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Twee dagen nadat Barack Obama
werdherkozen als president vande
Verenigde Staten,maakt de tweede
economie ter wereld zich op voor
haar machtswissel. De nieuwe lei-
ders inChinawordenechterniet via
openbare verkiezingen gekozen,
maar aangewezen tijdens het 18de
Partijcongres van de Communisti-
sche Partij vanChina.

VanalleuithoekenvanChinazijn
de2.270delegatieledenvandeCom-
munistischePartijnaarPekingafge-
reisd voor het partijcongres. Zeven
dagenlangvergaderenzeoverdeaf-
gelopen tien jaar en over de toe-
komst vanhet land. Zedoendatna-
mens 82 miljoen partijleden in de
GroteHal van het Volk ophet Plein
vandeHemelseVrede.Dedelegatie-
leden zijn ook getuige van de
machtswissel aande top vandePar-
tij,dieeensindetienjaarplaatsvindt.
PartijleiderenpresidentHuJintaoen
premierWen Jiabaonemen, net als
veelanderetopleiders,dezeweekaf-
scheidendragenhetstokjeoveraan
Xi Jinping enLi Keqiang.

Waarschijnlijk,wantofficieel iser
nog niets bekendgemaakt. Ook de
invulling van de vaste commissie
van het Politburo, het allerhoogste
bestuursorgaanvandePartij, isnog
niet openbaar gemaakt.Degeruch-
tenmachine draait op volle toeren,
maar pas volgende week weten de
Chinezen echt wie hun nieuwe lei-
ders zijn.

Schimmigheid over de procedu-
res waarmee de leiders van China
wordengekozen, is inherentaanhet
politiekesysteeminChina.De lange
rij zwarte, volledig geblindeerde
Audi’s vandepartijledendie gister-
avond geparkeerd stonden voor en
naastdeGroteHal vanhetVolk, on-
derstreeptnogmaareensdatdePar-
tij geen grote voorstander is van
transparantie.

EndePartij isnerveus. Ineen jaar
waarin veel burgers in China de
straat op zijn gegaan om te protes-
teren tegen milieuvervuiling, cor-
ruptie en oneerlijke uithuiszettin-
gen, willen de Chinese leiders niets
aan het toeval overlaten. In Peking
staan op elke hoek vande straat ex-
tra politieagenten, soldaten of vrij-
willigersopgesteldomdeorde inde
stad te bewaken

Het Plein van deHemelse Vrede
enhetnietverdaarvandaangelegen
Zhongnanhai, het gebied waar de
Chinese regeringsleiders leven, zijn
veranderd in een vesting. Politie-
auto’s met zwaailichten staan op
elkehoekvanhetplein,datgeheel is

afgesloten. Militairen controleren
de toegang. Alleen delegatieleden
engeaccrediteerde journalistenmo-
gen het gebied in. Op afstand be-
stuurbaremodelvliegtuigjesenkeu-

kenmessen kunnen nietmeer zon-
der identificatiepapieren worden
gekocht. Duivenhouders moeten
zelfshunduivenbinnenhoudenzo-
langhet congres bezig is.

Chinamagdandeafgelopentien
jaareenstukmodernerenwelvaren-
der zijn geworden, één ding is niet
veranderd: de macht van de Com-
munistische Partij. Ondanks een

steeds vaker gehoorde roep om
meerhervormingen -ook indeoffi-
ciële staatsmedia - isdePartijgeens-
zinsvanplanhaaralleenheerschap-
pij op te geven. Hoogstens staat ze
openvooreen ietsgroteredemocra-
tische besluitvorming in de Partij.
Maar hoe datmoet gebeuren, blijft
in nevelen gehuld.

‘Het Chinese volk zal in de toe-
komst meer democratie tegemoet
kunnen zien wanneer het land
doorgaatmethervormingenvanhet
politiekesysteem,maardepolitieke
herstructurering zalwel volgens de
specifieke binnenlandse omstan-
digheden plaatsvinden’, zei Cai
Mingzhao,dewoordvoerdervanhet
18de Congres gisteren tijdens een
persconferentie aan de vooravond
vanhet congres.

