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Europa är bättre än USA. Europa tror på fred, misstror krig och militära maktmedel och står för
demokrati och välfärd. I västvärlden har Europa genom EU ett försteg framför USA i kampen
mot terrorism och en säkrare värld.
Det är mantrat bland ledande européer. Dagen efter den amerikanske presidentens besök hos EU
och Nato i Bryssel var det - både på och mellan raderna - budskapet vid en konferens om
europeiska värderingar i den europeiska huvudstaden. Känslan i Bryssel efter Bush´ besök var att
världens mäktigaste mitt i sin PR-show kommit EU litet till mötes.
Hjälp med civil återuppbyggnad och diplomatisk skicklighet är vad USA behöver framöver och
det kan EU leverera. Europas stater kan utifrån egen erfarenhet visa att det går och är viktigt att
söka grundläggande fred och försoning efter århundraden av krig och förödelse, att utvecklingen
kan gå framåt med kompromisser, tålmodigt nationsbyggande och ekonomiskt samarbete, att det
för en stat är rimligt att gå med på begräsningar av den egna suveräniteten för att vinna något
viktigare.
Här står EU i tilltalande kontrast till George W Bush´ Amerika med dess självupptagenhet,
otålighet och romantiska syn på möjligheten att förändra världen med hjälp av krig och våld.
Men medan Europa betonar fred, talar USA och särskilt just nu George W Bush om frihet. I
jämförelse ser det nästan ut som om Europa skulle vara berett att kompromissa med människors
längtan efter frihet för att upprätthålla freden. För Europas litet förmätna moraliska
självöverskattning är det litet genant att George W Bush nu är den som tagit upp en diskussion
med Vladimir Putin om de skrämmande inskränkningarna av demokratin i Ryssland.
USA har genom historien utgjort ett frihetslöfte för människor över världen. Också i dag finns
mycket i USA som lockar människor i Asien, Afrika och Latinamerika. Befolkningen är ung i
världen och i USA. Men inte i Europa. Religiös tro är viktigt i USA liksom i de flesta delar av
världen med undantag för Europa. USA har ekonomisk tillväxt medan särskilt det gamla
Västeuropa står och stampar. USA är multikulturellet, medan EU-länderna alltmer präglas av
främlingsfientlighet och segregation.
Under åren med George W Bush som president har USA:s anseende fallit dramatiskt enligt
internationella opinionsundersökningar. Men den amerikanska drömmen har fortfarande sin
livskraft.
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