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De ontwapening van rebellen en hun duurzame re-integratie in
de maatschappij is een essentiële stap voor het vredesproces.
Daarom roepen Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen de
Belgische en Europese politici op om het ontwapenings- en reintegratieproces in Congo hoog op de politieke agenda te zetten.
Je vindt deze politieke aanbevelingen in het kader op p. 4.
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In dit politiek dossier belichten experts verschillende factoren
die de onveiligheid in stand houden. Journalist Guy Poppe leidt
het dossier in met een overzicht van de situatie in Congo sinds
de ondertekening van het vredesakkoord van 2013. Militair
expert Jean-Jacques Wondo (DESC) belicht de hervorming
van leger en politie. Juriste Florence Liégeois (RCN Justice et
Démocratie) geeft een stand van zaken van de Congolese
rechtspraak. Onderzoekers Georges Berghezan (GRIP) en
Ken Matthysen (IPIS) zetten kritische kanttekeningen bij
respectievelijk de wapenleveringen en de handel in natuurlijke
rijkdommen.

De publicatie ‘Ontwapening en re-integratie: een
noodzaak voor vrede in Oost-Congo’ geeft meer inzicht
in het ontwapenings- en re-integratieproces. We delen
aanbevelingen om het proces te ondersteunen. Je kan ook
kennis maken met het re-integratieproject van Pax Christi.
Gewezen strijders, zoals vroeger kindsoldaat Rodrigue,
getuigen over hun ervaringen.
(te downloaden op www.ikkiesvoorvrede.be)

Vlaamse Vredesweek 2015 is een initiatief van
			

Olivier Forges, campagnecoördinator
Nadia Nsayi, beleidsmedewerker Centraal-Afrika

en

in samenwerking met andere partners en ondersteunende
organisaties (zie p. 16)
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vredesakkoord. Daarna zette de Congolese overheid, met
de steun van de Verenigde Naties en internationale partners
zoals België, ontwapenings- en re-integratieprogramma’s op.
Dat proces kende tekortkomingen. Niet alle rebellen werden
ontwapend.

Al meer dan 20 jaar is het onveilig in het oosten van de
Democratische Republiek Congo. Af en toe escaleert
de situatie tot een open oorlog. De bevolking in OostCongo wil eindelijk in vrede leven. Zonder het geweld van
rebellengroepen. Daarom vragen Pax Christi Vlaanderen
en Broederlijk Delen aandacht voor de ontwapening van
rebellen en hun re-integratie in de maatschappij.

Re-integreren
Zij die er toch voor kozen om hun wapens in te leveren,
werden vaak onvoldoende begeleid. Daardoor mislukte
hun re-integratie in de maatschappij. Neem Claude
bijvoorbeeld. Hij is 45 jaar en woont met zijn vrouw en
kinderen in de provincie Noord-Kivu. Hij nam deel aan een
ontwapeningsprogramma, maar zijn re-integratie verloopt
moeizaam. “Ondanks alle pogingen is het heel moeilijk om
werk te vinden door de discriminatie en uitsluiting die ik als exrebel ondervind. Ik ben al jaren werkloos en kan mijn familie
amper onderhouden.” Wat voormalige rebellen nodig hebben,
is een aangepaste opleiding of werk en een inkomen. Dan pas
kunnen ze zich duurzaam re-integreren in de maatschappij.
Bovendien vormt het stigma dat op hen ligt een extra
hindernis. Sommige gewezen rebellen grijpen daarom terug
naar de wapens.

Ook vandaag nog terroriseren tientallen Congolese
rebellengroepen, met honderd tot enkele duizenden strijders,
gebieden in Oost-Congo. Maar ook rebellen uit de buurlanden
Rwanda, Oeganda en Burundi zaaien terreur. De groepen
worden vaak gestuurd door militaire en politieke leiders. De
Congolese overheid slaagt er niet in om haar bevolking te
beschermen tegen de rebellen. Dat gebrek aan staatsgezag is
voor rebellengroepen een belangrijke voedingsbodem.
Waarvoor strijden de rebellen in Oost-Congo? Hiervoor
zijn verschillende redenen. Ze streven naar politieke macht
of verandering. Sommigen beschermen hun etnische
gemeenschap. De leiders van bepaalde rebellengroepen
verrijken zich met de inkomsten uit illegale belastingen en
handel in natuurlijke rijkdommen. Ze gebruiken ze om hun
militaire acties te financieren. Andere rebellen hebben gewoon
geen agenda.

Samen bouwen aan vrede!
Ondanks alles laten veel mensen in de regio de hoop niet
varen. Zij bouwen elke dag aan vrede. Pax Christi Vlaanderen
en Broederlijk Delen werken hieraan mee in nauwe
samenwerking met lokale partners. Kiezen voor vrede vraagt
om deze samenwerking: lokale partners kennen namelijk de
sociale en culturele leefomgeving.

Nadia Nsayi, beleidsmedewerker bij Pax Christi Vlaanderen en
Broederlijk Delen, reist geregeld naar Oost-Congo. Ze getuigt
over de gruweldaden van rebellengroepen, maar ook van
het Congolese leger: “Families moeten vluchten omdat hun
huizen worden geplunderd. Mannen, vrouwen en kinderen
worden verkracht en vermoord. Vooral arme jongeren zonder
toekomstperspectief worden met loze beloftes overtuigd of
gedwongen om mee te vechten”.

Sinds 2011 begeleidt onze partnerorganisatie Pax Christi Uvira
gewezen strijders in de provincie Zuid-Kivu.“Wij ondersteunen
ex-rebellen bij hun socio-economische re-integratie in de
maatschappij. We hebben ook bijzondere aandacht voor
verzoeningsprocessen. Want een ex-rebel die opnieuw in de
armen wordt gesloten door zijn gemeenschap, grijpt minder
snel terug naar de wapens”, zegt Jean-Jacques Nganya,
directeur van Pax Christi Uvira. Onze partners hebben
projecten die inzetten op het ontwapenen en re-integreren
van gewezen rebellen, met goede resultaten. Zij illustreren dat
concrete geweldloze stappen leiden naar duurzame vrede.

Rebellen en verkiezingen: een explosieve cocktail
Congo beleeft nu een zeer gespannen periode. Het Afrikaanse
land plant in 2016 nieuwe verkiezingen. Bij de verkiezingen
van 2006 en 2011 voerden rebellen in Oost-Congo campagne.
Zij intimideerden kiezers om te stemmen voor een bepaalde
partij of politicus. Na een verkiezingsnederlaag dwongen
ze met geweld politieke of militaire functies af. Kortom,
rebellengroepen zorgen in periodes van verkiezingen voor
meer onveiligheid en geweld.

Ook jij kan meebouwen aan vrede door tijdens de campagne
onze acties en de oproep aan de politici te ondersteunen.

Ontwapenen

Oproep aan Belgische en Europese politici

De volgende verkiezingen mogen niet opnieuw leiden tot
een uitbarsting van geweld. De bevolking in Oost-Congo
wil eindelijk in vrede leven. De kiezers willen in vrijheid én
veiligheid hun stem uitbrengen. Daarom is het nodig om de
rebellengroepen in Oost-Congo te ontwapenen. Dat blijkt
echter niet zo eenvoudig.
In 2002 ondertekenden Congolese partijen een belangrijk

Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen roepen België en
de Europese Unie op om de ontwapening van rebellengroepen
in Oost-Congo hoog op de politieke agenda te zetten. Ook
een duurzame re-integratie van vroegere rebellen in de
samenleving is een essentiële stap voor het welslagen van
het vredes- én het verkiezingsproces in de Democratische
Republiek Congo.
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Vrede, geen gewonnen spel

Rekening houdend met het vredesakkoord van Addis
Abeba (24 februari 2013) en in het belang van eerlijke
en veilige verkiezingen in Congo, vragen Pax Christi
Vlaanderen en Broederlijk Delen dat België en de EU een
actiever Congobeleid voeren ter ondersteuning van:

Guy Poppe

2015/4

“Conflicten en fysiek geweld tegen burgers zijn schering
en inslag in Oost-Congo. Illegale belastingen, diefstal en
schendingen van mensenrechten zijn vaak het werk van
vertegenwoordigers van de overheid, zoals het leger. Hier en
daar oefent het samen met gewapende groepen de macht
uit.” Zinnen uit een rapport van Oxfam International1, na
terreinonderzoek in 2014. Ze vatten samen hoe het met de
vrede gesteld is, nadat in de Ethiopische hoofdstad Addis
Abeba op 24 februari 2013 de laatste overeenkomst over
Congo ondertekend is. Zo lezen we het rapport : “vrede
is vooral in het oosten een ijdel begrip, de staat is nog
lang niet omgetoverd tot een treffelijk bestuursapparaat en
machtsverovering blijft uit de loop van een geweer komen.”

1. De uitvoering van degelijke ontwapenings- en
integratieprogramma’s door de Congolese overheid,
de VN-vredesmissie (MONUSCO) en plaatselijke
organisaties.
2. De opbouw van een Congolese democratische
rechtsstaat met gezag over het hele grondgebied.
Respect voor mensenrechten en eerlijke verkiezingen,
in overeenstemming met de grondwet, spelen hier
een cruciale rol.
3. Een constructieve samenwerking tussen Congo en
de buurlanden om de aanslepende onveiligheid in
Oost-Congo op een globale en krachtdadige manier
aan te pakken.
4. De hervorming van leger, politie en rechtspraak
voor de bescherming van de bevolking in Congo.
5. De strijd tegen de illegale handel in wapens en
natuurlijke rijkdommen in Congo.

