mier Leo Tindemans zei 25 jaar geleden al, 
dat de voornaamste reden op buitenlands 
politiek gebied voor de constructie van 
Europa de noodzaak was om met één stem 
met de VS te spreken. zaken als voornaamste 

" meerwaarde gezien. De ambitie van de EU om 
een belangrijke rol in de wereld te spelen 
staat haaks op de verwezenlijking daarvan in 
de praktijk Geen woorden, maar" daden zou 
ook het devies van de EU op buitenlands 
politiek gebied dienen te. zijn Maar kan dit in 
de praktijk bereikt worden? Welk antwoord 
moet de nieuwe Grondwet van Europa gevell 
op Henry Kissinger's vraag wat het telefoon
nummer van Europa is? 

Escalatie voorkomen 
Buitenlands- en defensiebeieid zijn dus de 

grote uitdaging voor de Europese Unie. Maar 
het trans-Atlantische bondgenootschap kan 
alleen in"stand blijven als er ook aan de 
Amerikaanse kant een herwaardering 
plaatsvindt. Europeanen hebben hun 
groeiende zorg geuit over de nauwe plik van 
de huidige Amerikaanse regering op het 
Amerikaanse nation"ale belang. Jn Amerika 
worden die stemmen eveneens gehoord. In 
The end of the American era betoogt Charles 
Kupchan dat een op unilaterale actie gericht 
Amerika zich zal vervreemden van de 

noodzakelijke partners "in een onstabieler 
wordende wereld. De Europese Unie zal 
steeds meer het tegenwicht worden van de 
vs. Dit-vraagt om een beter gebalanceerd en 
vooruit kijkende blik van de Amerikaanse 
regering. "In The Paradox of American Power 
pleit Joseph Nye tegen de Alleingang van de 
Amerikaanse regering. Hij erkent de . 
Amerikaanse suprematie of zelfs hegemonie 

"op het militaire front (zogenaamde hard 
power). Tegelijkertijd wijst hij op het 
groeiende belang van soft power in het 
wereldwijde informatie tijdperk. "Soft power 
rests on the ability to set the political agenda 
in a way that shapes the preferences of oth
ers ... it is more than persuasion or the ability 
to move people by argument. It is the ability 
to entice and attract." 
Nye betoogt overtuigend dat de EU op het 
gebied van soft power een belangrijke rol 
speelt. Bovendien kunnen veel problemen 
zoals financiële stromen, de verspreiding van 
AIDS of het verval van het milieu niet langer 
opgelost worden zonder samenwerking met 
anderen. Zulke zaken vragen om een begrip 
van gemeenschappelijke waarden. Het 
beschermen van nationale (veiligheids)belan
gen volstaat niet. Juist hierover zou een nieu
we dialoog tussen Europa en Amerika gestart 
moeten worden. Zowel hard als soft power is 
in de toekomst nodig om een succesvol bui
tenlands be1eid neer te zetten. 

De ontwikkelingen van de laatste maanden 
hebben de hier beschreven (machts)verhou
dingen tussen Europa en de VS verder 
bevestigd en verdiept. Om de huidige proble
men in de wereld op te lossen en verdere 
escalatie te voorkomen is "een betere dialoog 
tussen de beide continenten noodzakelijk. 
Deze dialoog heeft er baat qij als Europeanen 
meer stil staan bij hun relatieve afwezigheid 
in de wereld van hard power. Amerikanen 
zouden na moeten" denken of hun invloed in 
de wereld en lange termijn belangen niet 
meer gebaat zijn bij een grotere nadruk op 
het gebruik van soft powe.r. Voor een vreedza
me wereld van de toekomst blijven de beide 
zijden van de Atlantische oceaan elkaar 
nodig hebben. 
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