De komendeweekmoet blijken
hoeeninwelkematedeCommunis-
tische Partij bereid is politieke her-
vormingendoor te voeren.
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Chinaklaarvoor
tienjaarlijkse
machtswissel
PresidentHu Jintao enpremier
Wen Jiabaonemendezeweek
afscheid. De nieuweChinese lei-
dersworden aangewezen tijdens
het 18de partijcongres vande
Communistische Partij dat van-
daag begint.

Schoonmakers wonen de vlaggenceremonie bij op het Tiananmenplein, dat zich uitstrekt voor het gebouwwaar het congres plaatsvindt.

De veiligheidsmaatregelen zijn indrukwekkend. © EPA

CONGRES
IN CIJFERS

Het 18de congres van de
Communistische Partij duurt
tot 14 november.
2.270 vertegenwoordigers
tekenen present.
De leeftijdsgrens ligt op
68 jaar, zodat veel partijleden
met pensioen gaan.
De vijfde generatie komt aan
de macht, na die van Mao
Zedong (tot 1976), Deng
Xiaoping (tot 1992), Jiang
Zemin (tot 2002) en Hu Jintao
(tot 2012).

ADVERTENTIE

InMarokkowoedt een felle
polemiek over deMiss België-
finalistes. Tijdens een vande
vele fotomomenten poseerden
de jongedames in korte rokjes
en shorts voor deHassan II-
moskee in Casablanca. Dat viel
allerminst in de smaakbij de
conservatieveMarokkanen.

Petr Necas, de premier van Tsje-
chië, heeft gisteren het vertrou-
wen gekregen vanhet parlement
tijdens een vertrouwensstem-
ming over een hervormingsplan.
Hij kreeg 101 stemmen voor en
93 stemmen tegen. Necas wil in
2013 de btw verhogen tot 15 en
21 procent. De regeringheeft ook
plannenklaaromdebelastingen
ophoge inkomens op te trekken.
‘Zonder de maatregelen wordt
het onmogelijk een redelijke be-
groting op te maken voor vol-
gend jaar’, beweert premier Petr
Necas.

PremierTsjechië
krijgt fiatvoor
hervormingsplan

BTW-VERHOGING

Het debat over de regerings-
verklaringvandepasaangestelde
regering-Rutte II, dat normaal

Koopkrachtsaga
blijftpremierRutte
achtervolgen

NEDERLAND

vandaag zouplaatsvinden, is uit-
gesteldnaar volgendeweekdins-
dag en woensdag. De oppositie
wil nieuweberekeningen vanhet
Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichtingoverdegevolgenvan
het regeerakkoord op de koop-
krachtafwachten.De liberalepre-
mierMark Rutte ligt al eenweek
zwaar onder vuur omdat vooral
zijn kiezers, de gegoedemidden-
klasse, de crisis moeten betalen.
Uit demeest recente schattingen
blijkt dat een zesde van alle huis-
houdens tussen2013en2017meer
dan4procentaankoopkrachtzal
verliezen.

MISS BELGIË-FINALISTES
SCHOKKEN MAROKKO 51ste

Demeerderheid van de Puer-
to Ricanen stemde tijdens
een niet-bindend referendum
voor het voorstel om van hun
land de 51ste staat van de
Verenigde Staten te maken.
Puerto Rico is een vrijstaat
die verbonden is met de VS.

PUERTO RICO

In de Griekse hoofdstad Athene
raakten relschoppers gisteren
slaagsmet de politie. Ze gooiden
molotovcocktails naar de orde-
troepen.Depolitiebeantwoordde
hetgeweldmet traangas, lichtgra-
naten enhetwaterkanon. 70.000
Grieken betoogden tegen een
nieuw pakket aan besparings-
maatregelen dat het Griekse par-
lement gisterenavond laatmoest
goedkeuren.