Wat het akkoord van Addis Abeba tot stand wou brengen,
is bijlange na niet verwezenlijkt. In Congo nemen ze hun
tijd om een overeenkomst in de praktijk te brengen. Na de
vorige overeenkomst, in 2003 goedgekeurd in Sun City, in
Zuid-Afrika, heeft het drie jaar geduurd voor verkiezingen
de overgangsperiode afsloten. Er is vooruitgang, vergeleken
met de oorlogsjaren van 1998 tot 2003, maar ze gaat tergend
traag, lijkt te stokken en stuit op politieke en economische
mechanismen, die een grote stap voorwaarts verhinderen.
Laten we daarop inzoomen.

Steun de campagne en teken de politieke petitie
op www.ikkiesvoorvrede.be.

Gewapende groepen

Gebruikte afkortingen

Tussen 25 en 49 rebellenbewegingen, milities en krijgsheren
zijn actief in Oost-Congo. Hun gebied loopt van de
Oostprovincie over de Kivu’s en Maniema tot het noorden
van Katanga. Sommige, de Maji Maji, zijn puur Congolees.
Ze bestrijken het hele spectrum, van kleine spelers, alleen
plaatselijk van tel, tot grote, goed georganiseerde milities,
zoals Raia Mutomboki. De meeste zijn geallieerd met het
Congolese leger (FARDC), andere gaan af en toe met ze in
de clinch, zoals de erfgenamen van de militie Morgan, rond
Mambasa, in het westen van Ituri (provincie Orientale). Maar
tegenstellingen sluiten geen tijdelijke samenwerking uit en
bondgenootschappen geen vijandelijkheden.

ADF-NALU: Allied Democratic Forces/National Army for the
Liberation of Uganda (Oegandese moslimstrijders, sinds ruim tien jaar
teruggeplooid in het Ruwenzorigebergte in Congo)
DESC: Défense et Sécurité du Congo
DRC: Democratische Republiek Congo
CNDP: Congrès national pour la défense du peuple (Congolese
rebellengroep)
FARDC : Forces armées de la République démocratique du Congo (het
Congolese regeringsleger)
FDLR : Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (Huturebellen,
de restanten van na 1994 naar Congo gevluchte Rwandese
volkerenmoordenaars)
FNL : Front National de Libération (Burundese rebellengroep)
GRIP: Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité
IPIS: International Peace Information Service
LRA: Lord’s Resistance Army (restanten van Joseph Kony’s rebellen,
verdreven uit Oeganda en rondzwervend in het grensgebied met ZuidSoedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek)
MONUC: Mission de l’Organisation des Nations Unies en République
Démocratique du Congo (vroegere VN-vredesmissie in DR Congo)
MONUSCO: Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en RD
Congo (huidige VN-vredesmissie in DR Congo)
M23: Mouvement du 23 Mars (Congolese rebellengroep)
PNC: Police nationale congolaise
RCD: Rassemblement congolais pour la démocratie (Congolese
rebellengroep)
UNEP: United Nations environment programme

Andere groepen zijn van buitenlandse oorsprong en zijn
in de loop van de jaren ingeburgerd of zouden zonder
buitenlandse ruggensteun nooit enig gewicht gekregen hebben.
Voorbeelden van de eerste soort zijn de LRA uit Oeganda en
het FNL uit Burundi. Ze ondermijnen de samenleving maar
hebben geen politiek project in Congo.
Meer risico voor een duurzame vrede vormen FDLR uit
Rwanda, ADF-NALU uit Oeganda en M23. Het Congolese
leger begon in 2015 een offensief tegen het FDLR. Op wat
schermutselingen na kozen de rebellen voor de vlucht vooruit,
1
Oxfam International, ‘Secure Insecurity: The continuing abuse of
civilians in eastern DRC as the state extends its control’, 6/3/2015
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naar veiliger oorden. Of het FDLR met militair geweld uit te
roeien valt? Acties in het verleden wijzen op het tegendeel.
De strijders zijn vermengd met de bevolking, van wie er velen
dezelfde taal spreken en bij wie ze nieuwelingen rekruteren.
Hun inkomsten uit de illegale exploitatie van natuurlijke
rijkdommen zijn solide. Op clementie van de Rwandese
machthebbers voor een ongehinderde terugkeer moeten
ze niet rekenen. Op den duur kan het teruggelopen aantal
manschappen uitsluitsel brengen.

Maatschappelijke impact

ADF/NALU stond na een sluimerend bestaan in de herfst
van 2014 borg voor een wederopstanding. Met bloedbaden
en ontvoeringen in en rond Beni veranderden ze het relatief
veilige noorden van Noord-Kivu in een conflicthaard.
Congolezen en Kinyarwandasprekers traden tot hun rangen
toe, jongeren in moskeeën werden onder valse voorwendsels
ingelijfd. De acties van ADF/NALU gaven aanleiding tot
copy cats. Politici met een sterke regionale inbedding, maar
vervreemd van president Joseph Kabila en buiten spel gezet,
zochten toenadering, net als zakenlui en plaatselijke chefs.
Opstandige ballingen groeiden stilaan uit tot een ontregelende
factor in de Congolese samenleving.

Door de VN aangestelde experts2 maken melding van
bloedbaden, ontvoeringen en slavernij, foltering, seksueel
geweld, de inzet van kindsoldaten, aanvallen op ziekenhuizen
en gedwongen bekeringen. De opsomming spreekt voor zich.

Het hoeft geen betoog dat het wapengekletter, van wie het
ook uitgaat, een vernietigend effect heeft op de samenleving in
Oost-Congo. Naast 500.000 vluchtelingen in de buurlanden,
tellen de VN ook 2,9 miljoen ontheemden in eigen land. Zij
zijn afhankelijk van hulp omdat ze niet meer in staat zijn om
hun veld te bewerken of op de gebruikelijke manier aan de
kost te komen.

Economische gevolgen
Dat gewapende groepen voor de financiering van hun activiteit
de hand leggen op Congo’s rijke grondstoffenvoorraad maakt
het conflict moeilijk te beteugelen. We slaan het rapport van de
VN-deskundigen erop na, opgesteld na terreinbezoek. De FDLR
verhandelt hout, houtskool en marihuana, heft belastingen
op de exploitatie van grondstoffen en zit in de goudbusiness.
De LRA stroopt olifanten voor het ivoor. De Congolese militie
Raia Mutomboki controleert de ontginning van tinerts. Soms
werken verschillende gewapende groepen met elkaar samen.
In Rwanda voeren kleine handelaren een witwasoperatie uit.
Ze vermengen witgekleurde coltan uit Congo met donkerdere,
zodat het Congolese erts niet meer te traceren is.

De M23-rebellen delfden in het najaar van 2013 het onderspit
tegen een legermacht waarin de speciale interventie-eenheid
van de VN-vredesmissie MONUSCO overheerste. Er was
internationale druk nodig op de buurlanden, en zeker op
Rwanda, om de ondergrondse ondersteuning stop te zetten.
Maar demobilisatie en amnestie lopen niet van een leien dakje.
Van de 767 in Rwandese kampen gelegerde M23-soldaten
konden er 320 ontsnappen, meer dan 40%! Dat voedt de
geruchten over een hervatting van de gewapende strijd.

2
“Group of Experts” voor Congo, brief van 26/11/ 2014, op
12/1/2015 verstuurd naar de Veiligheidsraad, VN/S/2015/19
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geraamd op 1,18 tot 1,32 miljard $. Daarvan wordt er tussen
haakjes 242 miljoen, zowat 20%, het land uit gesmokkeld.

“Veruit het belangrijkste mineraal dat informele delvers
bovenhalen, is goud”, lezen we in een IPIS-rapport3. Van de
221.500 creuseurs die de onderzoekers registreren, graven er
176.000 naar goud, acht van de tien! De tendens is om almaar
meer op zoek te gaan naar goud in plaats van naar tin, coltan
en wolfraam. Het onderzoekscentrum IPIS stelt vast dat vooral
in de goudsector gewapende groepen tussenbeide komen.
Frequenter nog dan hun bemoeienis zijn de illegale heffingen
door het Congolese leger. Daar komt de kat op de koord: op
heel wat plaatsen is het leger betrokken partij. De goudsector
in Oost-Congo, besluit IPIS, valt ten prooi aan fraude en
veiligheidsproblemen. (zie ook p. 14 en 15)

“Grootschalige, multinationaal georganiseerde
misdaadnetwerken spelen een rol bij de instandhouding van
gewapende groepen”, opperen de schrijvers. Het kan best,
lezen we, dat ze met opzet onveiligheid creëren om zo de
illegale exploitatie en smokkel van grondstoffen voort te
kunnen zetten. Conflict en onveiligheid in Oost-Congo lijken
almaar minder politiek en meer economisch gemotiveerd.
Dat schrijven de auteurs toe aan factoren als ondermijnd
staatsgezag, informele organisatie van de economie, banden
tussen de politiek en dat zwarte circuit en de zwakte van
politiek geïnspireerde bewegingen. Hun conclusie: het netwerk
van de criminele groepen is goed ingebed in Congo en zijn
buurlanden.

