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Een destructieve kracht met alle kenmerken van het fascisme is in de hele wereld
bezig aan een hernieuwde opmars. Freedom House constateert zelfs dat de
democratie momenteel ‘belegerd en in aftocht’ is. Aan het eind van de jaren
tachtig, toen de Koude Oorlog teneinde kwam, geloofde Madeleine Albright dat de
democratie voor eens en altijd had gezegevierd.
Maar bijna dertig jaar later lijkt de loop van de geschiedenis niet langer zeker.
Vijftig procent van alle landen in de wereld kan worden beschouwd als een
democratie, terwijl de overige 50 procent naar een autoritair systeem neigt.
Instituten waar ze heel haar leven op kon rekenen worden aangevallen.
Democratische principes worden aan de kant geschoven en de notie ’waarheid’
wordt ontkracht. Madeleine Albright, Secretary of State in de regering van
Clinton en voormalig Amerikaans ambassadeur bij de Verenigde Naties, roept de
regeringen in Europa en Amerika op de fouten van het verleden niet te
herhalen. Buitenlands beleid is en blijft hierbij noodzakelijk waarbij het kerndoel
is andere landen te overreden te doen wat wij graag willen dat zij doen, aldus
Albright. Dit doel kan worden bereikt met diplomatie, economische sancties en
veiligheidsmaatregelen steunen, tot en met militair ingrijpen. Diplomatie is nooit

hopeloos, de deur naar onderhandelingen moet altijd open blijven.
De sluipende aanval op de democratie beschrijft Madeleine Albright heel
treffend: ‘Mussolini constateerde dat het, als men erop uit is macht te vergaren,
verstandig is dat te doen zoals men een kip plukt – veer voor veer – zodat iedere
pijnkreet los van elkaar wordt gehoord en het hele proces zo stil mogelijk
verloopt.’ Deze tactiek wordt nu ook gebruikt door machthebbers en
regeringsleiders die het vertrouwen in verkiezingen, in het rechtssysteem, in de
media en de waarheid proberen te ondermijnen. Men verdeelt liever dan verenigt,
stelt het najagen van politiek gewin boven alles en het nationalisme wordt weer in
ere hersteld. Zij hollen het democratisch politiek systeem uit middels aanvallen
op de vrije pers en grondwetswijzigingen die als hervorming worden
gepresenteerd. Deze ondemocratische praktijken ziet Albright onder andere in
Turkije, Hongarije, Polen en de Filipijnen, bondgenoten van de Verenigde Naties.
Ook Amerika, eens de grote verdediger van de democratie, ’begint mogelijk weg
te glijden’. Een van de redenen waarom we weer over fascisme praten, aldus
Albright, is Donald Trump. ‘Als we fascisme beschouwen als een wond uit het
verleden die bijna is geheeld, dan is Trump in het Witte Huis plaatsen zoiets
als het verband losrukken en aan de korst krabben.’ Trump is de eerste president
in de Verenigde Staten die in woord en daad tegen de democratische idealen
ingaat, en zo de waarden van vrijheid, gerechtigheid en vrede verkwanselt.
Madeleine Albright definieert een fascist ‘als iemand die zich sterk identificeert
met en beweert te spreken namens een hele natie of groep, die zich niet
bekommert om de rechten van anderen, en die bereid is elk middel aan te wenden
– inclusief geweld dat nodig is om zijn doel te bereiken’. (Het startpunt van het
fascisme in Europa ligt in 1919 toen Mussolini gefrustreerde oorlogsveteranen
verenigde in ‘de Fasci di Combattimento’. ‘Fasces’ – enkelvoud ‘fascis’ – zijn een
oud Romeins symbool van het hogere gezag, hetgeen werd gesymboliseerd in een
roedelbundel met een bijl. In de Amerikaanse senaat is aan een zijde van de zetel
van de voorzitter dit symbool aangebracht.) Onder de huidige leiders zijn er maar
weinigen die de geest van het fascisme in al zijn facetten belichamen, maar iedere
stap in de richting van het fascisme, ‘iedere geplukte veer’, berokkent schade aan
de samenleving en brengt elke stap van de volgende dichterbij.

In Fascisme – Een waarschuwing geeft Albright inzicht
in het anti-democratiseringsproces, waarbij zij zich
mede baseert op haar jeugdervaringen in het door
oorlog verscheurde Europa en haar geboorteland
Tsjecho-Slowakije en de kennis die ze opdeed als
diplomaat.

De opkomst, de richting, het lot en de hernieuwde opkomst van het fascisme in
Europa maar ook buiten haar grenzen worden uitgebreid beschreven. Mussolini
en Hitler maakten vooral gebruik van de depressie na WO I, Kim Il-sung speelde
voor herder en gids in een land dat was verscheurd door lange strijd, Milosevic en
Poetin gebruikten de nationale verontwaardiging in de nasleep van de Koude
Oorlog, Chávez en Erdogan kwamen aan de macht tijdens politieke en
economische crisis. Orbán en andere rechts georiënteerde Europese leiders
beloven burgers te beschermen tegen religieuze, culturele en raciale
diversiteit.
De laatste hoofdstukken zijn gewijd aan de Verenigde Staten, al vanaf de
oprichting in 1776 een bron van hoop voor de wereld. De Verenigde Staten
worden geacht ‘de taal van gelijke vrijheid, gelijke gerechtigheid en gelijke
rechten te spreken’. Albright is er altijd van uitgegaan dat Amerika zich zou
verzetten tegen opkomend fascisme. Trump houdt zich echter niet aan deze
waarden; hij is de eerste antidemocratische president in de moderne Amerikaanse
geschiedenis. Trump kan niet worden verweten dat hij ‘een likje stroop’ gebruikt
bij dubieuze regeringsleiders, maar het is zeer ondermijnend dat hij te vaak acties
onderschrijft van buitenlandse leiders die democratische instellingen schaden, en
geen kritiek levert op bijvoorbeeld China of Rusland, maar wel op Australië en
Duitsland.
“In plaatst van zich te richten op modernisering van handelsovereenkomsten,
het aanscherpen van de normen op het gebied van het milieu en
arbeidsomstandigheden en het handhaven van regels die al in de boeken staan,
slaat de president wild om zich heen met beledigingen en ultimatums.” Binnen de

Verenigde Staten is hij demoraliserend en polariserend met zijn aanval op
democratische instituties, de pers en de FBI. Trumps wijze van opereren kan tot
grote spanningen leiden, waardoor er paniek ontstaat en oorlog uitbreekt.
Conflictgebieden genoeg, zoals het Midden-Oosten en het Koreaanse schiereiland.
Nog bedreigender vindt Albright de mogelijke terugkeer naar het internationale
klimaat van de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, toen de Verenigde
Staten zich terugtrokken van het internationale podium, en het nationalisme
hoogtij vierde.
Het immuunsysteem van de democratie is wereldwijd verzwakt. Dat is het gevaar
dat ons bedreigt. Madeleine Albright blijft toch ook weer optimistisch. We worden
weliswaar op de proef gesteld, maar de democratie is niet aan het falen. We
hebben het gevoel dat dat gebeurt, schrijft ze op het einde. Ze blijft geloven in de
veerkracht van de democratie. We moeten voorbereid zijn op de aanval op
democratische waarde die in veel landen aan kracht heeft gewonnen en in
Amerika een tweedeling heeft veroorzaakt. Dat is de waarschuwing die Madeleine
Albright ons meegeeft in haar boek.
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