Relschoppers
slaagsmetpolitie
inAthene

GRIEKENLAND
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Wilt u reageren?
Hebt u een voorstel voor Opinie?
Mail dan naar opinie@tijd.be

Het doek is gevallen over de
Amerikaanse presidents-
verkiezingen. Voor Barack
Obamabetekent het een
tweede ambtstermijn. De
Republikeinen zittenmet

een kater. Hoe konden ze de verkiezingen
verliezen van eenpresident diemet een
aanhoudende economische recessie zit
opgescheept?Dat is allicht de vraag die

menig Republikeins strateeg de volgende
maanden zal bezighouden.Want de ver-
kiezingen zijn vooral eennederlaag voor
Mitt Romney endeRepublikeinen. Ende
schade is niet gering. Romney verliest
zwaarder dan verwacht in het kiescollege.
In vergelijkingmet 2008 konden slechts
twee staten opObamabuitgemaaktwor-
den: Indiana enNorthCarolina. InOhio
werdhet, zoals verwacht, eennipte neder-
laag. En als klap opde vuurpijl haalt Rom-
neywellicht ook Florida niet binnen.
Dat resultaat kan vanuit verschillende

perspectieven verklaardworden en alle
zullen ze een invloedhebbenopdemanier
waaropdeRepublikeinse partij zich over
de uitslag zal bezinnen enopdemanier
waarop zeObama zal benaderen eens hij
met zijn beleidsagenda aande slag gaat:
het economische enbegrotingsherstel op
kop, gevolgddoor immigratie.
In eerste instantie zijn er de vrouwelijke

kiezers, goed voor 53 procent vanhet kie-
zerskorps. Ze keerden zich evenmassaal
als in 2008 totObama endat is op zich al
opmerkelijk. Discussies over de terugbeta-
ling van contraceptiva via de ziekteverze-
kering en erg ongelukkige uitspraken over
verkrachting en abortus van sommige
Republikeinse kandidatenhebben veel
vrouwenmisschienniet van overtuigddat
er een echte ‘war onwomen’ gevoerdwerd,
zoalsObamabeweerde,maarwel dat er
iets in die zin gaandewas.
In tweede instantie zijn er de Latino’s.

Bij die groephebbendeRepublikeinenhet
dit jaar echt verkorven endat ondanks het

feit ze niet onverdeeld gelukkig zijn over
vier jaarObama. Zoals een commentator
opCNNhet treffend -maar vrij vertaald -
aangaf, warende Latino’s ‘teleurgesteld in
Obamamaar als de dood voor Romney’.
Harde standpunten inzake deportatie en
illegale immigratie eerder dit jaarwaren
daar de oorzaak van, alsmedeObama’s
beslissing omkinderen van illegale immi-
granten gedurende twee jaar en onder be-
paalde voorwaarden te vrijwaren vande-
portatie. Obama’s score bij die groep steeg
van 67 procent in 2008naar 69procent dit
jaar. Ookhet aandeel vandie groep in het
kiezerskorps steeg van 8naar 10 procent.
In enkele swing states zoals Colorado en
Nevadamaakten zij het verschil ten gunste
vanObama. InNevadahaalde hij bij de La-
tino’s 70 procent, in Colorado zelfs 75 pro-
cent.
Willen de Republikeinenhun toekomst

veiligstellen, danmoeten ze de Latino’s
bekoren. Eenmatiging vande standpun-
ten inzake immigratie zal noodzakelijk
zijn. Jeb Bush, de jongere broer vanGeorge
W. enwellicht kandidaat in 2016, zal het
graaghoren.Het is eenpositie die hij al
langer vruchteloos verdedigt in zijn partij.