Ertsen en mineralen, conflictbrandstof
Meer informatie uit het IPIS-rapport. Op ruim de helft van de
bezochte mijnsites – 591 van de 1088 – zijn er militairen van
minstens één gewapende groep aanwezig, op 96 zelfs van
twee. Op 383 sites – meer dan een derde – geeft het leger acte
de présence, op 107 – één op de tien – Raia Mutomboki. De
FDLR stelt zich tevreden met een magere 28 sites. Wat ze daar
doen, die gewapende groepen, in de eerste plaats het leger?
Op een kleine helft van de sites (504) heffen ze belastingen, op
92 kopen ze mineralen, op 52 delven ze zelf naar grondstoffen
en op 48 plekken hebben ze dwangarbeid ingevoerd. Hier
en daar werkt het leger samen met Maji Maji-milities en soms
zelfs met het FDLR.

Een ondernemer uit Beni, in december 2014 ontmoet,
gaat met zijn analyse dezelfde kant op. Nadat hij op zijn
– kennelijk te mager bevonden – aanbod voor losgeld om
enkele van zijn door ADF/NALU ontvoerde arbeiders vrij
te kopen, als antwoord kreeg, “on n’est pas des voleurs de
poules”, moest het hem van het hart dat aan dat verhaal geen
einde zou komen zolang buitenlandse belangen er voor hun
grondstoffentoevoer baat bij hebben.
De volgende stap : een rapport dat man en paard noemt !
Een rol voor België
België, uitdrukkelijk genoemd in het akkoord van Addis
Abeba voor de nazorg, weet dus waarop het zich toe moet
leggen. De uitwassen van het leger en het terugdringen van de
internationale maffia uit de grondstoffeneconomie, in de eerste
plaats de diamant- en goudbranche, hebben topprioriteit. Of
herhaalde missies van beperkte duur om elite-eenheden op te
leiden beslissend zijn, is zeer de vraag. En van vice-premier
Alexander De Croo mogen we meer verwachten dan een
uitspraak over te vrijblijvende vriendschap tussen België en
Congo.

Twee besluiten. Ten eerste is er een onmiskenbaar verband
tussen controle op mijnen en grondstoffenstromen aan de ene
kant en het niet aflatende geweld aan de andere kant. Ten
tweede is het Congolese leger de belangrijkste gewapende
groep om aan banden te leggen. Dat hypothekeert het
vredesproces, want hoe kun je verwachten dat Congolese
militairen strijd leveren tegen groepen waarmee ze samen een
systeem opgetrokken hebben, dat een belangrijke bron van
inkomsten voor ze betekent.
Internationale misdaadbendes

Een proces van lange adem

We voegen een extra dimensie toe. Gewapende groepen
krijgen maar een klein deel van de smokkelopbrengsten
toegemeten: hooguit een fractie – 13,4 miljoen $ – van de
geschatte waarde van uit Oost-Congo uitgevoerde grondstoffen
komt in handen van allerhande milities. Georganiseerde
misdaadbendes daarentegen strijken tussen 147 en 426 miljoen
$ op. Het leeuwendeel van wat ze verdienen, is afkomstig van
de ongeoorloofde handel in diamant en goud. De smokkel
van hout, houtskool, tin, coltan, wolfram, vis, cannabis en
ivoor dikt de winst aan. Die frauduleuze opbrengsten komen
neer op 10 tot ruim 30% van de export, door een VN-rapport4

Het is aan de Congolese regering om met landen en
instellingen, in Afrika en daarbuiten, in het akkoord
vermelde doelstellingen als staatsherstel, legerhervorming en
democratisering te realiseren. De nagestreefde vrede ligt aan
het einde van een weg die langs mijnenvelden slingert, dat
mag duidelijk zijn.

Guy Poppe is journalist en auteur. 31 jaar lang werkte hij
voor het radionieuws. De verslaggeving over Congo hield
hem heel die tijd bezig. Hij publiceerde onder meer ‘De
boom waarnaar ze stenen gooien, Congo-dagboek 19962009’ (Meulenhoff/Manteau, Antwerpen, 2009) en ‘Land
zonder staat, Congo 50 jaar onafhankelijk’ (Borgerhoff &
Lamberigts, Gent, 2010).

3
IPIS, “Analysis of the interactive map of artisanal mining : areas
in the eastern RDC : May 2014 update”, 30/4/2014
4
United Nations Environment Programme, “Experts’ background
report on illegal exploitation and trade in natural resources benefitting
organized criminal groups”, 15/4/2015
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lenopstand in de provincie Noord-Kivu. De rebellen van het
CNDP, geleid door Laurent Nkunda, kregen ook steun van
buurlanden. Het CNDP had zijn wortels in het RCD, een
voormalige rebellengroep die in de overgangsperiode (20032006) was opgenomen in het Congolese leger. Om een einde
te stellen aan de gewapende conflicten werden de eenheden
van het CNDP opgenomen en vermengd met de reguliere legereenheden. Maar ze bleven daarbij wel in hun eigen regio,
wat een echte integratie in de weg stond. De gevechten bleven
voortduren.

Jean-Jacques Wondo
Hervormingsplannen
De hervorming van het Congolese leger (FARDC) en van de
nationale politie (PNC) groeide uit de gewapende conflicten
die de Democratische Republiek Congo in de periode 19962002 door mekaar schudden. De “vorming van een nationaal,
republikeins, geherstructureerd en volledig geïntegreerd leger”
was een van de doelstellingen van het vredesakkoord tussen
de Congolese regering, rebellengroepen, de politieke oppositie
en het middenveld, dat in 2002 in Zuid-Afrika ondertekend
werd. Dat akkoord liet toe om Congo weer een te maken en
om een einde te stellen aan de oorlog die het land teisterde. In
het oosten bleef het onrustig.

Op 23 maart 2009 ondertekenden de Congolese regering en
het CNDP een vredesakkoord dat de integratie van de CNDPtroepen in het Congolese leger opnieuw mogelijk maakte. Drie
jaar later verlieten leden van het CNDP het reguliere leger
om een nieuwe rebellengroep, het M23, op te richten. M23
lanceerde aanvallen in de provincie Noord-Kivu en bezette in
november 2012 gedurende tien dagen de stad Goma.
Effectieve manschappen en budget
In 2014 waren er 144.000 soldaten, van wie er 28.000 pensioengerechtigd waren en meer dan 30.000 ‘spooksoldaten’, of
soldaten die slechts ‘in naam’ bestaan. De politiemacht telde
110.000 manschappen; 17.000 van hen waren pensioengerechtigd en 10.000 ervan waren eigenlijk fictief1. Momenteel
zijn er 21 regimenten die, na de integratie van het CNDP in
het Congolese leger, de vroegere brigades vervangen. Congo
telt ook ongeveer 15.000 manschappen van de Republikeinse
garde. Zij verzekeren de veiligheid van president Joseph Kabila.

De hervorming van de veiligheidssector is voor alle regeringen
die sinds de overgangsperiode in de jaren 2003-2006 aantraden een prioriteit.
Het Strategisch Plan voor de Hervorming van het Leger, dat
uitgewerkt werd in 2005, vormde de basis voor de hervorming
van het Congolese leger. Het plan had als doel ontwapeningsprogramma’s te lanceren, ex-soldaten te demobiliseren en te
re-integreren in de maatschappij, en de integratie van eenheden van het vroegere reguliere leger enerzijds en leden van
allerlei rebellengroepen anderzijds tot een nieuw leger: het
FARDC. Het Congolese leger slankte af van 306.000 soldaten
en milities tot een leger van 120.000 soldaten, verspreid over
15 geïntegreerde brigades, die getraind en opgeleid werden
door verscheidene partners, waaronder België.

Het budget voor 2014 voor het Congolese leger bedraagt 400
miljoen dollar2. Dat voor de nationale politie 183 miljoen dollar3. Die budgetten zijn onvoldoende om een degelijke hervorming van deze eenheden mogelijk te maken en om de sociale
levensomstandigheden van de militairen en politiemensen te
verbeteren.

De hervorming van het FARDC is met het Hervormingsplan
voor het leger (2009-2025) al aan zijn vierde opeenvolgende
plan toe, nadat eerdere plannen waren mislukt. Dit plan beoogt voornamelijk de oprichting van een professioneel, modern en geloofwaardig leger op elk niveau; zowel nationaal als
regionaal. De uitvoering ervan loopt echter serieuze achterstand op.

Acties van Europa en België
De EU is sinds 2005 actief in Congo op het vlak van hulpverlening, adviesverstrekking, omkadering en ondersteuning.
Dat gebeurt met twee missies: EUSEC-RDC voor het leger en
EUPOL-RDC voor de politie. EUSEC is de enige internationale
samenwerkingsstructuur die zich uitsluitend bezighoudt met de
hervorming van het Congolese leger. De organisatie werkt vanuit Kinshasa maar heeft afdelingen in Bukavu (Zuid-Kivu) en in
Goma (Noord-Kivu). Daarnaast zijn er twee projectvestigingen
gelanceerd, een in Kitona (provincie Bas-Congo) en een andere
in de provincie West-Kasaï.

