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Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd 
Koninkrijk te boek als een klasse apart. Voor 
Italië is die positie meer omstreden geworden. 
Nederland was altijd een maatje groter dan 
de andere kleine lidstaten. Spanje en Polen 
gelden sinds kort als een tussenklasse. Je zou 
je een geleidelijk groeiend gezamenlijk direc-
toraat van grote landen kunnen voorstellen en 
een tweede klasse van doorgaans volgzame 
kleinere lidstaten die zich bij moeilijke vraag-
stukken op de vlakte kunnen houden. Dit is 
het soort tweedeling dat ook gold in het eer-
ste deel van de 19de eeuw: de grote staten 
verenigd in het Europese Concert. Zo’n her-
nieuwde confi guratie ligt binnen de EU echter 
minder voor de hand. De vereiste indeling in 
twee helder onderscheiden klassen tekent 
zich minder duidelijk af dan in het verleden. 
De kleinere, minder gewichtige staten zullen 
zich in EU-kader niet zo afzijdig kunnen 
 houden, omdat de onderlinge vervlechtingen 
tussen de betrokken samenlevingen daarvoor 
veel te ver zijn voortgeschreden.  

Scenario 3: EUropa in meervoud: 
een serie gelaagde sectoren
Een derde scenario is gebaseerd op verdere 
politieke integratie en intensivering van poli-
tieke en bestuurlijke netwerken, zonder dat 
deze per se geformaliseerd worden. Dit leidt 
tot dichtere netwerken tussen de bestuurs-
lagen van de EU, in variabele combinaties 
 afhankelijk van het politieke thema. Ook  
niet-overheidsinstellingen en personen op 
verschillende schaalniveaus worden erin 
 betrokken. Wat externe relaties betreft zouden 
deze netwerken ook wisselende vormen 
 kunnen aannemen, afhankelijk van het 
onder werp en de mate van eenstemmigheid 
binnen de EU. Soms treden EU-lidstaten een-
stemmig op (WTO, klimaattoppen), soms 
apart en  ieder voor zich (bijvoorbeeld in de 
relatie tot China), soms zelfs staan zij pal te-
genover elkaar (zoals in de relatie tot de VS en 
Rusland). 

Het grootste probleem van dit scenario is 
de ondoorzichtigheid van de EU als geheel. 
Daardoor krijgt de EU weinig legitimiteit bij 
de eigen burgers, is de geloofwaardigheid bij 
bondgenoten gering en is de mate waarin 
 tegenstanders de EU serieus nemen klein. 
Toch is dit het waarschijnlijkste scenario, 
 althans voor de korte termijn. Maar op de 
lange duur zal het niet bestendig blijken.  
Het is het meest geëigend om het gebrek aan 
eenstemmigheid over de doelstellingen van 
het Europese project te verhullen en de grote 
politieke, economische en culturele verschei-
denheid binnen de EU te accommoderen. Tot 
nu toe heeft deze veelvormige aanpak in veel 
gevallen weliswaar niet heel snel, maar op 
den duur best effectief gewerkt. Dit leidt 
 echter ook tot slachtoffers en benadeelden. 
Denk bijvoorbeeld aan de slachtoffers van de 
burgeroorlogen in voormalig Joegoslavië die 
het verlamde Europa niet wist in te dammen 
en uit te doven. Denk ook aan de boeren in 
ontwikkelingslanden die nog steeds de na-
delige effecten van het Europese landbouw-
beleid ondervinden.

De vraag blijft wanneer wij de grenzen van 
een dergelijk vaag politiek bouwsel hebben 
bereikt. De politici wilden helderheid scheppen 
met een grondwet maar daarvoor bleek op te 
veel plaatsen geen draagvlak. Terug naar de 
ambiguïteit van weleer is echter op den duur 
niet meer mogelijk. Daarvoor is het dagelijks 
leven van EU-burgers te zeer met de EU 
 verweven geraakt. Er dient voortdurend reken-
schap over het reilen en zeilen van de EU 
 afgelegd te worden. Om zinnig te kunnen 
discussiëren is een helder verhaal over nut, 
doel en richting van de Europese integratie 
onontbeerlijk. Of de nationale en Europese 
politici en media dat voor het voetlicht kunnen 
brengen, blijft een groot vraagteken. •
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Naast diamant, goud en zilver bezit 
de Democratisceh Republiek 
 Congo uranium, koper, kobalt, 

zink, tin en coltan (de twee laatste zijn op  
de kaart samengevoegd tot ‘tin-groep’). 
Bovendien is het land sinds enige tijd ook 
aardolieproducent. De olie wordt gewonnen 
in het kustgebied nabij Angola (inmiddels 
de grootste olieproducent van Afrika), maar 
ook aan de andere kant van het land  in het 
gebied van de Grote Meren. 