In derde instantie zijn er de arbeiders.
Die stemmendoorgaans nooitmassaal op
eenRepublikein tenzij hogewerkloosheid
henboosmaakt op eenpresident vande
Democratische partij. In 1980overkwam
dat JimmyCarter. Reagan kreeg die kiezers
aan zijn kant enRomneyhadde ‘Reagan
Democrats’ kunnenwinnen als er niet
Romneys ongelukkige 47 procentuit-
spraakwas geweest en als hij zich niet had
vergaloppeerdmet zijn kritiek opde ge-
deeltelijke nationalisering vande
autosector in de statenMichigan enOhio.
Het geografische profiel vande resultaten
in beide staten geeft aandat dat hem
beide statenheeft gekost, vooral Ohio dan.
Ten vierde is er demiddenklasse. Die

heeft duidelijk getwijfeldmaar uiteinde-
lijkmet eenniptemeerderheid voorOba-
magekozen. De risico’smet Romneywa-
ren gewoon te groot. Hoe zouhij de kos-
ten vande belastingvermindering voor
alle inkomensgroepenbetalen endie
ingreepneutraal houden voor deAmeri-
kaanse begroting? Eenduidelijk antwoord
werdnooit gegeven. Dat voeddede vrees
dat demiddenklasse het gelag zoubetalen
endat de rijkerenmet de voordelen zou-
den gaan lopen.
De vraag is nuwat het effect vandat

alles opdehouding vandeRepublikeinse
partij zal zijn. Veel conservatievenbeweren
dat Romneyniet conservatief genoegwas.
Die stelling is gedoemddepartij nogdie-
per in hetmoeras te trekken. Anderen
stellen datmatiging aande orde is. De
grote test komt vrij snel. Voor het einde

vanhet jaarmoet immers over de verlen-
ging vande belastingverminderingenuit
de Bush-periode onderhandeldworden.
Zullen de hoogste inkomens hunbelas-

tingen zien stijgen of niet?Die onderhan-
delingen zijn gekoppeld aande inwer-
kingtreding van een reeks zware bezuini-
gingen, inclusief opdefensie. Bovendien
zullen ze gekoppeldworden aan eennieu-
wewet ter verhoging vanhet Amerikaanse
schuldenplafond. Obama’s overwinnings-
toespraak gaf alleszins niet aandat hij van
plan is zwaar toe te geven op zijn belang-
rijkste uitgangspunt: de belastingenmoe-
ten omhoog voor inkomens boven
250.000dollar per jaar.Wat zullen de
Republikeinendoen?
Komthet opnieuw tot een stellingen-

oorlog en een gevaarlijk spelletje poker,
zoals in augustus 2011 toendeVS opde
rand van eenwanbetaling balanceerden?
Er is een kleine kans dat het dit keer niet
zo’n vaart zal lopen.Maarwat er ook ge-
beurt, het zal duidelijkmakenonderwel-
ke conditiesObamade eerste twee jaar van
zijn tweedemandaat zal doormaken.Hij
krijgt een tweede termijn,maarwelmet
eenHuis vanAfgevaardigdenwaar de
Republikeinennog steeds de plak zwaaien.
Hoe die Republikeinenmet hun eigen
electorale leed zullen omgaan,wordt dus
eenprangende vraag.

Bart Kerremans
Hoogleraar internationale politiek
aan de KU Leuven

Nahunbittere nederlaagmoeten de
Amerikaanse Republikeinen zich
onderwerpen aan eendiepgaand en
pijnlijk onderzoeknaar het eigen falen.

Omgaanmet
eigen leed

BART KERREMANS

Deopinie vanZak

Een goedeDuitser baalt dezer
dagen. De eerste verjaardag
vanMarioDraghi aande top
vande Europese Centrale Bank
(ECB) is voor veel Duitsers na-

melijk geen feest. In hunogenheeft de
Italiaan, voorwie inflatie even vanzelf-
sprekend is als tomatensaus bij pasta, de
heilige Bundesbankdenek omgedraaid
ende basis gelegd voor eennieuw tijd-
perk van ellende.Maar heeftMario
Draghi het echt zo slecht gedaan?
Zeker is dat het eerste jaar van Super