De hervorming van de nationale politie verloopt op basis van
twee programma’s, uitgewerkt in 2005 en 2008. De hervorming wordt gerealiseerd in multilateraal verband. Die samenwerking vertoont meer coherentie en integreert zowel de VNvredesmissie MONUSCO als de EU.
Rebellen in het leger

1
Jean-Jacques Wondo, tijdens de uiteenzetting op de conferentie
‘Eupol DR Congo, impact sur la RSS et perspectives futures’; Egmont
Instituut, Brussel, 7/10/2014.
2
Jean-Jacques Wondo, ‘Les Forces armées de la RD Congo: Une
armée irréformable?’, Desc-Wondo, Aalst, 2014, p.110.
3
http://desc-wondo.org/le-budget-pour-la-reforme-de-la-policecongolaise-est-faible-jj-wondo/.

Het huidige Congolese leger (FARDC) werd opgericht in 2003.
Dit gebeurde door ook rebellen, vaak gesteund door Rwanda
en Oeganda, te integreren in de strijdmacht. Dat proces van
integratie werd voortgezet na de verkiezingen van 2006. Vanaf
2007 werd Congo opnieuw geconfronteerd met een rebel-
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aanpak. Dat belemmert dan weer een hervorming in een algemeen multilateraal kader.
Op 15 december 2012, na de val van Goma, verklaarde president Kabila dat hij nationale defensie volstrekte prioriteit zou
geven. Tot op vandaag is de wet inzake militaire programmatie,
die het meerjarig budget voor personeelsbeheer en uitrusting
van het leger moet vastleggen, nog altijd niet gestemd.
Daarnaast strepen we nog andere tekortkomingen aan:
• een overvloed aan structuren, bevoegdheidsconflicten en
gebrek aan gezag voor hiërarchie
• een gebrekkig vormingsbeleid en gebrek aan omkadering
van leger en politie
• incompetentie en gebrek aan vorming bij de kaders
(analfabetisme)
• wanbeheer en afwenden van financiële middelen en
materiaal
• ontoereikende soldij, slechte arbeidsvoorwaarden en
corruptie
• discriminatie, nepotisme en vriendjespolitiek
• gebrek aan discipline en een cultuur van straffeloosheid

Foto: Steven Vanderlinden

Een van de hoofdprojecten van EUSEC is de identificatie en de
verdeling van biometrische identiteitskaarten aan zo’n 133.450
soldaten en de uitbetaling via de banken van de soldij. Daardoor wordt de uitbetaling van de salarissen onafhankelijk van
de operationele bevelstructuur. Dat voorkomt dat er nog meer
geld voor de soldij verduisterd wordt.

Militaire operaties in Oost-Congo
De algemene veiligheidssituatie in het oosten, waar in de twee
Kivu’s, Orientale en Katanga 60 gewapende groeperingen actief zijn, is relatief stabiel maar kwetsbaar. Spanningen blijven
constant aanwezig. Die permanente oorlogssituatie staat een
degelijke hervorming van het leger in de weg. Het Congolese
leger moet er opboksen tegen interne en externe dreiging en is
betrokken bij meerdere militaire operaties.

De missie EUPOL leidt een project rond administratie en budgettair beheer van het personeel van de nationale politie en de
vorming van de politiekaders. EUPOL is ook verantwoordelijk
voor de informatisering van de uitbetaling van de lonen en de
biometrische identificatie van de politieambtenaren. Ongeveer
110.000 politiemensen hebben al zo’n nieuw identificatiebewijs gekregen. EUPOL had ook een inbreng in de hervorming,
uitrusting en opleiding van twee politiebataljons en zette mee
een nieuw netwerk op voor nationale coördinatie en overdracht van informatie. De missie liep af op 30 september 2014.

In november 2013 versloeg het Congolese leger, gesteund door
de interventiebrigade van MONUSCO, de M23-rebellen. De
Congolese regering en M23 ondertekenden toen een vredesakkoord dat onder meer amnestie toeliet voor 1000 rebellen van
M23 die naar Oeganda en Rwanda waren gevlucht. De aanwezigheid van die opstandelingen in de buurlanden vormt in
de grensstreek met Congo een bron van instabiliteit.

Naast zijn aandeel in EUSEC en EUPOL is België in Congo
actief in een bilateraal programma dat vooral gericht is op vorming en training. Tussen 2009 en 2013 leidde België drie bataljons op voor de snelle interventiemacht en in 2014-2015 stelde
België in de provincie Maniema mee de stafbrigade op punt.
Behalve België gaven ook andere partners zoals de Verenigde
Staten, Zuid-Afrika, Angola en China vorming aan Congolese
legereenheden.

In januari 2014 lanceerde het Congolese leger een gewapende
actie tegen de Oegandese rebellen van de ADF-Nalu in Beni
(Noord-Kivu). Tussen oktober 2014 en april 2015 werden in
de regio meer dan 300 burgers vermoord. De daders zouden
aanhangers van de ADF-Nalu zijn.
Nadat de internationale gemeenschap een ultimatum had
gesteld, zette het Congolese leger in 2015, deze keer zonder
steun van MONUSCO, een gewapende actie op tegen de
Rwandese rebellen van het FDLR. De rebellengroep telt zo’n
1500 à 2500 manschappen en opereert in Noord- en ZuidKivu. De Congolese autoriteiten zijn echter weinig mededeelzaam over de operaties die aan de gang zijn. In werkelijkheid
leiden die acties er ook toe dat de rebellen uitwijken naar andere regio’s waar ze opnieuw allerlei misdaden begaan tegen
de plaatselijke bevolking.

Obstakels voor hervormingen
Verscheidene rapporten hebben al aangetoond dat bij de
Congolese autoriteiten de politieke wil ontbreekt om politie en
vooral het leger op een geloofwaardige manier te hervormen.
Er is ook kritiek op de manier van werken bij de internationale
gemeenschap. Die wordt als onsamenhangend beschouwd,
ongecoördineerd en niet echt doeltreffend. Er zijn ook geen
duidelijk afgebakende afspraken tussen de betrokken partijen.
In het geval van het leger kiest Congo voor een bilaterale
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Toekomstperspectieven in een gespannen verkiezingsperiode

Wapenleveringen aan Congo

De benoemingen van 2013 en 2014 binnen de veiligheidssector lijken meer rekening te hebben gehouden met politieke
afwegingen dan met de zoektocht naar meer veiligheid. Verscheidene van de benoemde officieren worden verdacht van
zware schendingen van de mensenrechten. De gespannen
verhoudingen tussen Congo en MONUSCO, de vermindering
van het aantal manschappen bij EUSEC en het sluiten van EUPOL zal er mogelijk toe leiden dat alles wat al bereikt werd bij
hervormingen gehypothekeerd wordt.

Georges Berghezan
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De Democratische Republiek Congo (DRC) staat
langzamerhand op na jaren van oorlog en buitenlandse
bezetting. Terwijl de economische groei herneemt, blijven
gewapende conflicten in verscheidene regio’s van het land de
bevolking teisteren. De toename van het aantal gewapende
bendes, van Katanga tot aan de Oostelijke provincie, over
Kivu, kan toegeschreven worden aan een complex aantal
factoren van politieke, economische en financiële aard, én aan
de vlotte beschikbaarheid van wapens.

De politieke spanningen in het land sinds het begin van 2015,
gekoppeld aan de verkiezingsperiode 2015-2016; incidenten
in het grensgebied met Rwanda en Oeganda; de onveiligheid
in de provincie Katanga, toe te schrijven aan het optreden van
de milities van Bakata Katanga; de politieke crisis in Burundi
die talloze Burundezen op de vlucht jaagt naar Congo; al deze
aspecten vormen de komende tijd een ernstige bedreiging voor
de veiligheid in Congo.

In de koloniale periode en tijdens het grootste deel van
het regime van Mobutu was het bezit van wapens streng
gecontroleerd. Meerdere gebeurtenissen hebben Congo
sindsdien veranderd in een depot van wapens. Het merendeel
daarvan is weliswaar van licht kaliber, maar het problematische
daaraan is dat deze wapens niet uitsluitend in handen zijn van
de veiligheidstroepen. Ook gewapende bendes en individuele
burgers lijken erover te kunnen beschikken.

Het mandaat van president Kabila loopt af in december 2016.
De onzekerheid over Kabila’s politieke toekomst vergroot het
risico op instabiliteit en dreigt het land opnieuw naar chaos te
voeren. In die politieke context en met de fragiele veiligheidssituatie in het achterhoofd, is de manier waarop leger en politie
de politieke uitdagingen die eraan komen tegemoet treden, een
belangrijk aandachtspunt.

Onder meer de gevolgen van de genocide in Rwanda droegen
daartoe bij. Die genocide deed in 1994 meer dan een miljoen
Rwandezen vluchten naar het toenmalige Zaïre. Onder die
vluchtelingen bevonden zich ook talrijke voormalige strijders
die hadden deelgenomen aan de moordpartijen, en die bij
hun intrede in Zaïre niet werden ontwapend – dit in strijd met
alle bepalingen van de conventies inzake politiek asiel. Een
aantal onder hen bleven die wapens ook gebruiken in een
poging om het nieuwe regime in hun herkomstland omver te
werpen. Anderen verkochten hun wapens aan inwoners van
hun gastland.

