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Inleiding 

 
1. Inleiding 

 

1.1 Oriëntatie en rechtvaardiging 

Vredesoperaties vinden in de regel plaats in landen waar een einde moet worden gemaakt aan 

een gewelddadige periode en waarin de staatsstructuren zijn ondermijnd. Zij hebben daarom 

vaak een tweeledige taak. Enerzijds moeten vredesoperaties de orde herstellen of handhaven, 

anderzijds moeten zij ervoor zorgen dat de doelstaat zichzelf in de nabije toekomst weer kan 

besturen. In de internationale betrekkingen tussen staten zijn vredesoperaties echter vaak een 

gevoelig onderwerp, omdat zij de soevereiniteit van de doelstaat ondermijnen. Bovendien 

kosten ze veel geld, staan er mensenlevens op het spel en hebben beïnvloeden ze in sterke 

mate de geloofwaardigheid van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties (VN). 

 De grootste VN-vredesoperatie ooit vindt sinds 30 november 1999 plaats in de 

Democratische Republiek Congo, onder de naam �Mission de l�Organisation des Nations 

unies en République Démocratique du Congo (United Nations Organization Mission in the 

Democratic Republic of the Congo � MONUC)�. De aanleiding voor de oprichting van deze 

vredesoperatie was een conflict dat eind 2007 al aan 5,4 miljoen mensen het leven had 

gekost.1 Het Congolese conflict was daarmee het meest dodelijke sinds de Tweede 

Wereldoorlog. MONUC als grootste vredesoperatie ooit te midden in het dodelijkste conflict 

na 1945 is daarom een bijzonder interessant studieobject. De centrale vraag bij de bestudering 

van MONUC is of het een succesvolle vredesoperatie was. Deze vraag is om twee redenen 

interessant. Vanzelfsprekend omdat het de mogelijkheid biedt om deze uitzonderlijke 

vredesoperatie kritisch te analyseren, maar ook omdat succes een moeilijk definieerbaar 

begrip is. In deze studie zullen daarom criteria worden geformuleerd die het succes van 

vredesoperaties kunnen meten. 

 

1.2 Probleemstelling en verantwoording 

De probleemstelling laat zich inmiddels wel raden en luidt: �In hoeverre was MONUC in de 

Democratische Republiek Congo van 30 november 1999 tot en met de verkiezingen van 29 

oktober 2006 een succesvolle vredesoperatie?�. Voor deze tijdsafbakening is gekozen omdat 

de democratische verkiezingen in de Democratische Republiek Congo de belangrijkste 
                                                
1 International Rescue Committee, IRC Fact Sheet � Congo Crisis, op: 
http://www.theirc.org/resources/2007/congo_onesheet.pdf. 
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gebeurtenis vormden en de organisatie daarvan, in ruime zin, de belangrijkste taak van 

MONUC was. Na de verkiezingen zou MONUC vooral in het teken komen te staan van het 

helpen bij het tot wasdom komen van een Congolese staat. Het begrip vredesoperaties zal als 

een synoniem van humanitaire interventies worden beschouwd, terwijl het begrip succes een 

uitvloeisel zal zijn van de opgestelde checklist voor het meten van succes van vredesoperaties. 

Deze checklist zal bestaan uit negen vragen en een vredesoperatie zal als succesvol worden 

beschouwd als een meerderheid van deze vragen met ja kan worden beantwoord.  

 Om tot een antwoord op de probleemstelling te komen zal deze studie bestaan uit drie 

hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk zal een theoretisch kader vormen, waarin het begrip 

vredesoperaties uitgebreid zal worden behandeld en waarbij ingegaan zal worden op het debat 

van soevereiniteit tegenover mensenrechten. Ook worden in dit hoofdstuk criteria opgesteld 

voor het meten van succes van vredesoperaties. De checklist die hieruit zal ontstaan zal 

alvorens te worden toegepast op MONUC eerst worden uitgeprobeerd op de vredesoperaties 

in Cambodja en op Oost-Timor. In het tweede hoofdstuk zullen de twee resterende onderdelen 

uit de probleemstelling worden behandeld, namelijk de Democratische Republiek Congo en 

MONUC. Het tweede hoofdstuk is empirisch van aard. De geschiedenis van het land zal kort 

worden behandeld, waarbij de nadruk zal liggen op de wortels van het Congolese conflict. 

Daarna zal de hele geschiedenis van MONUC binnen de eerder genoemde tijdsafbakening aan 

bod komen.  In het derde hoofdstuk zal deze empirie worden geanalyseerd aan de hand van de 

checklist. Op basis van deze analyse kan tenslotte de probleemstelling worden beantwoord. In 

de conclusie zal tenslotte het geheel worden samengevat. 
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Hoofdstuk I 

Theoretisch kader 
 

Dit theoretisch kader zal bestaan uit twee delen. In het eerste deel zal de theorie van 

vredesoperaties worden behandeld, waarbij zal worden ingegaan op de begrippen 

soevereiniteit en mensenrechten. Duidelijk zal worden dat er een levendig debat bestaat dat 

orde tegenover rechtvaardigheid plaatst. Na het einde van de Koude Oorlog lijkt wereldwijde 

democratisering in een groot deel van de wereld een streven te zijn geworden. Daarom zal 

hier ook worden ingegaan op democratisering in postconflict situaties. 

 In het tweede deel van dit theoretisch kader zullen criteria voor het meten van succes 

van vredesoperaties worden opgesteld. Hoewel vredesoperaties een veelbeschreven 

onderwerp zijn zal blijken dat er behoefte bestaat aan criteria om het succes ervan te kunnen 

meten. Negen criteria die de meeste kans bieden op een positieve bijdrage aan het wegnemen 

van conflictoorzaken, en daarmee op duurzame vrede, zullen worden gevonden en worden 

geplaatst in een handzame checklist. Aan de hand van deze checklist zullen twee relatief 

recente vredesoperatie worden gemeten op succes: de �United Nations Transitional Authority 

in Cambodia (UNTAC)� in Cambodja en de �United Nations Transitional Administration in 

East Timor (UNTAET)� op Oost-Timor. De keuze op deze twee vredesoperaties viel omdat 

deze net als MONUC in de Democratische Republiek Congo een taak kenden ten aanzien van 

het organiseren van democratische verkiezingen. 

  

2. Vredesoperaties 

 

2.1 Definitie 

Bij de uiteenzetting van het begrip vredesoperaties zullen deze en het begrip humanitaire 

interventies als synoniem van elkaar worden beschouwd. Het uitgangspunt bij vredesoperaties 

en humanitaire interventies is namelijk hetzelfde: door middel van het dreigen met of het 

gebruiken van geweld grootschalige schendingen van de mensenrechten, het recht op leven in 

het bijzonder, binnen het territorium van een soevereine staat proberen te voorkomen of te 

doen stoppen. Een treffende definitie van humanitaire interventies is afkomstig van Fernando 

Tesón en luidt: �The proportionate transboundary help, including forcible help, provided by 
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governments to individuals in another state who are being denied basic human rights and who 

themselves would be rationally willing to revolt against their oppressive government.�2 

In deze definitie worden de belangrijkste twee kenmerken van een humanitaire 

interventie genoemd. Deze kenmerken zijn dwang en hulp (�forcible help�). Met militaire 

middelen komen de interveniërende troepen de bevolking binnen een soevereine staat te hulp. 

Deze hulp zou bijvoorbeeld kunnen zijn het doen stoppen van een genocide, het beëindigen 

van een moorddadig regime of het herstellen van de mensenrechten. Dit kan dus betekenen 

dat de soevereiniteit van de doelstaat wordt geschonden en dat er sprake is van een militaire 

invasie om de beoogde hulp tot stand te brengen. Voorbeelden zijn de interventies in Noord-

Irak in 1991 (met toestemming van de Veiligheidsraad) en Kosovo in 1999 (zonder 

toestemming van de Veiligheidsraad). Ook kan het zo zijn dat een regering of regime de VN 

formeel verzoekt op zijn grondgebied te interveniëren. Een dergelijk verzoek lijkt in eerste 

instantie vrijwillig, maar zal in de praktijk het gevolg zijn van zware internationale druk. Een 

voorbeeld hiervan is de interventie in Oost-Timor in 1999, die met toestemming van de 

Indonesische regering plaatsvond. 

Vredesoperaties onder de vlag van de VN kunnen plaatsvinden op basis van twee 

hoofdstukken uit het Handvest van de VN: Hoofdstuk 6 (vreedzame regeling van geschillen) 

en Hoofdstuk 7 (optreden met betrekking tot bedreiging van de vrede, verbreking van de 

vrede en daden van agressie). Vredesoperaties met een mandaat op basis van Hoofdstuk 6 

hebben de instemming van de betrokken partijen nodig. Het zijn klassieke �peacekeeping� 

operaties, met troepen die blauwe helmen dragen en wit geschilderde voertuigen gebruiken. 

Vredesoperaties met een mandaat op basis van Hoofdstuk 7 hebben niet noodzakelijkerwijs 

de instemming van de betrokken partijen nodig en hebben het karakter van �peace 

enforcement�. De troepen zijn voorbereid op het gebruik van geweld, hebben hun blauwe 

helm ingeruild voor een groene en maken gebruik van gecamoufleerde voertuigen. Het 

mandaat van een VN-vredesoperatie kan gelang de situatie van een Hoofdstuk 6 veranderen 

naar een Hoofdstuk 7 en vice versa of tegelijkertijd zelfs op basis van beiden opereren.  

 

2.2 Soevereiniteit 

Vredesoperaties doorbreken het conventionele patroon van internationale betrekkingen. Dat 

patroon is gebaseerd op het principe van soevereiniteit en non-interventie, zoals vastgelegd in 

Artikel 2(4) van het Handvest. Volgens een groot aantal auteurs is het moderne statenstelsel 

                                                
2 F.R. Tesón, Humanitarian Intervention: An Inquiry into Law and Morality (New York: Transnational 
Publishers Inc. 1997), p. 5. 
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gebaseerd op de Vrede van Westfalen uit 1648. De belangrijkste inzet tijdens de 

vredesonderhandelingen van toen was de creatie van aan elkaar gelijke autonome staten, die 

geen gehoorzaamheid of ondergeschiktheid aan keizer en paus zouden kennen. De staat werd 

zo de hoogste legitieme autoriteit. De soevereine staat zou zich houden aan het principe van 

non-interventie en zich niet mengen in de interne aangelegenheden van andere staten. Met het 

ontstaan van soevereine staten ontstond ook een nieuwe vorm van buitenlandse politiek. Het 

belang van de eigen staat stond nu centraal, waar eerder de christelijke eenheid van Europa 

dat had gestaan. Het nieuwe credo was raison d�état en oorlogen werden alleen uit 

staatsbelang gevoerd. Waar aanvankelijk statelijke soevereiniteit slechts was voorbehouden 

aan blanke, christelijke Europese staten, bestond sinds de dekolonisatie in de jaren 1960 de 

hele wereld uit soevereine staten. Volgens Daniël Philpott staat het Westfaalse statenstelsel 

daarom nog fier overeind.3  

Een gangbare opvatting tegenwoordig is echter dat de principes van soevereiniteit en 

non-interventies aan het einde van de twintigste eeuw aanzienlijk verzwakt zouden zijn. 

Humanitaire normen en waarden zouden in toenemende mate een rol spelen in de 

buitenlandse politiek. Op deze grond staat de VN vaker dan voorheen humanitaire interventies 

toe. Bovendien is de Europese Unie (EU) in dit perspectief een interessant fenomeen. Na 

1945 gaven een aantal West-Europese staten vrijwillig een deel van hun soevereiniteit op, 

toen zij een groot aantal zaken waarover zij zelf konden beslissen uit handen gaven aan 

supranationale Europese organen. We kunnen ons daarom afvragen of het Westfaalse 

statenstelsel van weleer nog steeds zo fier overeind staat als Philpott beweerd. 

Volgens Stephen Krasner doet het dat in ieder geval niet. Hij onderscheidt vier soorten 

soevereiniteit, terwijl het vaak als één ondeelbaar begrip gebruikt wordt.4 Ten eerste 

�domestic sovereignty�, dat betrekking heeft op de effectieve controle die een regering of 

bestuur binnen zijn grenzen heeft. Ten tweede �interdepedence sovereignty�: het vermogen 

van een regering of bestuur om de stroom van informatie, ideeën, kapitaal, goederen, mensen, 

lucht- en waterverontreiniging over hun grenzen te kunnen reguleren. Ten derde �international 

legal sovereignty�, dat betrekking heeft op de wederzijdse erkenning van staten. Tenslotte 

�Westphalian sovereignty�: het recht van een staat om zelf te bepalen wat er binnen zijn 

grenzen gebeurd en het principe van non-interventie.  

                                                
3 D. Philpott, Revolutions in Sovereignty. How ideas shaped modern international relations (Princeton: 
Princeton University Press 2001), p. 90. 
4 S.D. Krasner, Sovereignty. Organized hypocrisy (Princeton: Princeton University Press 1999), p. 9-25. 
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Of een staat internationaal erkend wordt valt moeilijk te bediscussiëren. Dat wordt het 

immers wel óf niet. Wat betreft de andere drie soorten van soevereiniteit meent Krasner dat 

staten nooit volledig soeverein zijn geweest. Toenemende globalisering maakt alle staten 

afhankelijker van elkaar, maar volgens hem hebben staten in het verleden nooit de 

verschillende soorten stromen over hun grenzen volledig kunnen reguleren. In het geval van 

failed states zoals Afghanistan of Somalië is het ontbreken van een sterk centraal gezag 

evident en is er dus geen domestic sovereignty. Het Westfaalse statenstelsel heeft volgens 

Krasner in de praktijk nooit bestaan. Sterke staten hebben altijd hun eigen belangen verdedigd 

of afgedwongen door middel van militaire of economische macht. Daar hadden zij soms wel 

legitieme claims voor.5 Voorbeelden van die claims zijn religieuze tolerantie in de 

zeventiende en achttiende eeuw, het toezien op de internationale stabiliteit in de negentiende 

eeuw, het beschermen van minderheden in de twintigste eeuw en het verdedigen van 

mensenrechten aan het einde van de twintigste eeuw. Voor Krasner bewijst dit dat 

soevereiniteit een georganiseerde hypocrisie is en dat het geen absoluut begrip is. 

 

2.3 Mensenrechten 

De opvatting dat mensen rechten hebben is een Europees middeleeuwse notie en is gebaseerd 

op ius naturale (natuurrecht). De hoofdgedachte hier is dat mensen een natuur hebben die hen 

vertelt wat goed of slecht is. Hierdoor zou er een gemeenschappelijke standaard zijn in de 

omgang met elkaar. Politiek filosofen als Hugo Grotius, Thomas Hobbes en John Locke 

werkten dit natuurrecht verder uit. Hun bevindingen kunnen globaal worden samengevat in de 

volgende twee punten. Eén: mensen bezitten het recht op leven, vrijheid, bezit en vrijheid van 

meningsuiting. Twee: de primaire functie van een regering is om deze rechten te waarborgen.6 

In de Amerikaanse Bill of Rights (1791) en de Franse Revolutie (1789) kunnen deze ideeën 

sterk worden teruggevonden. 

In de negentiende eeuw deelden liberalen als Richard Cobden en John Bright een 

verlangen om hun humanitaire gedachtegoed te verspreiden, maar niet als dit in strijd zou 

komen met de principes van soevereiniteit en non-interventie. Ook de Volkenbond (1919), 

min of meer de voorloper van de VN, had geen expliciete bepalingen die vredesoperaties 

zouden toestaan. Na de Tweede Wereldoorlog werden mensenrechten wel een internationale 

kwestie. In 1948 werd door de Algemene Vergadering van de VN de Universele Verklaring 

                                                
5 Krasner, Sovereignty. Organized hypocrisy, p. 9. 
6 C. Brown, �Human Rights�, in: J. Baylis & S. Smith, The Globalization of World Politics. An introduction to 
international relations (Oxford: Oxford University Press 2001), p. 604. 
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van de Rechten van de Mens aangenomen. In datzelfde jaar ondertekenden een groot aantal 

staten ook het Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide. Artikel VIII 

van dit verdrag stelt dat elke verdragsluitende partij een beroep kan doen op de VN om 

�krachtens het Handvest maatregelen te treffen ter voorkoming en onderdrukking van daden 

van genocide.� Ruim geïnterpreteerd vormt dit dus een rechtsgrond voor een humanitaire 

interventie. 

Er kan veel worden gediscussieerd over mensenrechten. Zo kunnen er verschillende 

interpretaties van de bepalingen uit de Universele Verklaring bestaan. Deze verschillende 

interpretaties kunnen ertoe leiden dat niet elke staat zich aan de bepalingen houdt zoals ze 

door een meerderheid geïnterpreteerd wordt. Ook kan het buitenlands beleid van een staat in 

moeilijkheden raken. Moeten bijvoorbeeld schendingen van mensenrechten elders worden 

aangekaart, als dit het mislopen van winstgevende orders in dat land kan betekenen? En als de 

mensenrechten worden geschonden in een militair veel sterkere staat, is het dan wel 

verstandig om te wijzen op die misstanden? Een ander discussiepunt is inhoudelijk van aard 

en heeft betrekking op het universele karakter van de Verklaring. Deze is eind jaren veertig 

opgesteld door vooral Westerse staten en gebaseerd op Westerse politieke filosofieën. 

Marxistische auteurs zoals Noam Chomsky zijn daarom van mening dat de Universele 

Verklaring een uiting is van neo-imperialisme.7 

 

2.4 Orde tegenover rechtvaardigheid 

Het debat over soevereiniteit versus mensenrechten is een debat over orde tegenover 

rechtvaardigheid. Uitgaande van Artikel 2(4) van het Handvest hebben staten �het soevereine 

recht om hun bevolking af te slachten�.8 Geweld tegenover andere staten is immers verboden. 

Uitzondering op het geweldsverbod zijn Artikel 51 (zelfverdediging) en Artikelen 39 en 42 

(bedreiging internationale vrede en veiligheid). Maar hebben staten ook de plicht om grove 

schendingen van mensenrechten elders een halt toe te roepen? Enerzijds zijn staten soeverein 

en moeten zij zich houden aan het principe van non-interventie. Anderzijds hebben de 

ondertekenaars van de Genocide Conventie de plicht om maatregelen te treffen in het geval 

van genocide in een ander land. Tenslotte zijn er natuurlijk morele argumenten te bedenken 

waarom wij niet zouden moeten toekijken terwijl anderen lijden. 

                                                
7 N. Chomsky, The New Military Humanism. Lessons from Kosovo (London: Pluto Press 1999). 
8 Richard Gardner citeert de Amerikaanse ambassadeur voor de VN in 1991 ten tijde van het geweld tegen de 
Koerden in Noord-Irak, in: M. Fixdal and D. Smith, Humanitarian Intervention and Just War, Mershon 
International Studies Review (1998) 42, p. 292. 
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Tijdens de Koude Oorlog werd er niet of nauwelijks uit humanitaire overwegingen 

geïntervenieerd. Het risico dat een interventie zou resulteren in een conflict tussen de 

Verenigde Staten en de Sovjet-Unie was te groot. Met het wegvallen van de tegenstellingen 

tussen Oost en West eind jaren tachtig, ontstond er meer bewegingsruimte om ernstige 

misstanden in de wereld aan te pakken. Deze manier van denken klonk in 1991 door in het 

jaarverslag van de Secretaris-Generaal van de VN, Javier Perez de Cuellar: �It is now 

increasingly felt that the principle of non-interference within the essential domestic 

jurisdiction of states cannot be regarded as a protective barrier behind which human rights 

could be massively or systematically violated with impunity. The fact that the United Nations 

has not been able to prevent atrocities cannot be accepted as an argument, legal or moral, 

against the necessary corrective action, especially when peace is threatened.�9  

De boodschap was duidelijk: de VN zou niet langer machteloos toekijken als de 

mensenrechten ergens in de wereld geschonden zouden worden. Het probleem was echter dat 

Artikel 2(4) uit het Handvest de lidstaten een geweldsverbod had opgelegd. Een manier om 

het geweldsverbod te omzeilen bleek om de schending van mensenrechten te interpreteren als 

een bedreiging van de internationale vrede en veiligheid. Op deze manier kon een humanitaire 

interventie door middel van Hoofdstuk 7 van het Handvest van de VN binnen het 

internationaal recht geplaatst worden. 

