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TEN GELEIDE
Na twee jaar uitstel trokken miljoenen Congolezen op 30
december 2018 naar de stembus om een nieuwe president
en parlementsleden te kiezen. Op 24 januari 2019 legde
Félix Tshisekedi, voorzitter van de historische oppositiepartij
UDPS, ondanks de omstreden verkiezingsuitslag de eed af
als president van de Democratische Republiek Congo. Dat
gebeurde in aanwezigheid van zijn voorganger Joseph Kabila.
Dit was een sterk symbolisch moment voor de politieke
geschiedenis van het land. Nooit eerder kende Congo een
vreedzame presidentswissel na de organisatie van verkiezingen.
Het is nu wachten op de nieuwe regering en de definitieve
installatie van het nationale parlement en de 26 provinciale
parlementen en regeringen. Het electoraal proces sluit af met de
gemeenteraadsverkiezingen eind dit jaar.
Als beleidsmedewerker richt ik mij tot politici, diplomaten,
journalisten en de brede publieke opinie om te sensibiliseren
tot meer betrokkenheid bij de situatie in Congo. Het dossier
Congo: wat nu? blikt terug op de verkiezingen en staat stil bij
een aantal postelectorale uitdagingen. Eerst analyseer ik de
politieke machtsverhoudingen na de verkiezingen. Tshisekedi is
de nieuwe president, maar welke ruimte neemt Kabila’s politieke
groepering FCC in? Vervolgens zoomen we in op conflictzones
en de humanitaire tragedie. Wat zijn belangrijke voorwaarden
voor een veiligheidsbeleid dat de bevolking beschermt? Pascal
Mugaruka van Africa Reconciled geeft zijn kijk op het belang
van verzoening en gerechtigheid.
In het sociaaleconomisch luik laat journalist Koen Vidal van
De Standaard de Congolees-Nederlandse auteur Alphonse
Muambi en onderzoeker Elisabeth Caesens van Resource
Matters aan het woord over de strijd voor kobalt. Hoewel de
Congolese begroting niet meer dan 6 miljard dollar bedraagt
en de Congolezen behoren tot de armste bevolkingen ter
wereld, is hun land immens rijk aan grondstoffen. Congo
heeft het potentieel om Afrika te voeden maar kent nu de
hoogste voedselonzekerheid ter wereld. Hoe kan het land zich
ontwikkelen? Ngo-medewerker Luk Verbeke staat stil bij het
potentieel van de landbouwsector. Dieudonné Serukabuza van
Pax Christi International benadrukt het belang van steun aan
jonge ondernemers. Charis Basoko vertelt hoe de Congolese
diaspora in België een economische rol kan spelen in het land
van herkomst. We werpen voorts een licht op het kritische
maatschappelijk middenveld. Waarom zijn de Katholieke Kerk
en burgerbewegingen van jongeren belangrijk in de Congolese
samenleving? We sluiten af met een kijk op de diverse
spelers in de internationale gemeenschap, betrokken bij de
gebeurtenissen in Congo. En met een vraag: kan België nog een
relevante rol spelen?

Coverbeeld: Verkiezingscampagne in Kasaï, in december 2018.
Foto: Jeroen Marckelbach

Dit dossier kwam tot stand in samenwerking met

Nadia Nsayi, politicoloog en beleidsmedewerker Congo bij 		
Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen
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CONGO NA KABILA: WELKE PLAATS VOOR TSHISEKEDI?
Nadia Nsayi
De Congolezen hebben zeven in plaats van vijf jaar moeten
wachten om voor de derde keer naar de stembus te trekken. In
2006 vonden de eerste vrije verkiezingen plaats in meer dan 40
jaar. In de tweede ronde van de presidentsverkiezingen won
zittend president Joseph Kabila (PPRD), aan de macht sinds 2001,
officieel met 58% van de stemmen van opposant en voormalig
militieleider Jean-Pierre Bemba (MLC). Door sterke allianties kon
Kabila een comfortabele meerderheid veroveren in het parlement (Kamer en Senaat) en kreeg hij geleidelijk meer greep op
de provincies. Bemba verliet Congo na gevechten tussen zijn
troepen en Kabila’s presidentiële garde. Kabila kon tijdens zijn
eerste mandaat (2006-2011) zijn gang gaan bij gebrek aan sterke
oppositieleiders: Bemba zat sinds 2008 vast in het Internationaal Strafhof in Den Haag op verdenking van misdaden in de
Centraal-Afrikaanse Republiek en historisch oppositieleider Etienne Tshisekedi (UDPS) verbleef om gezondheidsredenen vaak
in België. UDPS boycotte bovendien de verkiezingen en was dus
niet vertegenwoordigd in de instellingen.

Kiezers in Kinshasa – Foto: John Bopengo/Monusco

Tshisekedi triomfantelijk terug naar Kinshasa. Naarmate het einde
van Kabila’s mandaat (december 2016) naderde, namen de spanningen toe. Uiteindelijk nam de Kerk, met internationale steun,
het initiatief om onderhandelingen tussen Kabila’s meerderheid
en het Rassemblement te faciliteren. Het Sylvesterakkoord van 31
december 2016 kon het grote geweld voorkomen, maar het regime legde de uitvoering ervan zo goed als naast zich neer, zeker
na de dood van Etienne Tshisekedi in februari 2017. Diens plotse
overlijden was een zware slag voor UDPS en de oppositie.

Tegenslagen voor Kabila
In 2011 won Kabila de presidentsverkiezingen met 48 % van de
stemmen. Officieel dan, want betrouwbare bronnen noemden
Etienne Tshisekedi, die officieel 32 % behaalde, de echte winnaar. Voormalig Kamervoorzitter Vital Kamerhe (UNC) werd
officieel derde met 7 %. In de Kamer behield Kabila zijn meerderheid en de Senaat werd niet vernieuwd, door het uitblijven
van de provinciale verkiezingen. De legitimiteitscrisis als gevolg
van de omstreden verkiezingsuitslag bleef een probleem tijdens
Kabila’s tweede mandaat (2011-2018). Het regime probeerde
zijn draagvlak te vergroten door opposanten ministerposten
te bezorgen. Maar Kabila kende ook tegenslag. De breed gedragen straatprotesten van 2015 tegen een herziening van de
grondwet, die Kabila’s aanblijven moest mogelijk maken, staken
stokken in de wielen. In het voorjaar van 2016 stapten een groep
van zeven coalitiepartijen (G7) en Moïse Katumbi (zakenman
en voormalig gouverneur van Katanga) op uit verzet tegen een
eventueel derde mandaat voor Kabila. In 2015, 2016, 2017 en
2018 gingen Congolezen de straat op om verkiezingen te eisen
zonder de deelname van Kabila. De repressie was genadeloos.
Honderden demonstranten kwamen om, werden aangehouden
of verdwenen. De internationale gemeenschap nam de protestbeweging serieus, verhoogde de diplomatieke druk op het
regime en trof sancties. In november 2017 maakte de kiescommissie (CENI) eindelijk een kieskalender bekend.

In 2018 startten zeven oppositieleiders gesprekken om een
gezamenlijke presidentskandidaat te vinden. Grootste kanshebbers waren aanvankelijk Tshisekedi’s zoon Félix, sinds maart 2018
leider van UDPS, en Vital Kamerhe. De vrijlating van Jean-Pierre
Bemba in juni 2018 gooide even roet in het eten, maar de kiescommissie verwierp zijn kandidatuur. Moïse Katumbi, sinds 2016
in ballingschap in België, raakte Congo niet meer in en kon zich
geen kandidaat stellen. In november 2018 richtten de oppositieleiders in Genève het verkiezingsplatform Lamuka (‘Word wakker’) op en schoven ze hun kandidaat naar voor. De keuze viel
verrassend op de vrij onbekende zakenman en parlementslid
Martin Fayulu (ECIDE). Maar de vreugde om deze gezamenlijke
kandidaat was van korte duur. Tshisekedi en Kamerhe trokken
zich terug en richtten in Nairobi het platform CACH op. Voor het
Kabila-regime kwam de breuk binnen de oppositie erg gelegen.
Bij de meerderheid ontstond het FCC, een ruim verkiezingsplatform met oude en nieuwe medestanders van Kabila, onder
wie vroegere leden van UDPS, MLC en UNC. Kabila zelf werd
de ‘morele autoriteit’ van FCC, zijn oud-kabinetschef Néhémie
Mwilanya coördinator. Tot vlak voor de verkiezingen bleef het
onduidelijk of Kabila zich opnieuw kandidaat zou stellen. Uiteindelijk schoof hij in augustus 2018 Emmanuel Shadary (gewezen
minister van Binnenlandse Zaken en huidig secretaris van PPRD)
als kandidaat van de meerderheid naar voren.

