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Een potje 3D-schaak in Davos
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Vandaag is de laatste dag van het World Economic Forum 2020 te
Davos. De jaarlijkse bijeenkomst van wereldleiders staat in het teken
van de “focus on how stakeholder capitalism can solve the world’s
urgent challenges”. Cohesie en duurzaamheid zijn daarbij de
trefwoorden. Dolf van Wijk over de onconventionele
klimaatboodschap van Donald Trump.
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 Beluister dit artikel

De meeste media richtten zich op een virtuele confrontatie tussen

Donald Trump en Greta Thunberg, de twee grootste mediabekendheden op het

World Economic Forum in Davos. Dat onderwerp scoort immers likes en clicks,

maar ondertussen misten ze de échte boodschap. Die zat vakkundig verpakt in

de keynote speech van Donald Trump, president van de grootste economie ter

wereld.

De globalistische elite is er weliswaar in geslaagd het klimaat naar de

voorgrond te manoeuvreren, de basis van het Forum blijft toch de
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wereldeconomie. Trump had wel de goede focus en toonde de wereldelite hoe je

een bruisende economie bouwt. De natiestaat en de markteconomie zijn voor

hem de basis van dit succesmodel. Hij stimuleert de economie en weet ook nog

een uitweg uit het destructieve doemdenken over het klimaat.

 

Economische bloei

De VS zit middenin een economische bloeiperiode van ongekende omvang met

veel groeiperspectief, zo hield de serieuze-wereldleider-Trump zijn publiek voor.

De politieke-rally-Trump was ver te zoeken in Davos. Iedereen kan het als je

maar het goede doet, was zijn zeer directe boodschap aan andere wereldleiders.

Na de gebruikelijke superlatieven over de Amerikaanse economie illustreerde hij

het economische wonder met een waslijst aan indicatoren die niemand over het

hoofd kan zien.

Aandelenmarkten zijn op een all-time high en werkloosheidscijfers op een all-

time low. Ook de verbeterde positie van minderheden als Hispanic–Americans en

Afro-Americans vergat hij niet in zijn opsomming. Zijn boodschap aan de andere

leiders: jullie praten over diversiteit en kansarmen, ik doe er wat aan.

3-D Schaak

In gedachten zie je de anti-Trump redacties van CNN, MSNBC, New York Times,

Washington Post, BBC, NRC, Volkskrant, NOS en NPO al overuren maken om

fouten in zijn waslijst van feiten te vinden. Daartoe moeten ze deze successen

nauwkeurig bestuderen, waardoor die zich ongemerkt nóg nadrukkelijker in hun

geest vastzetten. Dat is ook de bedoeling. Trump is de 3D-schaker op het

wereldtoneel. Het tweedimensionele schaakspel is voor velen al complex, maar

hij bespeelt ondertussen ook nog meesterlijk de psychologische derde

dimensie. 

Zou de psychologie van zijn verhaal ook zijn inwerking hebben op de aanwezige

wereldleiders? Kun je als leider van een land of multinational al die successen

aanhoren en niet denken: “Hoe maak ik mijn land of bedrijf ook zo succesvol?”

Uitspraken

Enkele opvallende uitspraken van Trump: “A nation’s highest duty is to its own

citizens. Honouring this truth is the only way to build faith and confidence in the

market system. Only when governments put their own citizens first will people be

fully invested in their national futures. (…) Today I hold up the American model as an

example to the world of a working system of free enterprise that will produce the

most benefits for the most people in the 21st century and beyond. A pro-worker, pro-

citizens agenda demonstrates how a nation can thrive.“

Een nuttige les voor politici die willen slagen.

Klimaatdiscussie naar nieuw niveau

Nu andere wereldleiders klimaat tot een belangrijk thema hebben gemaakt kon

Trump daar niet omheen. Een scherpe confrontatie zou leiden tot verscherping
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van tegenstellingen en impasse, maar Trump wil actie en vooruitgang. Let

daarom ook juist op wat hij niet zei. CO2-problematiek werd door hem niet

genoemd, hoewel de VS dankzij de overstap van kolen naar schaliegas veel

betere CO2-reductieresultaten heeft dan menig windmolenland. In plaats van de

confrontatie aan te gaan over het klimaat zocht hij verbinding om vooruitgang

te boeken. De 3D-psychologie vereist dat je eerst verbinding maakt met je

opponent (pacing) en ze vervolgens meeneemt in de richting die jij aangeeft

(leading). 

Amerika doet mee in het project plant a billion trees, vertelde Trump. “We zullen

ze planten en goed verzorgen”, een subtiele sneer naar de bosbranden in

Californië en Australië. Deze worden aan klimaatverandering toegeschreven

terwijl de oorzaak slecht bosbeheer is. Misschien een sneer, maar die andere

boodschap was weer luid en duidelijk: “jullie praten over klimaat, ik doe er wat

aan.”

 

Klimaatoptimist

“Dit is geen tijd voor pessimisme, maar voor optimisme”, zei Trump, als inleiding

voor zijn uitsmijter. Hier paste hij een andere psychologische tactiek toe. Schets

een perspectief voor iemand na een keuze. Als een verkoper twee halskettingen

laat zien en vraagt of je er een wil kopen, dan loopt iedereen er met een grote

boog omheen. De onschuldige vraag: “Welke vind je mooier, de rode of de

groene?” laat je potentiële koper al nadenken over het vervolg. In gedachten is

het of hij al gekocht heeft.  

Als uitsmijter schetste hij een toekomst ”you cannot refuse”. Hij karakteriseerde

de klimaatalarmisten als de falende doempredikers: “fear and doubt is not a good

thoughtprocess” Zij zijn de eeuwige “prophets of doom” die het altijd mis hebben.

In de 60–er jaren waarschuwden zij voor overbevolking, in de 70-er jaren voor

massale voedseltekorten en de 90-er jaren zouden het einde van de olie zijn.

Trump bracht een duidelijke boodschap: hier is je keuze. Wil je bij die losers

horen die het altijd fout hebben of doe je mee met ons succesverhaal? Een

bruisende economie met veel potentieel. Een trots land met een bevolking die er

merkbaar op vooruit gaat en een goed milieu met schoon water en schone lucht.

Een keuze tussen hemel en hel. Wat een boodschap om mee naar huis te

nemen!
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