Wat zijn de prioriteiten?
• Vervolledig het juridisch kader waarbinnen het leger
moet optreden, en werk de wet uit inzake militaire
programmatie.
• Betrek de burgerbevolking actief bij de hervorming van
leger en politie en haal de banden met het volk aan, zodat
het wederzijds vertrouwen en het veiligheidsgevoel kunnen
groeien.
• Versterk de burgerlijke en parlementaire controle t.a.v. de
veiligheidssector.
• Coördineer acties van internationale partners binnen een
algemeen multilateraal kader.
• Verbeter de operationele inzetbaarheid van leger en politie
en maak hun commandolijnen betrouwbaarder.
• Trek de lonen van soldaten en politiemensen op.
• Versterk het administratief, financieel en logistiek beleid, en
verhoog de mate van rekenschap en transparantie.
• Hervorm de krijgsraad om beter te kunnen optreden tegen
straffeloosheid, en bied vormingen aan voor militairen en
politiemensen, met aandacht voor de mensenrechten.

Een tweede golf van wapens spoelde aan in de periode
1996-1997 tijdens een rebellenopstand die werd geleid door
Laurent-Désiré Kabila, en die werd gesteund door de legers
van Oeganda en Rwanda. De gewapende opstandelingen
veroverden in slechts enkele maanden tijd het volledige
Congolese grondgebied en maakten er een einde aan meer
dan 30 jaar alleenheerschappij van Mobutu.
In 1998 deed zich een nieuwe rebellie voor, nu in het
oosten van het land, en eveneens gesteund door Oeganda
en Rwanda. Deze keer was het de bedoeling het regime van
president Kabila omver te werpen. De gewapende troepen
namen in ongeveer de helft van het land de controle over.
De streek van de hoofdstad Kinshasa en de mijnstreken van
Kasaï en Katanga bleven echter uit handen van de rebellen.
De Congolese regering kreeg op haar beurt steun – troepen
en wapens – van verscheidene Afrikaanse landen, waaronder
Zimbabwe, Namibië, Angola en Tsjaad. De rebellen die het
tegen de regering van Kabila opnamen werden bewapend
door Oeganda en Rwanda. Vooral dat laatste land toonde
zich een echte draaischijf van wapentrafiek. Victor Bout,
een van de belangrijkste wapenhandelaars in die periode,
werd herhaaldelijk opgemerkt in Kigali. Vele andere

Jean-Jacques Wondo is militair expert, gevormd aan de
Koninklijke Militaire School van Brussel. Hij is auteur van
‘Les Armées au Congo-Kinshasa’ (2013) en ‘Les Forces
armées de la RD Congo: Une armée irréformable?’ (2014).
Wondo richtte DESC (www.desc-wondo.org) op, dat zich
concentreert op Defensie en Veiligheid in Congo.
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wapentrafikanten, onder wie een aantal Belgen (zoals Jacques
Monsieur en Ronald De Smet), waren verwikkeld in de
levering van wapens aan verschillende partijen in dit conflict.
Talloze luchtvaartmaatschappijen waren eveneens bij de
trafiek betrokken. De vliegtuigen en piloten kwamen uit de
voormalige Sovjet-Unie, Centraal- of Oost-Europa, Zuid-Afrika
en Aziatische landen, waaronder China en Noord-Korea.
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mogelijkheid dat zij wordt afgeleid naar andere gebruikers in
de DRC of elders.
De hierboven geschetste beperkingen op de mogelijkheid
wapens in te voeren, worden door de regering in Kinshasa
ingeroepen als verklaring voor de gebrekkige werking van
haar leger en de stelling dat “het Congolese volk soms tot 10
keer meer moet betalen voor ingevoerde wapens dan zijn
buurlanden”. Die stellingen zijn moeilijk te staven. Weinig
observatoren menen dat de moeilijkheden die het Congolese
leger (FARDC) ondervindt op het terrein om de gewapende
groepen her en der in het oosten te controleren en buiten
gevecht te stellen te maken zouden hebben met een gebrek
aan een degelijke militaire uitrusting.

Een laattijdig embargo met weinig invloed
Pas na het vertrek van de buitenlandse troepen stelden de VN
in juli 2003 door resolutie 1493 een embargo op de levering
van wapens aan Congo. Dat wapenembargo gold alleen voor
gewapende groepen en buitenlandse en Congolese milities die
actief waren in de provincies Noord- en Zuid-Kivu en in het
district Ituri, en voor groepen die buiten het vredesakkoord van
2002 vielen, dat de aanzet was tot een overgangsregeling.

Overzicht van de wapenleveringen
Het instellen van een wapenembargo door de VN ging
gepaard met de aanstelling van een groep experts die waken
over de naleving van dat embargo en die overtredingen
ervan rapporteren. Het tweejaarlijkse rapport van deze
commissie bevat interessante informatie over de wapens
die aan Congo werden geleverd. De VN-experts stelden
talrijke onregelmatigheden en overtredingen van het
embargo vast sinds 2003. Die worden toegeschreven
aan de Congolese autoriteiten zelf. In deze rapporten
worden belemmeringen van het onderzoek gemeld, maar
ook diefstal en wapenleveringen die door het Congolese
leger werden afgeleid van de aangegeven bestemming,
bewapening van gewapende groeperingen en bendes –
onder meer Rwandese Hutu-rebellen van de FDLR in Kivu.
De experts uitten in deze kwestie zware beschuldigingen
aan het adres van de Congolese generaals Gabriel Amisi en
John Numbi. In de periode dat de geldende resolutie een
kennisgevingsplicht instelde onder andere inzake vooraf
bepaalde en overeengekomen leveringsadressen, werd ook
die kennisgevingsplicht veelvuldig geschonden. Er zouden
zich ook misverstanden hebben voorgedaan doordat de
communicatie tussen de sanctiecommissie van de VN en
MONUC mank liep.

In april 2005 breidde resolutie 1596 het wapenembargo uit
naar het volledige Congolese grondgebied. Leveringen bestemd
voor reguliere legereenheden, geïntegreerde politie-eenheden
en de vredestroepen van de VN – toen onder de naam
MONUC – genoten vrijstelling van dat embargo. De invoer van
wapens kon alleen maar gebeuren via bestemmingen waarover
vooraf informatie gegeven was aan de sanctiecommissie
van de VN. Het wapenembargo viseerde bijgevolg alleen
ongeregelde gewapende bendes, zowel de Congolese als die
van buitenlandse origine.
In maart 2008 namen de VN resolutie 1807 aan, waarmee
het embargo op de DRC werd gehandhaafd. Het viseerde nog
steeds bepaalde ‘personen en niet-gouvernementele entiteiten’
maar versoepelde de voorschriften van de eerdere resoluties
over de te volgen invoerprocedure en kennisgeving. De nieuwe
resolutie stelde verder dat alle overheden in de regio, maar
vooral de landen die grensden aan de regio Ituri en Kivu, de
VN op de hoogte moesten stellen van vluchten richting Congo.
Deze beslissing viseerde uiteraard, zonder ze te noemen,
Rwanda en Oeganda, met de bedoeling wapentrafiek te
voorkomen en de trafiek van kostbare mineralen tussen de
DRC en zijn buurlanden te ontraden.

De VN-experts zagen ook nauw toe op Rwanda, dat in 2002
zijn troepen uit Congo had teruggetrokken, maar tussen 2004
en 2012 nog meerdere rebellenbewegingen in dit land bleef
steunen, onder meer met wapenleveringen. Ook Oeganda
werd ervan beschuldigd wapens te hebben geleverd aan
milities, in het bijzonder die in de Ituri-streek. Enkele daarvan
zijn nog altijd actief.

De VN handhaven dit embargo tot op vandaag. Ook de
EU stelde een wapenembargo in sinds 1993; toen nog ten
aanzien van Zaïre. De beslissing van de EU werd in 2003
gelijkgeschakeld met de bepalingen van de VN-resoluties.
Bij nader inzicht houden deze resoluties de invoer van
wapens naar het grondgebied van de DRC dus niet tegen.
Ze bepalen wél de eindgebruikers waaraan wapens kunnen
worden geleverd. De EU en haar individuele lidstaten moeten
die eventuele handel met deze toegestane eindgebruikers
overigens wel nog toetsen aan de bepalingen van het Europees
Gemeenschappelijke Standpunt inzake wapenhandel. Het
gaat hier meerbepaald over het risico dat een eventuele
levering aan deze eindgebruikers een verergering brengt van
mensenrechtenschendingen en gewapende strijd, het risico
dat deze levering de regionale stabiliteit ondermijnt, en de

Een onderzoek uit 2009 naar bewapening van burgers
identificeerde de Oegandese grens als de plaats waarlangs de
meeste illegale wapens Congo binnenkwamen. De plaatselijke
Congolese markt bleek bovendien verzadigd van goedkope
wapens en munitie, die door corrupte elementen in het
Congolese leger zouden zijn aangeleverd.
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Bora Airways) en Charles de Schrijver (toenmalig directeur
van Enterprise World Airways). Recenter, tussen 2011 en
2013 kocht Congo artilleriestukken aan in Bulgarije, Servië en
Albanië, machinegeweren in Bulgarije, Rusland en Somalië,
raketlanceerders in Bulgarije, en diverse soorten munitie
in Brazilië, Duitsland, de VS en Frankrijk. De belangrijkste
wapenleverancier blijft zonder twijfel Oekraïne. Sinds 2007
heeft dat land belangrijke hoeveelheden van allerlei wapentuig
geleverd: kanonnen, vrachtwagens met raketlanceerinstallaties,
mortieren, tanks, vliegtuigen en aanvalshelikopters en zeer veel
lichte wapens, vaak tweedehands.