Nieuwe allianties
Ondertussen ontstonden er nieuwe allianties: opposanten werden lid van de meerderheid, leden van de meerderheid werden
opposanten. Bij de oppositie kwam er toenadering tussen de
kampen van Tshisekedi en Katumbi. In de zomer van 2016 was
het ‘Rassemblement’, gevormd in België, een feit en keerde

Omstreden verkiezingen
Op 30 december 2018 stemden van de meer dan 40 miljoen
geregistreerde Congolezen uiteindelijk 18 miljoen, voor het
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Dilemma

eerst met stemcomputers. De burgers van Beni, Butembo in de
provincie Noord-Kivu en Yumbi in de provincie Mai Ndombe
mochten wegens de ebola-crisis en het heersende conflict niet
stemmen. De rest van het land stemde voor een president, de
Kamer en 24 van de 26 provincieraden. Drie presidentskandidaten voerden een nationale campagne: Shadary voor FCC, Fayulu
voor Lamuka en Tshisekedi voor CACH. Fayulu’s voordracht in
Genève, zijn twee populaire bondgenoten Bemba en Katumbi
en het feit dat hij een anti-systeemprofiel heeft, bezorgden hem
op korte tijd veel populariteit. Hij heeft ook geen verleden in
een militie of in de partij van Kabila, en liep mee in de protesten.
Vandaar zijn bijnaam ‘soldat du peuple’.

Sinds zijn eedaflegging op 24 januari 2019 nam president Tshisekedi een aantal belangrijke beslissingen. Ten eerste benoemde
hij zijn kabinet, samengesteld uit mensen uit het Kabila-systeem
en de entourage van UDPS en UNC. Sterke man achter Tshisekedi is zijn kabinetschef Kamerhe, een vroegere getrouwe van
Kabila. François Beya, voormalig hoofd van de migratiedienst
onder Kabila, kreeg de strategische functie ‘speciale veiligheidsadviseur’. Ten tweede lanceerde de president een urgentieprogramma (plan van 100 dagen). In Kinshasa gingen al wegenwerken van start. Ten derde werden 700 politieke gevangenen
voorlopig of voorwaardelijk vrijgelaten, onder hen gekende
opposanten van het Kabila-regime. Het is nu vooral wachten op
de benoeming van de premier en de installatie van regering,
Senaat en gouverneurs.

Al snel na de stembusgang werd op basis van processen-verbaal
aan de stembureaus duidelijk dat Fayulu veel stemmen had
gehaald. Op 10 januari 2019 maakte de kiescommissie de voorlopige resultaten van de presidentsverkiezingen bekend: 39%
voor Tshisekedi, 35% voor Fayulu en 24% voor Shadary. De cijfers
per stembureau zijn tot op heden niet gepubliceerd. De officiële percentages van de kiescommissie stroken geenszins met
uitgelekte data van de commissie zelf en met de cijfers van de
Kerk, die met 40.000 waarnemers de grootste observatiemissie
had, gefinancierd door internationale partners zoals België. Uit
die twee documenten, geanalyseerd door de Financial Times,
komt Fayulu met ca. 60% als echte winnaar uit de bus. Tshisekedi
en Shadary zouden elk ongeveer 20% behaald hebben. Het
Grondwettelijk Hof ging niet in op Fayulu’s klacht en bevestigde
de overwinning van Tshisekedi. Félix Tshisekedi is vandaag president omdat het Kabila, wiens eigen kandidaat een slecht resultaat behaalde, beter uitkomt. Het voorspelde geweld bleef uit.

Kabila en Tshisekedi tijdens de machtsoverdracht in Kinshasa, op 24 januari 2019
Foto: YouTube

De reacties op de verkiezingen zijn verdeeld. Sommigen verzetten zich tegen de grote electorale fraude en willen de echte
resultaten én Fayulu erkend zien. Anderen beschouwen de
verkiezingen hoe dan ook als een stap vooruit: een opposant
en leider van een historische partij is de nieuwe president en de
machtswissel verliep vreedzaam. Ik zie vandaag een algemene
(de facto) aanvaarding van Tshisekedi als president. Het uitblijven van protest tegen zijn ‘overwinning’ is een belangrijke reden
waarom Tshisekedi in Congo, in de regio en internationaal wordt
erkend. Het is nu uitkijken welke rol Fayulu nog zal (kunnen)
spelen. Werkt hij samen met Tshisekedi of voert hij oppositie?
Kan hij blijven rekenen op de steun van Bemba en Katumbi of
komen er breuken in het Lamuka-platform?

Momenteel lijkt Tshisekedi enig krediet te krijgen om zich te
bewijzen. Uit een enquête blijkt dat 75% van de ondervraagde
Congolezen verwacht dat hij iets verandert aan de sociale situatie. Een beleid voeren dat ingaat tegen de oude politieke
cultuur van corruptie en geweld en dat tegemoetkomt aan die
verwachtingen is voor de nieuwe president de enige manier
om aan populariteit te winnen. Een gemakkelijke klus wordt
dat niet. De omstreden verkiezingsuitslag heeft Tshisekedi met
een legitimiteitscrisis opgezadeld, de perceptie van ‘een Kabilamarionet’ te zijn. Op nationaal en provinciaal niveau wordt hij
geconfronteerd met de grote politieke dominante van Kabila’s
FCC. Bovendien heeft hij te maken met een economisch en veiligheidssysteem dat al 18 jaar door de Kabila-clan wordt gecontroleerd. Om greep te krijgen op belangrijke economische en
veiligheidsdossiers heeft Tshisekedi echte politieke macht nodig.
De vraag is of en hoe hij dat kan realiseren op basis van de verkiezingsresultaten en de grondwet. De nieuwe president van de
Democratische Republiek Congo staat voor een dilemma: past
hij zich aan het Kabila-systeem aan of probeert hij zich te emanciperen? Bij de eerste optie dreigen hij en zijn historische partij
impopulair te worden, bij de tweede dreigt een confrontatie
met de machtige senator Joseph Kabila.

Volgens de cijfers van de kiescommissie strafte de Congolese
kiezer het Kabila-regime wel af bij de presidentsverkiezing, maar
niet bij de Kamer- en provinciale verkiezingen. Is dit geloofwaardig? Kabila’s platform FCC heeft nu al 341 van de 500 zetels in de
Kamer. FCC levert de voorzitter van het parlement in 20 provincies. In de Senaat, verkozen door de provinciale parlementsleden, behaalde FCC 84 van de 108 zetels. Die resultaten kunnen
nog veranderen na de verkiezingen in Beni, Butembo en Yumbi.
De zware nederlaag van UDPS in de Senaat (slechts 1 zetel)
oogstte protest bij de militanten. Na overleg besloot Tshisekedi
om de installatie van de nieuwe Senaat op te schorten, de gouverneursverkiezingen uit te stellen en een gerechtelijk onderzoek in te stellen naar corruptie bij de Senaatsverkiezing.

Op p. 16 vind je een lijst met de gebruikte afkortingen in dit dossier.
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VEILIGHEID VOOR DE BEVOLKING
Nadia Nsayi

Conflictzones
Ondanks alle vredesakkoorden die sinds 1999 werden gesloten
is Congo nog steeds een ‘land in oorlog’. Bepaalde regio’s in het
oosten, het centrum en het westen kampen met aanslepende
en recente gewapende conflicten. In de jaren 1990 brak het
geweld uit in het oosten, vooral in de provincies NoordKivu, Zuid-Kivu en Ituri. Volgens een rapport uit 2015 van het
onderzoekscentrum CRG opereren in de Kivu 70 milities.
Enerzijds zijn er de Congolese Mai Mai-milities, vaak kleine
groepen van een honderdtal manschappen gerekruteerd op
etnische basis. Anderzijds zijn er de buitenlandse milities met
wortels in de buurlanden Oeganda (o.a. ADF-NALU), Rwanda
(o.a. FDLR) en Burundi (o.a. FNL). Sommige van deze groepen
zijn al meer dan 20 jaar in Congo. De gevechten vinden plaats
tussen de milities onderling, of tussen die milities en het
Congolese leger (FARDC) gesteund door de VN-vredesmissie
MONUSCO. Uit rapporten blijkt dat milities voor de illegale
grondstoffenhandel contacten onderhouden met politieke,
economische en militaire elites in Congo en het buitenland.
Daarnaast halen ze inkomsten uit taksen die ze opleggen
aan de bevolking en ze plegen zware schendingen van de
mensenrechten zoals foltering en verkrachting. Dit alles gebeurt
in een context van straffeloosheid.

Mensen op de vlucht in de provincie Noord-Kivu
Foto: Chrispin Mvano

de buurlanden. Volgens het VN-Bureau voor de coördinatie van
humanitaire zaken (OCHA) hebben 12,8 miljoen mensen, onder
wie 5,6 miljoen kinderen, nood aan humanitaire hulp in 2019.
Congo heeft externe fondsen nodig om deze crisis het hoofd te
bieden.

