
MAGA : USA today   
 and  
its next president 





Wie is Bjorn Soenens ? 
a.  Geboren in Roeselare en is 52 jaar. 
      Redacteur, journalist, auteur. 
      Amerika-watcher 
 
b. ? onpartijdigheid  



Even luisteren naar ons posiplus publiek met hun opinie ivm  
  
“ Wat gaat er fout in de USA ?” en “wat is er zo goed in de USA?” 
 
Oplijsten en sommige thema’s komen terug aan bod, denk ik 
 
 
 

Top flop 



Thema’s 

1. rijk en inkomen-ongelijkheid 
2. Racisme, geweld, criminaliteit, gevangenissen 
3. Drugs      Hilde 
4. Gezondheidszorg     Jenny 
5. Studentenschulden     Jenny 
6. GPD, begrotingstekort, de staatsschuld en de dollar 
7. De Amerikaanse droom = illusie nu ?  
8. Internationaal, diplomatie, en vrije handel 
9. Een verdeeld en erg verscheurd land, tegenstellingen, arm/rijk, 

wit/zwart, extreem L en extreem R  en … Rep – Dem 
10. Fake news, onze pers, die is niet altijd ‘feitelijk’, ‘neutraal 

 
11. De verkiezingen : stand van zaken Trump of Biden ? 

 
 
 
 
 



1. ongelijkheid 



3 strikes, you are out 
Clinton, 1994 

2. Geweld, gevangenis  



FIRST STEP ACT :  
Een zeldzaam geval van partijoverschrijdende consensus bereikte Trump met 
zijn First Step Act, de grootste hervorming van het strafrecht in een kwarteeuw. 
Die moet de overbevolking van de gevangenissen aanpakken, waarvan vooral 
minderheden profiteren. Minimumstraffen werden afgebouwd, vervroegde 
vrijlatingen gepromoot en recidivisme tegengegaan door een betere 
begeleiding van ex-gedetineerden.  
Maar nomen est omen: er moeten nog veel stappen volgen.  
De VS blijven met 2,3 miljoen gevangenen, of ruim 700 per 100.000 inwoners, 
de wereldranglijst aanvoeren.  
En 40 procent zijn Afro-Amerikanen, hoewel die maar 12 procent van de 
bevolking vertegenwoordigen. 



3. Drugs 
 
Patient heeft een aandoening, al dan niet zeer pijnlijk, en gaat naar dokter. 
 
          te vaak voorschrift voor pijnstillers met opiaten 
 
           patiënt raakt gewend en snel afhankelijk van de pillen 
 
           pillen op? Patiënt vraagt nieuw voorschrift, eventueel bij andere dokter 
            of stapt over naar heroïne = goedkoper, maar nog verslavender. 
 
           honderdduizenden nieuwe gebruikers. 
 







Studeren kost veel geld, velen blijven met schulden zitten 
 
De Amerikaanse droom,  dus studeren maar 
 
• leningen afsluiten aan 7 %. 
• Tuition fee = kost nu gemiddeld 21.000 dollar per jaar.  
• Niet rijk, leningen voor 30.000 dollar en 20.000 dollar.  

• Tuition fee : 47.000 dollar  ; part-time werken, eindigen met hoge schuld 
 
 
Onbetaalbaar 

4. studentenschulden 



“ gezondheidszorg  in Amerika is big business, is duur en sluit vele mensen uit . 
enkele voorbeelden 
• twee nachten ziekenhuis : een factuur kreeg van 26.000 dollar 
• Een op vijf Amerikanen heeft medische schulden 
• werkgevers : zeer dure ziekteverzekering . 
• Per jaar voert de V.S. 300.000 appendix operaties uit, de helft is overbodig  
• In Florida zijn de ziekenhuizen verplicht om bekend te maken hoeveel ze krijgen van de 

verzekering voor een ingreep. Trump doet zijn best om dat elders ook in te voeren vanaf 
2021, maar de zorgsector heeft al verzet aangekondigd en stapt naar de rechter. 