Humanitaire interventies zijn omstreden en een groot aantal auteurs hebben er 

bezwaren tegen geuit. Een eerste bezwaar is dat staten nooit alleen uit humanitaire 

overwegingen zouden interveniëren. De realistische benadering van de internationale 

betrekkingen leert ons immers dat staten altijd handelen uit eigen belang. Dit betekent dat bij 

elke humanitaire interventie er sprake is van �mixed motives�.10 Ten tweede zouden volgens 

Bhikhu Parekh staten niet het leven van hun eigen soldaten mogen riskeren voor humanitaire 

interventies: �Citizens are the exclusive responsibility of their state, and their state is entirely 

their own business�.11 Ten derde bestaat er het gevaar van misbruik. Volgens Thomas Franck 

en Nigel Rodley is het geweldsverbod uit Artikel 2(4) van het Handvest al gevoelig voor 

misbruik als staten geweld gebruiken op basis van dubieuze claims op het recht van 

zelfverdediging.12 Zij vrezen dat er een precedent geschapen wordt, waarin staten humanitaire 

motieven gaan gebruiken om eigen belangen na te jagen. Zij waarschuwen dat humanitaire 
                                                
9 Danish Institute of International Affairs, Humanitarian Intervention. Legal and Political Aspects (1999), p. 14. 
10 N.J. Wheeler & A.J. Bellamy, �Humanitarian Intervention and World Politics�, in: J. Baylis & S. Smith, The 
Globalization of World Politics. An introduction to international relations (Oxford: Oxford University Press 
2001), p. 473. 
11 Wheeler & Bellamy, �Humanitarian Intervention and World Politics�, p. 473. 
12 Ibid., p. 473-474. 
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interventie een wapen is van sterke tegenover zwakke staten. Ten vierde bestaat er een grote 

selectiviteit waar wel en waar niet wordt ingegrepen.13 Dit zou leiden tot een inconsequent 

beleid van staten, omdat ze vooral daar zullen ingrijpen waar hun nationale belangen in het 

geding zijn. Er werd wel ingegrepen in Kosovo, maar niet in Tsjetsjenië. Wel in Oost-Timor, 

maar niet in Tibet. En de lijst kan nog veel langer worden gemaakt. Tenslotte bestaat er geen 

duidelijke overeenstemming over de vraag onder welke omstandigheden er een beroep kan 

worden gedaan op het recht om humanitair te interveniëren. Volgens Hedley Bull zijn staten 

slechts in staat om op een minimaal aantal zaken tot overeenstemming te komen, zoals 

soevereiniteit en non-interventie.14 Hij vreest dat zonder overeenstemming over wat precies 

grove schendingen van de mensenrechten zijn, humanitaire interventies een gevaarlijke 

verstoring van de internationale orde kunnen zijn. Chris Brown deelt deze mening: �The 

general problem here is that humanitarian intervention is always going to be based on the 

cultural predilections of those with the power to carry it out.�15 

 Andere auteurs hebben echter argumenten ter verdediging van humanitaire interventies 

geformuleerd. Een eerste argument is dat het doel van de VN niet alleen het handhaven van de 

internationale vrede en veiligheid is, maar ook het garanderen van het naleven van de 

mensenrechten. De preambule en Artikelen 1(3), 55 en 56 van het Handvest onderstrepen die 

gedachte. Auteurs zoals Michael Reisman en Myres McDougal stellen zelfs dat als de VN 

faalt om actie te ondernemen, individuele staten op basis van deze artikelen het recht hebben 

om te interveniëren.16 Een tweede argument is dat humanitaire interventies rechtvaardig zijn 

op basis van �customary international law�.17 Dit recht zou gebaseerd zijn op gebruiken en 

gewoonten tussen staten. Als het tussen staten gewoonterecht wordt dat er humanitair 

geïntervenieerd mag worden, dan worden humanitaire interventies automatisch legaal. 

Tenslotte zou kunnen worden gesteld dat humanitaire interventies soms moreel gezien juist 

zijn en moeten plaatsvinden, los van de vraag of ze dan wel legaal zijn. Het kan voorkomen 

dat een humanitaire interventie illegaal is volgens internationaal recht, maar volgens de 

interveniërende staten wel legitiem. Maar wat is precies legitiem? Hoeveel slachtoffers 

moeten er vallen voordat er een morele plicht ontstaat in te grijpen? Bestaat er een 

verantwoordelijkheid om hulpbehoevenden te beschermen? Tot op heden hebben 

bovenstaande auteurs geen bevredigend antwoord weten te formuleren op deze vragen. 

                                                
13 Ibid., p. 474. 
14 Ibid., p. 474. 
15 Ibid., p. 474. 
16 Ibid., p. 475. 
17 Ibid., p. 475. 
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2.5 Democratisering in postconflict situaties 

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was er een euforisch geloof in de triomf van het 

Westen en zijn politieke en economische kenmerken. Zo dacht Francis Fukuyama na de val 

van de Berlijnse Muur dat er een �end of history� was aangebroken.18 De wereldgeschiedenis 

had vanaf de negentiende eeuw in het teken gestaan van een ideologisch conflict tussen 

kapitalisme en democratie enerzijds en socialisme en communisme anderzijds. Nu was aan de 

geschiedenis van elkaar beconcurrerende ideologieën een einde gekomen. Voor Fukuyama 

betekende de nederlaag van het socialisme en communisme dat er geen redelijk alternatief 

bestond voor kapitalisme en democratie. Zijn optimisme heeft echter ook een keerzijde. 

Hoewel democratie na 1989 inderdaad een streven is geworden in een groot deel van de 

wereld, is mondiale democratisering volgens Jean Grugel een reflectie van een ongelijke 

wereldorde, gebaseerd op de politieke, economische en culturele suprematie van het 

Westen.19 

In de jaren zeventig en tachtig was de betekenis van democratisering vanzelfsprekend. 

Het betekende simpelweg een overgang van een ondemocratisch systeem naar een 

volksvertegenwoordiging die rekenschap moest afleggen. Deze definiëring ging uit van een 

procesgeoriënteerde benadering, waarbij de nadruk lag op het benoemen van die 

mechanismen die leidden tot democratisering. Hierin werd een onderscheid gemaakt tussen 

transitie en consolidatie. Transitie is het begin van de bouw aan een democratische staat, een 

periode waarin het slagen ervan nog allerminst zeker is. In deze fase overheerst volgens 

Geoffrey Pridham het gevoel van een historische gebeurtenis. Ook kan zich in deze fase een 

politieke strijd of gewapend conflict afspelen over regels en procedures die politieke 

voordelen in de toekomst zullen bepalen.20 Van consolidatie is sprake wanneer geen enkele 

politieke partij of groep aan de macht wil komen anders dan door middel van democratische 

verkiezingen. De consolidatiefase duurt veel langer dan de transitiefase. Het is tijdens het 

consolideren van belang om geleidelijk alle onzekerheden weg te nemen die met de transitie 

gepaard gaan en om daarna de nieuwe democratie verder te institutionaliseren en ruimte te 

geven aan de democratische normen en waarden.21 

Om te democratiseren zijn vanzelfsprekend eerst verkiezingen nodig. Volgens Larry 

Garber zijn verkiezingen in een postconflict situatie echter fundamenteel anders dan die onder 
                                                
18 F. Fukuyama, The End of History and the Last Man (London: Hamilton 1992). 
19 J. Grugel, Democratization: A Critical Introduction (Basingstoke: Palgrave Macmillan 2002), p. 3. 
20 G. Pridham, The Dynamics of Democratization. A Comparative Approach, p. 19. 
21 Pridham, The Dynamics of Democratization. A Comparative Approach, p. 20. 
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normale omstandigheden.22 Verkiezingen in een postconflict situaties moeten een einde 

maken aan een oorlog binnen de eigen staatsgrenzen. Of op zijn minst een einde daaraan 

symboliseren. De verkiezingen in Bosnië (1996 en 1997) zijn hiervan een duidelijk voorbeeld. 

De belangrijkste kenmerken van verkiezingen na een intern gewapend conflict zijn ten eerste 

dat ze plaatsvinden na de onderhandelingen over een vredesakkoord, waaraan alle of de 

meeste conflictpartijen deelnemen. Ten tweede voorziet het vredesakkoord in een belangrijke 

rol voor externe actoren (een internationale organisatie zoals de VN of een groep landen), die 

vaak uitmondt in de stationering van militairen of politie die toezien op handhaving van het 

akkoord. Ten derde nemen diezelfde externe actoren over het algemeen een belangrijke rol op 

zich ten aanzien van het uitvoeren, controleren, waarnemen, financieren en op welke andere 

manier dan ook steunen van de verkiezingen. Tenslotte vinden de verkiezingen in een 

postconflict situatie vaak plaats terwijl de wederopbouw nog in zijn kinderschoenen staat, 

vluchtelingen en ontheemden nog niet naar hun woonplaatsen zijn teruggekeerd en 

landmijnen het reizen door het land bemoeilijken.23  

Het is volgens Garber begrijpelijk dat de VN een belangrijke rol wil spelen ten aanzien 

van de organisatie van democratische verkiezingen in postconflict situaties.24 Ten eerste moet 

het betreffende land na de vredesonderhandelingen worden bestuurd en de uitkomst van 

democratische verkiezingen bieden een antwoord op welke manier en op basis van welke 

machtsverhoudingen dat moet gaan gebeuren. Hier manifesteert zich overigens wel de 

Westerse normatieve opvatting dat democratie de meest ideale regeringsvorm is. Ten tweede 

zou er van democratisering een zogenaamd vredesdividend uitgaan. Studies over oorlogen uit 

de afgelopen twee eeuwen zouden aantonen dat hoewel democratische staten vaak ten oorlog 

trekken tegen autoritaire regimes, zij onderling meestal vreedzaam met elkaar omgaan. Deze 

theorie zegt helaas niets over oorlogen binnen staten, terwijl het juist deze vorm van oorlog is 

waaraan door de internationale gemeenschap gesteunde democratische verkiezingen een einde 

moeten symboliseren. Ten derde zou er een link bestaan tussen democratie en mensenrechten. 

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bepaalt in Artikel 29 dat alleen een 

democratisch systeem beperkingen kan opleggen aan mensenrechten, mits natuurlijk niet 

strijdig met de beginselen en doeleinden van de VN. Tenslotte zou democratie vooruitgang en 

ontwikkeling met zich meebrengen. Vroeger werd aangenomen dat het slagen van 

democratisering afhankelijk was van de ontwikkelingsgraad van een land en dat een bepaalde 
                                                
22 L. Garber, �Introduction�, in: K. Kumar ed., Postconflict Elections, Democratization, and International 
Assistance (London: Lynne Rienner Publishers, Inc. 1998), p. 1. 
23 Garber, �Introduction�, p. 1-2. 
24 Ibid., p. 2. 
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inkomensgrens moet worden gehaald door een grote stedelijke middenklasse, maar in 1995 

publiceerde Jagdish Bhagwati een artikel, waarin hij stelde dat �de kwaliteit van democratie 

sterk de kwaliteit van ontwikkeling beïnvloedt�.25 Niet de ontwikkelingsgraad van een land is 

de voorwaarde voor democratie, maar juist zaken als alfabetisme, kleine inkomensverschillen 

en een substantiële economische activiteit onafhankelijk van de staat. Het is een omgekeerd 

denken dat gedeeld wordt door Amartya Sen. Volgens hem is een land niet �fit for 

democracy� maar juist �fit through democracy�.26 

 

2.6 Subconclusie 

Duidelijk is geworden dat vredesoperaties gekenmerkt worden door de elementen dwang en 

hulp. Het militaire karakter van een vredesoperatie en de inbreuk op de soevereiniteit van de 

doelstaat geven blijk van dit dwangelement. Anderzijds komt het hulpelement naar voren door 

het humanitaire karakter ervan en het doel de mensenrechten van de bevolking te beschermen. 

Soevereiniteit en mensenrechten zijn echter begrippen waarover uiteenlopende opvattingen 

bestaan, waardoor vredesoperaties een omstreden fenomeen zijn. Na 1989 lijkt mondiale 

democratisering een streven in een groot deel van de wereld te zijn geworden. Daarvoor zijn 

eerst verkiezingen nodig, maar in postconflict situaties zijn deze fundamenteel anders dan 

onder normale omstandigheden. Er zijn tenslotte begrijpelijke redenen waarom de VN een 

belangrijke rol wil spelen ten aanzien van de organisatie van democratische verkiezingen in 

postconflict situaties. Deze redenen zijn overigens wel gebaseerd op de Westerse opvatting 

dat democratie de meest ideale regeringsvorm is. 

 

3. Criteria voor het meten van succes van vredesoperaties  

 

3.1 Literatuurbeschouwing 

Vredesoperaties zijn een relatief populair onderwerp en het kost weinig moeite om er een 

uitgebreide collectie studies over te vinden. Paul Diehl, Daniel Druckman en James Wall 

concluderen echter dat de gebruikelijke studie over een vredesoperatie een eenzijdige casus 

betreft, waarin beschrijven het primaire doel is.27 Ann Fetherston deelt deze mening en 

concludeert bovendien dat: �in essence, we are still largely in the dark in terms of improving 

                                                
25 E. Newman & R. Rich, �Introduction: Approaching democratization policy�, in: Idem, The UN Role in 
Promoting Democracy. Between Ideals and Reality (Tokyo: United Nations University Press 2004), p. 9. 
26 Newman & Rich, �Introduction: Approaching democratization policy�, p. 9. 
27 P.F. Diehl, D. Druckman en J. Wall, �International peacekeeping and conflict resolution: a taxonomic analysis 
with implications�, Journal of conflict resolution, 42(1), 1998, p. 34. 
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analysis, effectiveness and success of peacekeeping. This can be attributed to the lack of 

theoretical underpinnings in the field�.28 Volgens Birger Heldt en Peter Wallensteen hebben 

VN-vredesoperaties het imago onsuccesvoller te zijn dan vredesoperaties ondernomen door 

regionale actoren.29 Een imago dat volgens hen niet helemaal kan worden gebaseerd op 

wetenschappelijk onderzoek naar succes van vredesoperaties. Dat komt omdat er een gebrek 

is aan criteria die het succes van een vredesoperatie kunnen meten. Daarom is er sprake van 

een wetenschappelijke relevantie om hier onderzoek naar te doen. Bovendien bestaat er een 

grote sociale relevantie om het succes van vredesoperaties te kunnen meten. Als hier criteria 

voor kunnen worden opgesteld zouden toekomstige vredesoperaties daarvan kunnen 

profiteren door effectiever en succesvoller te opereren. Succesvolle vredesoperaties zouden 

misschien zelfs mensenlevens kunnen sparen. 

Jaïr van der Lijn erkent dat er weinig studie is verricht naar de vraag wat VN-

vredesoperaties, voorzien van vredesopbouwende aspecten, kunnen bijdragen aan duurzame 

vrede. Hij definieert duurzame vrede als de mate waarin geweld afwezig is en de mate waarin 

conflictoorzaken zijn weggenomen.30 Een (VN-)vredesoperatie definieert hij als een 

verzameling van beleidsinstrumenten die kunnen worden gebruikt in een vredesoperatie om 

bij te dragen aan een duurzame vrede. Hij verdeelt deze beleidsinstrumenten in acht 

variabelen: �negatieve vrede� en zeven clusters van conflictoorzaken: relaties tussen groepen; 

groepsdemografie; staatszwakte; onwilligheid van de staat en �slecht bestuur�; staats-

/regeringslegitimiteit; werkloosheid en economische achteruitgang; en externe betrekkingen.31 

Onder negatieve vrede verstaat Van der Lijn wat Johan Galtung de afwezigheid van geweld 

heeft genoemd. Het is veel beperkter dan positieve vrede, wat volgens Galtung de 

afwezigheid van structureel geweld inhoudt. De vrede die vredesoperaties tot doel hebben te 

bereiken laat zich echter het meest vergelijken met negatieve vrede.  

 

3.2 Criteria voor het meten van succes van vredesoperaties 

De standaardinventaris aan beleidsinstrumenten die in een vredesoperatie kunnen worden 

gebruikt bestaat uit:32 

 
                                                
28 J. Van der Lijn, Walking the Tightrope. Do UN peacekeeping operations actually contribute to durable peace? 
(Amsterdam: Rozenbergh Publishers 2006), p. 7. 
29 B. Heldt en P. Wallensteen, Peacekeeping Operations: Global Patterns of Intervention and Success, 1948-
2004, 2e editie. Research Report, Folke Bernadotte Academy Publications (2006), p. 33. 
30 J. Van der Lijn, Walking the Tightrope. Do UN peacekeeping operations actually contribute to durable 
peace?, p. 397. 
31 Ibid., p. 397. 
32 Ibid., p. 26-28. 
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• Waarnemen van staakt-het-vuren 

• Inkwartiering en demobilisatie 

• Ontwapening 

• Reïntegratie van ex-combatanten 

• Opbouwen van instituties 

• Verificatie van de terugtrekking van buitenlandse troepen 

• Het winnen van de �hearts and minds� van de lokale bevolking 

• Diplomatie 

• Verificatie van sancties 

• Controleren van burgerlijk bestuur 

• Waarnemen van burgerlijke politie 

• Grenscontrole 

• Verschaffen van soldij aan het nieuw gevormde leger 

• Repatriatie 

• Reïntegratie van vluchtelingen 

• Mijnenruimen 

• Humanitaire hulp 

• Verschaffen van rechterlijke orde 

• Opbouwen van een maatschappij 

• Rehabilitatie 

• Verificatie van mensenrechten 

• Mensenrechteneducatie 

• Waarheidscommissies 

• Organiseren van verkiezingen 

• Waarnemen van verkiezingen 

 

Van der Lijn heeft geconcludeerd dat van deze beleidsinstrumenten de reïntegratie van ex-

combatanten, de opbouw van instituties, de verificatie van de terugtrekking van buitenlandse 

troepen, het winnen van de �hearts and minds� van de lokale bevolking, het verschaffen van 

soldij aan het nieuw gevormde leger, de verificatie van mensenrechten, 

mensenrechteneducatie, waarheidscommissies, de organisatie van verkiezingen en het 

waarnemen van verkiezingen de meeste kans bieden op een positieve bijdrage aan het 
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wegnemen van conflictoorzaken.33 Hieronder (in Tabel 1) worden deze negen 

beleidsinstrumenten nader omschreven. 

 

Tabel 1: De negen beleidsinstrumenten die volgens Van der Lijn de meeste kans bieden op het 

bieden van een positieve bijdrage aan het wegnemen van conflictoorzaken. 

Beleidsinstrument Omschrijving 

1. Reïntegratie van ex-

combatanten 

Activiteiten die kunnen variëren van het toezien op tot de 

organisatie van reïntegratie van ex-combatanten, waaronder 

bijvoorbeeld het genereren van inkomsten voor gedemobiliseerd 

militair personeel en het verzorgen van reïntegratietrainingen en 

beroepsopleidingen. Dit beleidsinstrument probeert een bijdrage 

te leveren aan de totstandkoming van negatieve vrede. 

2. Opbouw van instituties Activiteiten die als doel kunnen hebben de staat op 

verschillende gebieden te versterken. Op militair gebied kunnen 

deze activiteiten bijvoorbeeld bijdragen aan negatieve vrede 

door het toezien op of de organisatie van herstructurering of 

integratie van militaire troepen; professionalisering of 

hervormingen van de krijgsmacht; militaire hulp; en 

krijgsmacht-tot-krijgsmacht programma�s. Op het gebied van 

binnenlandse veiligheid en gerechtelijke en juridische kwesties 

kan dit beleidsinstrument bijdragen aan goed bestuur en het 

tegengaan van onwilligheid van de staat, bijvoorbeeld door 

politiehervormingen, -trainingen en capaciteitsvergroting; 

juridische hervormingen; ontwikkeling van een 

bestuursgemeenschap; en opbouwen van 

mensenrechteninstituties. Op het gebied van bestuur kan dit 

beleidsinstrument opnieuw bijdragen aan goed bestuur en het 

tegengaan van onwilligheid van de staat, bijvoorbeeld door het 

opbouwen van politieke partijen; politieke institutionalisering; 

training van ambtenaren; en regeringshervorming en �

versterking. Bovendien kunnen instituten zodanig worden 

hervormd dat ze neutraler en geloofwaardiger worden waardoor 

                                                
33 Ibid., p. 402. 
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de staats-/regeringslegitimiteit wordt vergroot. 

3. Verificatie van de 

terugtrekking van 

buitenlandse troepen 

Activiteiten die kunnen bestaan uit het monitoren, verifiëren en 

controleren van de terugtrekking van buitenlandse troepen van 

het grondgebied van het land waarin de vredesoperatie wordt 

gehouden. Dit beleidsinstrument probeert een bijdrage te 

leveren aan de totstandkoming van negatieve vrede en externe 

oorzaken van het conflict te verwijderen. 

4. Het winnen van de 

�hearts and minds� van de 

lokale bevolking 

Activiteiten die kunnen variëren van het opzetten van een radio- 

en tv-station van de VN; het bevorderen van alternatieve 

informatie- en communicatiebronnen; het verschaffen van 

burger- en vredesonderwijs; en het stimuleren van grootschalige 

politieke participatie en de democratie. Dit beleidsinstrument 

probeert de bevolking te winnen voor negatieve vrede, maar het 

kan ook dienen ter vermindering van onderlinge spanningen en 

verbetering van de relaties tussen groepen. 

5. Verschaffen van soldij 

aan het nieuw gevormde 

leger 

Financiering van het leger en/of politie, zodat deze instituties 

hun werknemers kunnen betalen. Dit beleidsinstrument probeert 

de staat te versterken. 

6. Verificatie van 

mensenrechten 

Toezien op en verifiëren van mensenrechten, waaronder ook het 

onderzoeken van en bestraffen van mensenrechtenschendingen. 

Dit beleidsinstrument probeert bij te dragen aan goed bestuur en 

onwilligheid van de staat tegen te gaan. 

7. Mensenrechteneducatie Activiteiten op het gebied van educatie, training en bewustzijn 

creëren van juridische en mensenrechtelijke kwesties voor 

regeringsambtenaren en het grote publiek. Tevens kunnen er 

activiteiten plaatsvinden die tot meer transparantie moeten 

leiden. Dit beleidsinstrument probeert bij te dragen aan goed 

bestuur en onwilligheid van de staat tegen te gaan. 

8. Waarheidscommissies Helpen bij, verifiëren van of organiseren van een 

verscheidenheid aan activiteiten variërend van 

waarheidscommissies tot oorlogsmisdadentribunalen. Het doel 

van deze activiteiten is om te kunnen omgaan met het verleden 

en de relaties tussen groepen te verbeteren alsmede een einde te 
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maken aan onschendbaarheid. Dit beleidsinstrument probeert 

bij te dragen aan goed bestuur en onwilligheid van de staat 

tegen te gaan. 