Globaal veiligheidsbeleid
De gewapende conflicten in Congo vergen een veiligheidsbeleid
dat effectief bescherming brengt voor de bevolking. Dat beleid
moet stoelen op een globale aanpak, die rekening houdt met
de specificiteit van de conflictzones. Een eerste prioriteit is het
herstel van het staatsgezag. De zwakke staat vertaalt zich in een
leger en een politie die tekortschieten in de bescherming van de
bevolking, of erger, die zelf schendingen van de mensenrechten
begaan. Het gebrek aan gezag van de staat zorgt ervoor dat
lokale conflicten snel kunnen escaleren en bepaalde regio’s in
een geweldcyclus terechtkomen.

In het centrum van het land brak midden 2016 een conflict
in de Kasaï-regio uit. Directe aanleiding was een lokale
opvolgingsstrijd na de dood van een traditionele chef. Het
conflict breidde zich door sociale frustraties bij de bevolking,
politieke manipulatie en repressie van het leger snel uit over vier
provincies. De menselijke tol was hoog: meer dan 3000 doden,
80 massagraven, 1,4 miljoen ontheemden, 30.000 vluchtelingen
in buurland Angola. Twee VN-experts werden vermoord.

Na de omstreden verkiezingen moeten Congo en de
internationale partners werk maken van politieke stabilisatie,
een daadkrachtig DDR-proces (ontwapening, demobilisatie en
re-integratie in de burgersamenleving) en de professionalisering
van de veiligheidssector (leger, politie, inlichtingendiensten,
justitie). Alleen dan kan het land de strijd tegen de milities en de
straffeloosheid aangaan. In deze context moet de MONUSCO
extra inspanningen leveren om haar mandaat rond de
burgerbescherming effectiever uit te voeren en bijdragen aan
de versterking van het staatsgezag in Congo.

Recenter, eind 2018, kwam een nieuw conflict aan het licht in
Yumbi, in de provincie Mai Ndombe in het westen. Volgens
de VN vielen daarbij al meer dan 500 doden en meer dan
100 gewonden – er zou sprake zijn van misdaden tegen de
mensheid – en vluchtten zowat 16.000 mensen naar buurland
Congo-Brazzaville. De rivaliteit tussen twee bevolkingsgroepen,
met de betrokkenheid van lokale leiders, zou aan de basis liggen
van het geweld. Voorlopig is het nog te vroeg om de impact van
de presidentswissel in Kinshasa op de dynamiek van milities in
conflictzones te meten. Maar verschillende bronnen berichten
over de overgave van tientallen militieleden in het oosten en
Kasaï sinds de eedaflegging van Tshisekedi.

Het globaal veiligheidsbeleid vergt, zeker voor het oosten, een
beter regionaal partnerschap. Autoritaire regimes en geweld
in Oeganda, Rwanda en Burundi hebben het fragiele Congo
mee gedestabiliseerd. Volgens de CRG is de FDLR de grootste
buitenlandse militie, op basis van het aantal manschappen (1000
à 1500) en de geografische verspreiding in Noord- en Zuid-Kivu.
Congo kan de problematiek van buitenlandse milities enkel
oplossen met de medewerking van de buurlanden, en liefst ook
nog met de steun van regionale organisaties.

In combinatie met de sociaaleconomische malaise en de
politieke instabiliteit in het gebied van de Grote Meren
veroorzaakten die gewapende conflicten sinds de jaren 1990
een humanitaire tragedie met miljoenen slachtoffers. Midden
2018 sprak het VN-Vluchtelingencommissariaat (UNHCR) van
4,5 miljoen ontheemden en ongeveer 500.000 vluchtelingen in
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luik hebben. Ten eerste denk ik aan de formalisering van de
exploitatie en handel van grondstoffen zoals goud en coltan.
Het herstel van het staatsgezag kan een einde maken aan de
plundereconomie. Ten tweede moet de armoede aangepakt
worden. Die vormt een voedingsbodem voor conflicten.
Jongeren zonder toekomstperspectief zijn gemakkelijker te
manipuleren om tot milities toe te treden.
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om opnieuw gesprekken op te starten en aan te dringen op de
uitvoering van de politieke, veiligheids- en sociaaleconomische
verbintenissen op Congolees, Afrikaans en internationaal
niveau. Het is belangrijk om lessen te trekken uit vroegere
vredesinitiatieven. En bovenal: er moet een sterke politieke wil
zijn om de Congolese bevolking veiligheid te bieden. Als die wil
er komt onder het presidentschap van Tshisekedi blijft de vraag
of hij op termijn greep kan krijgen op de veiligheidssector. Die
wordt vandaag immers nog altijd gecontroleerd door mensen
die al jaren loyaal zijn aan Kabila.

Het vredesakkoord of ‘accord cadre’ van 24 februari 2013,
gesloten in Addis Abeba, biedt een globaal kader voor Congo

VERZOENING EN GERECHTIGHEID: EEN DILEMMA?
Interview met Pascal Mugaruka
Pascal Mugaruka (34) is socioloog (Universiteit van Goma) en
sinds 2011 directeur van de ngo Africa Reconciled, partner van
Broederlijk Delen en Pax Christi. De vredesbeweging werkt
vanuit Goma, in nauwe samenwerking met jongerengroepen in
Noord- en Zuid-Kivu.
President Félix Tshisekedi roept op tot verzoening tussen
de Congolezen. Africa Reconciled, zoals de naam al doet
vermoeden, heeft bijzondere aandacht voor ‘verzoening’.
Waarom moet het een prioriteit zijn in Congo?
Pascal Mugaruka: “Africa Reconciled gelooft dat er geen
toekomst is zonder eenheid en verzoening. Als we in het
hele land effectief tot verzoening willen komen, moeten
we ook de waarheid onthullen over de misdaden die in het
verleden hebben plaatsgevonden. Het is in deze context dat
je de strijd van Africa Reconciled moet begrijpen. Verzoening
is een urgente en belangrijke prioriteit. Het blijft de gulden
weg waarop vijanden kunnen samenkomen om hun bittere
en pijnlijke verleden onder ogen te zien en aan een betere
toekomst te bouwen. Er zijn gerechtelijke uitspraken waarin
slachtoffers een financiële tegemoetkoming kregen toegekend
als schadevergoeding. Maar de uitvoering laat op zich wachten.
Nog erger is dat de meeste vermeende daders nog steeds
vrij rondlopen in Congo en in het buitenland. Deze situatie is
een belangrijke oorzaak voor de verankering van de cultuur
van straffeloosheid en de vertrouwenscrisis tussen bepaalde
etnische groepen.

Bijeenkomst van jongeren van Africa Reconciled in Goma
Foto: Africa Reconciled, 2019

Het oosten van Congo lijdt ook onder de gevolgen van de
instabiliteit in buurlanden. Tot op de dag van vandaag zijn
er milities uit Oeganda, Rwanda en Burundi actief in jouw
land. Hoe kan de Congolese staat bijdragen tot verzoening
in de regio?
“Voor we spreken over de bijdrage die Congo kan leveren aan
verzoening in de regio, wijs ik graag op de afwezigheid van
rechtsstaten in die regio. De soevereiniteit van de staten is in
deze landen simpelweg verdwenen. De nefaste impact van deze
fragiele staten op de regio is te voelen in al hun buurlanden,
dus ook in Congo. De conflicten werden geregionaliseerd, met
humanitaire, politieke en economische crisissen als gevolg.

Een verzoeningsproces kan gemeenschappen die met elkaar
in conflict zijn, samenbrengen. Het biedt hen de mogelijkheid
om elkaar de waarheid te vertellen en vergiffenis te vragen voor
de misdaden, misbruiken en mensenrechtenschendingen die
hebben plaatsgevonden. Zo kunnen ze een s amenleving tot
stand brengen waarin ze in vrede samenleven. Africa Reconciled
moedigt een dialoog a an waarin gemeenschappen het verhaal
van hun lijden en verdriet kunnen delen en met mededogen
naar elkaar kunnen luisteren. In een samenleving die getekend
is door een systeem van onderdrukking en corruptie is dat een
belangrijke stap.”

Congo heeft een strategische ligging en draagt dus een
grote verantwoordelijkheid in de regionale verzoening. De
opbouw van een rechtsstaat in mijn land is een grote stap in
dat proces. Dat betekent goed bestuur, hervorming van de
veiligheidssector, burgerparticipatie in het beleid van openbare
aangelegenheden, gelijke rechten voor elke burger en de
bescherming van eigendom en personen om een einde te
maken aan misdaden en wijdverspreide onveiligheid. De dag
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dat de Congolezen een rechtsstaat hebben, zal Congo op zijn
beurt invloed uitoefenen op zijn buurlanden om zich, solidair
met hun bevolking, te verzetten tegen elk beleid dat opnieuw
naar een dictatuur neigt en de democratie in de regio dreigt op
te offeren. Het geluk van de verschillende volkeren in de regio
gaat samen met het geluk van de Congolezen. Congo heeft
leiders nodig met een duidelijke regionale politieke visie op
ontwikkeling. Eenheidsdenken, politiek geweld, schendingen
van rechten en vrijheden, het falen van de drie machten en een
geringe burgerparticipatie vormen een obstakel voor Congo om
bij te dragen tot regionale verzoening.”

