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Merkel feliciteert Biden en Harris en
verheugt zich op samenwerking
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Kanselier Merkel heeft Joe Biden en Kamala Harris vanmorgen in
Berlijn gefelicteerd met hun verkiezingsoverwinning in de Verenigde
Staten. "Ik verheug me op de samenwerking met hen." President
Trump noemde ze niet.
De president-elect Biden kent Duitsland en Europa goed, aldus Merkel. Ze sprak
over "goede ontmoetingen en gesprekken" die ze met hem heeft gehad. Kamala
Harris, die toekomstige vice-president van de VS, noemde Merkel "als eerste
vrouw in dit ambt en als kind van twee immigranten voor veel mensen een
inspiratie en voorbeeld van de mogelijkheden van Amerika. Ik verheug me erop
haar te leren kennen."
Merkel benadrukte zondag in een tweet waarin ze Biden feliciteerde al het belang
van de transatlantische samenwerking. Dat herhaalde ze vanmorgen en voegde
daar de Duits-Amerikaanse vriendschap aan toe. De VS en Europa delen
gemeenschappelijke waarden, zoals democratie en rechtsstaat, aldus Merkel. "De
VS en Duitsland als onderdeel van de EU moeten samenwerken om de grote
uitdagingen van onze tijd aan te pakken." Dat zijn wat haar betreft de coronapandemie, de opwarming van de aarde, de strijd tegen terrorisme en inzet voor
vrije handel.
De Verenigde Staten verwachten terecht dat Duitsland en de EU meer gaan doen
om "voor onze eigen veiligheid te zorgen en voor onze eigen overtuigingen in de
wereld op te komen", aldus Merkel. "Wij Europeanen zijn deze weg ook al lang
ingeslagen." Lees meer bij Der Spiegel

Kanzlerin #Merkel gratuliert @JoeBiden und @KamalaHarris. Die
deutsch-amerikanische Freundschaft hat sich über Jahrzehnte bewährt.
Daran erinnert auch der #9November, ein besonderer Tag der
deutschen Geschichte. #Election2020 pic.twitter.com/sBjS4UCYjk
— Steﬀen Seibert (@RegSprecher) November 9, 2020
Ook andere Duitse politici hebben verheugd gereageerd op de winst van
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Biden. President Steinmeier ziet de verkiezing van Biden als grote kans, schreef
hij zondag in een gastbijdrage in de Frankfurter Allgemeine Zeitung: een kans
voor de toekomst van de democratie, voor een eerlijkere wereld en voor een
sterker Europa. In plaats van een Amerika waar het, zoals de laatste jaren, ging
om "het rücksichtslos doorvoeren van eigen belangen" komt nu een Amerika "dat
de betekenis van allianties en bondgenoten kent", aldus de president. Net als
Merkel benadrukt hij dat Duitsland en Europa meer moeten investeren in de eigen
veiligheid.
Minister van Buitenlandse Zaken Maas zei opgelucht te zijn dat de uitslag er nu
eindelijk is en dat de toekomstige president de VS weer wil verenigen en oog
heeft voor de grote problemen in de wereld. Maas hoopt op meer samenwerking
en minder concurrentie tussen Duitsland en de VS, zei hij in een interview met
nieuwsprogramma tagesthemen. Lees meer bij Tagesschau.de
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