9. Organisatie van 

verkiezingen en het 

waarnemen van 

verkiezingen 

Activiteiten die kunnen variëren van het verlenen van 

assistentie en steun bij de organisatie van verkiezingen tot het 

feitelijk organiseren daarvan. Dit beleidsinstrument probeert bij 

te dragen aan goed bestuur en onwilligheid van de staat tegen te 

gaan.  

 

Als het doel is om criteria op te stellen voor het meten van succes van vredesoperaties, dan 

zouden de negen beleidsinstrumenten die volgens Van der Lijn de meeste kans bieden op een 

positieve bijdrage aan het wegnemen van de conflictoorzaken als een handzame checklist 

voor het meten van succes van vredesoperaties kunnen functioneren: 

 

1. Zijn ex-combatanten gereïntegreerd? 

2. Zijn er instituties opgebouwd? 

3. Is de terugtrekking van buitenlandse troepen geverifieerd? 

4. Zijn de �hearts and minds� van de lokale bevolking gewonnen? 

5. Is er soldij verschaft aan het nieuw gevormde nationale leger? 

6. Zijn mensenrechten geverifieerd? 

7. Is er sprake geweest van mensenrechteneducatie? 

8. Zijn er waarheidscommissies opgericht? 

9. Zijn er verkiezingen georganiseerd of waargenomen? 

 

Als op een meerderheid van deze vragen met �ja� kan worden geantwoord, dan kan dus 

worden geconcludeerd dat een vredesoperatie een positieve bijdrage heeft geleverd aan het 

wegnemen van conflictoorzaken. Maar is daarmee de vredesoperatie ook succesvol geweest? 

Dat is een vraag die zich niet eenvoudig laat beantwoorden, want wat is precies de definitie 

van succes? Om niet te verdwalen in een filosofische discussie over wat succes precies 

inhoudt, zal in deze studie met succes worden bedoeld het positief bijdragen aan het 

wegnemen van conflictoorzaken. De mate waarin dat is gelukt kan dus worden gemeten aan 

de hand van bovenstaande checklist. 
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3.3 Recente vredesoperaties met democratische verkiezingen 

Nu er geconcludeerd is dat het organiseren of waarnemen van verkiezingen één van de negen 

criteria is voor het meten van succes van vredesoperaties, is het interessant om na te gaan bij 

welke vredesoperaties uit het verleden dit beleidsinstrument is toegepast. Tussen 1990 en 

1999 vonden er 35 vredesoperaties onder de vlag van de VN plaats.34 Tien van deze operaties 

kenden een taak ten aanzien van democratische verkiezingen. Hieronder (in Tabel 2) worden 

deze operaties weergegeven.  

 

Tabel 2: De tien vredesoperaties van de VN tussen 1990 en 1999 die een taak kenden ten 

aanzien van democratische verkiezingen.  

Bron: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/pastops.shtml 

Land / Doelstaat Duur interventie Naam operatie Taak ten aanzien 

van verkiezingen 

West-Sahara April 1991-heden MINURSO Organisator 

referendum 

Cambodja Februari 1992-

September 1993 

UNTAC Organisator 

verkiezingen 

Mozambique December 1992-

December 1994 

ONUMOZ Waarnemer bij 

verkiezingen en 

verlenen assistentie 

Eritrea December 1992-

April 1993 

UNOVER Waarnemer bij 

referendum en 

verlenen assistentie 

Liberia September 1993-

September 1997 

UNOMIL Waarnemer bij 

verkiezingen en 

verlenen assistentie 

Bosnië December 1995-

December 2002 

UNMIBH Waarnemer bij 

verkiezingen en 

verlenen assistentie 

Oost-Timor Juni 1999 � Augustus 

1999 

UNAMET Organisator 

referendum 

Oost-Timor Oktober 1999 � Mei UNTAET Organisator 

                                                
34 Voor een lijst van vredesoperaties onder de vlag van de VN, zie: http://www.un.org/Depts/dpko/list/list.pdf. 
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2002 verkiezingen 

Sierra Leone Oktober 1999-

December 2005 

UNAMSIL Assisteren bij 

verkiezingen, indien 

gewenst door 

autoriteiten 

Democratische 

Republiek Congo 

November 1999-

heden 

MONUC Organisator 

verkiezingen 

 

Hierboven (in Tabel 2) wordt een onderscheid gemaakt tussen het zelf organiseren van de 

verkiezingen (of referendum) en het waarnemen ervan of assisteren daarbij. Duidelijk wordt 

dat de VN alleen in West-Sahara, Cambodja, Oost-Timor en de Democratische Republiek 

Congo de organisatie van de verkiezingen in eigen beheer nam. Door onenigheid tussen de 

betrokken partijen heeft het referendum in West-Sahara nog niet plaatsgevonden.35 Daarom 

zal hier alleen op de vredesoperaties in Cambodja en Oost-Timor dieper worden ingegaan, 

omdat van alle vredesoperaties na 1990 deze twee de meest overeenkomstige taak ten aanzien 

van democratische verkiezingen hebben gehad als MONUC. In Cambodja nam UNTAC in 

1992 tijdelijk het bestuur over het land op zich en organiseerde het democratische 

verkiezingen, waarna het land zichzelf zou gaan besturen. Op Oost-Timor was UNAMET in 

1999 de organisator van een onafhankelijkheidsreferendum. Nadat dit referendum leidde tot 

onafhankelijkheid voor Oost-Timor, organiseerde UNTAET in 2001 en 2002 verkiezingen 

waarna het nieuwe staatje zichzelf democratisch zou gaan besturen. 

Nu er criteria voor het meten van succes van vredesoperaties zijn geformuleerd en op 

basis daarvan een handzame checklist is opgesteld, is het interessant om na te gaan hoe deze 

meetmethode toepasbaar is op twee vredesoperaties die gezien hun taak nauw verwant lijken 

aan MONUC. Aan de hand van twee korte casussen � Cambodja en Oost Timor � wordt de 

checklist voor de eerste maal uitgeprobeerd alvorens uitgebreid te worden toegepast op de 

Democratische Republiek Congo. 

 

3.4 Cambodja 

Cambodja ligt in Zuidoost-Azië en grenst in het westen en noordwesten aan Thailand, in het 

noorden aan Laos en in het oosten en zuidoosten aan Vietnam. Vanaf de Vietnam Oorlog, 

waarin het land onder zware bombardementen van de Amerikaanse luchtmacht leed, kende 

                                                
35 Voor meer informatie over MINURSO: http://www.un.org/Depts/dpko/missions/minurso/res.html.  
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Cambodja een turbulente en gewelddadige geschiedenis. In 1970 nam generaal Lon Nol de 

macht over van prins Norodom Sihanouk en installeerde een rechtse regering. Na een 

burgeroorlog werd Lon Nol in 1975 door de communistische Rode Khmer, onder leiding van 

Pol Pot, verdreven. Het bewind van Pol Pot werd gekenmerkt door onderdrukking en 

grootschalige genocide, waarin meer dan een miljoen Cambodjanen stierven in de �killing 

fields�.36 Als gevolg van de toestand in Cambodja intervenieerde Vietnam in 1978 en werd 

Pol Pot verdreven naar de jungle aan de grens met Thailand. De Vietnamezen riepen de 

People�s Republic of Kampuchea (PRK) uit, een communistisch marionettenstaat onder 

Vietnamese heerschappij, onder leiding van Heng Samrin als president en Hun Sen als 

premier. De PRK werd ook gesteund door de Sovjet-Unie. De Rode Khmer sloot zich samen 

met het royalistische �Front Uni National Pour Un Cambodge Indépendent, Neutre, Pacifique 

et Coöpératif (National United Front for an Independent, Neutral, Peaceful, and Cooperative 

Cambodia � FUNCINPEC)� en het �Khmer People�s National Liberation Front (KPNLF)� aan 

in de �Coalition Government of Democratic Kampuchea (CGDK)�. De CGDK werd gesteund 

door China, Thailand en de Verenigde Staten. Het vertegenwoordigde Cambodja bij de VN, 

terwijl de feitelijke soevereiniteit over dat land nog steeds lag bij de PRK. Vanaf 1989, na het 

vertrek van het Vietnamese leger, zou de PRK zich �State of Cambodia (SOC)� gaan noemen. 

 Voor de Cambodjaanse staat, Vietnam en de Sovjet-Unie was het conflict een strijd 

tegen de genocidale Rode Khmer. Voor de CGDK, China, Thailand en de Verenigde Staten 

was het conflict een strijd tegen de overheersing van een soevereine staat door Vietnam. In 

feite steunden China en Thailand de Rode Khmer, terwijl de Verenigde Staten de verdreven 

Lon Nol steunden. Rond 1989 waren vooral FUNCINPEC en de KPNLF, de zwakste twee 

facties in het conflict, de oorlogssituatie moe. De SOC en de Rode Khmer bleken niet in staat 

elkaar te verslaan en er was een patstelling ontstaan. Tussen juli 1988 en september 1990 

vonden er een aantal vredesbesprekingen tussen alle partijen plaats, maar deze leverden 

aanvankelijk weinig resultaat op. Pas nadat de Koude Oorlog volledig was beëindigd kon er 

een oplossing worden gevonden voor het Cambodjaanse probleem. Om het probleem op te 

lossen was namelijk samenwerking tussen Rusland, China en de Verenigde Staten 

noodzakelijk.37 

 Op 23 oktober 1991 tekenden de vier facties, de permanente leden van de 

Veiligheidsraad (de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en China) en 

                                                
36 T. Findlay, Cambodia. The Legacy and Lessons of UNTAC (Oxford: Oxford University Press 1995), p. 1. 
37 M.W. Doyle, UN Peacekeeping in Cambodia: UNTAC�s Civil Mandate (London: Lynne Rienner Publishers 
Inc. 1995), p. 23. 
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twaalf andere staten in Parijs �The Agreements on a Comprehensive Political Settlement of 

the Cambodian Conflict�, ook wel bekend als de �akkoorden van Parijs�. Overeengekomen 

werden een staakt-het-vuren, een einde aan externe militaire hulp, inkwartiering van de 

troepen, het demobiliseren van 70% van de troepen en de integratie van de resterende 30% in 

een nieuw te vormen nationaal leger. Daarnaast werd een akkoord bereikt over 

rechtshandhaving, de terugkeer van vluchtelingen en ontheemden, het bevorderen van 

mensenrechten en over principes voor de nieuwe grondwet. Bovendien zouden er vrije 

verkiezingen gehouden worden. De VN zou het gezag over Cambodja krijgen voor de periode 

van het in werking treden van het akkoord totdat de nieuwe regering geformeerd zou zijn. 

Vanuit de theorie van humanitaire interventies is het een ongewone situatie dat een 

VN-operatie de doelstaat feitelijk bestuurt. De situatie dient daarom te worden uitgelegd. In 

Parijs werd besloten dat de vier voormalig strijdende facties zitting zouden nemen in de 

nieuwe �Supreme National Council (SNC)�. De akkoorden van Parijs erkenden de SNC als de 

soevereine autoriteit van Cambodja, wat opmerkelijk was omdat de SNC geen regering zou 

worden en geen territorium beheerste. Het doel van de SNC was echter om de belichaming 

van de wil van het Cambodjaanse volk te zijn en zo met één stem te kunnen spreken. Op zijn 

beurt delegeerde de SNC aan UNTAC al datgene te doen wat nodig zou zijn om de 

bepalingen van de akkoorden van Parijs uit te voeren. Deze constructie was noodzakelijk 

omdat Artikel 78 van het Handvest de VN verbiedt om een soevereine staat onder een 

trustschapstelsel te plaatsen. UNTAC zou niet het hele land volledig besturen, maar vooral 

directe controle uitoefenen over de regeringsgebieden die de meeste invloed zouden kunnen 

hebben op de uitkomst van de verkiezingen.38 In het mandaat van UNTAC werd niet expliciet 

verwezen naar een hoofdstuk uit het Handvest, maar gezien het takenpakket kan de operatie 

beschouwd worden als één op basis van �Hoofdstuk 6-en-een-half�. Hoewel het geen 

vredesafdwingende bevoegdheden had, kende de operatie een ruimer takenpakket dan een 

klassieke vredesoperatie op basis van Hoofdstuk 6. De belangrijkste bepalingen uit het 

mandaat van UNTAC waren als volgt:  

 

• het toezien op het staakt-het-vuren en de terugtrekking van alle buitenlandse 

strijdkrachten en toezicht houden op de inkwartiering en demobilisatie van de 

Cambodjaanse facties; 

• het besturen van en toezicht houden op de cruciale aspecten van burgerlijk bestuur; 

                                                
38 T. Findlay, Cambodia. The Legacy and Lessons of UNTAC, p. 12. 
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• het organiseren van en toezien op de verkiezingen als de eerste stap naar een systeem 

van liberale democratie, op basis van een meerpartijenstelsel. 

 

Op 15 maart 1992 arriveerden de eerste bataljons van UNTAC in de hoofdstad Phnom 

Penh, maar hun ontplooiing verliep traag en moeizaam en was pas half juli bijna compleet.39 

Bovendien werd snel duidelijk dat de Rode Khmer allesbehalve welwillend was naar UNTAC 

toe. Een Nederlands bataljon werd nabij Pailin door de Rode Khmer tegengehouden en 

Yasushi Akashi, de speciale gezant van de Secretaris-Generaal, werd verteld dat zij UNTAC 

geen toegang zouden verlenen tot hun gebieden. Dit maakte ontwapening, inkwartiering en 

demobilisatie van Rode Khmer-soldaten vrijwel onmogelijk. Daarnaast schond de Rode 

Khmer herhaaldelijk het staakt-het-vuren. Reden hiervoor was dat zij UNTAC beschuldigden 

geen effectieve controle te kunnen uitvoeren over de SOC. De SOC had inderdaad ook zijn 

leger intact gelaten. FUNCINPEC en KPNLF stelden zich coöperatiever op, vooral nadat 

UNTAC garanties had gegeven dat zij niet zwaar benadeeld zouden worden tegenover de 

Rode Khmer.  

Nu de ontwapening en demobilisatie van de twee belangrijkste legers in Cambodja 

mislukte, rees de vraag of UNTAC door moest gaan met de voorbereidingen van de 

verkiezingen of ermee moest stoppen. Besloten werd uiteindelijk om ermee door te gaan, 

maar de strategie te wijzigen. De militaire component van UNTAC bestond uit 15.900 man 

personeel en kreeg nu als belangrijkste taak het verkiezingsproces direct te ondersteunen en 

moest zich zo min mogelijk bezig houden met interne veiligheidsoperaties.40 In de tussentijd 

mislukten diplomatieke pogingen om de Rode Khmer te committeren aan de akkoorden van 

Parijs. Volgens Trevor Findlay is deze houding van de Rode Khmer typerend voor een partij 

in het kader van een verdrag dat een einde moet maken aan een langdurige interne strijd.41 

Zowel de Rode Khmer als de SOC tekenden de akkoorden van Parijs omdat zij geloofden dat 

het vredesproces misschien in hun voordeel zou kunnen werken, maar bleven tegelijkertijd 

klaar voor gewapende strijd op elk moment dat zou blijken dat dit niet het geval zou zijn.  

UNTAC zou dus vooral in het teken komen te staan van de verkiezingen. Daartoe 

dienden allereerst alle kiesgerechtigden geregistreerd te worden. Op 31 januari 1993 eindigde 

de inschrijving, enkele maanden na de aanvankelijke deadline van 5 oktober 1992. Er hadden 

zich 4,6 miljoen Cambodjanen ingeschreven, waaronder ook Rode Khmer-soldaten en 

                                                
39 Ibid., p. 34. 
40 Ibid., p. 27. 
41 Ibid., p. 50. 
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commandanten.42 Alle ingeschrevenen ontvingen een geplastificeerde identiteitskaart, 

voorzien van kleurenfoto en vingerafdruk. Ook politieke partijen schreven zich in, maar de 

Rode Khmer had besloten om de verkiezingen te boycotten en had geen eigen politieke partij 

op de kieslijst gezet. De verkiezingscomponent van UNTAC had vijf hoofdtaken.43 Allereerst 

diende het, samen met de SNC, een raamwerk van wetten en regels te creëren ten aanzien van 

de verkiezingen. Ten tweede moest het een grote informatie/educatie campagne naar de 

bevolking toe ontwikkelen, om hen van het belang, geheimhouding en de veiligheid van de 

verkiezingen te overtuigen. Ten derde moest de verkiezingscomponent een nationale 

registratie organiseren en uitvoeren, om na te gaan wie er mochten stemmen en hoeveel zetels 

elke provincie zou vertegenwoordigen. Ten vierde moest het de inschrijving van politieke 

partijen organiseren en leiden. Tenslotte moest het de verkiezingen zelf houden in 1.400 

stembureau�s en daarna de stemmen tellen en dat allemaal voor het begin van de regentijd half 

mei. 

Een belangrijke vraag was natuurlijk of de verkiezingen eerlijk waren verlopen. 

Vooraf had Akashi drie criteria genoemd waaraan de eerlijkheid van de verkiezingen konden 

worden gemeten: hoe het technisch gezien zou worden gehouden; de mate waarin de 

verkiezingen zouden worden gekenmerkt door intimidatie en geweld; en de mate waarin de 

zittende regering (SOC) gebruik zou maken van oneerlijke voordelen.44 Volgens Michael 

Doyle kon op basis van de laatste twee criteria niet gesproken worden van eerlijke en vrije 

verkiezingen.45 De SOC maakte oneerlijk gebruik van het bezit van de Cambodjaanse media 

en kon het staatsapparaat mobiliseren voor campagnevoering voor hun eigen partij. 

Legereenheden van de SOC vielen kantoren aan van andere politieke partijen, plunderden 

deze, staken ze in brand en mishandelden het personeel. Potentiële kiezers werden 

geïntimideerd. Ook de Rode Khmer liet zich niet onbetuigd. Siem Reap werd door 

vierhonderd Rode Khmer-soldaten aangevallen, waarna honderden vluchtelingen hun 

toevlucht zochten in de tempel van Angkor Wat. Aan de vooravond van de verkiezingen werd 

het stadje Stoung gebombardeerd door artillerie en drie dagen daarvoor was geprobeerd om 

een VN-medewerker en enkele militaire waarnemers te vermoorden. Tussen 1 en 14 mei 

waren er honderd gewelddadige incidenten, waarbij tweehonderd slachtoffers vielen en er 338 

gewonden en 114 ontvoeringen waren. Tenslotte waren eerder al op 8 april een Japanse 

vrijwilliger voor de verkiezingscomponent en zijn tolk vermoord, een gebeurtenis die Akashi 
                                                
42 Ibid., p. 55. 
43 M.W. Doyle, UN Peacekeeping in Cambodia: UNTAC�s Civil Mandate, p. 52. 
44 Ibid., p. 55-56. 
45 Ibid., p. 56. 
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bijna deed besluiten om alle vrijwilligers terug te trekken. Een besluit dat doorgang van de 

verkiezingen in groot gevaar had kunnen brengen. 

Secretaris-Generaal van de VN Boutros Boutros-Ghali stelde daarom op 3 mei de 

verwachtingen omtrent de eerlijkheid en vrijheid van de verkiezingen bij. �Eerlijk en vrij� 

moesten minimaal worden geïnterpreteerd, namelijk als de mogelijkheid voor UNTAC om het 

stemmen geheim te kunnen houden.46 Los van het misbruik van de machtspositie van de SOC 

en het geweld en de intimidatie door hen en de Rode Khmer, verliep de manier waarop werd 

gestemd eerlijk en kon geheimhouding worden gewaarborgd. Door een geslaagde informatie- 

en educatiecampagne waren de kiezers ervan doordrongen dat stemmen belangrijk was en de 

militaire component garandeerde de veiligheid rondom de stembureau�s. Uiteindelijk was de 

opkomst van de kiezers 90%.47 De winnaar was FUNCINPEC dat 45,47% van de stemmen 

verwierf en daarmee 58 zetels behaalde in het nieuwe parlement. Leider prins Sihanouk werd 

koning. De �Cambodian People�s Party (CPP)�, de politieke partij van de SOC, behaalde 

38,23% en daarmee 51 zetels. Samen zouden FUNCINPEC en de CPP als coalitie Cambodja 

gaan besturen.48 

Nooit eerder had de VN een operatie een dergelijk veelomvattend mandaat gegeven 

als dat van UNTAC. De operatie moest een staakt-het-vuren bewaren tussen partijen die al 

decennialang strijd voerden, hun troepen inkwartieren en demobiliseren en een democratisch 

proces op gang brengen waar Cambodja tot dan toe geen ervaringen mee had. Daarnaast 

moesten duizenden vluchtelingen worden gerepatrieerd, mensenrechten worden bevorderd en 

een begin worden gemaakt aan reconstructie en rehabilitatie. Tenslotte zou voor het eerst een 

VN-operatie de organisatie en uitvoering van verkiezingen op zich nemen. Een bijna utopisch 

mandaat, kenmerkend voor het optimisme binnen de VN na het einde van de Koude Oorlog.49  

De vraag is nu of UNTAC een succesvolle operatie kan worden genoemd. Deze vraag 

zal beantwoord worden aan de hand van de checklist. 