2019/2

en de afwezigheid van schadeloosstelling van de slachtoffers.
Hoewel de huidige verkiezingscrisis bijna alle betrokkenen
en waarnemers verontrust, zouden kwesties in verband met
het verleden deel moeten uitmaken van de sociaal-politieke
debatten die aan de gang zijn. Om gerechtigheid te bieden
aan de slachtoffers van de oorlogen in Congo is er dringend
nood aan een overgangsjustitie (justice transitionelle). Veel
indicatoren tonen aan dat zo’n rechtspraak kan bijdragen tot
duurzame vrede en veiligheid. Slachtoffers gerechtigheid
bieden is een eerste stap in het doorbreken van de spiraal van
geweld en gruweldaden. Het spoort ook aan om disfuncties
in overheidsinstellingen te onderzoeken. Het is voor mij
heel belangrijk om erop te wijzen dat het doel van deze
overgangsjustitie ware verzoening is.”

Kan een waarheids- en verzoeningscommissie een rol
spelen in het verzoeningsproces in Congo? Of zouden de
spanningen daardoor nog toenemen?

Is het Internationaal Strafhof goed geplaatst om vanuit
Europa misdaden te berechten die duizenden kilometers
verderop in Afrika zijn gepleegd? Is lokale rechtspraak een
betere optie?

“Een nationale commissie voor waarheid en verzoening is op
dit moment erg belangrijk voor Congo. Het kan de Congolezen
helpen om elkaar de waarheid te vertellen en het verleden
echt te verwerken. Daar zijn nu geen mechanismen voor. Dat
is volgens mij een van de redenen dat de straffeloosheid zo
verankerd is in de samenleving, en dat er een vertrouwenscrisis
is tussen sommige bevolkingsgroepen. Het vredesakkoord
van 2002 bevatte onder meer bepalingen voor het oprichten
van mechanismen om het verleden te verwerken. Daarin was
ook sprake van een waarheids- en verzoeningscommissie en
een speciaal tribunaal. Tot op heden heeft er alleen tijdens
de politieke overgangsperiode 2003-2006 een commissie
bestaan. Zij had als kerntaak de waarheid over de misdaden uit
het verleden te onthullen en verzoening te bevorderen. Door
politieke tegenstand heeft de commissie die taak niet kunnen
uitvoeren. Sindsdien zijn er verschillende oproepen geweest om
een nieuwe commissie op te richten.”

“Ik denk dat het Internationaal Strafhof inderdaad misdaden kan
berechten die zelfs duizenden kilometers verder zijn gepleegd.
Het heeft al een grote rol gespeeld in Congo, vooral in dossiers
rond misdaden in Ituri. Maar het Strafhof heeft natuurlijk ook
beperkingen, omdat het zich eerder richt op de grote vissen
zoals Bosco Ntaganda. Toch blijft het een belangrijke pijler in het
zoeken naar de waarheid en de garantie dat de misdaden niet
herhaald worden. Het is in de eerste plaats de Congolese staat
die de verantwoordelijkheid heeft om misdaden te vervolgen,
maar het Internationaal Strafhof is een bondgenoot in de
goede begeleiding van de slachtoffers. Ik ben persoonlijk een
voorstander van gespecialiseerde gemengde tribunalen, waarin
nationale en internationale rechters – uiteraard gedurende een
beperkte tijd – specifieke zaken behandelen. Daarna moeten
de interne instellingen het werk verderzetten. Het is een manier
om de overheid te dwingen de werkomstandigheden van de
magistraten te verbeteren, zodat ze hun werk goed kunnen
doen, en misdadigers vervolgd kunnen worden.”

Je bent een kind van de Kivu, een streek die al 25 jaar
wreedheden kent. Hoe kan de Congolese staat zorgen voor
gerechtigheid voor de slachtoffers van de oorlogen? Is het
mogelijk om tegelijk de Congolezen verzoenen?
“In het boek God Sleeps in Rwanda: A Journey of Transformation
vertelt de auteur Joseph Sebarenzi ons dat verzoening op
verschillende manieren kan worden bereikt. Maar het blijft de
moeilijkste keuze, omdat verzoening veel inspanning, moed,
nederigheid en geduld vergt, terwijl wraak gemakkelijk en snel
is. Voor Sebarenzi is verzoening ingewikkeld en kan zij niet
worden teruggebracht tot gedeelde gerechtigheid. Terwijl
slachtoffers doorgaans eisen dat de beulen absoluut moeten
worden gestraft, vinden diegenen die de beulen omringen
dat zij gratie verdienen. Met ‘eenvoudige’ akkoorden voor
machtsverdeling bereik je, in tegenstelling tot wat veel politici
geloven, geen verzoening.
Volgens Africa Reconciled vormt het niet verwerken
van het verleden een voedingsbodem voor de huidige
rechtsschendingen. De huidige crisis in het land, het
aanhoudend geweld en het niet kunnen waarborgen van de
fundamentele rechten van de Congolese burgers zijn voor
een groot stuk terug te brengen tot een onverwerkt verleden

Het Internationaal Strafhof in Den Haag
Foto: jbdodane/Creative Commons
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Voor dit soort transacties maakt de presidentiële entourage
al jaren gebruik van de diensten van de Israëlische zakenman
Dan Gertler. Gertler heeft al jaren een preferentiële relatie
met het Kabila-kamp: in de jaren negentig kreeg hij het
monopolie op de Congolese diamanthandel, ondertussen
breidde hij zijn handel uit naar alle Congolese grondstoffen
en bestiert hij een onoverzichtelijk kluwen van holdings,
concessies, postbusbedrijven. Dit alles maakt van Gertler een
van de machtigste – maar ook een van de meest omstreden
miljardairs ter wereld. Zijn naam komt meer dan tweehonderd
maal voor in de Panama Papers en hij belandde ondertussen
op de sanctielijst van de Verenigde Staten: “Gertler vergaarde
zijn fortuin van honderden miljoenen dollars door middel van
verduistering en corrupte deals”, staat er in het Amerikaanse
sanctiedocument.

Koen Vidal
Behalve diamanten en goud bezit Congo meer dan vijftig
procent van alle kobaltvoorraden in de wereld: en dat is de
grondstof die nodig is voor de herlaadbare batterijen van
smartphones en elektrische wagens. Omdat steeds meer
klimaatbewuste chauffeurs elektrisch rijden, heeft de autoindustrie steeds meer behoefte aan kobalt, waardoor de prijs de
hoogte ingaat. Tegen 2025 voorspellen experts een groot tekort
waardoor de handel helemaal oververhit zal raken. Congoauteur Alphonse Muambi: “Autobedrijven in China, Europa
en de Verenigde Staten voeren momenteel een moordende
concurrentie over wie het grootste aantal elektrische auto’s zal
produceren. Dat maakt dat Congo het strijdtoneel wordt voor
een van de meest gegeerde grondstoffen ter wereld.”

Het feit dat Gertler op de Amerikaanse zwarte lijst
belandde, was trouwens een groot probleem voor grote
grondstoffenbedrijven als het Zwitserse Glencore die voor
hun kobalttoevoer afhankelijk waren van Gertler. Toen de
VS aan Glencore lieten weten dat zij niet meer met Gertler
handel mochten drijven, leidde dat in de zomer van 2018 tot
ingewikkelde onderhandelingen met Kabila-mensen en een
minnelijke schikking van 100 miljoen dollar: opnieuw geld dat
volgens onderzoeker Elisabeth Caesens op allerlei manieren
versluisd werd naar onbekende bestemmingen.

Het Kabila-kamp controleert een belangrijk deel van
de kobaltontginning en is zich heel goed bewust van zijn
economische machtspositie. Muambi: “Vandaar dat de
zogenaamde internationale gemeenschap collectief een oogje
zal dichtknijpen voor wat er in Congo gebeurde. Er zal wat
geopolitiek machovertoon zijn over de oneerlijke verkiezingen,
maar iedereen beseft dat te veel kritiek slecht is voor de
kobalthandel. Met name het kritische België zou wel eens de
verliezer kunnen worden in dit spel. Zij die het hardst zwijgen,
hebben het meeste te winnen. In Congo gaat het niet over
kiezers of mensen, alles draait om economische belangen.”

Moreel debat
Dat net de kobalthandel voor elektrische wagens een van de
meest corrupte en gevaarlijke Afrikaanse regimes in het zadel
houdt, schept volgens experts ook kansen om een moreel debat
op gang te brengen. Elisabeth Caesens: “Elektrische wagens
worden vaak bestuurd door chauffeurs die zich zorgen maken
om de planeet en gevoelig zijn voor thema’s als Afrikaanse
armoede en eerlijke handelsrelaties. Misschien is net dat een
kans om bedrijven als Apple en Tesla aan te zetten om de
handel in kobalt meer moreel verantwoord te maken. Maar laten
we hierover nog niet te enthousiast zijn: we staan nog maar aan
het begin van de morele discussie.”