• Bypass van 150.000 dollar, kost plots maar 25.000 dollar  
• Velen gaan naar Mexico : kwaliteit/prijs  
• Obamacare  

• was niet perfect, erg complex en met fouten, maar een goede stap in de juiste 
richting om de 45 miljoen zonder verzekering aan te sluiten, 

• Trump wilde dit terug afbreken, maar het is hem niet gelukt.  
• Benieuwd of Biden dit werk verder kan opbouwen. Als hij verkozen is. 

5. gezondheidszorg 





6. GDP 



6. GDP 



Onbetrouwbaar 
Verandert plots 
Onvoorspelbaar  



 
 
Op schulden gebaseerde  
groeispurt 2019 :  4,6% deficit 
 
 
 
 
 
 
 
It is the economy; stupid ! 
 
Krugman NYT : jobs zijn belangrijk, maar verkeerd (bewust) inschatten en aanpak van 
corona-crisis kost veel levens en veel jobs en brengt een eco recessie 
Pre-corona : lage werkloosheid, jobs  
 
 



7. Amerikaanse droom  
Meritocratie = hard werken, je komt er wel 
• 2 jobs, hard werken en toch failliet 
• studie-schulden  
• Armoede, daklozen 
• Drugs , geweld, gevangenissen 
• ziekteverzekering 
• 1% vs 90% 
• Kleine overheid  
• “we komen er wel uit” 
 
Conclusie : Amerikaanse droom ligt nu echt in duigen 
En Europa : 15-20 jaar later, zullen wij volgen  ?? 



American Dream = een illusie , vraagteken  
 
 

 
 
 



8. Diplomatie : recente ontwikkelingen 

Houdt van een 1-op-1 relatie 
Wil deals afsluiten 
Contact met dictators eg Noord-Korea = SHOW  
Alles zelf in handen nemen, de experts vliegen buiten 
Bondgenoten schofferen 
NATO , WHO, WTO, ..  : wantrouwen en verlaten 
Dat was genoeg om de gevestigde wereldorde in vier jaar tijd 
grondig overhoop te halen 
Amerika is niet meer de machtige leider en politieman vd 
wereld 
• China springt in het vacuum, stijd om wereldmacht 
• Europa : treft niet meer die stabiele partner 
• Rusland, complex, toch sancties 
• Iran 
• Israel 
 
 



We will stand up to trade cheating,” (Trump 2016).  
Einde aan  “tijdperk van de economische overgave” = “America first” 
Zelf 1-op-1 heronderhandelen  van “horrible trade deals “  
Weg van WTO, NAFTA, dat bindt ons vast en regeltjes zijn voor 
dutsen 
Doen landen niet mee, dan slaan we tarieven om de oren   (China, 
Canada, Europa, Argentinië)  
 
Hij DEED wat ie beloofde 
TPP : op 1e dag van zijn ambt, stapt ie eruit 
Hij stelt een oude-stempel  mercantilist als handels-minsiter aan : 
Robert Lighthizer. 
Niet aanvaarden van WTO regels, bvb geen  ‘minnelijke schikking” 
door experts, zelf onderhandelen 

8. diplomatie / Man van tarieven 



“tarief  man”.  
• Staal  en aliuminium “nationale veiligheid”  
• China : op Chinese export van 3% (2018) naar  nu 19%  
• Dreigen en dan overeenkomst met South Korea, Japan and 

China,  
• NAFTA : USMCA deal met Mexico / Canada. 