 

1. Zijn ex-combatanten gereïntegreerd?  

Hoewel werd getracht de soldaten van de interne gewapende facties te ontwapenen en in te 

kwartieren, verleenden de twee belangrijkste facties (SOC en Rode Khmer) hieraan niet hun 

medewerking. UNTAC had echter niet specifiek het mandaat om ex-combatanten te 

                                                
46 S/25719 (1993). 
47 M.W. Doyle, UN Peacekeeping in Cambodia: UNTAC�s Civil Mandate, p. 57. 
48 T. Findlay, Cambodia. The Legacy and Lessons of UNTAC, p. 84. 
49 Ibid., p. 101-102. 
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reïntegreren, laat staan om medewerking hiertoe af te dwingen. Het gevolg was dat de 

belangrijkste partijen bewapend bleven.  

Antwoord: nee. 

 

2. Zijn er instituties opgebouwd? 

Instituties werden opgebouwd, met de oprichting van de SNC als belangrijkste voorbeeld, 

maar de effectiviteit ervan liet echter te wensen over en van de opbouw van rechterlijke 

instituties was geen sprake.50  

Antwoord: nee. 

 

3. Is de terugtrekking van buitenlandse troepen geverifieerd?  

De terugtrekking van buitenlandse troepen, die van Thailand in het bijzonder, werd beoogd, 

maar hierin werd geen succes geboekt. Tijdens en na het conflict bleef volgens Judy L. 

Ledgerwood het Thaise leger de Rode Khmer indirect en soms direct steunen.51  

Antwoord: nee. 

  

4. Zijn de �hearts and minds� van de lokale bevolking gewonnen?  

UNTAC slaagde er volgens Ledgerwood grotendeels niet in de �hearts and minds� van de 

Cambodjanen te winnen. De bevolking ergerde zich aan dronken personeel van de 

vredesoperatie, de vele verkeersongevallen die zij veroorzaakten en het grote aantal 

prostituees dat zij bij zich lieten wonen. Velen van deze prostituees waren Vietnamees, een 

feit dat door de propagandamachine van de Rode Khmer werd gebruikt om te verkondigen dat 

UNTAC samen met Vietnam bezig was Cambodja te koloniseren.52 

Antwoord: nee. 

 

5. Is er soldij verschaft aan het nieuwe nationale leger? 

In 1993 werd een nationaal Cambodjaans leger geformeerd, bestaande uit de troepen van de 

SOC, FUNCINPEC en KPNLF. UNTAC was echter niet in staat om het grootste gedeelte 

hiervan te demobiliseren, waardoor het leger uit teveel officieren bestond.53 Bovendien 

                                                
50 Asian Human Rights Commission, Cambodia: Ten years after UNTAC, not an inch of progress in Cambodia�s 
rule of law, 4 februari 2003, op: http://www.ahrchk.net/statements/mainfile.php/2003statement/80. 
51 J.L. Ledgerwood, UN Peacekeeping Missions: The Lessons from Cambodia, maart 1994, op: 
http://www.seasite.niu.edu/khmer/Ledgerwood/PDFAsiaPacific.htm. 
52 J.L. Ledgerwood, UN Peacekeeping Missions: The Lessons from Cambodia. 
53 C. Bergquist, Profiles: Contemporary Actors in the Peace Process, november 1998, op: http://www.c-
r.org/our-work/accord/cambodia/profiles.php. 
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weigerde de Rode Khmer op te gaan in het nieuwe nationale leger, waardoor het project dus 

feitelijk was mislukt. UNTAC was echter niet verantwoordelijk voor het verschaffen van 

soldij aan dit nationale leger. 

Antwoord: niet van toepassing. 

 

6. Zijn mensenrechten geverifieerd? 

Volgens Janet E. Heininger deed UNTAC te weinig op het gebied van mensenrechten 

verifiëren. Volgens haar ging het grootste non-militaire deel van het budget van UNTAC naar 

de repatriatie van vluchtelingen. Hierdoor bleef er te weinig geld over voor burgerlijke 

componenten van de vredesoperatie, zoals burgerlijk bestuur, politie en mensenrechten.54 Ook 

Ledgerwood is van mening dat UNTAC te weinig deed om schendingen van de 

mensenrechten te voorkomen of te bestraffen.55 

Antwoord: nee. 

 

7. Is er sprake geweest van mensenrechteneducatie?  

Van educatieprogramma�s op het gebied van mensenrechten is echter wel sprake geweest. 

NGO�s waren op dit gebied actiever dan UNTAC zelf, hoewel er wel sprake is geweest van 

gecoördineerde samenwerking tussen beiden.56 

Antwoord: ja. 

 

8. Zijn er waarheidscommissies opgericht? 

UNTAC kende geen waarheidscommissies of een oorlogstribunaal om wat was gebeurd in het 

verleden een plaats te geven en de verhoudingen tussen de verschillende partijen te verbeteren 

door recht te spreken. Op 4 oktober 2004 richtte de Cambodjaanse regering, gesteund door de 

VN, wel een tribunaal op, om oorlogsmisdadigers van de Rode Khmer te kunnen vervolgen. 

Antwoord: nee. 

 

9. Zijn er verkiezingen georganiseerd of waargenomen?  

De verkiezingen die door UNTAC zelf werden georganiseerd waren sec bezien een succes. 

Hoewel de SOC en de Rode Khmer kiezers intimideerden en veel geweld gebruikten, was 
                                                
54 J.E. Heiniger, Peacekeeping in Transition. The United Nations in Cambodia (New York: The Twentieth 
Century Fund Press 1994), op: http://www.tcf.org/Publications/InternationalAffairs/peacekeeping-
conclusions.htm 
55 J.L. Ledgerwood, UN Peacekeeping Missions: The Lessons from Cambodia. 
56 Dit blijkt uit een geschreven verklaring van de International Human Rights Law Group, 
E/CN.4/1994/NGO/47, te vinden op http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=320. 
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geheimhouding van de stem gegarandeerd. Bovendien was de opkomst met 90% hoog. 

Antwoord: ja. 

 

Op de negen vragen van de checklist scoort UNTAC zesmaal nee, tweemaal ja en één vraag 

was niet van toepassing. Op basis hiervan kan dus worden geconcludeerd dat de 

vredesoperatie geen succes was. Voor wat betreft de organisatie van democratische 

verkiezingen was UNTAC echter wel succesvol. De eerste coalitie viel in 1997, maar nieuwe 

verkiezingen in 1998 verliepen vreedzaam en leidden tot een nieuwe regering. De laatste 

overgebleven eenheden van de Rode Khmer gaven zich begin 1999 over en sommige 

voormalige leiders wacht een rechtszaak door het oorlogstribunaal. In 2003 waren er opnieuw 

vreedzame verkiezingen, die werden gewonnen door de communisten van Hun Sen. Zijn 

partij regeerde nadien in een coalitie met FUNCINPEC. Op het eerste oog lijkt het alsof een 

onsuccesvolle vredesoperatie alsnog heeft geleid tot een democratisch Cambodja, maar vooral 

de CPP gebruikte echter zijn macht om af te rekenen met de oppositie. Zwak bestuur, 

grootschalige armoede en corruptie waren slechts enkele van de belangrijkste factoren die de 

Wereldbank deed besluiten Cambodja te bestempelen tot een instabiele staat. Volgens 

Freedom House was Cambodja in 2008 geen democratie en onvrij.57 

 

3.5 Oost-Timor 

Het eiland Timor ligt in de Indonesische archipel en kent een lange geschiedenis van 

verdeeldheid. In het koloniale tijdperk werd West-Timor bestuurd door de Nederlanders en 

Oost-Timor door de Portugezen. Als gevolg van de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 

kwam West-Timor onder Indonesisch bestuur. Na een interne opstand tegen Portugese 

overheersing vielen Indonesische troepen in 1975 Oost-Timor binnen en werd het land 

geannexeerd. De Indonesische bezetting van 1975 tot 1999 ging gepaard met veel geweld en 

werd gekarakteriseerd door een guerrillastrijd van de Oost-Timorese vrijheidsbeweging 

Fretilin (waarvan Falintil de militaire tak vormde) tegen de overheersing. De VN weigerde de 

Indonesische soevereiniteit over Oost-Timor te erkennen, maar kon tijdens de gespannen 

situatie in de Koude Oorlog geen actie ondernemen. De Verenigde Staten steunden president 

Hadji Muhammad Soeharto, omdat zij in hem een bondgenoot zagen tegen het communisme. 

 Het einde van de Koude Oorlog en de val van Soeharto in 1998 bracht verandering in 

de situatie. De nieuwe president Bacharuddin Jusuf Habibie veraste vriend en vijand op 27 

                                                
57 Freedom House, Country Report: Cambodia, op: 
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2008&country=7365 
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januari 1999 door aan te kondigen dat op Oost-Timor een referendum gehouden zou worden, 

waarin de bevolking zou kunnen kiezen tussen autonomie binnen de Indonesische republiek 

of onafhankelijkheid. Op 5 mei 1999 ondertekenden Indonesië, Portugal en de VN een 

overeenkomst, waarin werd besloten dat de VN dit referendum zou organiseren. Ook werd 

bepaald dat, mocht de uitkomst leiden tot onafhankelijkheid, de VN de verantwoordelijkheid 

op zich zou nemen voor het Oost-Timorese grondgebied, totdat het land zichzelf zou kunnen 

besturen. Op 11 juni 1999 richtte de Veiligheidsraad de �United Nations Mission in East 

Timor (UNAMET)� op.58 UNAMET kreeg de taak om kiesgerechtigden te registreren en voor 

authentieke verkiezingslijsten te zorgen, waarop de kiezers in het geheim hun voorkeur 

konden aangeven. Volgens Michael Smith en Moreen Dee voerde UNAMET zijn taken zo 

professioneel uit dat, ondanks grote logistieke problemen en intimidatie van de kiezers door 

pro-Jakarta milities, 98,6% van de kiesgerechtigden op 30 augustus hun stem uitbrachten. 

Daarvan stemden 78,5% vóór onafhankelijkheid.59 

 Vrijwel direct na de uitslag van het referendum startten de pro-Jakarta milities, 

gesteund door elementen van het Indonesische leger (Tentara Nasional Indonesia � TNI), een 

campagne van geweld en terreur. Meer dan duizend mensen kwamen om, 250.000 mensen 

werden door Indonesische troepen en milities naar West-Timor getransporteerd en een nog 

groter aantal mensen verliet hun huizen om te kunnen vluchten voor het geweld.60 Ook de 

positie van UNAMET werd onhoudbaar en dat was een situatie die de VN zich niet kon 

veroorloven, omdat het de Oost-Timorese bevolking expliciet had beloofd hen niet aan hun 

lot over te laten. Op 15 september gaf de Veiligheidsraad daarom toestemming voor een 

multinationale vredesafdwingende operatie, die op basis van Hoofdstuk 7 en met alle 

noodzakelijke middelen, de orde op Oost-Timor moest herstellen, UNAMET moest steunen 

en waar mogelijk humanitaire hulp moest bieden.61 Wanneer dat zou zijn gebeurd, zou er een 

vredesoperatie onder de vlag van de VN gestart worden.  

Op 20 september begon de �International Force for East Timor (INTERFET)�, zoals de 

multinationale operatie zou worden genoemd, aan zijn taak. Tweeëntwintig landen leverden 

troepen voor het elfduizend man sterke INTERFET, waarvan Australië met vijfduizend 

manschappen het grootste gedeelte voor zijn rekening nam. Vooraf had de Indonesische 

regering duidelijk gemaakt geen internationale troepenmacht op Oost-Timor te accepteren. 

                                                
58 S/RES/1246 (1999). 
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Publishers 2003), p.18. 
60 M.G. Smith en M. Dee, Peacekeeping in East Timor. The Path to Independence, p. 44. 
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Het had eerder al enorm veel moeite gekost om toestemming te krijgen voor een aantal 

onbewapende verbindingsofficieren voor UNAMET.62 Onder grote internationale druk 

stemde Habibie uiteindelijk toch in met de stationering van INTERFET. De multinationale 

troepenmacht herstelde in een maand tijd de orde op Oost-Timor en vormde in feite het 

tijdelijke bestuur van het nieuwe onafhankelijke staatje. De Falintil werkte mee door zichzelf 

op vier locaties in te kwartieren en geen operaties uit te voeren en ook de TNI werkte mee aan 

het herstel van de orde en veiligheid.  

Nadat de interventie door INTERFET een groot succes bleek en de orde op Oost-

Timor was hersteld, kon de vredesoperatie onder de vlag van de VN beginnen. Op 25 oktober 

1999 mandateerde de Veiligheidsraad UNTAET om het zichzelf niet regerende Oost-Timor 

tijdelijk te besturen en voor te bereiden op zijn onafhankelijkheid.63 Deze vredesoperatie had 

een Hoofdstuk 7 mandaat en kende bepalingen om de veiligheid te garanderen. INTERFET 

bleef echter tot 28 februari 2000 actief en functioneerde los van UNTAET, totdat de VN-

missie zelf deze taak naar behoren kon uitvoeren. UNTAET, onder leiding van speciale 

gezant van de Secretaris-Generaal Sergio Vieira de Mello, kwam moeizaam op gang en het 

duurde enkele maanden voordat de transitieregering effectief begon te functioneren.64 

De organisatie van UNTAET was gebaseerd op drie pijlers. De eerste was de militaire 

pijler. Het overnemen van de taken van INTERFET in februari 2000 verliep zonder 

moeilijkheden, vooral omdat 70% van de al aanwezige multinationale troepenmacht 

simpelweg bleven zitten en nu onder de vlag van de VN zouden gaan opereren.65 Bovendien 

had INTERFET de orde in de voorgaande maanden al hersteld en was de militaire taak voor 

UNTAET dus in feite het handhaven van die herstelde orde. Om dat goed te kunnen doen 

kreeg UNTAET een vergelijkbare ruime geweldsinstructie als INTERFET. De militaire pijler 

was de grootste pijler van UNTAET, met ongeveer achtduizend man personeel.  

De tweede pijler werd de �Humanitarian Assistance and Emergency Rehabilitation 

pillar� genoemd. Onder leiding van Akira Takahashi coördineerde UNTAET de 

werkzaamheden van een breed scala aan humanitaire organisaties. Door slecht weer, 

gebrekkige communicatie, foutieve �air drops� en leveringen en een onvoldoende hoeveelheid 

aan basisproducten kwam de humanitaire hulpverlening voor de vele vluchtelingen moeizaam 

op gang.66 Eind 2000 was de noodsituatie op Oost-Timor echter voorbij en de humanitaire 
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situatie dermate hersteld, dat de tweede pijler van UNTAET werd opgeheven. Wel bleef er 

een �Human Rights Unit (HRU)� bestaan. Deze kende taken ten aanzien van het opbouwen 

van instituties, het waarnemen van de mensenrechtensituatie, de veilige terugkeer van 

vluchtelingen, de �Serious Crime Unit� assisteren, mensenrechten voor vrouwen, 

hervormingen in wetgeving, constitutie, waarheidscommissies, mensenrechteneducatie en 

training. 

De derde pijler tenslotte stond bekend als �Governance and Public Administration 

(GPA)� en was tevens de meest complexe. Onder leiding van Jean-Christian Gady had de 

GPA de taak om opnieuw voor bestuur op Oost-Timor te zorgen, op centraal en 

districtsniveau, om voor publieke en sociale voorzieningen te zorgen, in regelgeving te 

voorzien en om investeringen in de private sector aan te moedigen. Zeker gezien de totale 

verwoesting van de infrastructuur was dit een uiterst moeilijke taak. De GPA stond voor de 

uitdaging om een toereikend budget te realiseren, een grote en ervaren staf te vormen en het 

vertrouwen van de Oost-Timorese bevolking te winnen. Het ontbrak de derde pijler echter aan 

een duidelijke strategie. Waar de eerste twee pijlers voor het voldoen van hun taken een 

deadline hadden gesteld, bleek dit voor GPA onmogelijk. Volgens Smith en Dee had het 

Secretariaat van de VN meer moeten doen om een duidelijke en haalbare strategie te 

formuleren voor een dergelijke complexe taak.67 In  juli 2000 werd de GPA vervangen door 

de �East Timor Transitional Administration (ETTA)�. ETTA richtte een nationale raad op, 

waarin de meeste politieke partijen vertegenwoordigd waren, alsmede de katholieke kerk en 

belangrijke belangengroepen.  

Nadat UNAMET vanaf mei 1999 het referendum had georganiseerd dat in augustus 

had geleid tot de onafhankelijkheid van Oost-Timor, had UNTAET de taak om het eiland 

achter te laten als een zichzelf op democratische wijze besturende staat. Daartoe zouden op 30 

augustus 2001 parlementsverkiezingen en op 14 april 2002 presidentsverkiezingen gehouden 

worden. Op die veertiende april werd Xanana Gusmão met een meerderheid van 83% tot 

president gekozen.68 De drie verschillende verkiezingen worden over het algemeen 

beschouwd als een succes. Op het technische en logistieke vlak was volgens Carlos 

Valenzuela dit succes te danken aan het feit dat verkiezingen meer en meer een normaal 

onderdeel vormen van vredesoperaties.69 UNTAET kon daarom leren van de ervaringen van 
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vorige operaties. Bovendien werden de drie verkiezingen gehouden over een periode van drie 

jaar, waardoor kon worden geleerd van succesvolle en problematische ervaringen. Vanuit een 

politiek perspectief droeg de onafhankelijkheid van de �Independent Electoral Commission 

(IEC)� bij aan de succesvolle verkiezingen. De IEC was een onderdeel van UNTAET, maar 

werd zowel binnen als buiten de operatie beschouwd als neutraal en onafhankelijk. Hierdoor 

werden de verkiezingen een echte Oost-Timorese zaak.  

De vraag is of UNTAET een succesvolle operatie kan worden genoemd. Deze vraag 

laat zich opnieuw beantwoorden aan de hand van de checklist. 

 

1. Zijn ex-combatanten gereïntegreerd? 

Toen INTERFET de orde moest herstellen, verleende de Falintil goed zijn medewerking door 

zich in te kwartieren en geen operaties uit te voeren. Het weigerde zich echter te ontwapenen 

uit vrees voor de pro-Jakarta milities. Na de onafhankelijkheid van Oost-Timor vetrokken de 

door de TNI gesteunde milities naar West-Timor en werden de strijdkrachten van de Falintil 

het nieuwe Oost-Timorese nationale leger. Zowel INTERFET als UNTAET moedigden de 

TNI aan om de milities op West-Timor te ontwapenen. Na zware druk door de 

Veiligheidsraad ging de Indonesische regering hiermee op 6 oktober 2000 akkoord. De 

reïntegratie van ex-combatanten is voor UNTAET dus nooit een taak geweest. 

Antwoord: niet van toepassing 

 

2. Zijn er instituties opgebouwd? 

De GPA had de taak om voor bestuur op Oost-Timor te zorgen en om te zorgen voor de 

terugkeer naar een normaal rechtssysteem. Een uiterst moeilijke taak en door een gebrek aan 

een duidelijke strategie functioneerde de GPA niet naar behoren. Nadat ETTA de rol van de 

GPA had overgenomen en er een nationale raad was geformeerd, was er sprake van 

functionerende instituties. 

Antwoord: ja 

 

3. Is de terugtrekking van buitenlandse troepen geverifieerd? 

Tijdens de eerste operationele dagen van INTERFET in september  1999 was de TNI nog in 

groten getale aanwezig.70 Op 1 november had de TNI zich echter volledig uit Oost-Timor 

teruggetrokken. Op 12 januari 2000 kwamen INTERFET en de TNI een �Tactical 
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Coordination Line (TCL)� overeen: een bewaakte grens tussen West- en Oost-Timor, 

gebaseerd op de vroegere Nederlands-Portugese grens op het eiland. Overschrijdingen van de 

TCL waren schaars, maar kwamen aan beide kanten wel voor. Vaak was dit niet moedwillig, 

maar het gevolg van slechte navigatie van vliegtuigen of schepen of verdwaalde patrouilles.71 

Antwoord: ja 

 

4. Zijn de �hearts and minds� van de lokale bevolking gewonnen? 

De drie vredesoperaties op Oost-Timor werden in grote mate gesteund door de lokale 

bevolking. 72 Tijdens de jaren van Indonesische bezetting was de VN de enige hoop gebleven 

op mogelijke zelfbeschikking. UNAMET, INTERFET en UNTAET konden daarom alledrie 

op steun van de lokale politieke leiders en bevolking rekenen. Dit bood natuurlijk een zeer 

gunstige uitgangssituatie, die eerder een uitzondering was dan de norm. 

Antwoord: ja 

 

5. Is er soldij verschaft aan het nieuwe nationale leger? 

De �East Timor Defence Force (ETDF)� werd op 1 februari 2001 opgericht en zou een 

verdedigingsmacht van drieduizend man vormen, waarvan de helft in reserve.73 De kern van 

het leger werd gevormd door ex-Falintil strijders. In juni 2001 zegden de regeringen van 

Australië, Brazilië, Japan, Maleisië, Mozambique, Nieuw-Zeeland, de Filippijnen, Zuid-

Korea, Singapore, Thailand, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de ETDF hulp 

toe.74 Deze hulp vond plaats op het gebied van personeelszaken, training, logistiek, 

bewapening en materieel. 

Antwoord: ja 

 

6. Zijn mensenrechten geverifieerd? 

Schendingen van de mensenrechten door de TNI en pro-Jakarta milities vonden vooral plaats 

na de uitslag van het referendum in 1999, dus toen er nog geen vredesoperatie op Oost-Timor 

actief was. Nadat onder INTERFET de orde was hersteld en de TNI en de milities zich uit 

Oost-Timor hadden teruggetrokken is er geen sprake geweest van grove schendingen van de 
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mensenrechten. Toch kende de HRU van UNTAET een breed scala aan taken ten aanzien van 

mensenrechten, waaronder het waarnemen van de mensenrechtensituatie. 

