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Trump e a Europa1
Fernando de Melo Gomes2

No dia 28 de Novembro, ao contrário da
grande maioria das expectativas, os
Americanos elegeram Donald Trump como
o seu 45º presidente. Contra tudo e contra
todos – media establishment, etc.… e com
uma campanha eficaz fundada em slogans
fortes e simples de que é exemplo “Make
América Strong Again” Trump afirma-se
como o paladino da primazia dos
interesses americanos, com um discurso
populista,
xenófobo
e
anti-sistema
apoiado num programa eleitoral redigido em termos de contrato comercial “Donald
Trump’s Contract with American Voter” que, não obtendo a maioria de votos,
derrotou a sua opositora Hillary Clinton mercê de um sistema eleitoral indirecto e
específico.
Quanto às incidências na política externa, detectáveis, convirá não esquecer a opinião
de Kissinger: “The president elected, is the most unique I’ve experienced in one
respect: he has absolutely no baggage.”.
Este facto, aliado à sua tendência repentista, de que o uso acelerado de tweet’s é um
espelho, leva-nos a admitir que Trump alargará bastante a margem de incerteza que
presentemente caracteriza o mundo chamado pós–moderno, o que, aliado ao seu
afastamento “temperamental” em relação ao processo de decisão clássico –
fundamentalmente analítico - potenciado pelo poderio económico, financeiro e militar
americano, constitui uma mistura explosiva.
Temo que venha a ser na Europa que o efeito Trump mais se faça sentir com
gravíssimas consequências, porque é a ligação Europa–EUA nos domínios político,
económico, financeiro e militar que tem sido a pedra de toque da ordem internacional
formada no pós guerra.
Essa relação potenciadora de uma certa hegemonia ”ocidental” funda-se
essencialmente em valores comuns da democracia, dos direitos humanos, do respeito
pela igualdade dos Estados, pelo Direito Internacional, pela economia de mercado,
etc… Tudo isto cimentado pelo produtor de segurança NATO, ancorado nos dois
pilares do Atlântico, em que, de facto, têm sido os EUA’s o vector determinante. É
certo que nesta relação, os interesses estão e sempre estiveram presentes mas, quer
seja no domínio dos princípios, quer no dos interesses, Trump prenuncia alterações
radicais.
De facto, por um lado, o ideário de Trump está longe de coincidir com aqueles valores
e, por outro, o seu interesse dedutível é desconstruir a Europa (UE) tal como ela
existe. O seu apoio entusiástico ao Brexit, os convites à extrema-direita (Nick Farage,
Marie le Pen) bem como a rejeição do artigo 5ª do Tratado do Atlântico (um ataque
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contra um é um ataque contra todos) argumentando que a Europa não faz o
necessário para com a sua defesa, indiciam tempos conturbados. Para Putin, tudo
isto é música celestial. Desde sempre que geoestrategicamente a Rússia considera
contra os seus interesses uma Europa forte, em especial, quando detecta
predisposições de desafio em relação às suas zonas tradicionais de influência, como
claramente evidenciou na sua intervenção na Ucrânia e na Crimeia. Veremos o que
sucederá com os Estados Bálticos (que hoje pertencem à NATO).
Para a desconstrução da Europa tal como hoje existe – que parece ser uma das
intenções detectáveis em Trump - nada melhor do que juntar a uma crise
institucional, económica e de segurança persistentes, que tem minado a confiança
dos cidadãos no projecto europeu, o potenciar da crise de refugiados… Para isso é
chave a posição Turca… Se a isto adicionarmos o que se passa na Hungria e na
Polónia (membros da NATO e da UE) com a ascensão do populismo saudado por
Trump e, também, por exemplo, com a eleição na Bulgária (também membro da
NATO e UE) de um chefe estado alegadamente pró- Russo, tornam-se ainda mais
evidentes as dificuldades de articulação de políticas coerentes na Europa e na NATO
o que, sem dúvida, facilitará aquela predisposição.
Teremos o regresso das inflamadas discussões dos anos noventa relativamente ao
posicionamento Europa vs EUA – Partners or Rivals? Ou talvez já não tenhamos
tempo para isso… Uma coisa é certa, a posição actual relativa da Europa é hoje muito
mais fraca e os EUA não mais têm a capacidade de exercer uma hegemonia militar
total (ascensão da China e da Rússia) que lhes confira a liberdade de manobra de
que desfrutaram.
A tardia intenção da Europa, anunciada com “pompa” pelos Ministros dos Negócios
Estrangeiros da França e da Alemanha em 28 de Junho pp, de reforçar o potencial
militar compensando a saída do Reino Unido, expressa no European Security
Compact “EU should step by step become an independent and global actor
implementing an integrated EU foreign and security policy”, reveste-se de aspectos
caricatos, se não fossem trágicos, na actual situação político-económica…
É impossível neste breve ensaio traçar um quadro global mais denso das perspectivas
e da realidade que prenuncia a eleição de Trump, mas é impossível ignorar o paralelo
evidente - tal como sendo politicamente incorrecto, tenho vindo a referir - com a
situação que nos conduziu à tragédia das duas grandes guerras mundiais em
especial: Menosprezo pelos valores, crise económica, nacionalismo exacerbado,
desorientação política global, etc.… Ainda não chegámos ao nível “armamentista” da
altura, mas já são evidentes os sinais da necessidade de “manter a pólvora seca” por
parte de vários actores (Rússia, China, Coreias, França, EUA, Japão, Israel, Turquia,
etc.…) Lá chegará o tempo da Alemanha…
Se como diz Bauman, vivemos o tempo da sociedade líquida para caracterizar o
triunfo do precário, poderemos extrapolar esta concepção para a Geopolítica
perspectivável pós-eleição de Trump: A geopolítica gasosa ou imponderável.
No dia 21 de Agosto de 2017, precisamente 7 meses após o primeiro dia de Trump
na Casa Branca, verificar-se-á um eclipse total do Sol nos EUA. Os nossos
antepassados consideravam estes fenómenos de mau prenúncio… Espero que não
tenham razão… Mas eu que sou marinheiro não posso deixar de ser supersticioso…
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