Mario de geschiedenisboeken ingaat als
het jaarwaarin de ECB zich eindelijk van
deDuitse Bundesbank kon emanciperen
door vrijwel alle taboes te doorbreken.
De eerste taboebreukwas deDuitse

afkeer vande zogenaamde tweederonde-
effecten. De inflatievrees verleidde de ECB
onder Jean-Claude Trichet liefst twee keer
totmisplaatste renteverhogingenomdat
de ECB zich blindstaarde opdeDuitse
economie. De renteverhogingen in 2008
enookweer afgelopen jaarwaren verho-

gingen voor de Bundesbank, verblind
door hetDuitse herstel. Nog geen vijf
weken in dienst,maakteDraghi deze ren-
teverhogingen van 2011weer ongedaan.
De tweede taboebreukwas de benoe-

ming van Peter Praet als hoofdeconoom
vande ECB.Ookdatwas een zet van
Draghi. Voor het eerst in de geschiedenis
geenDuitser opdie positie. HetDuitse
ECB-bestuurslid JörgAsmussen kreeg een
andere functie, die veel beter bij zijn poli-
tieke achtergrondpaste.
De derde taboebreuk ligt voor de

hand, hetOMT-programma.Dat is het
nieuwewondermiddel vande eurozone,
waarmeede ECBonbeperkt staatsobliga-
tieswil opkopen van landendie eenbe-
roepdoenophet Europese noodfonds.
Bundesbank-voorzitter JensWeidmann
stemde als enige tegenhet programma
en speelde daarmeehandig in ophet na-
tionaleDuitse trauma van staatsfinancie-
ring door de centrale bank en vanhyper-
inflatie.
Volgens demeesteDuitsers leggendie

drie taboebreukende basis voor een
periode vanhoge inflatie. Er zijn inder-
daadde eerste tekenen van zeepbellen op
deDuitse vastgoedmarkt en bij deDuitse
staatsobligaties. Ze zijn niet tewijten aan
te veel anticrisisbeleid vande ECB,maar
wel aan teweinig anticrisisbeleid in de
hele eurozone. Ze zijn de gevolgen vande
vlucht naar veilige havenDuitsland en
van kapitaal dat (weer) naarDuitsland
komt.
SuperMario heeft (h)erkenddat de

eurocrisis niet alleen een liquiditeits- en
schuldencrisis is,maar ook een vertrou-
wenscrisis. Door zijn pragmatisch en
proactief beleid helpt hij de eurozone te
overleven. Als de prijs daarvoor het
demythologiseren vande Bundesbank is,
betaal ik die prijs graag. Laat hetmijn
Duitse vriendenniet horen,maar ik zing
dezer dagen stiekemvoorMario. Lang zal
hij leven in de gloria.

COLUMN
CARSTEN
BRZESKI

Lang zalMario leven...

CarstenBrzeski
Senior economist INGBelgië

Wereldwijd ontlokte de herverkiezing
van de Amerikaanse president Barack
Obama commentaren en opinies uit. De
eerste vaststelling is dat alle commenta-
toren en opiniemakers vrijwel allemaal
dezelfde conclusie trekken. Obama liet
een verdeeld land achter en vindt een
even verdeeld land terug.

THE NEW YORK TIMES

Dat is volgens Thomas Friedman in The
NewYork Times ook een vande belangrijk-
ste reden voor de herverkiezing. De stugge
opstelling vandeRepublikeinen tegenover
de president keerde uiteindelijk in het
voordeel vande president. Het enthousias-
mebij deAmerikaanse kiezer voorObama
was niet groot,maar zijn ideeën over im-
migratie, klimaat, jobs, abortus en andere
sociale kwesties lagen tochbeter in de
markt danhet standpunt vandeRepubli-
keinendat neerkwamopallesbehalve
Obama.

LE MONDE

Ook Sylvain Cypel vande Franse krant Le
Monde legt het falen vanMitt Romney bij
zijn partijgenotendie door hun extremis-
mede ondergang vandeRepublikeinse
kandidaat veroorzaakten.Merkwaardig
genoeg, zo constateert Cypel verder, is dat
één themaopde verkiezingsavond volle-
dig afwezigwas, en datwas de economie.
Daar draaide het toch allemaal om?