Antwoord: ja 

 

7. Is er sprake geweest van mensenrechteneducatie? 

Mensenrechteneducatie en training van personeel van Oost-Timorese NGO�s behoorden tot 

de taken van de HRU. 

Antwoord: ja 

 

8. Zijn er waarheidscommissies opgericht? 

De HRU deed werk op het gebied van waarheidscommissies, maar het verleden een plaats 

geven ten aanzien van misdaden tegen de mensheid bleek problematisch en was tijdrovend.75 

Er werd een �Serious Crime Investigation Unit� opgericht om daders van de misdaden van 

1999 op te sporen, maar deze werkte niet naar behoren.76 Hoewel zowel de VN als de 

Indonesische regering hun best deden om verdachten op te sporen en te kunnen berechten, 

waren in december 2001 �maar� 82 personen veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid.77 

Antwoord: ja 

 

9. Zijn er verkiezingen georganiseerd of waargenomen? 

Het referendum, georganiseerd door UNAMET, was een groot succes. Met 98,6% was de 

opkomst bijzonder hoog, zeker gezien de intimidatie door de TNI en pro-Jakarta milities. 

Geheimhouding van de stemmen was gegarandeerd. 

Antwoord: ja 

 

Op de negen vragen van de checklist scoort de vredesoperatie op Oost-Timor (UNAMET, 

INTERFET en UNTAET samen) achtmaal ja en eenmaal niet van toepassing. Op basis 

hiervan kan dus worden geconcludeerd dat de vredesoperatie een succes was. Het is Oost-

Timor echter na het referendum en de vredesoperatie niet best vergaan. In 2006 leidden 

onderlinge politieke conflicten opnieuw tot geweld, waarna de VN de regering van Australië 

verzocht om de orde te handhaven. Na nieuwe verkiezingen behaalde de winnende partij 

Fretilin echter geen meerderheid en bleek niet in staat een coalitie te vormen. President 

                                                
75 M.G. Smith en M. Dee, Peacekeeping in East Timor. The Path to Independence, p. 84. 
76 Ibid., p. 84. 
77 Ibid., p. 84. 



 38

Ramos-Horta benoemde daarop in augustus 2007 Gusmão, die wel een coalitieregering tot 

stand wist te brengen, tot premier. Dit tot grote woede van Fretilin, dat zich met gebruik van 

geweld liet gelden in onder meer Dili, Lautem en Manufahi. In de begin van de herfst legde 

Fretilin zich echter neer bij de situatie en volgens Freedom House was Oost-Timor in 2008 

democratisch en gedeeltelijk vrij.78 

 

3.6 Subconclusie 

Hoewel er veel geschreven is over vredesoperaties, bestaat er een behoefte aan criteria voor 

het meten van succes ervan. Van der Lijn erkent dat er weinig studie is verricht naar de vraag 

wat VN-vredesoperaties, voorzien van vredesopbouwende aspecten, kunnen bijdragen aan 

duurzame vrede. Hij beschouwt een (VN-)vredesoperatie als een verzameling 

beleidsinstrumenten die kunnen bijdragen aan die duurzame vrede en concludeerde dat negen 

beleidsinstrumenten in het bijzonder de meeste kans bieden op een positieve bijdrage aan het 

wegnemen van conflictoorzaken en daarmee dus op duurzame vrede. Deze negen 

beleidsinstrumenten samen kunnen fungeren als een handzame checklist voor het meten van 

succes van vredesoperaties. 

 Het organiseren of waarnemen van democratische verkiezingen is één van de criteria 

uit de checklist. Dit is tussen 1990 en 1999 tienmaal gebeurd. Twee vredesoperaties waarin 

dit heeft plaatsgevonden lijken nauw verwant aan MONUC in de Democratische Republiek 

Congo, namelijk UNTAC in Cambodja en UNTAET op Oost-Timor. Nadat de checklist voor 

de eerste maal gebruikt werd op deze twee vredesoperaties kon worden geconcludeerd dat 

UNTAC geen succesvolle en UNTAET wel een succesvolle vredesoperatie was. Volgens 

Freedom House was Cambodja in 2008 geen democratie en was het onvrij, terwijl Oost-

Timor in datzelfde jaar wel een democratie en gedeeltelijk vrij was. Dit kan mogelijk wijzen 

op een verband tussen het succes van een vredesoperatie en de toekomst van de doelstaat 

relatief kort daarna. 
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Hoofdstuk II 

Democratische Republiek Congo en MONUC 

 

In dit hoofdstuk zal om te beginnen de Democratische Republiek Congo worden 

geïntroduceerd. In vogelvlucht zal door de geschiedenis van het land worden gegaan, waarna 

al snel de nadruk zal komen te liggen op de wortels van het Congolese conflict. Daarom snel 

ook al snel MONUC ten tonele verschijnen. Over MONUC zal in dit hoofdstuk verreweg het 

meeste worden geschreven, omdat hierin de empirie zal worden gepresenteerd waar in 

Hoofdstuk III de conclusies op gebaseerd zullen zijn. Subconclusies in dit hoofdstuk zullen 

daarom ontbreken. 

  

4. Democratische Republiek Congo 

 

4.1 Kolonie 

De Democratische Republiek Congo, voorheen ook bekend onder de namen Congo en Zaïre, 

ligt in Centraal-Afrika en is het derde grootste land van het continent. Het telt naar schatting 

ongeveer 65 miljoen inwoners.79 De hoofdstad is Kinshasa en de huidige president is Joseph 

Kabila. De democratische Republiek Congo is rijk aan natuurlijke grondstoffen, zoals goud, 

zilver, koper, hout, uranium, diamanten en hydro-elektrische energie. 

Tijdens de Koloniale Conferentie van Berlijn in 1885 kwam Congo persoonlijk toe aan 

koning Leopold I van België. Hij gaf er de naam Vrijstaat Congo aan. Het winstbejag van de 

koning leidde tot een plundering van het land en een onmenselijke dwangarbeid. Onder zware 

internationale druk besloot de Belgische regering in 1908 om de Vrijstaat van de koning over 

te nemen. Hoewel aan de ergste misstanden een einde werd gemaakt, beschouwden de 

toenmalige Belgische regeringen de grondstoffen van Congo als een belangrijke 

inkomstenbron voor de staat. De Belgen zetten ook een beschavingsmissie in gang, waarbij de 

Congolezen Westers onderwijs kregen en tot katholieken werden bekeerd. 

Ondanks dat de Belgische regering in de twintigste eeuw Congo graag als kolonie 

wilde behouden, leidde de dekolonisatiegolf van de jaren zestig van de twintigste eeuw ook 

tot Congolese onafhankelijkheid. De Belgische regering was bang voor een slepende 

koloniale oorlog zoals Frankrijk had gevochten in Indochina en Nederland in Nederlands-

Indië. Het stemde daarom in met verkiezingen, die tot de eerste onafhankelijke Congolese 
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regering leidden. Deze verkiezingen werden gewonnen door Patrice-Emery Lumumba. Hij 

werd daarop premier en Joseph Kasavubu werd president, wat een meer formele functie was. 

Op 30 juni 1960 vond de soevereiniteitsoverdracht plaats. Lumumba wilde de ongelijke 

economische banden met België verbreken en de Congolese onafhankelijkheid verder 

vormgeven. Enkele jaren van chaos en wanorde volgden echter. Hieraan maakte kolonel 

Joseph Mobutu (Sese Seko) in 1965 een einde middels een staatsgreep. 

 

4.2 Mobutu 

De staatsgreep van Mobutu werd gesteund door de Verenigde Staten.80 Dit Amerikaanse 

besluit moet worden bezien in de context van de Koude Oorlog. De steun voor Mobutu zou 

een strijd zijn tegen het communisme en tegen de Sovjet-invloed in Afrika. Toch waren de 

Verenigde Staten eigenlijk vooral bezig met het veiligstellen van de Congolese grondstoffen 

en veel minder begaan met het lot van de bevolking. Die bevolking had het namelijk zwaar 

onder Mobutu, die zich tot een wrede dictator ontpopte. Hij gaf het land een nieuwe naam 

(Zaïre) en creëerde een totalitaire staat, waarin een belachelijke persoonsverheerlijking van de 

president plaatsvond. Omdat de dictator bovendien veel aan persoonlijke verrijking deed werd 

het land zélf steeds armer. 

Decennialang bleef Mobutu vrijwel probleemloos aan de macht, maar in 1990 begon 

zijn positie voor het eerst te wankelen. Terwijl de dictator inmiddels een eigen vermogen van 

miljarden had opgebouwd, groeide de staatsschuld van Zaïre en daalde het bruto nationaal 

product in 1997 tot maar liefst 65% lager dan in 1958.81 Economische problemen en interne 

onrust waren het logische gevolg. In 1980 hadden dertien leden van het parlement een brief 

gezonden aan Mobutu, waarin zij politieke hervormingen eisten. Hierop werden zij 

gearresteerd en in 1982 kort vrijgelaten. De dertien, onder leiding van Etienne Tshisekedi, 

richtten de �Union pour la Démocratie et le Progrès Social (Union for Democracy and Social 

Progress � UDPS)� op. Eind jaren tachtig organiseerde de UDPS grootschalige demonstraties 

in Kinshasa en wist het in 1990 een einde te maken aan het één-partij-stelsel. Desondanks 

wist de beweging niet de macht van Mobutu te breken. 
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4.3 Eerste Congolese Oorlog 

Na de genocide in Rwanda in het voorjaar van 1994 vluchtten honderdduizenden Hutu�s de 

grens over naar Oost-Zaïre, voornamelijk naar de provincies Noord- en Zuid-Kivu. Onder hen 

bevonden zich ook de Interahamwe (extremistische Hutu-milities) en eenheden van het 

voormalige �Forces Armées Rwandaises (Rwandan Armed Forces � FAR)�, het leger van het 

verdreven Hutu-regime. Zowel de Interahamwe als de FAR waren verantwoordelijk voor de 

genocide in Rwanda. In Zaïre gebruikten de �génocidaires� vluchtelingenkampen als 

uitvalsbasis voor acties tegen het nieuwe Tutsi-regime in Rwanda.  

De Interahamwe en ex-FAR konden rekenen op de steun van Mobutu en ondanks 

internationale druk weigerde hij tegen hen op te treden. In oktober 1996 vielen Rwandese 

troepen van het �Front patriotique rwandais (Rwandan Patriotic Front � FPR)�, het Tutsi-leger 

dat tijdens de genocide het Hutu-regime had verdreven, daarom Zaïre binnen, om samen met 

Oeganda, Burundi en een Zaïrese coalitie Mobutu te verdrijven. Deze Zaïrese coalitie, de 

�Alliance de Forces Democratiques du Liberation du Congo-Zaïre (Alliance of Democratic 

Forces for the Liberation of Congo-Zaire � AFDL)�, onder leiding van Laurent-Desiré Kabila, 

was een verzameling politiek dissidenten, Zaïrese etnische Tutsi�s (de �Banyamulenge� 

genoemd) en anti-Mobutu vrijheidsbewegingen. De directe aanleiding van deze �Eerste 

Congolese Oorlog� was een toespraak van de gouverneur van Zuid-Kivu, waarin hij de 

Banyamulenge beval te vertrekken. De gezamenlijke troepen van Rwanda, Oeganda, Burundi 

en Kabila wisten het Zaïrese leger van Mobutu te verslaan en op 17 mei 1997 marcheerde 

Kabila Kinshasa binnen, waarop hij zichzelf tot president benoemde. Enkele dagen daarvoor 

was Mobutu naar Marokko gevlucht. 

Kabila consolideerde zijn persoonlijke macht, versterkte dat van zijn AFDL en gaf zijn 

land een nieuwe officiële naam: de Democratische Republiek Congo. Ook het nationale leger 

kreeg een nieuwe naam: �Forces Armées Congolais (Congolese Armed Forces � FAC)�. Het 

Rwandese regime had in deze periode veel invloed op de nieuwe Congolese staat. Zo leunde 

Kabila voor veiligheid sterk op het nieuwe �l'Armée patriotique rwandaise (Rwandese 

Patriotic Army � APR)�. Deze veiligheid werd onder andere bedreigd door de Interahamwe en 

ex-FAR, die tegen de Rwandese regering vochten en in de oostelijke provincies van de 

Democratische Republiek Congo voor veel onrust zorgden. Daarnaast vormden de �Mayi-

Mayi�, een verzameling van lokale milities, georganiseerd op basis van traditionele 

gemeenschappen en stammen een bedreiging voor de veiligheid. Zij vochten met name tegen 

de aanwezigheid van buitenlandse troepen op Congolees grondgebied. Verder waren er in 
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deze periode ook milities in de Democratische Republiek Congo actief die vochten tegen de 

regimes in Oeganda en Burundi. 

 

4.4 Tweede Congolese Oorlog 

In juli 1998 voelde Kabila zich sterk genoeg om zich te ontdoen van de Rwandese (en 

Oegandese) bescherming. Op de veertiende gaf hij bevel aan het Rwandese contingent van de 

FAC om de Democratische Republiek Congo te verlaten. Dit bleek de directe aanleiding tot 

hernieuwd conflict en bracht tevens de vorming van rebellenbewegingen in een 

stroomversnelling. Op 2 augustus liet een Congolese officier op een radiostation in Goma 

weten dat de opstand tegen Kabila begonnen was. De �Tweede Congolese Oorlog� was 

uitgebroken.  

 De Tweede Congolese Oorlog werd gekenmerkt door een onoverzichtelijk geheel van 

conflictpartijen. Nadat op statelijk niveau de oorlog was uitgebroken tussen de Democratische 

Republiek Congo enerzijds en Rwanda en Oeganda anderzijds, deed Kabila een beroep op de 

leden van de �South African Development Community (SADC)�. Angola, Namibië en 

Zimbabwe antwoordden met het sturen van troepen. Ook niet-SADC leden als Tsjaad, Libië 

en Soedan stuurden troepen of gaven financiële steun. Daarnaast kon Kabila rekenen op de 

steun van sympathiserende milities. Deze uiting van �proxy war� was kenmerkend voor de 

oorlog in Congo. De Mayi-Mayi sympathiseerden met Kabila, geheel in lijn met hun eerdere 

verzet tegen de aanwezigheid van buitenlandse troepen en vluchtelingen. Ook de 

extremistische Hutu�s (Interahamwe en ex-FAR) schaarden zich achter Kabila, in lijn met hun 

etnische strijd tegen de Tutsi�s. Tenslotte kon Kabila rekenen op Oegandese milities, waarvan 

ex-aanhangers van Idi Amin en het door Soedan gesteunde islamitische �Allied Democratic 

Forces (ADF)� de belangrijkste waren, en de �Forces pour la Défense et de la Démocratie 

(Forces for the Defense of Democracy � FDD)�, een Burundese Hutu-militie die streed tegen 

de Tutsi-regering in Burundi. 

 

Tabel 3: Een overzicht van de conflictpartijen die streden aan de kant van Kabila. 

Bron: International Crisis Group, Congo at War. A Briefing on the Internal and External 

Players in the Central African Conflict, ICG Africa Report No. 2, 17 November 1998 

Conflictpartij Leider(s) Primair motief 

Democratische Republiek 

Congo 

President Laurent-Désire 

Kabila 

Een einde maken aan de 

aanwezigheid van Rwandese 
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en Oegandese troepen op 

Congolees grondgebied 

Namibië  President Sam Nujoma Toegang tot Congolese 

diamantmijnen, in ruil voor 

militaire steun 

Zimbabwe  President Robert Mugabe Toegang tot Congolese 

diamantmijnen, in ruil voor 

militaire steun 

Angola  President José Eduardo dos 

Santos 

Oliebelangen in Congo; 

beschouwde de oorlog als 

voortzetting van de strijd 

tegen de UNITA82 

Tsjaad  President Idriss Déby Franse diplomatieke druk om 

te interveniëren in een 

�francophone� deel van 

Afrika, waar Frankrijk 

tijdens de genocide in 

Rwanda gezichtsverlies had 

geleden 

Mayi-Mayi Louetcha, Padiri, Dunia en 

Kabale Makana a Nshimba 

Verzet tegen �Tutsi-

dominantie� door Rwanda en 

zijn bondgenoten in Oost-

Congo 

Interahamwe en ex-FAR George Rutagunda, Hassan 

Ngeze 

Verzet tegen de �Tutsi-

dominantie� in Rwanda en 

Oost-Congo 

ADF  Jamil Mukulu Verzet tegen regering-

Museveni; beschouwde de 

oorlog als voortzetting van 

het streven naar een 

                                                
82 De União Nacional para a Independência Total de Angola (National Union for the Total Independence of 
Angola � UNITA), dat onder leiding stond van Jonas Savimbi, was de belangrijkste tegenstander van de 
regering-Dos Santos tijdens de burgeroorlog in Angola (1974-2002). De UNITA opereerde in de jaren negentig 
op Zuid-Congolees grondgebied.  
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moslimsstaat in Oeganda 

FDD Jean-Bosco 

Ndayikengurkiye, Pierre 

Nkurunziza 

Verzet tegen het Tutsi-

regime in Burundi en �Tutsi-

dominantie� in Oost-Congo 

 

Tegenover Kabila en zijn bondgenoten stonden de nationale legers van Rwanda en Oeganda 

en hun proxy armies. Rwanda en Oeganda hadden een economisch belang (exploiteren 

Congolese grondstoffen83) en een veiligheidsbelang (anti-Rwanda en anti-Oeganda milities 

opereerden vanuit bases in Oost- en Noord-Congo84) bij het gestationeerd houden van troepen 

op Congolees grondgebied. Voor Rwanda speelde bovendien het feit dat Tutsi�s in steden als 

Kinshasa, Lubumbashi en Kisangani werden gearresteerd en gedood. Kabila speelde openlijk 

de �etnische kaart�, steunde op Hutu-soldaten en riep op tot het doden van Tutsi�s. Met de 

genocide van 1994 in het achterhoofd, verdedigde vice-president Paul Kagame de 

betrokkenheid van Rwanda met een nieuwe dreiging tot genocide als argument. Ook 

Burundese troepen streden tegen de coalitie van Kabila, al concentreerde zij zich met name op 

de FDD en had het niet tot doel om het regime van Kabila omver te werpen.85 Rwanda 

steunde de �Rassemblement Congolais pour la Démocratie (Rally for Congolese Democracy � 

RCD)�, een anti-Kabila militie bestaande uit voormalige conservatieve Mobutu-aanhangers, 

voormalige AFDL-leden en Banyamulenge. Deze tal van verschillende groepen binnen de 

RCD werden ook wel de �gedesillusioneerden van de eerste bevrijding� genoemd. Zij 

streefden voornamelijk naar een heropleving van de revolutie van 1997 en zagen Kabila als 

een verrader daarvan.86 

In mei 1999 ontstond er een splitsing binnen de RCD, toen duidelijk werd dat Rwanda 

ten aanzien van de Congolese binnenlandse politiek niet veel meer nastreefde dan het aftreden 

van Kabila.87 De voormalige leider van de RCD, Ernest Wamba-dia-Wamba werd uit de 

beweging gezet en opgevolgd door Emile Ilunga. De tak van Ilunga ging door onder de naam 

RCD-Goma, vernoemd naar de stad in Noord-Kivu waar het zijn machtsbasis had. Wamba-

dia-Wamba en zijn aanhangers gingen door onder de naam RCD-Kisangani, vernoemd naar 

de stad waar zij op hun beurt hun machtsbasis hadden. Om het geheel nog wat 

                                                
83 S/2002/1146. 
84 International Crisis Group, Congo at War. A Briefing on the Internal and External Players in the Central 
African Conflict, ICG Africa Report No. 2, 17 November 1998, p. 14-18. 
85 International Crisis Group, Africa�s Seven-Nation War, ICG Africa Report No. 4, 21 May 1999, p. 30-32. 
86 International Crisis Group, Congo at War. A Briefing on the Internal and External Players in the Central 
African Conflict, p. 6. 
87 Een beknopte analyse van de RCD is te vinden op: http://www.globalsecurity.org/military/world/para/rcd.htm. 
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gecompliceerder te maken, verleende Oeganda zijn steun aan Wamba-dia-Wamba en Rwanda 

aan Ilunga. In Kisangani vonden gevechten plaats tussen beide kampen, waarbij ook de 

conventionele legers van Oeganda en Rwanda tegenover elkaar stonden. Het leger van 

Oeganda werd verslagen en de RCD-Kisangani vluchtte uit zijn �eigen� stad naar Bunia. 

Mbusa Nyamwisi verdreef Wamba-dia-Wamba als leider en hernoemde zijn tak RCD-

�Mouvement de Libération (Movement for Liberation � ML�).  Later viel de RCD-ML weer 

uiteen in drie facties: de factie van Nyamwisi, de RCD-National � onder leiding van Roger 

Lumbala � en een derde factie onder leiding van John Tibasima. Na de schermutselingen had 

de RCD-Goma controle over het zuiden van Noord-Kivu, Zuid-Kivu, Maniema, Noord-

Katanga, West-Kasai en Kisangani. De RCD-Kisangani had controle over Bunia en de RCD-

ML controleerde het noorden van Noord-Kivu en Ituri en genoot tevens de steun van enkele 

Oegandese generaals.  