Al vele decennia ligt het zwaartepunt 
van de mijnbouw in de DRC in het zuid-
oostelijke Katanga. In deze regio werd al 
vroeg in de koloniale tijd koper gewonnen, 
onder andere door de Union Minière du 
Katanga (UHMK), ooit gesticht door de 
Belgische Koning Leopold II en partners. 
Na het bereiken van de onafhankelijkheid 
in 1960 werd de UMHK goeddeels om-
gezet in het Congolese staatsbedrijf 
 Gécamines en vrijwel kaalgeplukt tijdens 
het kleptocratische bewind van president-
dictator Mobutu Sese Seko. 

Naast ‘Katanga’ telt de DRC nog andere 
delfstofzones (kaart). Deze zijn in het alge-
meen later tot ontwikkeling gekomen. Vele 

bevinden zich in grensgebieden, ver weg van 
het centrale gezag. Hierdoor zijn delen van 
de lokale winning van bijvoorbeeld goud, 
 diamant en coltan (veel gebruikt in mobiel-
tjes en computers) in handen gevallen van 
schemerige buitenlandse groeperingen. 
 Enkele grensgebieden zijn daarbij verworden 
tot een welhaast permanent strijdtoneel  
van rivaliserende legertjes. Een deel van de 
inkom sten uit de grondstoffenwinning wordt 
in de lokale machtsstrijd gestoken. 

Failed State 
De bevolking van de DRC heeft nooit veel 
profi jt gehad van de delfstofrijkdom en de 
 gigantische winsten die de winning oplevert. 
De post-koloniale ontwikkeling van de DRC 
lijkt dan ook een treffend voorbeeld van de 
resource-curse (zie onder andere Ton Dietz in 
Geografi e september 2009). Toch is het de 
vraag of de ontwikkeling van de postkoloniale 
DRC gedicteerd is door de aanwezigheid van 
een rijke resource-base, of door de afwezigheid 
van goed bestuur en werkelijke democratie. 

Vrijwel vanaf het begin van de onafhanke-
lijkheid leed Congo aan chronische politieke 
instabiliteit, met een voortdurende strijd 

 tussen binnenlandse (en later ook buiten-
landse) belangengroepen, die – overigens net 
als de nationale regering – het eigen politieke 
en economische gewin voorop stelden. De 
jonge natie beleefde herhaaldelijk bloedige 
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Congo (DRC) bezit een gigan-

tische rijkdom aan delfstoffen. 

Het jarenlange graaibewind van 

Mobutu, gretige binnenlandse 

en buitenlandse partijen en 

bloedige oorlogen maken dat 

het land toch straatarm is.   

Er zijn echter lichtpuntjes.
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Vooralsnog ontbreekt een 

 eenduidig verhaal over nut,   

doel en richting van de  

Europese integratie

Schaarste dan wel overvloed aan natuurlijke bronnen zijn 

de oorzaak van menig confl ict. Een drieluik over gegraai 

naar delfstoffen in de Democratische Republiek Congo, 

klimaatoorlogen wereldwijd en waterroof in Tibet.

Delfstoffen en olievoorraden in de Democratische Republiek van Congo

De lokale machtstrijd in Congo wordt deels gefi nancierd 

uit de opbrengst van dit soort kleinschalige open mijnbouw. 
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politieke uitbarstingen. Het absolute, niet te 
bevatten dieptepunt waren de beide Congo-
oorlogen rondom de recente eeuwwisseling. 
Deze resulteerden in onvoorstelbare aantal-
len slachtoffers en gigantische vluchtelingen-
stromen. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat de DRC al jarenlang in de kopgroep zit 
van de Failed States in de wereld. 

Heronderhandelingen
Toch zijn er ook lichtpuntjes. De overheid 
tracht het zwaar gehavende Gécamines weer 
op de been te krijgen, om zo een sterke 
 natio nale mijnbouwspeler te creëren die de 
concurrentie aankan met buitenlandse mijn-
bouwgiganten, zoals Metorex (Zuid-Afrika), 
FreeportMcMoRan (VS) en First Quantum 
(Canada), die alle in de DRC opereren. Daar-
naast is de Congolese regering bijgestaan 
door de Wereldbank in heronderhandeling 
met de mijnbouwbedrijven, om nieuwe 
 concessies vast te stellen met hogere prijzen 
voor de gewonnen grondstoffen. Ook zijn 
onlangs, opnieuw mede dankzij hulp van de 
Wereldbank, de knellende akkoorden over de 
Chinese grondstoffenwinning in Congo open-
gebroken en aangepast. En het ziet ernaar uit 
dat de groei van de aardoliewinning ook kan 
leiden tot een aanzienlijke stijging van fi nan-
ciële middelen. Zo bieden de veranderende 
economische condities perspectief op een 
aanvulling van de staatskas. Nu nog goed 
 bestuur, democratie, mensenrechten én een 
ontwikkelingsproces dat werkelijk gericht is 
op de verbetering van de levensomstandig-
heden van de bevolking. •
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