In 2006 stelde Amnesty International vast dat een aanzienlijk
aantal wapens die in de regio van de Grote Meren
circuleerden, en vooral aanvalswapens van het type AK-47, uit
China kwamen. In datzelfde jaar toonde een onderzoek van
de Control Arms-beweging aan dat de wapens en munitie in
het bezit van de rebellen in Ituri niet alleen uit China, maar
daarnaast ook uit Rusland, de VS, Griekenland, Servië en ZuidAfrika kwamen. De onderzoekers van de VN-sanctiecommissie
stelden dan weer de Bulgaarse herkomst vast van de wapens
die werden aangetroffen bij pro-Rwandarebellen. Het zou
gaan om wapens die in eerste instantie legaal werden verkocht
aan Nigeria, en dan verder werden doorgevoerd naar Rwanda,
vanwaar ze op hun beurt werden doorgesluisd naar zijn
bondgenoot in Congo.

Aanbevelingen
Vanzelfsprekend heeft Congo het recht om, zoals elke
soevereine staat, wapens aan te kopen die het nodig acht om
zijn grenzen te verdedigen. De uitgaven die daarmee gepaard
gaan, mogen echter de sociale noden van het land niet
beknotten. Die wapens mogen evenmin ingezet worden tegen
de eigen Congolese bevolking, bijv. om vreedzame betogingen
te onderdrukken, of worden doorgesluisd aan gewapende
milities en criminele bendes – feiten waarbij regeringstroepen
herhaaldelijk betrokken zijn gebleken.
Tegenover de grote onzekerheid die nu vooral het oosten van
Congo teistert, moeten meer maatregelen genomen worden
in de strijd tegen de trafiek en het ongebreidelde bezit van
wapens.

Het embargo belet de Congolese regeringstroepen noch
de politie om wapens in te voeren, op voorwaarde dat die
leveringen behoorlijk worden gemeld. In werkelijkheid wordt
er niet of onvoldoende systematisch gemeld, waardoor
enige transparantie inzake wapeninvoer ontbreekt. Congo
rapporteert over de eigen invoer van wapens overigens
evenmin aan het VN-register voor conventionele wapens.
Bij de landen die het Congolese leger in 2006 en 2007
met wapens bevoorraadden, vermelden we Rusland en
Oekraïne (voornamelijk pantservoertuigen), Angola (munitie),
België (rollend militair materieel) en China (laders voor
aanvalswapens).

We vermelden ondermeer:
• Strijd tegen de corruptie, in het bijzonder binnen het
Congolese leger, waarvan een diepgaande hervorming
noodzakelijk is.
• Veralgemening van de identificatie van de wapens die
in het bezit zijn van het leger en van de politie om de
wapens te kunnen traceren en de leden van beide machten
te ontmoedigen om die wapens door te verkopen aan
onbevoegden.
• Betere grenscontroles, wat op zijn beurt investering vergt in
materiaal dat controle en inspectie toelaat van wat er in en
uit het land wordt gevoerd.
• Opvoering van de veiligheid in steden en op het platteland
door meer en efficiënte politie-eenheden te ontplooien
in regio’s waar de orde al werd hersteld; en inzet van
gewapende soldaten in de streken die nog geteisterd
worden door gewapende bendes.
• Ontwikkeling en uitbreiding van ontwapeningscampagnes
bij de burgers.
• Verscherpt toezicht op de instanties die legaal wapens
hanteren en op het gebruik dat zij daarvan maken.

De VN-experts stelden in 2009 ook vast dat honderden
tonnen aan wapentuig en munitie clandestien werden
geïmporteerd vanuit Soedan. Twee Belgen die aan het hoofd
stonden van transportbedrijven zouden aan die trafiek
hebben deelgenomen: Philippe de Moerloose (van Hewa

Georges Berghezan is onderzoeker bij de GRIP (www.grip.
org) en houdt zich in het bijzonder bezig met onderzoek
over gewapende groepen en de verspreiding van wapens
in Centraal-Afrika. De bronnen die voor deze bijdrage
gebruikt werden zijn ter beschikking bij de auteur.

Door MONUSCO in beslag genomen wapens van rebellen, kort voor de
vernietiging, in Goma, Noord-Kivu (Foto: VN/Sylvain Liechti, 2012)
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De Hoge Raad voor de Magistratuur moet garant staan voor
de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Deze raad
bestaat sinds 2011, maar kan nauwelijks werken bij gebrek
aan een eigen budget en aan de noodzakelijke politieke wil
om een solide rechterlijke macht uit te bouwen.

Florence Liégeois
In de Democratische Republiek Congo bestaan twee
rechtssystemen naast elkaar, of alleszins twee concepten over
recht en rechtspreken. Die zijn soms in strijd met elkaar en
soms complementair, maar allebei zijn ze vatbaar voor kritiek.
Enerzijds is er de formele officiële justitie, met geschreven
rechtsbronnen, een koloniale erfenis die vaak onaangepast
is aan de economische, geografische en culturele context.
Anderzijds is er het ‘gewoonterecht’ dat moeite heeft om
overeind te blijven in een land dat 30 jaar onder een dictatuur
leefde en nadien 15 jaar van oorlogen en conflicten kende.

Momenteel telt het land tussen de 4000 en 5000 (zetelende
en staande) magistraten. Dat komt neer op ongeveer 7
magistraten per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: het
naburige Burundi heeft er dubbel zo veel en is een veel
kleiner land. In België en Frankrijk ligt het gemiddeld aantal
magistraten (parket en zetelende magistratuur samen)
tussen 12 en 23 magistraten per 100.000 inwoners. Bij de
vergelijking van deze statistieken moet bovendien rekening
worden gehouden met de geografie van Congo, waar veel
gebieden erg moeilijk toegankelijk zijn.

Tekortkomingen

Rechtstoegang

De formele – officiële – Congolese justitie lijdt, net zoals
de andere administratieve diensten van het land, onder
een serie lacunes en tekortkomingen, met als gevolg dat de
hele justitiesector slecht beheerd wordt. Alle analyses van
het rechtssysteem van de laatste tien jaar tonen aan dat de
algemene rechtstoegang belemmerd wordt door structurele
tekortkomingen, of het nu gaat om het interne beheer van het
gerechtelijk apparaat of om de kwaliteit van de dienstverlening
aan de rechtzoekende.

Het grootste obstakel voor de rechtstoegang is de
gebrekkige verspreiding van informatie over de wetgeving
en de daaruit voortvloeiende rechten. Zelfs professionele
actoren van justitie hebben vooral in weinig bevolkte
en landelijke streken nauwelijks toegang tot juridische
informatie. Het staatsblad met de publicatie van nieuwe
wetgeving is niet overal beschikbaar, rechtspraak en
rechtsleer evenmin. In dergelijke omstandigheden krijgen
rechtzoekenden vaak eerder toevallig informatie over hun
rechten, bijvoorbeeld via een radio-uitzending of via een
brochure verspreid door een mensenrechtenorganisatie.

De Congolese gerechtelijke organisatie is gebaseerd op
een Belgisch-Frans model, waarbij de geografische indeling
overeenstemt met de administratieve organisatie van het land
(een vredegerecht per kanton, een rechtbank van eerste aanleg
per district en een hof van beroep per provincie).

Rechtsbijstand wordt enkel verleend door de balies van
advocaten en wordt niet door de overheid gefinancierd,
terwijl de balies het zelf vaak al moeilijk hebben om zich
te handhaven. Bovendien is het zo dat de rechtzoekende,
als hij er al in slaagt om een gerechtelijke procedure op
te starten, nog een groot aantal obstakels zal moeten
overwinnen. Zo zijn er bijvoorbeeld de vele uitgaven voor
papier, inkt, de verplaatsing van de magistraat, of sterker
nog, de vraag om een ‘bijdrage’ te betalen om een gunstige
uitspraak te krijgen.

Daarnaast worden nu langzamerhand rechtbanken
geïnstalleerd met een bijzondere bevoegdheid, zoals
jeugdrechtbanken en handelsrechtbanken. Er is echter
nog altijd geen administratieve rechtsinstantie of een
dienstverlening van het type ombudsman, die nochtans het
vertrouwen van de burger in de overheidsdiensten zou kunnen
bevorderen. Dat is een spijtige lacune, omdat de meeste
Congolese overheidsdiensten – inclusief het rechtssysteem –
geen mechanisme hebben om verantwoording af te leggen en
transparantie te garanderen.

Het feit dat de formele rechtspraak volledig in het Frans
verloopt, is een bijkomend obstakel voor de minder
goed opgeleide rechtzoekende – de meerderheid van
de bevolking. Voor hen is het extra moeilijk om iets te
begrijpen van het rechtssysteem met zijn eigen logica en
methodes.