Geen structurele  problemen vd wereldhandel opgelost inc China’s 
verstoren met  industriële subsidies op wereldhandel  
MAAR welwerd een en ander gerealiseerd  

8. diplomatie / Man van tarieven 



9. Een verdeeld land 
 
Verendigde Staten = verenigd ?     nee, verdelen van mensen 
Hij werd verkozen in 2016 omdat ie allerlei misnoegde groepen aandacht gaf, hen 
zaken beloofde en … hij gaf hen effectief 7 op 10 ervan 
Deze supporters zijn eigenlijk 80% vd traditionele Republikeinen 
• anti-immigrant (ze pakken het af) 
• Anti-socialist (tegen big Government) 
• Voor de rijken (minder tax) 
• Religieuzen (tegen abortus) 
• Wapenlobby  
• ? Tegen free trade , alles moet als een deal onderhandeld worden 

 
• Nb , hij leidt slim de aandacht af, werpt iets nieuws in de pers  
• Hij fulmineert de pers, maar heeft die nodig 

 



Democraat Republikein 

Open, progressief 
… populisme  

conservatief 

Rijkdom 
economie 

Main street De rijkeren, Big business 
Wall Steet 

Rol overheid Regulerend, interventies, 
sociale programma’s 

Moet minimaal zijn, deregulerend 

Etniciteit Iedereen 
main street 

Blank (en dus ook de hillbillies, de 
armen, de oude industrie, mijnbouw) 

Links rechts Links 
“socialist”, maar is nogal 
centrum 

ecologie Economie 
Bv  gas/olie-concessies 

Handel Protectionisme Vrije handel 
Nb USA = niet zo open eco 
17 000 miljard GDP, 20% impex 3000 mia 

wapens 

2-party systeem = lastig, bonte verzameling binnen 1 partij  
Er is Republikein en dan is er Trump -> wel populist 



10. Fake news en corona 
 
eigen TV-kanaal per strekking  
Social media 
We zijn te lui om de feiten te zoeken 
Roekeloos, men is WO II vergeten 
 
 
 
Nb onze pers = gekleurd bvb covid-19, USA doet het beter dan 
West-Eu 
Ik laat A en niet-A aan bod, dat is niet voldoende als journalist , de 
waarheid van de feiten tonen, dat moet 











28 october 2020 
Meer doden in Europa 
Meer recente gevallen in Europa 
 



De verkiezingen in de USA : 
nog 1 week …. 



Biden Harris Trump - Pence 

De uitslag zal afhangen van de reputatie van de kandidaat, niet zijn programma 

Karakter 
persoonlijkheid 

Doorzetter 
Eerlijk 
Empatisch / sociaal 
 

Leugenaar 
Showman 
Straatvechter 
Bluffer – gokker 
Ego en ego-centrisch 

Raciaal Obama, Harris : vrede/ok White supremacists 
Law and order 

Negatief Domme uitspraken 
Leeftijd 
saai 

Corona aanpak 
Vrouwen 
Harteloos opsluiten kinderen 
Runt als prive bedrijf 

Wint omdat Zwarte kiezer 
Covid-19 aanpak Trump 

Amerika first , economie 

Geschiedenis Vrouw en zoon sterft 
Zoon sterft 

Failliet casino 
vrouwen 

ecologie Milieu Olie, schaalgas, steenkool 

Handel Voorzichtig, verzoenend 1-on-1 deals 



Kerremans  
 
270/538 kiesmannen 
Swing states : kantel-staten = FL, PA, WI, MI, TX  
Gaan de latino’s stemmen of niet ? 
 70% stem DEM 
Biden inhoud ? Niet zo duidelijk , meest was ‘ik ben tegen de radicale DEM’  
en ‘ik ben tegen Trump’ 
Soms wel de obamacare ACA verbeteren , 20 mio Amerikanen inschrijven 
 
Stemmen per mail 4-7 Nov tellen 
 
Nb onze pers = gekleurd bvb covid-19, USA doet het beter dan West-Eu 
Ik laat A en niet-A aan bod, dat is niet voldoende als journalist , de waarheid van 
de feiten tonen, dat moet 
 















Senate & House  



Amy Coney Barrett 

Wie is dit ? 




