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Amerikajournalist. Zijn jongste boek is Het Amerikaanse Presidentschap. Het
machtigste ambt ter wereld. Samen met Paul Verhagen (Omniboek).
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Op honderd dagen van de verkiezingen stuurt Trump federale veiligheidsagenten naar Democratische steden. Voor
Frans Verhagen illustreert het dat de president de onrust in
steden net wil aanwakkeren.
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<p>Een Black Lives Matter-demonstrant in Portland, waar federale veiligheidstroepen naartoe gestuurd zijn. <span
class="credit">Noah Berger/ap</span></p>

Een Black Lives Matter-demonstrant in Portland, waar federale
veiligheidstroepen naartoe gestuurd zijn. © Noah Berger/ap

Het begint gevaarlijk te worden in de VS. Zoals zijn vriend Vladimir
Poetin ‘groene mannetjes’ naar Oekraïne stuurde, zo stuurt de leider
van de vrije wereld federale agenten in zwarte busjes de straat op.
Het doel is chaos. Letterlijk alles wat president Donald Trump nu
doet, heeft te maken met de verkiezingen. Van zijn racistische uitspraken, geruzie met China en de keuze om het coronavirus vrij spel
te laten tot de beslissing om federale agenten in te zetten om zijn
law-and-order-boodschap te onderstrepen.
Met de hulp van minister van Justitie William Barr deed hij vorige
maand al een eerste stap op dat terrein, toen hij agenten het plein
voor het Witte Huis liet schoonvegen. De agenten, die niet door de
burgemeester waren uitgenodigd, verdreven demonstranten met
traangas en rubberkogels, zodat Trump een wandeling naar de kerk
kon maken (DS 3 juni) (https://www.standaard.be
/cnt/dmf20200602_04978910).
Nu stuurt hij federale agenten van het Departement van
Binnenlandse Veiligheid naar ‘gemeenschappen die worden geplaagd
door gewelddadige misdaad’. Concreet gaat het om steden zoals
Chicago en Albuquerque – allemaal bestuurd door Democraten, natuurlijk. De agenten zijn niet-identificeerbaar, dragen camouflagekleding en rijden in onherkenbare wagens. De president stuurde ook
al federale agenten naar Portland (DS 23 juli) (https://www.standaard.be/cnt/dmf20200723_95093477).

Tuig met wapens

Hoe meer onzekerheid, hoe meer chaos, hoe
meer dood en verderf, hoe gemakkelijker
het voor de president is om de macht op
illegale wijze te behouden
Het is de nachtmerrie van iedereen die de vrije val van de Verenigde
Staten de afgelopen vier jaar heeft gadegeslagen. Een president die
zijn aanzienlijke macht gebruikt om die macht te behouden. Nu gaat
het nog om officiële troepen, maar in een land dat tot de tanden bewapend is en tot op het bot gepolariseerd, is de stap naar onofficiële
‘ordetroepen’ van tuig met automatische geweren klein. Die lieden
stonden in april al op de trappen van het congresgebouw in
Michigan, ze staan klaar om Trumps chaosstrategie te versterken.
Burgers hebben geen idee met wie ze te maken hebben, en dat is precies de bedoeling.
Dat komt boven op de twijfel die de president al maanden probeert te
zaaien over de legitimiteit van de verkiezingen in november. In een
interview met Fox News weigerde hij vorige week uit te spreken dat
hij zich zou neerleggen bij een nederlaag. Het kan zijn dat dit simpelweg de Trump-tactiek is: nooit een optie bij voorbaat uitsluiten en
daarmee onzekerheid zaaien. Hij deed het in de campagne van 2016
door in een debat te zeggen dat hij zich mogelijk niet neer zou leggen
bij een nederlaag. Hij doet het opnieuw.
Lees De Standaard voor maar € 1!
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verkiezingen zo chaotisch mogelijk te maken. Hij ondermijnt vertrouwen in het stemmen per post, een praktijk die een groot aantal
staten al toepast. Hij en zijn partij roepen al jaren dat er veel illegaal
wordt gestemd (volgens hem zou Hillary Clinton in 2016 daardoor
bijna drie miljoen meer stemmen behaald hebben). Gouverneurs van
Republikeinse staten pogen al jaren de kieslijsten ‘op te schonen’ en
verminderen het aantal stembureaus. Nodeloos te zeggen dat grootscheepse fraude nooit is aangetoond (kleine fraude ook niet).

Wanhoopspoging
Trump wil zijn aanhang motiveren door de sterke man uit te hangen,
een strategie die alleen kan werken als de onrust in steden verder
toeneemt. Die groeit als hij er troepen heen stuurt die de lokale autoriteiten, burgemeesters en gouverneurs niet willen. Hoe meer onrust,
hoe beter voor Trump, is de redenering.
Het is een wanhoopspoging, nu zelfs hij zich realiseert dat de kans op
herverkiezing is verdampt. Over zijn presidentschap valt niets positiefs meer te melden. Hij gooide het land open in de hoop de economie te stimuleren, maar dat plan wordt gedwarsboomd door het coronavirus, dat oplaait in de staten die zijn adviezen volgden. De kans
op een bloeiende economie in november is kleiner geworden. De
kans op duizenden doden per dag groter.
Het is een bizarre schemerwereld waarin we verkeren, maar dat is
juist waar Trump en zijn acolieten Amerika willen hebben. Hoe meer
onzekerheid, hoe meer chaos, hoe meer dood en verderf, hoe gemakkelijker het voor de president is om op 3 november de macht op illegale wijze te behouden. De twijfel die de Republikeinen zaaien,
maakt het straks moeilijk om de legitimiteit van de kiesmannen te
verzekeren die de verkiezingsuitslag in december officieel moeten
maken. En laten we onszelf niet voor de gek houden: de
Republikeinse Partij ondersteunt deze pogingen tot verkiezingschaos. Miljoenen dollars geeft ze uit om stemmen zo moeilijk mogelijk te
maken. Wie erop rekent dat verantwoordelijke politici een machtsgreep zullen voorkomen, heeft de afgelopen jaren niet goed opgelet.

Staatsman Al Gore
Op 20 januari 2021 om 12 uur vervalt Trumps presidentschap automatisch. Ofwel wordt hij dan geïnaugureerd voor een tweede termijn, ofwel neemt zijn opvolger het over. Hij zal het Witte Huis uitgegooid worden als hij niet herkozen is, zoals Joe Biden stelt. Maar
wat als tegen die tijd zijn verlies nog steeds niet duidelijk is? Als hij
en de Republikeinse senatoren – die om hun meerderheid te beschermen dezelfde belangen hebben als de president – de chaos in
stand houden?
In 2000 duurde het weken voordat duidelijk was wie er had gewonnen, maar het grote verschil was dat de Democraat Al Gore het democratische systeem beschermde door de verkiezing van George W.
Bush te erkennen. Het was een daad van staatsmanschap die van
Trump niet valt te verwachten, terwijl zijn partijgenoten zich al vier
jaar verstoppen.
Alleen een gigantische overwinning van de Democraten kan al die
onzekerheden opzijzetten. Een overwinning die zo groot en zo overweldigend is dat zelfs Trump en zijn antidemocratische partijgenoten
er niet omheen kunnen. Trumps strategie van vandaag is simpelweg
die kans op volstrekte duidelijkheid zo klein mogelijk te maken.
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ook ons probleem. Het gaat alle democratieën in de wereld aan.
Verschenen op vrijdag 24 juli 2020
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