Verkiezingscampagnes
Voor de Congolese machthebbers is de handel in ertsen
als kobalt niet alleen een middel om snel rijk te worden
maar ook om hun macht te consolideren. Opbrengsten van
de grondstoffenhandel en de verkoop van mijnconcessies
verdwijnen vaak in ingewikkelde witwaskanalen waarna
de NV Kabila ze naar alle waarschijnlijkheid gebruikt om
verkiezingscampagnes te financieren en een breed netwerk van
politieke en militaire getrouwen te betalen.

Alphonse Muambi. “Als ik even een onorthodox idee zou mogen
poneren: op termijn is het de logica zelve dat Apple en Tesla hun
fabrieken in Congo bouwen. Op die manier scheppen ze niet
alleen arbeidsplaatsen voor Congolezen maar zorgen ze er ook
voor dat kobalt niet als grondstof maar als afgewerkt product
het land verlaat, waardoor het meer oplevert. Dat lijkt me een
eerlijke deal, niet?”

Onderzoeker Elisabeth Caesens, die voor de ngo Resource
Matters grondstoffencontracten in Congo onderzocht, zegt
dat in de aanloop van een Congolese verkiezingsstrijd steevast
vele miljoenen aan mijnopbrengsten ‘vermist’ raken. “Ik
onderzocht hoe honderden miljoenen plotseling spoorloos
verdwenen in zeer ingewikkelde transacties. Die trend begon
voor de verkiezingen van 2006, je zag het opnieuw in 2011 en
ook nu weer verdween veel geld uit de reguliere geldstromen.
Telkens als de macht in het gedrang komt, zie je dat die
deals zich vermenigvuldigen en zie je dat de geldstromen
ondergronds gaan.” Waar het geld precies terechtkomt, weten
weinigen. Elisabeth Caesens: “Dat valt niet te bewijzen. Wat wel
vaststaat, is dat aan de macht blijven een pak geld kost. Militaire
commandanten moeten trouw blijven, de kiescommissie moet
de juiste uitslag geven, rechters van het grondwettelijk hof
moeten gunstig gestemd worden om de uitslag te bevestigen.”

Koen Vidal is chef Buitenland bij de krant De Standaard.
Het volledig artikel ‘Hoe kobalt Kabila in het zadel houdt’
verscheen op 12 januari 2019 in De Standaard.
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LANDBOUW ALS HEFBOOM TEGEN ARMOEDE
Luk Verbeke
Vlak voor de onafhankelijkheid bestond de export van het
toenmalige Belgisch Congo voor de helft uit grondstoffen
en voor de helft uit landbouwproducten. Vruchtbare grond,
het gunstige klimaat aan beide zijden van de evenaar,
regelmatige regens, een degelijk landbouwbeleid en een goed
onderhouden wegennet over het hele land lagen aan de basis
van de productie. Na de onafhankelijkheid kwam de focus
vooral op grondstoffen te liggen, en nam de aandacht voor
de landbouw langzaam af. Als er al steun was, dan ging die
naar moderne landbouwbedrijven, veelal toevertrouwd aan
politieke medestanders of familie van machthebbers. De meeste
landbouwbedrijven die in de loop van de jaren het licht zagen,
waren dan ook geen lang leven beschoren en gingen ten onder
aan een gebrek aan kennis en slecht beheer.

Vrouwen op de markt in de provincie Lomami. Foto: Jeroen Marckelbach

lokale en inclusieve economie uit te bouwen die het land zal
toelaten om zich te ontwikkelen in de vele andere economische
domeinen. De verkoop van grondstoffen kan er dan mee voor
zorgen dat er geïnvesteerd wordt in de nodige infrastructuur.
Door de geschiedenis heen leren statistieken ons dat de meeste
opkomende economieën ooit begonnen zijn met een goed
doordacht landbouwbeleid. Een beleid dat de productiviteit
van de landbouw doet groeien, ervoor zorgt dat er meer
koopkracht ontstaat, waardoor families meer gaan investeren in
het onderwijs en de gezondheid van hun kinderen. Naarmate
de economie ook in andere sectoren begint te groeien zal een
transfer van arbeidskrachten ontstaan van de landbouw naar de
andere sectoren. Hieruit kan Congo inspiratie putten voor het
uittekenen van een eigen economische en sociale ontwikkeling.

Stand van zaken
Vandaag leeft ongeveer 70 % van de Congolese bevolking
van de landbouw; noodgedwongen, omdat er weinig andere
mogelijkheden zijn om in Congo te overleven. Maar elk beleid
om die landbouw te ondersteunen ontbreekt: de Congolese
boeren hebben geen degelijk zaaigoed, geen gereedschap, geen
meststoffen of pesticiden, geen wegen, geen toegang tot de
markt, enz. De mensen bedrijven landbouw met hun machete
en een hakje, in hoofdzaak voor zelfvoorziening. De jaren
van oorlog hebben bovendien de kleinschalige veeteelt, het
vroegere appeltje voor de dorst, volledig van de kaart geveegd.
Gevolgen zijn een zwakke productie, algemene armoede en
honger. Vandaag moet Congo al meer dan 2 miljard dollar per
jaar betalen voor voedselimport. Bij een ongewijzigd beleid zal
dat bedrag door de bevolkingstoename snel aangroeien.

Boerenorganisaties
Wat kan een ontwikkelingsorganisatie in deze context doen?
Broederlijk Delen opteerde ervoor om de boerenorganisaties
centraal te stellen en met hen een programma uit te werken.
Dat gebeurde in de provincies Kwilu en Oost-Kasaï. In een
volgende fase werden er lokale ngo’s bij betrokken om de
boerenorganisaties te begeleiden. Dit programma bestaat
uit een sociaaleconomisch luik waarin gewerkt wordt rond
kwalitatief zaaigoed, duurzamere landbouwpraktijken,
organisatie van de lokale en nabije afzetmarkt, diversificatie
van inkomensgenererende activiteiten en uitbouw van
lokale economie. Daarnaast is er een sociaal-politiek luik
dat werkt rond de transformatie van boerenorganisaties tot
autonome en performante structuren, rond inclusiviteit met
een actieve participatie van vrouwen en jongeren en rond
beleidsbeïnvloeding, rechtenverdediging en participatief
burgerschap. Kennisuitbouw door boeren is een centraal
gegeven doorheen het programma. Voorts vormde Broederlijk
Delen samen met 16 andere Belgische ngo’s de Alliantie
AgriCongo. Gezamenlijk maken deze organisaties werk van de
uitbouw van een nationale en provinciale boerenbeweging die
familiale landbouw op de politieke en economische kaart weet
te zetten en kan wegen op politieke beslissingen.

Een bijkomend probleem is dat houtskoolproductie veel meer
opbrengt dan landbouw, waardoor boeren massaal bomen
gaan kappen voor de energiebehoeften van de stadsbevolking.
Ook de traditionele landbouwpraktijk waarbij elk gezin jaarlijks
een hectare bos omhakt om vruchtbare grond te hebben,
vormt een bedreiging. Zo wordt de Congolese boer de grootste
bedreiging voor het evenaarswoud. Tot slot is er nog dit:
volgens de Wereldbank komen er in Congo jaarlijks 1,5 tot 2
miljoen mensen bij op de arbeidsmarkt. Waar vinden al deze
jongeren werk? Op dit ogenblik kan alleen de landbouwsector
deze massale aanvoer van arbeidskrachten opvangen.

Potentieel
Met 80 miljoen hectare aan landbouwgrond waarvan amper
10 à 15% geëxploiteerd wordt, het gunstige klimaat en een
jonge dynamische bevolking lijkt het voor de hand te liggen dat
landbouw opnieuw prioritair wordt, in het bijzonder de familiale
landbouw. Een degelijk en goed doordacht landbouwbeleid
laat toe om de armoede in de families terug te dringen, om
zelf de steden te voeden, om jongeren te integreren in de
arbeidsmarkt, om het evenaarswoud te beschermen en om een

Luk Verbeke werkte 40 jaar met boerenorganisaties
in Centraal- en West-Afrika. Van 2012 tot 2019 was hij
programmaverantwoordelijke Congo bij Broederlijk Delen.

9

KOERIER dossier

STEUN AAN JONGE ONDERNEMERS

2019/2

pilootgroep ging, omdat er onvoldoende budget was om aan
iedereen financiële steun te geven. Voor elke kleine groep was
er een budget van 1000 dollar. De tweede moeilijkheid was
om een genderevenwicht te realiseren. Ten slotte was er meer
vraag dan aanbod: er was een beperkt budget, waardoor we
de vorming slechts in een beperkt aantal parochies, scholen en
jongerenbewegingen konden aanbieden.”

Interview met Dieudonné Serukabuza
Dieudonné Serukabuza is Afrika-coördinator bij Pax Christi
International. Hij is verantwoordelijk voor de opvolging van het
driejarig programma met als titel ‘Empowerment van nieuwe
generaties in actieve geweldloosheid en ondernemerschap’ in
de regio van de Grote Meren. Pax Christi International werkt
daarvoor samen met zestien partners in Congo, Rwanda en
Burundi.