Oeganda steunde vanaf februari 1999 ook de �Mouvement de liberation congolais 

(Movement for the Liberation of Congo � MLC)�, een militair strak georganiseerde militie, 

onder leiding van de rijke zakenman Jean-Pierre Bemba. Hoewel vechtend tegen een 

gemeenschappelijke vijand, boterde het niet tussen de MLC en de RCD-Goma.88 

 

Tabel 4: Een overzicht van de conflictpartijen die streden aan de kant van Rwanda en 

Oeganda. 

Bron: International Crisis Group, Congo at War. A Briefing on the Internal and External 

Players in the Central African Conflict, ICG Africa Report No. 2, 17 November 1998 

Conflictpartij Leider Motief 

Rwanda  President Pasteur Bizimungu, 

vice-president Paul Kagame 

Strijd tegen rebellen in Oost-

Congo; exploiteren 

Congolese grondstoffen 

Oeganda  President Yoweri Museveni Strijd tegen rebellen in 

Noord- en Oost-Congo; 

exploiteren Congolese 

grondstoffen 

Burundi  President Pierre Nkurunziza Strijd tegen FDD 

RCD-Goma Emile Ilunga, Adolphe Strijd tegen Kabila, de 

                                                
88 Een beknopte analyse van de MLC is te vinden op: 
http://www.globalsecurity.org/military/world/para/mlc.htm. 
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Onusumba Yemba, Azarias 

Ruberwa 

�verrader van de revolutie� 

RCD-Kisangani Ernest Wamba dia Wamba Strijd tegen Kabila, de 

�verrader van de revolutie� 

RCD-ML Mbusa Nyamwisi Strijd tegen Kabila, de 

�verrader van de revolutie� 

RCD-National Roger Lumbala Strijd tegen Kabila, de 

�verrader van de revolutie� 

MLC Jean-Pierre Bemba Wilde het regime van Kabila 

omver werpen 

 

De oorlog kon in feite ook worden bezien als zes kleinere oorlogen in één: Kabila versus 

rebellen; Rwanda versus ex-FAR en de Interahamwe; Oeganda versus rebellen en Soedan; 

Angola versus UNITA; Burundi versus de FDD; en Congo-Brazzaville versus milities die ex-

president Pascal Lissouba steunden.89 In de eerste dagen van de strijd vlogen Rwandese 

troepen en rebellen naar West-Congo om Kabila te dwingen een oorlog op twee fronten te 

voeren. Bovendien werd getracht een coup d�état in Kinshasa te bewerkstelligen. Dit werd op 

het nippertje voorkomen door de plotselinge interventie van Angolese en Zimbabwaanse 

troepen. Tot dan toe was onduidelijk of Angola en Zimbabwe zich achter Kabila zouden 

scharen en de aanvallers hadden hierop niet gerekend.  

In de eerste weken van de strijd veroverden de rebellen Goma, Bukavu en Uvira, 

waardoor zij een sterke positie in de Kivus kregen. Op 23 augustus viel ook Kisangani in hun 

handen. Om de opmars van de rebellen te stuiten probeerden Kabila en zijn bondgenoten 

vanuit Kindu een tegenaanval te lanceren. Deze tegenaanval werd nooit ondernomen, omdat 

de rebellen geheel onverwacht zelf Kindu veroverden. Zij namen vierhonderd gevangenen en 

maakten zich veel achtergebleven materiaal eigen.90 Nadat in de beginfase van de strijd het 

front in beweging was geweest, begon zich vanaf november een duidelijke frontlijn af te 

tekenen. Het noorden van de Democratische Republiek Congo werd gecontroleerd door 

Oeganda en zijn bondgenoten. Oost-Congo, tot aan Mbuji-Mayi, was in handen van Rwanda 

en zijn bondgenoten. In de rest van het land hadden de troepen van Kabila en zijn 
                                                
89 Pascal Lissouba was president van Congo-Brazzaville van augustus 1992 tot oktober 1997. Na een 
maandenlange burgeroorlog in 1997 werd Lissouba verdreven. Rebellenleider en voormalig president Denis 
Sassou-Nguesso riep zichzelf uit tot president. Milities trouw aan Lissouba startten een guerrilla-oorlog, welke 
zich tot december 1999 � toen een staakt-het-vuren werd overeengekomen � ook uitvocht op Congolees 
grondgebied. 
90 International Crisis Group, Africa�s Seven-Nation War, ICG Africa Report No. 4, 21 May 1999, p. 2. 
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bondgenoten het voor het zeggen. Volgens militaire experts hield de diamantrijke en 

strategisch gelegen stad Mbuji-Mayi de sleutel tot de overwinning voor de rebellen.91 

Angolese en Zimbabwaanse troepen, zich van dit feit bewust, hadden zich in deze stad 

ingegraven en konden rekenen op hun zware materiaal en de aanwezigheid van de FAC, ex-

FAR en Interahamwe. Rwandese troepen en hun proxies waren voorzichtig en afgezien van 

gevechten rondom de stad, werd een grote aanval op Mbuji-Mayi niet ondernomen. Vanaf de 

winter van 1998-1999 was er sprake van een militaire patstelling. 

 

4.5 Lusaka 

In deze vastgelopen militaire situatie kwamen vredesbesprekingen voorzichtig op gang. Op 10 

juli 1999 resulteerde dit in een staakt-het-vurenakkoord, getekend in Lusaka. Het document 

werd ondertekend door de staatshoofden van Angola, de Democratische Republiek Congo, 

Namibië, Oeganda, Rwanda en Zimbabwe. Bemba was op 1 augustus namens de MLC de 

eerste rebellenleider die zijn handtekening onder het document zette. Als gevolg van de 

interne verdeeldheid liet ondertekening door de RCD op zich wachten. Hoewel de beweging 

vanaf mei versplinterde in verschillende stromingen, zetten uiteindelijk op 31 augustus alle 

vijftig oprichters van de oorspronkelijke beweging ook hun handtekening. 

 De motivatie van Kabila om het akkoord te ondertekenen kwam voort uit de 

toenemende onwelwillendheid van zijn bondgenoten om de oorlog voort te zetten.92 Voor zijn 

eigen machtspositie was het daarom verstandiger om het oorlogsspel te verruilen voor het 

politieke spel. Als het politieke spel gespeeld zou worden, dan zou Kabila als staatsman (het 

Lusaka-akkoord erkende de integriteit van het Congolese grondgebied en Kabila als de 

president daarvan) waarschijnlijk sterker naar voren komen dan de MLC en nog meer dan de 

RCD, waarin de leiders onderling ruzieden. De MLC was als onbeduidende rebellengroep aan 

de oorlog begonnen, maar kwam er verassend sterk uit. Het had het inmiddels helemaal voor 

het zeggen in de noordelijke provincie Equateur. Voor Bemba bood �Lusaka� een 

mogelijkheid tot een grote politieke status. De handtekeningen van de vertegenwoordigers 

van de RCD lieten op zich wachten. Militair gezien was de beweging sterk, maar voor het 

politieke spel minder goed uitgerust. Door hun onderlinge verdeeldheid geloofde de leiding 

van de RCD dat zij de politieke fase van het conflict niet zouden overleven.93 

                                                
91 International Crisis Group, Africa�s Seven-Nation War, p. 3. 
92 International Crisis Group, Democratic Republic of Congo: An Analysis of the Agreement and Prospects for 
Peace, ICG Africa Report No. 5, 20 August 1999, p. 6. 
93 International Crisis Group, Democratic Republic of Congo: An Analysis of the Agreement and Prospects for 
Peace, p. 11. 
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Het Lusaka-akkoord benadrukte de territoriale integriteit van de Democratische 

Republiek Congo en riep daarom de buitenlandse troepen op zich terug te trekken. Daarnaast 

moest er een inter-Congolese dialoog op gang gezet worden, om tot binnenlandse verzoening 

te komen en een democratiseringsproces in werking te zetten. Het staakt-het-vuren moest de 

hervatting van werkzaamheden van overheidsdiensten mogelijk maken, waardoor er onder 

meer weer gezondheidszorg en onderwijs mogelijk zou zijn. Daarnaast moest het leiden tot 

een hervatting van vrij verkeer van goederen en mensen, waardoor ook humanitaire hulp 

mogelijk zou worden. Tenslotte zouden alle milities ontwapend moeten worden en 

massamoordenaars, oorlogsmisdadigers en verdachten van schendingen van de rechten van de 

mens voor een internationaal tribunaal moeten worden gebracht.94 De milities van de RCD en 

MLC zouden met de FAC samen moeten gaan in een nieuw nationaal Congolees leger. De 

meest in het oog springende bepalingen waren echter de oprichting van een �Joint Military 

Commission (JMC)� en de oprichting van een VN-vredesoperatie. 

Elke bij het Lusaka-akkoord betrokken conflictpartij mocht twee vertegenwoordigers 

naar de JMC sturen, dat onder het neutrale voorzitterschap van een door de Organisatie van 

Afrikaanse Eenheid (later de Afrikaanse Unie) gekozen voorzitter zou komen te staan. De 

taak van de JMC was onder meer om onderzoek te doen naar mogelijke schendingen van het 

staakt-het-vuren, mechanismen in gang te zetten voor de ontwapening van de milities en om 

toe te zien op de terugtrekking van buitenlandse troepen.95 Daarnaast zou de JMC als een 

tijdelijke vredesmacht moeten opereren, totdat een VN-vredesoperatie deze taken over zou 

nemen. Deze vredesoperatie werd op 30 november 1999 opgericht en kreeg de naam �Mission 

de l�Organisation des Nations unies en République Démocratique du Congo (United Nations 

Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo � MONUC)�.96 

Het Lusaka-akkoord bleek echter van minimale betekenis te zijn. Het bevroor de 

legers en milities in hun positie, maar deed de gevechten niet stoppen.97 De Democratische 

Republiek Congo dreigde daarom te fragmenteren. Het aanhoudende geweld leidde tot een 

humanitaire ramp, waarbij in december 2000 al honderdduizenden slachtoffers waren 

gevallen en twee miljoen mensen waren ontheemd.98 Bovendien wakkerde het geweld een 

etnisch militarisme aan, waarbij vooral Oost-Congo was veranderd in een web van kleine 

                                                
94 Agreement for a cease-fire in the DRC, Chapter 9, Disarmament of Armed Groups, article 9.1, op: 
http://www.iss.co.za/af/profiles/drcongo/cdreader/bin/2lusaka.pdf. 
95 Agreement for a cease-fire in the DRC, Chapter 7, The Joint Military Commission, articles 7.1/7.5. 
96 S/RES/1279 (1999). 
97 International Crisis Group, Scramble for the Congo: Anatomy of an Ugly War, ICG Africa Report No. 26, 20 
December 2000, p. iii. 
98 International Crisis Group, Scramble for the Congo: Anatomy of an Ugly War, p. iii. 
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territoria onder een plaatselijke krijgsheer. Daarnaast was in de winter van 2000-2001 de 

inter-Congolese dialoog nog steeds niet gestart. Gesteld kan dus worden dat �Lusaka� was 

mislukt. Het succes van het akkoord hing af van de medewerking van de partijen, maar geen 

van de ondertekenaars kwam na wat het had beloofd. Sterker nog, de partijen bleken in deze 

periode nog vastbesloten om door te gaan met de oorlog, omdat hun doelstellingen nog steeds 

niet waren bereikt. Elke partij probeerde nog steeds te winnen. Zo verzette Kabila zich tegen 

de ontplooiing van MONUC en een �powersharing agreement� met de andere ondertekenaars 

van het Lusaka-akkoord. Het leek erop dat de president liever de Democratische Republiek 

Congo dan de macht deelde.99 Daartegenover stonden enkele militaire overwinningen van de 

MLC en het Oegandese leger nabij de stad Mbandaka en de nog steeds ferme omsingeling van 

Mbuji-Mayi door het Rwandese leger, de APR. 

 

4.6 Kabila dood, leve Kabila! 

Op 16 januari 2001 werd Laurent-Désiré Kabila doodgeschoten door Rashidi Kasereka, één 

van zijn lijfwachten. Kabila werd opgevolgd door zijn zoon Joseph Kabila. De nieuwe 

president Kabila sprak in een meer vredelievende toon. Plotseling ontstond er weer hoop in 

het uitzichtloze conflict. Zo verwelkomde hij waarnemers van MONUC om toe te zien op 

terugtrekking van troepen en hij stemde toe met de aanstelling van Sir Ketumile Masire 

(voormalig president van Botswana) om de inter-Congolese dialoog te openen. Ook had hij 

contact met president Kagame over de ontwapening van troepen die betrokken waren bij de 

genocide in Rwanda van 1994.100 Tenslotte maakte Kabila een diplomatieke tour door het 

Westen. In Washington sprak hij met de Amerikaanse president George W. Bush, waarbij ook 

Kagame aanwezig was. In New York sprak hij met de Amerikaanse minister van 

Buitenlandse Zaken Colin Powell en Secretaris-Generaal van de VN Kofi Annan. Daarna 

sprak hij in Parijs met de Franse president Jacques Chirac. Tijdens deze gesprekken 

benadrukte Kabila telkens zich coöperatief op te zullen stellen ten aanzien van de inter-

Congolese dialoog en MONUC. Het leverde hem lofzang en financiële steun voor 

humanitaire hulp op.101 

Tegenover dit positieve nieuws stond dat de beperkingen op andere politieke partijen 

in Kinshasa van kracht bleven en dat politieke gevangenen, ondanks diplomatieke druk van 

het Westen, niet werden vrijgelaten. Bovendien zette de Westerse erkenning van Kabila als de 
                                                
99 International Crisis Group, Scramble for the Congo: Anatomy of an Ugly War, p. iv. 
100 International Crisis Group, From Kabila to Kabila: Prospects for Peace in the Congo, ICG Africa Report No. 
27, 16 March 2001, p. ii. 
101 International Crisis Group, From Kabila to Kabila: Prospects for Peace in the Congo, p. 13-14. 
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legitieme leider van de Democratische Republiek Congo de rebellenbewegingen grotendeels 

buitenspel. MLC-leider Bemba liet weten Kabila nooit te zullen erkennen als president. 

Wellicht om zijn woorden kracht bij te zetten kwam het in maart tot gevechten tussen zijn 

militie en de FAC bij Bolomba, in het zuiden van de provincie Equateur.102 De RCD-Goma, 

waar sinds november Ilunga onder druk van de Rwandees regering plaats had moeten maken 

voor Adolphe Onusumba Yemba, stond met de rug tegen de muur.103 Het zag zichzelf als de 

beweging wiens opstand had geleid tot de overgangsregering en de inter-Congolese dialoog. 

Hierin zag het daarom voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd. De RCD-Goma kon 

hiervoor echter geen medestanders vinden. Potentiële bondgenoten associeerden zich liever 

niet met een beweging die geplaagd werd door interne onrust en werd beschuldigd van 

schendingen van de mensenrechten.104 Bemba en de RCD-Goma voelden zich ten opzichte 

van Kabila benadeeld in de nationale dialoog. 

 

4.7 De inter-Congolese dialoog 

Ruim twee jaar na de ondertekening van het Lusaka-akkoord ging op 15 oktober de inter-

Congolese dialoog van start in Addis Ababa. Althans, zo leek het. Door financiële en 

technische problemen konden veel afgevaardigden niet aanwezig zijn, waarna de regering-

Kabila direct liet weten dat onderhandelen dan geen zin zou hebben en vertrok. In het Zuid-

Afrikaanse Sun City ging de dialoog opnieuw van start en na zeven weken onderhandelen 

sloten Kabila en Bemba op 19 april 2002 een deal. Deze hield in dat zij op 15 juni een 

transitieregering in Kinshasa zouden installeren en het Lusaka-akkoord verwierpen. De RCD 

en Rwanda werden hierdoor geïsoleerd.105 De RCD werd politiek buitenspel gezet en de 

Rwandese regering bleef achter met een onopgelost veiligheidsprobleem. De ex-FAR en 

Interahamwe, vanaf 2000 geleidelijk opgegaan in de �Forces Démocratiques de la Libération 

du Rwanda (Democratic Forces for the Liberation of Rwanda � FDLR)�, bleven opereren 

vanuit Oost-Congo.106 

 De overeenkomst tussen Kabila en Bemba werd deels veroorzaakt door het optreden 

van de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki. De dialoog leek opnieuw op niets uit te 
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draaien. De regering en de rebellen bereikten geen overeenstemming over machtsdeling en de 

vorming van een nieuw geïntegreerd nationaal leger. De zwakke voorzitter Masire deed toen 

een wanhopig beroep op Mbeki.107 De president presenteerde twee plannen, waarvan de eerste 

door de rebellen werd afgewezen. Het tweede plan was dermate voordelig voor de RCD-

Goma, dat Kabila en Bemba besloten om samen tot een overeenkomst te komen. Hun 

zogenaamde �Accord de Sun City� hield in dat Kabila de president zou blijven tijdens de 

transitieperiode, met Bemba als vice-president, en werd ondertekend door een meerderheid 

van de afgevaardigden. 

 Sun City bood echter ook geen allesomvattende oplossing. De RCD-Goma en Rwanda 

bleven buiten het akkoord en ook de samenwerking tussen Kabila en Bemba strandde 

uiteindelijk op constitutionele meningsverschillen.108 Zuid-Afrika en de VN probeerden 

daarom de onderhandelingen opnieuw op de rails te zetten. Masire werd aan de kant 

geschoven en de VN benoemde Moustapha Niasse tot speciale gezant voor de Democratische 

Republiek Congo. Zijn opdracht was om tot een �all-inclusive agreement� te komen. De 

omstandigheden hiervoor waren gunstiger dan destijds in Sun City. Zo kwamen Kabila en 

president Museveni in september in Luanda de terugtrekking van Oegandese troepen overeen. 

Een maand eerder, in juli, kwamen Kabila en Kagame in Pretoria overeen dat Rwandese 

troepen zich zouden terugtrekken van Congolees grondgebied en dat de Democratische 

Republiek Congo de FDLR zou ontmantelen. Rwanda had na Sun City veel internationale 

kritiek te verduren gehad, de APR werd beschuldigd van oorlogsmisdaden en zijn 

aanwezigheid in Congo werd gezien als een Rwandese poging tot annexatie van de Kivus en 

bovendien werd het land beschuldigd van exploitatie van Congolese grondstoffen.109 De 

ommezwaai van Kagame moet daarom in deze context worden bezien. Als marionet van de 

regering in Kigali, restte er voor de RCD-Goma weinig anders dan zich bij deze situatie neer 

te leggen. 

 Nadat Niasse oriënterende gesprekken met alle betrokken partijen had gevoerd tussen 

juni en oktober, ondertekenden op 17 december in Pretoria de regering-Kabila, de RCD-

Goma, MLC, RCD-ML, RCD-National en de Mayi-Mayi de �Global and All-Inclusive 

Agreement on the Transition in the DRC� (ook wel �Pretoria II� genoemd)110. De definitieve 

slotakte werd ondertekend op 2 april 2003 in Sun City. Er werd overeengekomen hoe voor 
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een periode van vierentwintig maanden de macht te delen. Kabila zou de president blijven (en 

opperbevelhebber van het leger), maar moest nu vier vice-presidenten naast zich dulden. De 

voornaamste twee waren Bemba en Azarias Ruberwa, die de nieuwe leider van de RCD-

Goma was geworden. De transitieperiode zou worden afgesloten met democratische 

verkiezingen, waarna een nieuwe regering geïnstalleerd zou kunnen worden. In Pretoria werd 

bovendien afgesproken dat het parlement gevormd zou worden door een nationale assemblee 

(500 leden) en een senaat (120 leden). Volgens Emeric Rogier was voor de betrokken partijen 

internationale druk de voornaamste reden om het akkoord te ondertekenen.111 Gezien zijn 

sterke militaire positie was vooral de RCD-Goma niet vastberaden om tot overeenstemming te 

komen. Toch was de leiding zich bewust van de impopulariteit van de beweging en probeerde 

door ondertekening hier verbetering in te brengen. Daarnaast was de medewerking van de 

beweging deels het gevolg van druk door de Rwandese regering, dat zelf het doelwit was van 

internationale kritiek. De MLC had een minder sterke militaire positie dan de RCD-Goma en 

was bovendien politiek beschadigd door beschuldigingen van mensenrechtenschendingen in 

het district Ituri.112 Door als vice-president zitting te nemen in de transitieregering kon Bemba 

een machtspositie handhaven. Tenslotte had president Kabila, die op 7 april werd beëdigd, de 

verantwoordelijkheid om het conflict te sturen naar een vreedzame oplossing. 

 

4.8 Humanitaire situatie 

Tussen augustus 1998 en april 2004, de tijd waarin de hevigste gevechten in de 

Democratische Republiek Congo plaatsvonden, vielen naar schatting 3,8 miljoen doden.113 

Daarna stierven nog elke dag minstens duizend mensen door conflictgerelateerde oorzaken. 

Het totale aantal doden als direct of indirect gevolg van het geweld is onduidelijk, maar 

volgens een rapport van de International Rescue Committee waren er eind 2007 al zeker 5,4 

miljoen slachtoffers.114 Het conflict was daarmee de dodelijkste sinds de Tweede 

Wereldoorlog. De grote meerderheid van de Congolezen stierf indirect door het geweld, 

namelijk door honger en ziektes. Zij stierven omdat medische hulp moeilijk bereikbaar was 

vanwege de lange afstanden, gebrekkige infrastructuur en de enorme armoede. Ook raakten 

miljoenen burgers ontheemd. Aangezien de grote meerderheid van hen zelf hun voedsel 

verbouwde, betekende vluchten van hun land dat zij geen eigen voedselvoorziening meer 
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hadden. Tijdens de gevechten werden er ook vele oorlogsmisdaden begaan. Alle betrokken 

partijen hebben zich schuldig gemaakt aan het afslachten van burgers, verkrachten van 

meisjes en vrouwen, het ronselen van kindsoldaten en het plunderen en vernietigen van 

dorpen en steden.115 Vooral in het district Ituri en de provincies Noord- en Zuid-Kivu werden 

burgers het slachtoffer van (vaak etnisch) geweld. 