Beperkte middelen
Volgens de beschikbare informatie wordt tussen de 0,2%
en 1% van het Congolese overheidsbudget ter beschikking
gesteld van justitie (het EU-gemiddelde is 2,2%). Het mag niet
verbazen dat het onmogelijk is om daarmee recht te spreken
voor een bevolking van meer dan 60 miljoen mensen verspreid
over een land dat zo groot is als West-Europa. Gebrek aan
middelen om de salarissen te betalen en de werking van de
diensten te verzekeren, te weinig en onvoldoende opgeleid
personeel, waarvan sommigen zelfs niet officieel benoemd
zijn, slecht onderhouden gebouwen… zijn de meest
voorkomende klachten.

Deze talrijke tekortkomingen laten zich voelen op alle
niveaus van het rechtssysteem. Ze leiden tot ernstige
situaties die zelfs gaan tot een ontkenning van rechten of
tot willekeurige opsluiting gedurende maanden en jaren.
Volgens een recent verslag van Advocaten Zonder Grenzen
zit 82% van alle gedetineerden in Congo in voorarrest.
Dit leidt concreet tot een situatie met overbevolkte
gevangenissen waar de schrijnende levensomstandigheden
veel ziektes en zelfs sterfte tot gevolg hebben.
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Een beroep doen op gewoonterecht
Door al die omstandigheden blijven mensen
een beroep doen op informele mechanismen,
zoals de gewoonterechtelijke mechanismen,
die nog sterk verspreid zijn in het land. Dit
leidt echter tot misverstanden en tot een
gebrekkige kennis van het functioneren
van het formele rechtssysteem, zowel door
de bevolking als door de professionele
actoren zelf. Talrijke rechtzoekenden weten
bijvoorbeeld niet dat een beroep doen op
het gewoonterecht voor strafbare feiten
onwettig is en kan leiden tot de schending van
bepaalde grondrechten, zoals het recht op een
eerlijk proces en het recht op verdediging.
Anderzijds voorziet de wet wel dat er
bijzitters, gespecialiseerd in gewoonterecht, aanwezig kunnen
zijn bij de vredegerechten. Hiervan wordt echter weinig
gebruik gemaakt, bij gebrek aan een juist begrip van de rol van
die bijzitters. In meer landelijke regio’s is het gewoonterecht
echter nog stevig verankerd in de mentaliteit van de bevolking.

Foto: RCN Justice & Démocratie

Het rapport ‘Mapping van de Verenigde Naties van de
oorlogsmisdaden begaan tussen 1993 en 2003’ heeft tot een
wetsvoorstel geleid om gemengde kamers op te richten in
Congo. Die zouden bevoegd zijn om de honderden misdaden
en schendingen van de mensenrechten te vervolgen, gepleegd
tijdens de gewapende conflicten in Oost-Congo maar ook
elders in het land. Helaas keurde het nationaal parlement,
zelfs na verscheidene aanpassingen van het de tekst, nog geen
enkel wetsvoorstel goed.

Strijd tegen straffeloosheid
De gebreken van het rechtssysteem dragen bij tot
straffeloosheid voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen
de mensheid in Oost-Congo. In Congo zijn de militaire
rechtbanken nog bevoegd voor de vervolging van deze
misdaden. Die hebben echter slechts een beperkte capaciteit
en zijn onvoldoende onafhankelijk van het Congolese leger.
Dat staat een efficiënte behandeling en een rechtvaardig
oordeel over de feiten in de weg.

Uitdagingen voor justitiehervorming
Het initiatief om het Congolese rechtssysteem te hervormen
werd eigenlijk al gelanceerd op het einde van het Mobututijdperk en werd door verschillende donoren gesteund. Naast
de moeilijke opdracht om de rechtstaat weer op te bouwen in
de huidige context, is het een uitdaging om een rechtssysteem
uit te bouwen waarin zowel de juridische actoren als de
bevolking zich kunnen vinden.

Congo, dat het Statuut van Rome (dat de basis legde voor de
oprichting van het Internationaal Strafhof) heeft bekrachtigd,
was nochtans het eerste land waarvan beklaagden voor het
Internationaal Strafhof werden gebracht. Tot op heden werden
zes personen door het hof in Den Haag vervolgd, wat in vier
gevallen tot een vonnis heeft geleid. Twee van hen werden
veroordeeld, één werd vrijgesproken en één beklaagde werd
vrijgelaten omdat de aanwijzingen van schuld onvoldoende
werden geacht om hem te vervolgen.

In een land met een grote internationale aanwezigheid is de
verleiding groot om maatregelen en mechanismen die elders
al hun deugdelijkheid bewezen, gewoon over te nemen, ook
al zijn ze niet aangepast aan lokale gebruiken en gewoonten.
De grootte van het land en de uitdagingen waarmee het
te kampen heeft op het vlak van straffeloosheid en van
dagdagelijkse conflictbeslechting (o.m. over grondrechten)
dwingen Congo ertoe om creatief en innoverend te zijn. De
politieke wil om een globale visie voor de Congolese justitie te
ontwikkelen laat echter nog op zich wachten.

De afstand in tijd en ruimte van het Internationaal Strafhof
ten aanzien van de misdaden belemmert een doeltreffende
vervolging, al hebben de uitspraken van het hof wel een
voorbeeldfunctie. De omvang van de gepleegde feiten vraagt
echter om bijkomende maatregelen.
Zoals al aangegeven kunnen de militaire rechtbanken daartoe
bijdragen. Die hebben trouwens al verscheidene vonnissen
uitgesproken met soms zware straffen voor oorlogsmisdaden
en misdaden tegen de mensheid. De magistraten baseren hun
uitspraken op de voorrang van internationale verdragen op
het nationaal recht om zo, na enige aarzeling in het begin,
systematisch de bepalingen van het Statuut van Rome toe te
passen.

Florence Liégeois is juriste en werkte een tijdlang voor
Oxfam rond geweldloos verzet. Sinds 2006 is ze bij RCN
Justice & Démocratie vanuit Brussel verantwoordelijk voor
de Congo-programma’s. Ze heeft bijzondere expertise
ontwikkeld op het vlak van mensenrechten, rechtstoegang
en grondrechten in het Zuiden.
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Voor we spreken over de vloek van Congo’s minerale
rijkdommen of conflictmineralen zijn er echter enkele factoren
die we toch in aanmerking moeten nemen. Een recente studie
van het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP)
toont aan dat de handel in een reeks van andere natuurlijke
rijkdommen, zoals hout, houtskool, cannabis en wilde dieren,
ook een belangrijke rol speelt in conflictfinanciering. Dit
illustreert dat gewapende groepen heus alternatieve inkomsten
voorhanden hebben, al blijven goudhandel en goudontginning
wel de belangrijkste. Bijgevolg mogen we ons niet blindstaren
op ‘conflictmineralen’.

Ken Matthysen
De oorlogssituatie die nu al bijna 20 jaar heerst in het oosten
van de Democratische Republiek Congo schreeuwt om
een oplossing. De schrijnende situatie, en vooral de druk
van de consumenten (die een geweten zijn geschopt dat
hun bloedeigen mobieltje bijdraagt aan dit conflict) sporen
beleidsmakers aan tot rechtlijnige beleidskeuzes. De Congolese
artisanale mijnbouwers hebben bijgevolg de voorbije jaren al
heel wat experimenten ondergaan om hun sector te bevrijden
van het juk van inhalige warlords.

Nog een belangrijk aspect is de rol van het Congolese leger.
In 65% van de gevallen van gewapende aanwezigheid op
een mijnsite, gaat het om eenheden van het leger. Ze zijn in
totaal aanwezig in één op de drie mijnsites in Oost-Congo. Dat
toont aan dat veel van de ‘conflictmineralen’ niet bijdragen tot
de gewapende strijd van rebellen, maar eerder bijdragen aan
de bestendiging van onveiligheid door middel van criminele
activiteiten. Een diepgaande hervorming van de Congolese
veiligheidssector is daarom cruciaal.

Ondertussen is echter wel het besef gegroeid dat natuurlijke
rijkdommen een belangrijke rol spelen in het levensonderhoud
van heel wat Congolezen, en ze niet de oorzaak zijn van het
conflict in Oost-Congo. Al moet erkend worden dat ze wel
nog steeds een belangrijke rol spelen in de bestendiging van
het conflict.

Bovendien zijn legereenheden niet de enige
vertegenwoordigers van de overheid die zich inlaten met
illegale takseringen. De gehele Congolese samenleving is
doordrongen van corruptie en niet-formele heffingen. Bijgevolg
vraagt ook het overheidspersoneel van de politie, administratie,
technische diensten etc. kleine vergoedingen aan actoren
binnen de mijnbouwsector.

Artisanale mijnbouwsector
De belangrijkste mineralen die ontgonnen worden in OostCongo zijn tin, tantaal, wolframiet (ook wel de 3T’s genoemd,
naar de eerste letter van de Engelse benamingen) en goud.
Deze mineralen worden veelal artisanaal, of op ambachtelijke
wijze, ontgonnen, d.w.z. met handenarbeid en rudimentair
gereedschap. Al lijkt de interesse van industriële spelers de
laatste jaren weer aan te wakkeren.