Waarom combineert het programma vorming tot
actieve geweldloosheid met het ondersteunen van
ondernemerschap?
“De meerderheid van jongeren in Congo leeft in economisch
precaire omstandigheden. Zij zijn gemakkelijk tot geweld te
overhalen. Vorming alleen volstaat dus niet. Deze jongeren
moeten ook nog overleven. Door hen kansen op werk te bieden,
geven wij hen hoop. Jonge Congolezen barsten van energie en
zin voor initiatief, ze hebben alleen niet de middelen om daar
iets mee te doen. In combinatie met elkaar bieden de twee
luiken van het programma hen hoop en kracht; aan de ene
kant worden ze gemotiveerd om zich uit de slag te trekken (in
kleine vertrouwde groepen). Aan de andere kant motiveren zij
anderen om zich beter te gedragen. Jonge mensen kunnen de
maatschappelijke verandering en ontwikkeling een enorme
boost geven, door hun zoektocht naar zingeving, door de tijd
die ze hebben om aan projecten deel te nemen, door hun
verlangen naar vorming en kennis, door hun energie en hun
enthousiasme voor verandering en door hun mentale vermogen
om te leren.”

Waarom heeft Pax Christi dit programma gelanceerd?
Dieudonné Serukabuza: “Dit programma werd gelanceerd
als gevolg van de aanbevelingen van de conferentie van het
Pax Christi-netwerk in Zuid-Afrika in 2016. In de Afrikaanse
landen maken jongeren bijna 75% van de bevolking uit. De
meerderheid onder hen leeft in precaire en economisch barre
omstandigheden. Velen zijn werkloos of hebben illegaal werk.
In Congo maken politici gebruik van deze situatie om jongeren
te indoctrineren, hen te gebruiken voor hun eigen doeleinden
en in te lijven in milities. Deze jongeren geven zich over aan
geweld, vandalisme, plundering, verkrachting, enz.
Met het oog op deze situatie kwamen de deelnemers aan de
conferentie tot drie doelstellingen. Ze besloten vormingen
in actieve geweldloosheid op te zetten voor jongeren en
hen er zo van te overtuigen van geweld af te zien. Tegelijk
willen ze bij overheden pleiten om jongeren te betrekken bij
besluitvorming inzake ontwikkeling en burgerschap. En ten
slotte willen zij jongeren ook concreet helpen om via waardig
werk maatschappelijk te integreren. De organisaties uit Rwanda,
Burundi en Congo hebben zo een gemeenschappelijk project
geformuleerd.”

Wat zijn de voorlopige resultaten?
“Na het eerste jaar zijn de resultaten bemoedigend. De jongeren
zijn gemotiveerd en enthousiast. Zij zijn gestart met clubjes van
geweldloze jongeren. Zij hebben de cultuur van geweldloosheid
als levenswijze aangenomen. Enkele groepen werkloze jongeren
beginnen door hun economische activiteiten nu kleine
inkomsten te verwerven. Jongeren die de vorming hebben
gekregen, beïnvloeden weer andere jongeren in hun dorp,
hun wijk, hun gemeenschap. Alles samengenomen kan dat
gevoelig bijdragen aan het herstel van een cultuur van vrede,
van verzoening en verdraagzaamheid. Een positieve impact
op vreedzaam samenleven en op het economisch herstel voor
jongeren en de hele bevolking zal daar het gevolg van zijn.”

Voor welk type economische activiteiten kiezen Congolese
jongeren?
“Wij hebben in 2018 vorming gegeven aan 2600 jongeren,
onder wie 982 meisjes. Op het niveau van de parochie werd er
een kleine ‘pilootgroep’ samengesteld. Jongeren zijn creatief; zij
weten heel goed wat hen gemakkelijk een inkomen oplevert. In
Uvira (Zuid-Kivu) besloten de jongeren om kippen te kweken.
Daar is immers een handel in eieren en kippen, aan de grens
met de Burundese hoofdstad Bujumbura. Het cliënteel is er
al. In Kinshasa zette een groep van de St. Jozefparochie in de
Congolese wijk Matonge een mini-bedrijf van telefoons en
accessoires op (zie foto). In Kananga (provincie Centraal-Kasaï)
is de groep een start-up in transport begonnen. Zij willen ook
nog andere activiteiten opzetten, met de inkomsten uit de taximoto, waarvan ze dagelijks een deel sparen.”
Welke problemen kwamen jullie tegen bij de uitvoering?
“De eerste moeilijkheid was het selecteren van een kleine
pilootgroep onder al die jongeren in nood, die door dezelfde
partner zijn gevormd. Daarvoor hadden we objectieve criteria
nodig. Bovendien moesten we aan de jongeren die niet in dat
groepje terechtkwamen duidelijk maken dat het hier om een

Foto: Pax Christi International
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DIASPORA: EEN PARTNER VOOR ONTWIKKELING?
Interview met Charis Basoko

waar Congolezen zich gaan vormen en ervaring opdoen. Maar
die opleidingen en ervaringen moeten uiteindelijk Congo ten
goede komen. De Congolese diaspora moet zoals in andere
Afrikaanse landen de rol van een lift spelen, het land van
herkomst omhoog helpen gaan, helpen zich te ontwikkelen.”

Charis Basoko (33) kwam naar België om politieke
wetenschappen te studeren aan de UCL. Met zijn diploma
op zak keerde hij terug naar Kinshasa. Hij werkte er bij
de mensenrechtenorganisatie Rodhecic, een partner van
Broederlijk Delen. Als ‘repat’ (iemand die naar zijn vaderland
terugkeerde) deelt hij zijn kijk op de Congolese diaspora in
België en de rol die ze kan spelen in Congo.

Wat zie je als zwakte en sterkte van repats? Welke
moeilijkheden ondervinden ze?
“Een zwakte is dat we soms een superioriteitsgevoel hebben,
omdat we in het buitenland zijn opgeleid. Als we dan
terugkeren naar Congo en zien dat er ondertussen weinig
vooruitgang is, hebben we al eens de pretentie alles beter te
weten dan diegenen die in Congo gebleven zijn. Ik denk dat
de diaspora beter moet observeren, meer moet leren van de
mensen die in het systeem hebben geleefd. Want wie jarenlang
weg is uit Congo, vindt soms ook geen aansluiting meer. Een
sterkte is dan weer de expertise. Zonder expertise is de diaspora
niet nuttig voor Congo. De moeilijkheid om terug te keren, is
het kader waarin de terugkeer plaatsvindt. Je moet een sterk
netwerk hebben en de juiste mensen kennen om een job te
vinden. Een goed diploma is op zich geen garantie. Wie wil
terugkeren botst vaak op de afwezigheid van een goed netwerk
en structuren die een vertrek kunnen faciliteren en terugkeer
omkaderen.”

Volgens een studie van de Koning Boudewijnstichting1
telt België ongeveer 80.000 ‘Congolese Belgen’. Die groep
kent ondanks een hoog opleidingsniveau een zwakke
participatie op de arbeidsmarkt of werkt onder zijn niveau.
Wat zie je als verklaring?
Charis Basoko: “Ik stel me de vraag hoe het komt dat personen
die goed opgeleid zijn, zelfs met een Belgisch diploma, zoveel
moeilijkheden ondervinden op de arbeidsmarkt. Die zwakke
participatie is in de eerste plaats te wijten aan discriminatie.
Daarnaast is er ook een gebrek aan structuren voor autonome
omkadering. Die zouden personen van de Congolese diaspora
moeten helpen om zich beter te organiseren en werk te vinden.
Ik zie dat andere gemeenschappen, zoals de Turkse, meer van
die organisatiestructuren hebben.”
70% van die ‘Congolese Belgen’ denkt eraan om ooit in
Congo te gaan wonen. Hoe verklaar je die sterke intentie
om terug te keren naar het land van afkomst?

Welke maatregelen moet Congo nemen om die terugkeer te
faciliteren?
“Afgezien van wat politieke oproepen heeft Congo niet echt
een remigratiebeleid dat de diaspora de mogelijkheid biedt
om terug te keren en bij te dragen aan de ontwikkeling van
het land. De nieuwe regering moet in de eerste plaats een
juridisch kader scheppen, dat investeerders professionele
zekerheid biedt. Buitenlandse bedrijven moeten de Congolese
wetten naleven op het vlak van arbeidsomstandigheden en de
overheidsbedrijven moeten behoorlijke lonen betalen. Betere
algemene leefomstandigheden kunnen ook de terugkeer van
personen uit de diaspora faciliteren, bijvoorbeeld door het
wangedrag van ambtenaren zoals politie aan te pakken.”

“De wil om te (r)emigreren naar Congo is te verklaren door de
sterke band die we hebben met ons land van herkomst. Maar
de illusie leeft ook dat je het op professioneel vlak beter kan
doen in Congo en er beter kan leven. Congolezen verlieten vaak
hun land uit armoede of op zoek naar meer welzijn. Als hun
situatie verbetert, groeit wellicht ook een verlangen om terug te
keren, als zelfstandige of als werknemer. Een opleiding in België
betekent vaak een beter salaris in Congo. Wie 1000 à 1500 dollar
verdient, kan er goed leven, zonder de stress die facturen en
andere lasten met zich meebrengen.”
Welke rol kan de diaspora spelen in Congo?