  

5. MONUC 

 

5.1 Winter 1999-2000 

MONUC werd op 30 november 1999 opgericht met als voornaamste doel toe te zien op de 

naleving van het Lusaka-akkoord en om samen met de JMC te zorgen voor liaison met de 

betrokken partijen. Dit was de zogenaamde fase I van de operatie. In fase II zou MONUC de 

�disengagement� van de strijdende partijen waarnemen en in fase III zou een ontwapenings- 

en repatriatieprogramma van de in het Lusaka-akkoord genoemde milities in gang worden 

gezet én worden toegezien op de terugtrekking van alle buitenlandse troepen. Later zouden er 

ook nieuwe fasen worden bedacht. Ondanks het officiële staakt-het-vuren werd er eind 1999 

nog steeds geschoten. Er waren gevechten tussen de FAC en de MLC in de provincie 

Equateur en in de Kivus was veel activiteit van de ex-FAR, Interahamwe en Mayi-Mayi 

milities tegen de RCD en APR. Daarnaast was er sprake van etnisch geweld tussen de Lendu 

en de Hema in vooral de provincie Orientale. De Mayi-Mayi, Lendu en Hema kwamen echter 

niet voor onder de in het Lusaka-akkoord genoemde milities en vielen daarom buiten het 

staakt-het-vuren.116 

Op 24 februari 2000 ging met een nieuw mandaat fase II in.117 MONUC kreeg hierin 

een aangewezen sterkte van maximaal 5.537 militair personeel om te kunnen blijven toezien 

op de implementatie van het Lusaka-akkoord, nu meer specifiek op troepenterugtrekking, en 

om de noodlijdende bevolking humanitaire hulp te kunnen bieden. Annan adviseerde de 

Veiligheidsraad een samenstelling bestaande uit 500 �Military Liaison Officers (MLO�s)� en 

militaire waarnemers, vier gemechaniseerde infanteriebataljons met een totale troepensterkte 

van 3.400 en twee marinierscompagnieën van 150 man en vier boten elk.118 De waarnemers 

zouden vanuit vier sectorhoofdkwartieren moeten toezien op troepenterugtrekking en 
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schendingen van het staakt-het-vuren rapporteren. De vier beoogde sectorhoofdkwartieren 

waren Kalemie, Kananga, Mbandaka en Kisangani. De infanteriebataljons moesten 

vervolgens een veiligheidssituatie creëren waarin de waarnemers hun werk konden uitvoeren. 

De mariniers zouden tenslotte de Congolese waterwegen moeten patrouilleren. Voor dit alles 

kreeg de operatie een Hoofdstuk 7 mandaat, waarmee het de �noodzakelijke acties� kon 

ondernemen om het mandaat uit te voeren en VN-personeel en burgers te beschermen. 

Desondanks stelde Annan dat de vredesoperatie �would not serve as an interposition force; 

nor would they be expected to extract military observers or civilian personnel by force. They 

would not have the capacity to protect civilian personnel from armed attack.�119 Ook was de 

operatie onder fase II te klein voor taken zoals het ontwapenen en demobiliseren van ex-

combatanten en om toe te zien op de terugtrekking van buitenlandse troepen. Dit zou tijdens 

fase III moeten gebeuren. 

 

5.2 Kampala en Harare 

Een belangrijk uitgangspunt voor de ontplooiing van MONUC�s fase II was dat de partijen 

een �valid plan for the disengagement of the parties� forces and their redeployment to JMC-

approved positions� zouden hebben.120 Op 9 april kwamen de ondertekenaars van het Lusaka-

akkoord tijdens een JMC-vergadering in Kampala een plan overeen ter complete beëindiging 

van de gevechten, �disengagement� aan beide zijden van de frontlinie om een 

veiligheidscorridor te kunnen creëren, en een �redeployment� van de troepen. Het idee achter 

het plan was dat de betrokken partijen zich vanaf 14 april aan het staakt-het-vuren zouden 

houden. Daarna zouden de troepen zich vijftien kilometer van de frontlinie terugtrekken en 

zich drie maanden op hun nieuwe positie stationeren. In deze periode zou MONUC zich 

tussen de partijen in de ontstane bufferzone ontplooien. Als alles goed zou gaan, zouden 

vervolgens de buitenlandse troepen zich definitief kunnen terugtrekken. 

Het idee dat MONUC als een buffer zou fungeren was echter in strijd met het concept 

dat door de VN zelf voor de operatie was uitgedacht.121 Dit concept legde immers de nadruk 

op verifiëren en waarnemen. �Kampala� maakte echter wel duidelijk dat MONUC haast moest 

maken met de ontplooiing van fase II. Het Kampala-plan werd op 6 december geratificeerd in 

Harare. Het Harare-plan bood een concept voor de terugtrekking van de betrokken partijen, 

met uitzondering van de MLC, dat geen afvaardiging had gestuurd. Alle troepen zouden zich 
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terugtrekken naar zogenaamde �New Defensive Positions (NDP�s)�. Vanuit daar zouden alle 

buitenlandse troepen (van Angola, Namibië, Rwanda, Oeganda en Zimbabwe) zich verder 

terugtrekken naar verzamelpunten, waarvandaan definitieve terugtrekking naar hun land van 

herkomst zou plaatsvinden.  

 

5.3 MONUC�s fase II 

De ontplooiing van MONUC�s fase II werd gehinderd door logistieke problemen. Ten eerste 

werden er geen geavanceerde lidstaten gevonden die goed uitgeruste troepen konden leveren. 

De donorlanden hadden een tekort aan �Armoured Personnel Carriers (APC�s)�, jeeps met 

radioapparatuur, generatoren en gereedschap.122 Ten tweede was de infrastructuur in de 

Democratische Republiek Congo abominabel. Er waren nauwelijks begaanbare wegen, 

spoorwegen en bruggen in een land ruwweg ter grootte van West-Europa. Daarom werd 

ervoor gekozen om de noodzakelijke troepen- en vrachttransporten door de lucht uit te 

voeren. Annan adviseerde hiervoor de Veiligheidsraad om de operatie van een substantieel 

aantal vliegtuigen en helikopters te voorzien.123 Door een gebrek aan troepen die de veiligheid 

van luchthavens en �airstrips� her en der door het land konden garanderen en een gebrek aan 

specialisten om een luchttransportvloot te kunnen opereren, bleven echter grote logistieke 

problemen in deze fase bestaan.124  

De aanbevelingen van Annan ten spijt, binnenskamers bij de Veiligheidsraad in New 

York heerste het geloof dat MONUC een rampzalige toekomst tegemoet ging. Zich hiervan 

bewust, gaf de Secretaris-Generaal het �Department of Peacekeeping Operations (DPKO)� de 

opdracht een geloofwaardig én goedkoop MONUC te realiseren.125 Een vredesmacht van vier 

infanteriebataljons in een land zo groot als de Democratische Republiek Congo was natuurlijk 

nooit geloofwaardig. Waarschijnlijk zouden zij niet eens in staat zijn geweest zichzelf te 

verdedigen, maar in ieder geval niet in staat om toe te zien op naleving van het Lusaka-

akkoord. Daarom werd er een nieuw operatieconcept voor MONUC�s fase II opgesteld. Het 

doel werd enkel om toe te zien op �disengagement� van de conventionele buitenlandse 

troepen. Daarnaast werden ook taken genoemd ten aanzien van de ontwapening van de 

milities en herstructurering van het Congolese nationale leger, maar deze activiteiten zouden 
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in een later stadium plaatsvinden. Want hoe dat precies te gaan doen was binnen het DPKO 

nog onduidelijk.126  

Het nieuwe concept was bescheidener, maar tevens ook realistischer. Desondanks was 

het sterk afhankelijk van de medewerking van de betrokken buitenlandse regeringen. De 

samenstelling van de beoogde vier infanteriebataljons werd aangepast aan de nieuwe 

gelimiteerde taak. Ervan uitgaande dat de primaire bedreiging voor MONUC zou bestaan uit 

sabotage en diefstal, in plaats van gewapende aanvallen, besloot het DPKO om zogenaamde 

�guard and security companies� te ontplooien.127 Deze moesten installaties en uitrusting van 

de vredesoperatie beschermen. De bewakingscompagnieën ontnamen veel van de logistieke 

problemen die opspeelden bij de vorming van de eerder voorziene gemechaniseerde bataljons. 

De consequentie was natuurlijk wel dat de troepensterkte van MONUC�s nieuwe concept ver 

onder de geautoriseerde 5.537 uit resolutie 1291 zou blijven. 

Binnen de VN nam in het najaar van 2000 het vertrouwen in het Lusaka-akkoord nog 

meer af, naarmate duidelijk werd dat de betrokken partijen zich nog steeds niet aan het staakt-

het-vuren hielden.128 De situatie voor MONUC leek daarom uitzichtloos. Begin 2001 bood 

echter zowaar redenen voor een voorzichtig optimisme. Ten eerste werd na de moordop 

Laurent-Désiré Kabila en de daaropvolgende diplomatieke tour van zijn zoon Joseph het 

politieke proces nieuw leven ingeblazen. Ten tweede had de ontplooiing van MONUC�s fase 

II zowaar eindelijk gestalte gekregen. In juni waren 497 MLO�s en waarnemers gestationeerd 

in de hoofdsteden van de bij het Lusaka-akkoord betrokken staten, de hoofdkwartieren van de 

RCD-ML (Bunia), RCD-Goma (Goma) en de MLC (Gbadolite) en op tweeëntwintig andere 

locaties in de Democratische Republiek Congo. Bovendien waren alsnog de vier 

infanteriebataljons gevonden en uitgerust. Een Uruguayaans bataljon stationeerde zich in 

Kalemie op 29 maart, twee Senegalese bataljons in Kananga en Mbandaka op respectievelijk 

4 en 27 april en een Marokkaans bataljon in Kisangani op 10 mei. Marokko leverde tevens 

een eenheid die een logistieke basis in Goma beschermde. Voor de veiligheid in Kinshasa 

bevond zich verder een Tunesisch contingent. Uruguay leverde mariniers en boten voor de 

rivierpatrouilles en Zuid-Afrika voorzag de missie van een logistieke eenheid om een 

luchtvloot te kunnen opereren. De totale troepensterkte van MONUC, inclusief de MLO�s en 

waarnemers, was in juni 2.366.129 
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5.4 MONUC�s fase III 

Op 9 november 2001 ging MONUC�s fase III in.130 Deze fase zou vooral in het teken komen 

te staan van vrijwillige �Disarmament�, �Demobilisation�, �Repatriation�, �Reintegration or 

Resettlement� (DDRRR) van de milities. Het plan was in grote lijnen dat de missie 

ontvangstcentra zou openen waar de strijders hun wapens in zouden kunnen leveren. Daarna 

zouden ze worden gedemobiliseerd en, al dan niet samen met hun vrouw en kinderen 

(�dependents�), gerepatrieerd naar hun land van herkomst .131 Het Harare-plan had eerder een 

link gelegd tussen de ontwapening van de milities en de terugtrekking van buitenlandse 

troepen. Zo stelde het dat de �disengagement� van troepen, de ontwapening van de milities en 

het vasthouden aan de inter-Congolese dialoog (met het doel de milities definitief te 

ontwapenen), vereisten waren voor een definitieve terugtrekking van buitenlandse troepen.132 

In juni hadden de �Ugandan Peoples Defence Force (UPDF)� en de �Forças Armadas de 

Angolanas (Angolan Armed Forces � FAA)� als enige plannen voor hun terugtrekking aan 

MONUC overhandigd. De UPDF bleef echter wel gestationeerd in Bunia, Buta en in het 

Rwenzori gebergte. De Oegandese regering liet weten niet volledig te zullen terugtrekken 

voordat de veiligheidssituatie hersteld was en het Lusaka-akkoord nageleefd zou worden. De 

Namibische �National Defence Force (NDF)� had zich eind augustus volledig uit de 

Democratische Republiek Congo teruggetrokken. De �Zimbabwe Defence Forces (ZDF)� 

lieten weten dat zij zich alleen terug zouden trekken als de APR dat ook zou doen. De 

Rwandese regering had begin 2001 duizend troepen teruggetrokken, maar daar was het bij 

gebleven. Het veiligheidsbelang dat Rwanda had in de Kivus moet in de context worden 

geplaatst van de decennialange etnische strijd tussen Hutu�s en Tutsi�s, met de genocide van 

1994 als dieptepunt. In feite waren de Rwandese eisen grotendeels in lijn met het Harare-plan. 

De regering in Kigali liet weten de APR niet te zullen terugtrekken zolang de FDLR (ex-FAR 

en Interahamwe) niet zouden worden ontwapend of zolang er geen effectieve maatregelen 

zouden worden genomen om de grens te bewaken. 

Tijdens de bilaterale contacten tussen de regeringen van de Democratische Republiek 

Congo en die van Rwanda en Oeganda over de terugtrekkingen van de APR en de UPDF, 

stelde de JMC een conceptplan op voor DDRRR van de milities. De Hutu-milities vormden 

het meest acute probleem. Geschat werd dat vijftienduizend Rwandese Hutu�s, verdeeld over 

de FAC en FDLR, en tienduizend Burundese Hutu�s, verdeeld over de FAC en FDD, op 

                                                
130 S/RES/1376 (2001). 
131 S/2001/970, paragraaf 67-68. 
132 J. Cilliers en M. Malan, Peacekeeping in the DRC, MONUC and the Road to Peace, Chapter 6. 



 58

Congolees grondgebied opereerden.133 Zij werden gesteund door de lokale Mayi-Mayi. De ex-

FAR/Interahamwe/FDD/Mayi-Mayi opereerden door steun van de FAC en ZDF als een 

geïntegreerd leger en hadden een sterke etnische Hutu-Tutsi ideologie. Het conceptplan van 

de JMC riep op tot een vastgestelde kalender en een waarnemingsmechanisme voor het 

beëindigen van alle steun aan de milities, een vrijwillig initiatief tot DDRRR, 

waarnemingsteams ter voorkoming van mensenrechtenschendingen tijdens het proces, VN-

troepen voor de veiligheid tijdens de DDRRR en VN-coordinatie van het gehele project.134 

De hardnekkigheid van de Hutu-milities bracht echter zwakke plekken in het 

conceptplan aan het licht. Zo waren door de afwezigheid van een effectief Congolees leger 

tijdens het bewind van Laurent-Désiré Kabila de milities van de ex-FAR, Interahamwe, FDD 

en ADF zijn feitelijke �frontline infantry�. Deze milities waren uitgegroeid tot een ervaren, 

gedisciplineerd en gehard leger. De FAC onder Joseph Kabila was zó zwak, dat hij voor de 

staatsveiligheid niet zonder de milities kon in het geval dat de strijd opnieuw op grote schaal 

zou losbarsten en bovendien niet bij machte was om de milities te ontwapenen.135 De regering 

in Kinshasa was er daarom veel aangelegen om de milities in leven en aan zijn kant te 

houden. Daarnaast ontbrak het vredesproces aan een breder kader, was er nog steeds sprake 

van veel geweld in Oost-Congo en geloofden de Hutu-milities in hun kans om de Tutsi-

regimes in Rwanda en Burundi te verslaan. 

Het was daarom niet verassend dat de eerste poging tot DDRRR faalde. Hoewel een 

nieuw mandaat in december 2002 de missie had vergroot naar 8.700 man personeel, om twee 

�task forces� in Oost-Congo te stationeren, duurde het opnieuw maanden voordat deze 

operationeel werden.136 In februari 2003 was er pas één ontvangstcentrum geopend, in de stad 

Lubero in Noord-Kivu. Daar hadden 402 strijders, 333 �dependents� en 11 leiders zich gemeld 

voor DDRRR.137 Er waren twee belangrijke oorzaken voor dit falen. Ten eerste was de 

politieke en veiligheidssituatie in Oost-Congo ongunstig voor VN-troepen.138 Terwijl de RCD 

buiten de in het Lusaka-akkoord genoemde milities bleef, ging het door met het voeren van 

strijd tegen de FDLR in de Kivus. Het was daarom ondenkbaar dat de FDLR zich vrijwillig 

zou laten ontwapenen en demobiliseren. Dat MONUC de duizenden Hutu-strijders zou 
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kunnen dwingen te ontwapenen was bovendien ondenkbaar. Ten tweede beschouwde 

MONUC onterecht DDRRR als een Congolees veiligheidsonderwerp, terwijl het in grote 

mate te doen had met Rwandese interne politieke verhoudingen.139 Dit was al duidelijk 

geworden tijdens een wat spontane ontwapeningsceremonie in Kamina in augustus en 

november 2001. Door de regering in Kinshasa verteld dat zij door de internationale 

gemeenschap �geadopteerd� zouden worden, kwamen 1.780 ALiR-strijders (toen nog de 

militaire vleugel van de FDLR) ongewapend naar de ceremonie. Zij lieten weten dat zij alleen 

naar Rwanda zouden terugkeren als er een politieke dialoog tot stand zou komen. In de eerste 

plaats konden zij dus niet worden ontwapend, simpelweg omdat ze hun wapens niet mee 

hadden genomen. In de tweede plaats was er dus geen sprake van vrijwillige DDRRR, maar 

verbonden de strijders daar politieke eisen aan. 

 

5.5 Buitenlandse troepen trekken zich terug 

De eerste maal dat gesproken werd over de terugtrekking van buitenlandse troepen op 

Congolees grondgebied was tijdens het Lusaka-akkoord van juli 1999. Hierin werd de 

territoriale integriteit van de Democratische Republiek Congo erkend en werden buitenlandse 

troepen opgeroepen het land te verlaten. Het akkoord mislukte echter en bevroor de legers en 

milities in hun toenmalige posities. Geen van de ondertekenaars kwam hun beloften na en 

leken vastberaden om alsnog een militaire overwinning te behalen. Op 9 april 2000 kwamen 

de ondertekenaars van �Lusaka� dan toch in Kampala een plan overeen voor een staakt-het-

vuren, �disengagement� en �redeployment� van de troepen. Het plan werd op 6 december 

geratificeerd in Harare. Alle troepen zouden zich terugtrekken naar hun toegewezen NDP�s. 

Daar vandaan zouden alle buitenlandse troepen (van Angola, Namibië, Rwanda, Oeganda en 

Zimbabwe) zich verder terugtrekken naar verzamelpunten, om vervolgens definitief naar hun 

eigen land terug te keren. 

 De terugtrekkingen verliepen echter niet zo soepel. De APR had laten weten dat het 

niet zou terugtrekken voordat de FDLR ontwapend zou zijn. MONUC wilde echter DDRRR 

alleen op vrijwillige basis plaats laten vinden en de Rwandese Hutu�s maakten duidelijk daar 

niet aan te zullen meewerken. De ZDF liet terugtrekking afhangen van het terugtrekken van 

de APR en daarom zat de situatie in een impasse. In juni 2001 hadden wel de UPDF en de 

FAA plannen voor terugtrekking aan MONUC overhandigd en in augustus was de NDF naar 

huis gekeerd. De impasse werd niet door MONUC doorbroken, maar door de verdere 
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vredesonderhandelingen. Na de overeenkomsten van Pretoria en Luanda, trokken de APR, 

UPDF, FAA en ZDF zich in september en oktober 2002 tenslotte terug. 

 

5.6 Ituri-crisis 

Eerder werd duidelijk dat de vrijwillige DDRRR van de (Rwandese) Interahamwe/ex-

FAR/FDLR in de Kivus faalde en dat ook Congolese milities actief bleven. De realiteit in de 

zomer van 2003 was dat de RCD-Goma bleef vechten en dat Kinshasa de FDLR bleef 

steunen. Een andere realiteit was dat in de lente van 2003 de veiligheidssituatie in Ituri 

drastisch verslechterde. Zoals was afgesproken in Luanda, trok de UPDF zich vanaf 

september 2002 terug en zette een daartoe opgerichte �Ituri Pacification Commission (IPC)� 

een route uit voor �peace-building and reconciliation�, onder leiding van een �Ituri Interim 

Administration (IIA)�. MONUC nam de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van deze 

IIA op zich. Toen de UPDF uit de hoofdstad Bunia vertrokken was, probeerden milities van 

de Lendu en Hema de stad over te nemen. Het conflict tussen de Lendu en Hema kende zijn 

oorzaak in het koloniale tijdperk, waarin de Belgische heersers de Hema voortrokken.140 Dit 

voortrekken ging door in het tijdperk-Mobutu en had etnische spanningen en geschillen over 

landrechten tussen beide stammen tot gevolg. De strijd om Bunia in 2003 leidde tot veel 

slachtoffers en tussen de vijf- en achtduizend burgers vluchtten naar het sectorhoofdkwartier 

van MONUC in de stad. Daar bevond zich een Uruguyaans bataljon. De zevenhonderd 

Uruguyaanse militairen hadden volgens hun mandaat de plicht om de burgerbevolking te 

beschermen, maar verzaakten deze.141 Er dreigde een etnische slachting en er was veel 

internationale kritiek op MONUC. 