FINANCIAL TIMES

In de Britse krant Financial Times is de
conclusie eenvoudig: foutenhebbende
campagne vanRomney onderuitgehaald.
De krant verwijst ondermeer naar de har-
de kritiek vanRomney opde redding van
deAmerikaanse auto-industrie. Dat deed
veel kiezers afhaken in zogenaamde kan-
telstaten. Obamawerd ook eenhandje
toegestokendoor de natuurelementen. De
orkaan Sandymaakte hetmogelijk dat de
presidentweer evenhelemaal president
kon zijn, en blijven.

THE GUARDIAN

Niet iedereen onderschrijft de harde kri-
tiek opdeRepublikeinse Partij. Volgens

JamesAntle, in de Britse TheGuardian, is
het vooral de figuur Romneydie faalde.
Antlemeent dat de Republikeinen toe zijn
aanwat introspectie,maar niet aan een
heruitvinding van zichzelf.
VolgensAntle haddende conservatieve

kandidatendie zich tegen abortus keerden
deze verkiezingen zelfs kunnenwinnen.
Hetwiel opnieuwuitvinden, zoals sommi-
gennupropageren, is ookweer niet nodig.
Volgens de opiniemaker zullen kleine aan-
passingen volstaan omvandeze catastrofe
een overwinning voor de toekomst tema-
ken.

DER SPIEGEL

In zijn commentaar schrijft TysonBarker
in hetDuitseDer Spiegel dat er voor Euro-
pa niet zo veel zal veranderennu er een
tweede ambtstermijn vanObama aan
komt. De regering vanObamahad serieu-
ze kritiek opde aanpak vande eurocrisis
en dat standpuntwordt niet afgezwakt.
Integendeel. Eenpresident die een tweede
ambtstermijn opneemt, ismeer geneigd
zijn standpuntenuit zijn eerste ambts-
periode verder uit te diepen, eerder dan
het over een andere boeg te gooien.Maar
in een tweede ambtsperiodewordendie
standpuntenwelwatminder ideologisch
ingekleurd endusminder hard uitge-
speeld.

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

In een commentaar vandeDuitse Frank-
furter Allgemeine Zeitungbekijkt Klaus-
Dieter Frankenberger het nuchter. ‘Vier
jaar geledenhaddendeAmerikanen een
romantisch rendez-vousmet de geschie-
denis. Datwas eenmalig, datwas histo-
risch. Vier jaar later hebben realisme en
nuchterheid de overhandgehaald.’ Voor
Frankenberger heeft de herkozenpresi-
dent vandeVerenigde Statenmaar één
duidelijke opdrachtmeegekregen endat
is zijn kwakkelende economie te vernieu-
wen. Daarvoor kanhij niet langer op excu-
ses rekenen, hijmoet numeer doendan
tijdens zijn eerste ambtsperiode.

THE WALL STREET JOURNAL

DeAmerikaanse zakenkrant TheWall
Street Journal loopt nietwarmvoor de her-
verkiezing vanObama. Volgens de rubriek
Review&OutlookmoetObamanu een
landbesturendat hij zelf hopeloos ver-
deelde. De rubriek volgt het argument niet
datObamagekozenwerddoor eenmid-
denklasse die zijn project verkoos boven
het project vanRomney.
Toch is niets verloren, zo troost de

anonieme schrijver zich. Geen enkele poli-
tieke nederlaag is voor eeuwig, dus ook
die van afgelopendinsdagniet. De strijd
omde vrijheid begint dezemorgenop-
nieuw, luidt het strijdvaardige besluit.
WaarmeeObamameteenweet dat het na
zijn overwinningniet eenvoudiger is ge-
worden.

Gespot
De herverkiezing
vanObama

Veel conservatievenbeweren
datRomneyniet conservatief
genoegwas.Die stellingzal
deRepublikeinennogdieper
inhetmoeras trekken.