Kan België de terugkeer van ‘Congolese Belgen’
ondersteunen?

“De rol van de diaspora moet economisch zijn. De diaspora
moet terugkeren naar Congo om er te investeren en
werkgelegenheid te creëren. Dat kan in verschillende sectoren,
afhankelijk van ieders expertise en ervaring. De landbouwsector
lijkt me vanzelfsprekend. Er is veel ruimte en de velden zijn
redelijk betaalbaar. Bovendien kan je activiteiten lanceren die
op korte termijn opbrengen. Neem Kinshasa: een stad met meer
dan 10 miljoen inwoners. Voor mensen die willen investeren,
biedt dat veel kansen. Ik zie de ‘buitenwereld’ als een plaats

“België kan bijdragen door een startfonds te voorzien voor
mensen die willen terugkeren naar Congo. Zo’n fonds kan
Congolezen helpen om in Congo een economische activiteit op
te zetten. Tewerkstellingsstructuren zoals het Brusselse Actiris
of de Vlaamse VDAB zouden ook vacatures in Congo kunnen
aanbieden, zodat ‘Congolese Belgen’ vanuit België werk kunnen
vinden en hun terugkeer naar het land van afkomst beter
kunnen voorbereiden.”

1
Koning Boudewijnstichting, Burgers met Afrikaanse roots: een
portret van Congolese, Rwandese en Burundese Belgen, 2017
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en Burkinese bewegingen inspireerden Congolese jongeren om
zich te engageren tegen een nieuw mandaat voor Kabila.

Nadia Nsayi

De voorbije jaren ontstonden binnen het middenveld
burgerbewegingen die in tegenstelling tot traditionele
mensenrechtenorganisaties en kerkelijke structuren
informeler en militanter zijn. Sinds 2012 groeide LUCHA,
vanuit Goma (Noord-Kivu), uit tot een nationale beweging die
burgerengagement en politieke verantwoording op de agenda
plaatst. Ze inspireerde het ontstaan van andere bewegingen die
ook inzetten op straatacties en advocacy, soms in samenwerking
met Human Rights Watch en Amnesty International. Toch valt
het op dat de straatmobilisatie van die activistische bewegingen
beperkt blijft. Dat heeft te maken met de zwakke strategie, de
werkloosheid en de repressie.

Het brede maatschappelijk middenveld (société civile) in
Congo bestaat uit vakbonden, religieuze groeperingen,
mensenrechtenorganisaties, ontwikkelingsngo’s,
vrouwenorganisaties, jongerenorganisaties, enz. In de
strijd voor verkiezingen en een machtswissel hebben
drie groepen een prominente rol gespeeld: traditionele
mensenrechtenorganisaties, de Katholieke Kerk en nieuwe
burgerbewegingen van jongeren.

De autoriteit van de Kerk
De Katholieke Kerk blijft binnen het Congolese middenveld de
belangrijkste speler. Ze heeft namelijk een breed netwerk aan
de basis, in de politiek, in de media en binnen de internationale
gemeenschap. Door de geschiedenis heen heeft de Kerk zich op
cruciale politieke momenten geëngageerd in geweldpreventie.
Eind 2016 bemiddelde de bisschoppenconferentie (CENCO)
bij de onderhandelingen tussen Kabila’s meerderheid en de
oppositie geleid door het kamp Tshisekedi. Het zogenaamde
Sylvesterakkoord van 31 december 2016 kwam er dankzij
gezaghebbende figuren uit de Kerk, zoals kardinaal Laurent
Monsengwo en de aartsbisschoppen Marcel Utembi en Fridolin
Ambongo, respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de
CENCO.

Bedreiging of gesprekspartner?
In 2015 vonden de eerste grote protesten tegen het Kabilaregime plaats. Een keerpunt dat illustreerde dat Congolezen
– en in het bijzonder jongeren – niet bang zijn om op straat
te komen. Sindsdien trad het regime repressiever op tegen
oppositie en middenveld. De Kerk en de burgerbewegingen
symboliseerden de mobilisatie in de strijd tegen Kabila. De
veiligheidssector werd daarop ingezet om een sfeer van terreur
te creëren. De berichtgeving over het geweld tegen jongeren en
priesters opende de ogen van de internationale gemeenschap
voor de hardheid van het regime van Kabila, die de macht niet
zomaar zou opgeven. De Kerk en de burgerbewegingen houden
ondanks de zware repressie van de overheid vast aan hun
geweldloze methodes: in hun strijd voor verandering blijven zij
opteren voor vreedzame acties. Ze gaan in tegen stemmen die
geweld promoten als middel om verandering te bekomen.

De Kerk heeft ook de capaciteit om de bevolking te mobiliseren.
Zo riep de lekenorganisatie CLC onder impuls van bisschoppen
en in samenwerking met parochies op om te betogen voor de
organisatie van verkiezingen, zoals voorzien in het politieke
akkoord. Op 31 december 2017, 21 januari en 25 februari 2018
gingen duizenden Congolezen samen met hun priesters telkens
na de zondagsmis uit protest de straat op.

In 2015-2019 focusten Kerk en burgerbewegingen in hun
engagement sterk op verkiezingen. Samen met de oppositie
konden zij uiteindelijk het vertrek van Kabila als president
afdwingen. Maar de verrassende machtswissel met Félix
Tshisekedi zorgt ook binnen het middenveld voor verdeeldheid.
Dit verklaart waarom dat niet opriep tot protest tegen de
officiële verkiezingsresultaten. Bovendien leeft het trauma van
de bloedige repressie nog volop.

De Congolese Kerk is een morele autoriteit in eigen land én bij
internationale partners zoals België en de EU. Die legitimiteit
heeft ze te danken aan haar plaats in de samenleving. In Congo,
een sterk praktiserend land, is ongeveer 50% van de inwoners
katholiek. Via parochies en sociale voorzieningen (scholen
en ziekenhuizen) bouwde de Kerk – al tijdens de Belgische
kolonisatie – een nationaal en lokaal verankerd netwerk uit.
Hierdoor staat ze in nauw contact met de bevolking. Daarnaast
investeren de kerkelijke Commissies Rechtvaardigheid en Vrede
al jarenlang in burgervorming. Op die manier draagt de Kerk bij
tot het politieke bewustzijn van de Congolese bevolking.

Burgerbewegingen van jongeren

De bevolking koestert een verlangen naar meer stabiliteit.
Ondanks een kritische houding wijzen de verklaringen uit
het middenveld op een (de facto) erkenning van de nieuwe
president. Tshisekedi kondigde ondertussen meer respect
voor de mensenrechten aan. Ziet hij het kritische middenveld
als bedreiging of als gesprekspartner in de democratische
ontwikkeling van het land?

60% van de Congolese bevolking is jonger dan 30 jaar. Een
groot deel van hen leeft in precaire omstandigheden. Jongeren
vormen een belangrijk kiezerspubliek, maar zijn – door de
hoge werkloosheid – tegelijk ook een tikkende tijdbom.
Hun grote aantal, hun groeiend ongenoegen en hun betere
toegang tot (sociale) media vormen een gunstige context voor
burgerbewegingen. De succesvolle protesten van Senegalese

Deze machtswissel mag dan niet zijn wat iedereen ervan
verhoopte, toch leeft de verwachting dat de nieuwe president
werk maakt van veiligheid, jobs en sociale voorzieningen.
Het kritische middenveld zal er alles aan doen om zijn
grondwettelijke ruimte op te eisen door het beleid op te volgen,
de bevolking te informeren en te sensibiliseren, om zo de druk
op de nieuwe president en de regering aan te houden.
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RELATIES MET DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP
Nadia Nsayi

Afrikaans leiderschap

Westen vs Oosten

Afrikaanse staten, met in de eerste plaats de buurlanden,
vormen een derde diplomatieke groep. In het westen van Congo
zijn dat Angola en Congo-Brazzaville, in het oosten gaat het om
Oeganda en Rwanda. Door de persoonlijke band van Kabila met
Tanzania behoort ook dat land tot de spelers. De goede relatie
tussen Kabila en oud-president Zuma zorgde ervoor dat ZuidAfrika eveneens uitgroeide tot een belangrijke speler. Hoewel zij
niet altijd op één lijn staan als het om de aanpak van de Congocrisis gaat, is de diplomatieke rol van Afrikaanse landen in Congo
de voorbije jaren dus aanzienlijk toegenomen. De Afrikaanse
Unie, maar vooral de SADC hebben de verkiezingscrisis naar
zich toegetrokken. De regio krijgt ook vaker een ‘internationaal
mandaat’ om een voortrekkersrol te spelen in Congo. Na zijn
eedaflegging ging Félix Tshisekedi vrijwel onmiddellijk op
zoek naar steun in de regio. Hij reisde naar Angola, Namibië
(voorzitter van de SADC) en naar Addis Abeba voor de top
van de Afrikaanse Unie. Hij ontmoette ondertussen ook zijn
Rwandese, Centraal-Afrikaanse en Oegandese ambtgenoten.