Levensonderhoud
De bovenstaande elementen tonen reeds aan dat we de
analyse van ‘conflictfinanciering’ niet mogen verengen tot
minerale rijkdommen. De omvang en de organisatie van de
ambachtelijke mijnbouwsector maken bovendien ook duidelijk
dat dit een belangrijke economische sector is in het oostelijke
deel van Congo. We moeten er dus voor oppassen deze sector
niet al te zeer te criminaliseren.

De artisanale mijnbouwsector in Oost-Congo opereert
grotendeels buiten de formele economie. Enerzijds is dit geen
bijzonderheid in Congo, waar de parallelle economie van
levensbelang is voor grote delen van de bevolking. Bovendien
is het centrale overheidsgezag afwezig in grote delen van
het oosten van het land. Anderzijds heeft de artisanale
mijnbouwsector, en meer bepaald de goudsector, ook een
traditie om te functioneren buiten het officiële regulerend
kader. Bijgevolg wordt naar schatting 99% van de Congolese
artisanale goudexport gesmokkeld.

De minerale handelsketen in Oost-Congo start bij de
ambachtelijke mijnbouwers, die vaak in kleine groepjes onder
het toezicht van een voorman ertsen ontginnen. Vervolgens
kopen tal van tussenhandelaars de mineraalertsen op in de
mijnsites of naburige handelscentra, om ze te vervoeren naar
de stedelijke centra nabij de oostelijke grens. Van hieruit
worden de ertsen door exportbureaus geëxporteerd naar
de buurlanden Oeganda, Rwanda en Burundi, of soms zelfs
rechtsreeks naar andere werelddelen – bijv. naar Dubai in het
geval van goud.

Conflictueuze natuurlijke hulpbronnen?
De afwezigheid van overheidsgezag in het oosten van Congo
en de ondoorzichtigheid van de artisanale mijnsector komen
de talrijk aanwezige gewapende groepen ontzettend goed
uit. Mineralen vormen een voorname bron van inkomsten
voor deze groepen, inclusief criminele netwerken binnen
het Congolese leger. De omvang van het probleem wordt
duidelijk wanneer we de resultaten bekijken uit een recent
IPIS-onderzoek (zie ook p. 6). 54% van de mijnsites in OostCongo ondergaat een vorm van ‘gewapende aanwezigheid’. In
het merendeel van de gevallen (85%) heffen deze gewapende
groepen illegale taksen. In sommige gevallen gaat het echter
ook om meer dwingende interventies, zoals bijvoorbeeld
dwangarbeid (8%).

Het aantal ambachtelijke mijnbouwers in de Oost-Congolese
mijnen loopt waarschijnlijk op tot enkele honderdduizenden.
Verder wordt geschat dat in heel Congo meer dan 10 miljoen
mensen rechtstreeks en onrechtstreeks afhankelijk zijn van de
sector om in hun onderhoud te kunnen voorzien. De handel
in mineralen is ook een belangrijke bron van contant geld voor
afgelegen gebieden, en zodoende een belangrijke motor voor
de lokale economie.
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In maart 2014 publiceerde de Europese Commissie een
voorstel voor regelgeving die de handel in conflictmineralen
naar Europa aan banden zou moeten leggen. Het ontwerp
voorziet een systeem van zelfcertificering voor importeurs van
mineralen uit conflict- en risicogebieden. In tegenstelling tot
Dodd-Frank, beoogt dit voorstel niet enkel de mineralen uit
Centraal-Afrika, maar heeft het een globale reikwijdte. Heel
wat middenveldorganisaties bekritiseren dit voorstel echter
fel, omdat het enkel de 3T-mineralen en goud in ruwe vorm
omvat, en omdat het geen bindende regelgeving betreft.
De Commissie claimt dat dit laatste ervoor moet zorgen dat
bedrijven Centraal-Afrika niet de rug toe keren.

Op basis van zijn veldonderzoek schat IPIS dat artisanale
mijnbouwers gemiddeld grofweg tussen de 70 en 100 US$
per maand verdienen. Dit is een gemiddelde, en de feitelijke
inkomsten van individuele mijnbouwers kunnen hier sterk van
afwijken. In elk geval is het gelijkwaardig aan wat bijvoorbeeld
een leerkracht kan verdienen, al worden die dan weer vaak
niet betaald.
In gevecht met conflictmineralen
De afgelopen jaren is een brede waaier aan initiatieven
ontstaan ter bestrijding van de conflictmineralenproblematiek en ter ondersteuning van de formalisering van
de Congolese ambachtelijke mijnbouwsector. Zo zijn er de
certificatiemechanismen waarbij mineralen gecertifieerd
worden wanneer de ontginning en handel ervan voldoen aan
bepaalde standaarden en transparant verlopen. Verder zijn
er onder andere eveneens traceerbaarheidsinstrumenten, die
moeten helpen om de mijn van oorsprong te bepalen, en de
due diligence-richtlijnen van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Due diligence maant
bedrijven aan erop toe te zien dat hun bevoorradingsketen van
mineralen nergens bijdraagt tot mensenrechtenschendingen
of conflict. De Amerikaans Dodd-Frank-wetgeving, die in juli
2010 werd gestemd, vereist dat Amerikaanse beursgenoteerde
bedrijven rapporteren over hun due diligence-inspanningen.

Ondertussen gaat de discussie ook verder binnen het Europees
Parlement. De commissie ontwikkelingssamenwerking vraagt
om een regelgeving die verder gaat en grotendeels tegemoet
komt aan de eisen van het maatschappelijk middenveld. De
commissie internationale handel is daarentegen heel wat
voorzichtiger. Eind mei 2015 stemde het Europees Parlement in
een plenaire zitting over het ontwerp.
Resterende uitdagingen
Vooraleer we verzanden in ellenlange discussies over het al
dan niet bindende karakter van een Europese regelgeving voor
de bevoorrading van mineralen uit conflict- en risicogebieden,
is het belangrijk te beseffen dat er heel wat andere uitdagingen
zijn die zullen bepalen of zulke regelgeving enige impact
heeft op het terrein. Vele van de reeds geïmplementeerde
initiatieven wordt verweten niet lokaal gedragen te zijn (gebrek
aan ownership), geen rekening te houden met een gebrek aan
politieke wil, en uit te gaan van een enge conflictanalyse die
een oorzakelijk verband ziet tussen mineralen en het conflict
in Oost-Congo.

Deze initiatieven, en vooral hun impact, zijn voer voor
heel wat discussie. Als we dit summier trachten samen te
vatten, kunnen we enerzijds stellen dat deze initiatieven
ertoe geleid hebben dat de bevoorradingsketen voor
3T-mineralen properder zijn geworden. Vandaag werkt
nog 26% van de 3T-mijnbouwers onder enige vorm van
gewapende aanwezigheid, terwijl dit aandeel 57% bedraagt
in de goudsector – waar tot op heden weinig initiatieven
werden geïmplementeerd. Anderzijds is de 3T-sector deels
ten gevolge van deze initiatieven ook fel gekrompen. Veel
bedrijven durfden namelijk niet langer 3T-mineralen kopen
uit Centraal-Afrika, uit vrees voor reputatieschade. Bijgevolg
stelt de 3T-sector vandaag minder dan 20% van de artisanale
mijnbouwers in Oost-Congo te werk, tegenover 80% in de
goudsector. Het totale plaatje, waarbij 54% van de mijnen nog
steeds een gewapende aanwezigheid ervaart, lijkt dus niet
zozeer veranderd te zijn.

Wil de Europese Unie daadwerkelijk zorgen dat ambachtelijke
mijnbouw bijdraagt aan ontwikkeling, en niet langer aan
conflict, dan is er een breder en verregaander beleid nodig.
Niet enkel regelgeving voor bedrijven. Hiertoe heeft de
Europese Commissie een Joint Communication gepubliceerd
die de geïntegreerde aanpak rondom de EU-regelgeving
uiteenzet. Dit document blijft echter redelijk vaag wat betreft
de link met lokale ontwikkeling.
Om enige impact op het terrein te bekomen zal het er
dus op aan komen om landen uit de regio beter te doen
samenwerken, en de Congolese nationale overheid te
versterken en te overtuigen om een geloofwaardig beleid uit te
stippelen ter ondersteuning van de artisanale mijnbouw.

Europese Unie: achterophinkend of bedachtzaam?
Sedert enkele jaren leeft ook binnen Europa het gevoel dat in
navolging van de VS de EU een verantwoordelijkheid moet
opnemen met betrekking tot de conflictmineralenproblematiek
in Centraal-Afrika. Terwijl heel wat organisaties van het
maatschappelijk middenveld erop hameren dat de EU enkele
jaren achter loopt op onder andere de VS, claimt de EU dat
het bedachtzamer te werk wil gaan en leert uit de fouten van
de Dodd-Frank-act. Hierbij verwijst de EU naar de negatieve
socio-economische gevolgen die de Amerikaanse wetgeving
dikwijls verweten wordt.

Ken Matthysen is onderzoeker bij International Peace
Information Service (IPIS). Hij is gespecialiseerd in
natuurlijke rijkdommen in Congo.
www.ipisresearch.be
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Artisanale mijnbouwers in een kobaltmijn in Rubaya, Noord-Kivu (Foto: Chrispin Mvano)
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