Het grote Congo is strategisch gelegen in het hart van Afrika,
omringd door negen buurlanden en rijk aan grondstoffen.
Al sinds de onafhankelijkheid in 1960 is de internationale
gemeenschap nauw betrokken bij gebeurtenissen en crisissen
in Congo. Dat geldt uiteraard ook tijdens verkiezingsprocessen.
Vandaag bestaat die heterogene gemeenschap uit drie
diplomatieke groepen.
Ten eerste is er het Westen, met de Verenigde Staten en
de Europese Unie voorop. Zij troffen vóór de verkiezingen
persoonlijke sancties tegen een tiental figuren van het
Kabila-regime, voor hun aandeel in schendingen van de
mensenrechten, de blokkering van het democratisch proces
en corruptie. Het ging hierbij om (top)figuren binnen de
veiligheidssector en het politieke apparaat. Na de verkiezingen
legde de VS verrassend nieuwe sancties op, onder andere tegen
de voorzitters van de kiescommissie en het grondwettelijk
hof. De EU is in dat opzicht minder scherp dan de VS. Dat heeft
te maken met de consensus die de Unie moet zoeken bij 28
lidstaten. De voorbije jaren zagen we hoe zuiderse landen zoals
Spanje de kritische lijn van de EU wilden vermijden, tegen de wil
van landen zoals België. De VS en de EU hebben ondertussen
wel Tshisekedi als president erkend en gaven aan met hem te
willen samenwerken. De kans is reëel dat ze hem aanmoedigen
om zich los te maken uit de invloedsfeer van Kabila.
Oosterse landen zoals China en Rusland vormen een tweede
diplomatieke groep. Zij zetten in op economische en militaire
relaties met Afrika, en dus ook met Congo. Tot ongenoegen
van het Westen overigens. Zo sloot Congo in 2007 een
miljardencontract met China: in ruil voor mijnconcessies
in kobalt, koper en goud leggen Chinese staatsbedrijven
wegen aan en bouwen ziekenhuizen en scholen. Congo
verdedigde die omstreden deal als noodzakelijk om Kabila’s
heropbouwprogramma te financieren. Het valt vooralsnog af te
wachten of de nieuwe president zich ook tot China zal richten
om zijn programma mee te financieren, of zijn heil eerder
gaat zoeken in een betere samenwerking met internationale
financiële instellingen.

SADC-Summit in april 2018 in Angola, met o.m. Joseph Kabila (derde van links).
Foto: DIRCO/Creative Commons

Diplomatieke rol voor België
De Belgische regering heeft tijdens de legislatuur 2014-2019
een kritisch Congobeleid gevoerd, door aan te dringen
op geloofwaardige verkiezingen en respect voor de
mensenrechten. Op bilateraal vlak stopte de regering begin
2018, na een tweede uitstel van de verkiezingen, een deel
van de bilaterale ontwikkelingshulp aan Congo, de grootste
ontvanger van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.
België trok binnen de EU aan de kritische kar als het over Congo
ging, en bepleitte sancties in 2016 en 2017. Dat kritische beleid
lag aan de basis van de diplomatieke crisis die later losbarstte.
In 2018 besliste Congo over de sluiting van het Belgisch
ontwikkelingsagentschap Enabel en het Europese visumhuis in
Kinshasa (dat door België beheerd wordt) en van het Belgisch
consulaat in Lubumbashi. Het sloot zijn consulaat in Antwerpen
en hanteerde strengere regels voor visumtoekenning aan
Belgen. SN Brussels Airlines moest het aantal vluchten per

De permanente leden van de VN-Veiligheidsraad staan in
Congo-dossiers soms lijnrecht tegenover elkaar. Dit bleek ook
bij de recente verkiezingen. De westerse landen (VS, Frankrijk,
Verenigd Koninkrijk) hebben meer oog voor mensenrechten en
democratie, terwijl China en Rusland zich veeleer terughoudend
opstellen en zich niet willen mengen in ‘binnenlandse
aangelegenheden’. Een dossier dat nog voor de nodige
discussie zal zorgen is de toekomst van de VN-vredesmissie.
De MONUSCO is al sinds 1999 in Congo en heeft momenteel
ongeveer 16.000 blauwhelmen op het terrein. Maar de kritische
stemmen over de effectiviteit van de missie nemen zowel in
Congo als internationaal toe.

13

KOERIER dossier

week naar Kinshasa verminderen. Sinds de eedaflegging van
Tshisekedi is het Europees visumcentrum heropend. Dat wijst er
mogelijk op dat Tshisekedi, die jaren in Brussel en Vlaanderen
woonde, de relaties met België wil normaliseren.

in partnerschap met een Congolese president en regering die
de politieke wil hebben om een beleid te voeren dat het land
effectief vooruithelpt. Het verleden leert ons echter dat een
legitimiteitscrisis en een zwakke staat op korte of middellange
termijn meer stabiliteit in Congo in de weg staan.

Nadat België zich aanvankelijk erg kritisch uitliet over de
verkiezingsuitslag, legde het zich binnen de internationale
geopolitiek uiteindelijk ook neer bij de installatie van Tshisekedi.
Als de federale verkiezingen van 26 mei 2019 achter de rug
zijn zal de regering, in overleg met parlement, middenveld
en onderzoekers, moeten bepalen welk type samenwerking
België met de nieuwe president en zijn regering in Congo
wil hebben. In tegenstelling tot de VS en China beschikt
België niet over ruime financiële middelen. Toch kan het
zijn ervaring en technische expertise verder inzetten binnen
ontwikkelingssamenwerking – door domeinen zoals landbouw,
gezondheidszorg en onderwijs te ondersteunen –; in de
veiligheidssector – in het kader van de professionalisering van
leger, politie en justitie –; en in de privésector – door kmo’s van
Belgen en Congolezen te faciliteren. Om duurzaam te zijn moet
RD Congo
- Nouvelle
Carte Administrative
dat in een stabiele
politieke
en veiligheidscontext
gebeuren en

De stabiliteit van Congo én de buurlanden is, naast geopolitieke
en economische belangen, een belangrijke prioriteit voor de
internationale gemeenschap. België kan relevant blijven door
bij te dragen aan die stabiliteit en in de eerste plaats te kiezen
voor een actieve bilaterale én multilaterale diplomatieke
rol. Mede door de historische band met Congo zorgt de
internationaal erkende ervaring en expertise van België ervoor
dat het met belangrijke internationale spelers aan tafel kan
zitten als het over Congo gaat. Om zijn diplomatieke impact
in Congo te vergroten moet België de dialoog met de leiders
in Congo durven herstellen, een voortrekkersrol (blijven)
spelen binnen de EU en inzetten op meer samenwerking met
niet-westerse sterkhouders. Het Belgische lidmaatschap in de
VN-Veiligheidsraad biedt alvast een mooie gelegenheid om die
stappen te zetten.
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Joseph Kabila – Foto (detail): GCIS/Creative Commons

Jean-Pierre Bemba – Foto: Nico Colombant/VOA
news/2006

Moïse Katumbi - Foto: Mmalembo/Creative Commons

Martin Fayulu – Foto: Ezra Sierra/Creative Commons

Félix Tshisekedi – Foto: Fbeyabukasa - CC BY-SA 4.0

Vital Kamerhe - Foto: Michał Koziczyński/Creative Commons
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Afkortingen
ADF-NALU

Allied Democratic Forces-National Army for
the Liberation of Uganda

AU

Afrikaanse Unie

CACH

Cap pour le Changement.

CENCO

Conférence Episcopale Nationale du Congo

CENI

Commission Electorale Nationale Indépendante

CIRGL

FNL

Forces Nationales de Libération

LRA

Lord’s Resistance Army

LUCHA

Lutte pour le Changement

MLC

Mouvement de Libération du Congo

MONUSCO

Mission de l’Organisation des Nations Unies
pour la Stabilisation en RD Congo

Conférence Internationale sur la Région des
Grands Lacs

OCHA

Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs

CLC

Comité Laïc de Coordination

PPRD

CRG

Congo Research Group

Parti du Peuple pour la Reconstruction et la
Démocratie

DRC

Democratische Republiek Congo

RODHECIC

Réseau d’Organisation des Droits Humains et
d’Education Civiques d’Inspiration Chrétienne

EAC

East African Community

SADC

Southern African Development Community

ECIDE

Engagement Pour La Citoyenneté et Le 		
Développement

UCL

Université Catholique de Louvain

EU

Europese Unie

UDPS

Union pour la Démocratie et le Progrès Social

FARDC

Forces Armées de la République Démocratique du Congo

UNC

Union pour la Nation Congolaise

UNHCR

FCC

Front Commun pour le Congo

United Nations High Commissioner for 		
Refugees

FDLR

Forces Démocratiques de Libération du 		
Rwanda

VN

Verenigde Naties

VS

Verenigde Staten
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