Annan riep op 15 mei op tot een snelle ontplooiing naar Bunia van een goed getrainde 

en goed uitgeruste strijdmacht, onder leiding van een lidstaat, om het vliegveld als ook andere 

vitale installaties in de stad te beveiligen en de burgerbevolking te beschermen.142 Chirac was 

bereid een Franse strijdmacht te sturen om aan die oproep te voldoen, mits het van de 

Veiligheidsraad een Hoofdstuk 7 mandaat zou krijgen en de operatieduur beperkt zou zijn. Op 

30 mei autoriseerde de Veiligheidsraad een �Interim Emergency Multinational Force (IEMF)� 

tot 1 september, waarna een versterkte MONUC-eenheid onder leiding van Bangladesh de 

Uruguayanen zou aflossen.143 Voor Chirac was dit een ideale mogelijkheid om de wereld te 
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laten zien dat de EU militair autonoom van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 

(NAVO) kon optreden, ondanks dat het overgrote deel van de troepen Frans was.144 De IEMF, 

ook wel Operatie Artemis genoemd, liet vrijwel direct zien confrontaties niet te schuwen. Bij 

een gevecht met de Hema-militie �Union des Patriotes Congolais (Union of Congolese 

Patriots � UPC)� vonden twintig strijders de dood. De IEMF reageerde op alle provocaties en 

niet van één partij in het bijzonder. Operatie Artemis werd een succes, mede dankzij generaal 

Jean-Paul Thonier.145 Hij verklaarde Bunia een stad �sans arms� en trad snel en soms dodelijk 

op tegen hen die niet wilden meewerken. Daarnaast voerde de IEMF soms preventieve acties 

uit tegen bedreigende elementen. De orde werd hersteld en door het monitoren van de 

vliegvelden werd de militaire bevoorrading van de milities grotendeels afgesneden. Politieke 

kantoren heropenden weer, zestigduizend vluchtelingen keerden terug en sociale en 

economische activiteiten werden hervat.  

In september nam de nieuwe 3.500 man sterke Ituri Brigade van MONUC de taken 

van de IEMF over. De Ituri Brigade bestond uit vier infanteriebataljons (een Bangladees 

bataljon in het zuiden, een Pakistaans in het centrum, een Nepalees in het noorden en een 

Marokkaans in Bunia) en had de beschikking over APC�s en transport- en aanvalshelikopters. 

Operatie Artemis had de pacificatie van het district Ituri momentum gegeven, maar MONUC 

kon dat niet vasthouden. Op 5 september trokken ongeveer vijfhonderd jongeren 

(waarschijnlijk daartoe aangezet door de UPC) plunderend door Bunia.146 De MONUC-

militairen grepen niet in. Duidelijk werd dat er wat mankeerde aan het operationele plan van 

de Ituri Brigade.147 Zo was het onduidelijk op welke schaal geweld te gebruiken en paste de 

ontplooiing in statische posities, om humanitaire en politieke activiteit te maximaliseren, wel 

bij een vredeshandhavingsoperatie, maar van MONUC werd door de bevolking, na het 

optreden van Operatie Artemis, nu robuuste actie verwacht. Hiervoor was een concept voor 

een vorm van mobiele �counter-insurgency� veel meer gewenst. Niet alleen zouden daarvoor 

meer troepen nodig zijn, maar deze zouden ook op een andere manier moeten worden ingezet. 

Bij MONUC lag teveel de nadruk op �deterrence�. Dat is alleen zinvol als het ook 

daadwerkelijk geloofwaardig is. Ook zou een sterker mandaat nodig zijn, om robuust te 

kunnen reageren op elke bedreiging of aanval, indien nodig zelfs preventief. Tenslotte ontbrak 

het MONUC aan een goede inlichtingenvoorziening. 
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5.7 Bukavu-crisis 

Bracht de Ituri-crisis grote tekortkomingen in het militaire apparaat van MONUC aan het 

licht, een nieuwe crisis in mei-juni 2004 in Bukavu bevestigde deze alleen maar. De wortels 

van het conflict in Bukavu lagen in het wantrouwen tussen de aanhangers van Kabila en de 

RCD-Goma. Generaal Prosper Nyabiolwa was recentelijk benoemd tot commandant van de 

tiende militaire regio (in Zuid-Kivu) van het nieuwe nationale leger van de transitieregering: 

de �Forces Armées de la Republique Démocratique du Congo (Armed Forces of the 

Democratic Republic of Congo � FARDC)�. Nyabiolwa beschuldigde de gouverneur van de 

provincie, Xavier Chiribanya (een lid van de RCD-Goma), ervan een opstand te beramen en 

in het geheim wapens te verzamelen. Op 3 februari braken er gevechten uit om deze wapens. 

MONUC intervenieerde en bemiddelde tussen de generaal en de gouverneur. Dit leidde tot 

het ontslag van Chiribanya. Op 24 februari braken er echter opnieuw gevechten uit in Bukavu, 

nu tussen de troepen van Nyabiolwa en zijn voormalige plaatsvervanger kolonel Jules 

Mutebutsi. Deze kolonel, tevens een lid van de RCD-Goma, reageerde hiermee op de 

arrestatie van majoor Joseph Kasongo, commandant van het garnizoen in Bukavu en óók al 

een lid van de RCD-Goma. De RCD-Goma dreigde uit de transitieregering te stappen en 

beweerde dat president Kabila unilateraal te werk ging.148 Onder druk van MONUC werd 

Kasongo vrijgelaten en bovendien werd Nyabiolwa vervangen door generaal Felix Mbuza 

Mabe, die tijdens de oorlog aan de kant van Kabila had gevochten. De rust was even 

teruggekeerd, maar in Bukavu bevonden zich dus onder de paraplu van een zogenaamd 

geïntegreerd leger twee kampen: één pro-regering en een ander pro-RCD-Goma. Het was 

wachten op een hernieuwd treffen. 

Vanaf de installatie van de transitieregering had de RCD-Goma te kampen met grote 

verdeeldheid. Aan de ene kant stonden voormalige rebellen die de transitie accepteerden en 

aan de andere kant stonden hun voormalige strijdmakkers die vonden dat de posities die zij 

tijdens de oorlog hadden verworven nu werden bedreigd.149 Daarnaast waren er in het kamp 

van Kabila elementen die een einde wilden maken aan de zogenaamde �1+4� machtsdeling, 

waarin de transitieregering gevormd werd door de president en vier vice-presidenten. Deze 

elementen wilden hun voormalige macht en privileges herstellen. En zoals gebruikelijk in de 

Democratische Republiek Congo kon de situatie nog gecompliceerder worden gemaakt. In 

dezelfde periode verklaarde MONUC Rwandese troepen te hebben waargenomen in Noord-
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Kivu. Een hernieuwde crisis tussen de Democratische Republiek Congo en Rwanda werd op 

12 mei in Washington, waar de buitenlandse ministers van beide landen (en die van Oeganda) 

elkaar spraken, echter in de kiem gesmoord. Toch nam deze ontmoeting de hoofdoorzaak van 

de spanning, de aldoor mislukkende DDRRR van de FDLR, niet weg. 

De Bukavu-crisis bereikte zoals gezegd zijn hoogtepunt in mei-juni. Op 26 mei braken 

gevechten uit tussen de troepen van generaal Mabe en kolonel Mutebutsi. Het werd een 

conflict om de macht in Zuid-Kivu tussen de transitieregering en de RCD-Goma. Mutebutsi 

kreeg hulp van militieleider �generaal� Laurent Nkunda en zijn paar duizend troepen uit 

Noord-Kivu. Nkunda rechtvaardigde zijn interventie door te stellen dat de Banyamulenge het 

gevaar liep slachtoffer te worden van genocide. Samen namen zij Bukavu over en 

verdedigden de stad van 2 tot 7 juni, vanwaar zij zich terugtrokken nadat het Verenigd 

Koninkrijk en Zuid-Afrika de door Nkunda gesuggereerde genocide als onzin hadden 

bestempeld en nadat de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel had 

gedreigd om een nieuwe EU-interventiemacht te ontplooien.150 In een tijdsbestek van een paar 

dagen waren echter enkele honderden mensen (burgers en strijders) omgekomen en waren 

dertigduizend Congolezen naar Rwanda en Burundi gevlucht. Mutebutsi en zijn troepen 

vluchtten ook naar Rwanda, alwaar zij door de autoriteiten werden ontwapend. Nkunda en 

zijn troepen trokken zich terug naar Noord-Kivu. 

De Bukavu-crisis was opnieuw een dreun voor de geloofwaardigheid van MONUC, 

dat alweer onwillig was gebleken om de transitie te steunen en de stad te verdedigen tegen 

rebellen.151 In Kinshasa en andere steden braken anti-VN demonstraties uit, waarbij zelfs 

enkele vijandige demonstranten door MONUC-soldaten werden doodgeschoten. De 

vredesoperatie had timide en naïef gereageerd op de gebeurtenissen. Het DPKO had de 

commandant ter plaatse, generaal Jan Isberg, geïnstrueerd buiten het conflict te blijven: �It�s 

for the parties to sort out. When war breaks out, the role of the peacekeepers ends.�, aldus 

woordvoerder Fred Eckhard.152 Het had beter de kant van de FARDC kunnen kiezen, 

aangezien het mandaat van de vredesoperatie immers het steunen van de transitie was. In 

plaats daarvan onderhandelde de missie met rebellen die afspraken schonden, moordden, 

verkrachtten en plunderden.153 Ten tijde van de crisis had MONUC een sterkte van 10.800 

troepen, waarvan zeshonderd in Bukavu. Versterkingen konden niet of nauwelijks worden 
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ingeroepen en daarom stonden zij kansloos tegenover het ongeveer vierduizend man sterke en 

goed bewapende leger van Nkunda. 

 

5.8 MONUC blijft militair zwak 

Op basis van de conclusies die getrokken konden worden uit de Ituri- en Bukavu-crises, deed 

Annan in augustus 2004 aanbevelingen om de situatie in de Democratische Republiek Congo 

te verbeteren en om MONUC zelf te versterken.154 Ten aanzien van DDRRR stelde Annan dat 

de transitieregering zijn steun voor de FDLR onmiddellijk moest staken, hen tot �outlaws� 

diende te verklaren en de FARDC te bevelen hen te arresteren. MONUC zou met een 

robuuste strijdmacht de FARDC moeten steunen bij DDRRR, door �cordon and search� 

operaties, wapenvrije zones te verklaren en naleving van het wapenembargo af te dwingen, 

waardoor de milities niet bewapend konden worden. Bovendien zouden troepen van 

MONUC, in coördinatie met de FARDC, zichzelf zodanig moeten positioneren om burgers 

tegen wraakacties van milities te beschermen. Door de militaire acties van de FARDC zou de 

FDLR fysiek uiteen moeten vallen: een situatie waarvan de DDRRR-teams zouden moeten 

profiteren. Het �Joint Verification Mechanism�, bestaande uit afgevaardigden uit de 

Democratische Republiek Congo, Rwanda, Burundi en Oeganda moest assisteren in het 

identificeren en lokaliseren van de milities. Tenslotte stelde Annan dat er een groot gat 

bestond tussen de verwachtingen ten aanzien van MONUC en zijn mogelijkheden om deze 

waar te maken. Volgens hem kon MONUC een rol spelen in het steunen van een politieke 

strategie voor de transitieregering, geweld ontmoedigen en VN-personeel beschermen, maar 

kon de operatie niet overal tegelijk zijn. Belangrijker nog, de Secretaris-Generaal benadrukte 

tevens dat MONUC niet verantwoordelijk was voor �law and order� in de soevereine staat 

Democratische Republiek Congo. Daarom zou MONUC ook nooit optreden tegen de 

FARDC.155 

De grootste zwakte van MONUC was volgens Annan een gebrek aan reserve.156 

Tijdens de Bukavu-crisis moesten eenheden van elders worden ingeroepen, waardoor de 

uitvoering van essentiële taken werd verzwakt en de onveiligheid in andere gebieden toenam. 

Bovendien konden hiervoor feitelijk ook weinig troepen worden vrijgemaakt. Omdat gezien 

de geringe sterkte van MONUC de operatie niet overal actief kon zijn, moest het zich 

concentreren op de meest onveilige en onrustige gebieden. Om daarin effectief te zijn moest 
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MONUC op voorhand goed kunnen optreden als een �deterrent� en indien nodig als een 

�Rapid Reaction Force�, met een reserve- en flexibele en mobiele capaciteit. Annan 

adviseerde daarom de Ituri Brigade te versterken met een extra compagnie en om twee lichte 

brigades op te richten voor Noord- en Zuid-Kivu. De Noord-Kivu Brigade, met hoofdkwartier 

in Goma, zou drie bataljons ontplooien in Beni, Rutshuru en Goma. De Zuid-Kivu Brigade, 

met hoofdkwartier in Bukavu, zou twee bataljons ontplooien in Bukavu en een derde in het 

Fizi-Uvira-Baraka-Kamanyola gebied. Het concept van een �Rapid Reaction Force� was 

grotendeels gebaseerd op flexibiliteit en mobiliteit. Daarom adviseerde de Secretaris-Generaal 

om de luchtmobiliteit danig te versterken met twee militaire transportvliegtuigen en circa 

vijfendertig ondersteunings-, aanvals- en verkenningshelikopters. 

Al met al wilde Annan de militaire capaciteit van MONUC een flinke duw in de rug 

geven, met 13.100 extra troepen voor een uiteindelijke sterkte van 23.900157: 

• Een extra compagnie voor de Ituri Brigade (150); 

• Vier extra bataljons om de Noord- en Zuid-Kivu Brigades te formeren (3.550); 

• Een brigade voor de provincies Katanga en Kasai (3.500); 

• Een divisiehoofdkwartier voor de brigades in Ituri, Noord-Kivu, Zuid-Kivu, 

Katanga en Kasai, plus een reservebataljon (950); 

• Drie extra bataljons plus reserve (2.550), genisten (50) en �gendarmerie� (200) 

voor Kinshasa; 

• Extra luchtvlootcapaciteit (750), �lake surveillance unit� (300), militaire 

communicatie-eenheid (760), een eenheid �special forces� (100), extra medische 

capaciteit (140) en militaire politie (100). 

Het moet voor de Secretaris-Generaal daarom een teleurstelling zijn geweest dat hiervan 

weinig terecht kwam. Op 1 oktober autoriseerde de Veiligheidsraad met resolutie 1565 enkel 

een uitbreiding naar een troepensterkte van 16.700.158 Bovendien werden deze extra troepen 

opnieuw niet geleverd door militair geavanceerde lidstaten, zoals eerder bij de succesvolle 

IEMF wel het geval was geweest. Het gevolg voor MONUC was een gemis aan de door 

Annan zo graag gewilde strategische �Rapid Reaction Force� en �special forces� die 

inlichtingen konden verzamelen en verkenningen konden uitvoeren. 
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5.9 De FDLR 

De grootste tekortkoming van resolutie 1565 was echter de onrealistisch hoge verwachting dat 

de FARDC de FDLR zou kunnen dwingen tot DDRRR.159 De FARDC was nog steeds een 

onsamenhangende en onbetrouwbare verzameling ex-combatanten en om het tegen de FDLR 

op te kunnen nemen, zou het internationale steun, training en een betere uitrusting nodig 

hebben. De sterkte van de FDLR werd geschat rond de tienduizend troepen (10.000-15.000 

volgens Rwanda en 8.000-10.000 volgens MONUC). 160 Om het tegen hen op te nemen zou 

de FARDC dus zelf ook circa tienduizend geschikte troepen nodig hebben, maar daarover had 

het anno 2004 niet de beschikking. Zelfs met de kleine uitbreiding die het had gekregen, was 

MONUC eigenlijk in een betere positie om de FDLR tot DDRRR te dwingen dan de FARDC. 

De Veiligheidsraad wilde echter niet verder gaan dan MONUC slechts toestaan de FARDC 

hierbij te assisteren, ondanks dat met een ruime interpretatie van het Hoofdstuk 7 mandaat, 

(beschermen van burgers), acties tegen de FDLR misschien mogelijk zouden zijn geweest. 

 De internationale druk op de FDLR nam echter wel toe. Op 31 maart 2005 verklaarden 

vertegenwoordigers van de militie in Rome, dat zij militaire acties tegen Rwanda zouden 

staken en naar huis terug zouden keren. Het bleek een verklaring die tot niets zou leiden. Om 

te beginnen ontkenden de leiders van de FDLR het bestaan van de Rwandese genocide en 

bovendien stelden zij onrealistische politieke voorwaarden aan hun terugkeer, zoals het 

kunnen doorgaan als een politieke partij en vrijstelling van berechting voor hun misdaden (die 

zij echter volgens hen zelf niet hadden begaan) door de lokale en traditionele gacaca 

rechtbanken.161 Onaanvaardbaar dus voor de Rwandese regering en daardoor bleven de 

problemen die de FDLR in Oost-Congo veroorzaakte bestaan, ondanks dat de beweging na de 

breuk met Kinshasa verzwakt was geraakt.  

Een VN-rapport uit mei 2005 noemde 1.724 gevallen waarin Rwandese milities 

schuldig werden bevonden van het executeren, verkrachten, martelen en gijzelen van 

Congolese burgers in Zuid-Kivu.162 Juist deze misdaden tegen de Congolese burgers zouden 

voor MONUC, gezien hun mandaat, een reden moeten zijn geweest om hard tegen de FDLR 

op te treden. Toch was MONUC voorzichtig, omdat de FDLR had laten weten dat het wraak 

zou nemen op burgers als het zwaar zou worden aangevallen door de FARDC of MONUC. 

�Waar twee olifanten vechten, wordt het gras vertrapt�, aldus FDLR-commandant 
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Burhinyi.163 Deze uitspraak illustreerde de spagaat waarin MONUC zich misschien bevond. 

Enerzijds moest het de Congolese burgers beschermen tegen de FDLR, anderzijds liepen 

diezelfde burgers weer groot gevaar als er hard tegen de FDLR zou worden opgetreden. 

 

5.10 Vechtende blauwhelmen 

Toch kwam in 2005 langzaam een einde aan de voorzichtigheid van MONUC. In Ituri werd 

het mandaat meer robuust uitgevoerd en vonden agressieve �cordon and search� operaties 

plaats, werden zones gedemilitariseerd en meer dan honderd militieleden doodgeschoten. 

Deze acties stonden onder leiding van generaal-majoor Patrick Cammaert, die vanaf 1 

februari commandant van de oostelijke divisie was geworden. Onder zijn leiding kreeg 

MONUC internationaal bekendheid als vechtende blauwhelmen. �De harde werkelijkheid van 

Oost-Congo�, volgens Cammaert, was dat MONUC �terugvuurde op milities, of het nu ging 

om mannen, vrouwen, kinderen of bejaarden�.164 Volgens Cammaert was de VN zélf de 

grootste tegenstander van MONUC. Hoewel het mandaat op het oog vrij ruim was, waren er 

veel beperkingen. Zo konden helikopters door het veel aanwezige olifantengras niet overal 

landen. Om soldaten aan de grond te zetten gaat een helikopter normaal gesproken vlak boven 

de grond �hoveren�, waarna de soldaten eruit kunnen springen. Helikopters van MONUC 

moesten van de VN echter eerst netjes landen, als waren het vliegtuigen. Bovendien was 

abseilen uit een helikopter niet toegestaan en waren tevens nachtvluchten verboden. Het 

waren regels die de slagkracht van MONUC beperkten, terwijl de operatie volgens Cammaert 

om de vrede te bewaren, �af en toe een klap moest uitdelen�.165 

 Het doodschieten van militieleden is echter geen DDRRR. De vrijwillige benadering 

van MONUC had tot 6 december 2004 geleid tot de ontwapening en repatriatie van 11.300 

ex-combatanten en �dependents� naar Rwanda, Burundi en Oeganda. Desalniettemin was 

MONUC eind 2004 van het geloof in vrijwillige DDRRR afgestapt, maar beleidsmakers in 

New York lieten wel weten dat de VN zélf geen militaire weg zou gaan bewandelen.166 De 

FARDC moest dit karwei, met steun van MONUC, opknappen.167 In juli 2005 voerden 

MONUC en de FARDC operaties �Falcon Sweep�, �Iron Fist� en �Night Flash� uit. Ongeveer 

duizend troepen van de Zuid-Kivu Brigade, bestaande uit Pakistaanse soldaten en �special 

forces� uit Guatemala, gesteund door een Indiase gevechtshelikoptereenheid, infiltreerden in 
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de door de FDLR beheerste Walungu en Kabare regio�s, noord en zuidoost van Bukavu. De 

FDLR, dat voor een groot deel bleek te bestaan uit kindsoldaten, zocht de confrontatie niet op 

en trok zich keer op keer terug naar de onherbergzame jungles in Oost-Congo. Qua militaire 

operaties van MONUC bleef het hier eigenlijk ook wel bij. 

 

5.11 Reïntegratie van de milities 

De Rwandese Hutu-milities integreerden niet in de FARDC omdat zij natuurlijk geen 

Congolezen waren. Een succesvolle DDRRR van de FDLR vond echter niet plaats. Tot lang 

na de verkiezingen bleef de militie bestaan. Er hebben gunstige omstandigheden bestaan voor 

DDRRR van de FDLR, zoals het feit dat het merendeel van de strijders ontwapening en 

reïntegratie wel zag zitten, de verklaring van Rome duidelijk maakte dat � ondanks het 

bestaan van bepaalde voorwaarden � een terugkeer naar Rwanda tot de mogelijkheden had 

behoord, er binnen de beweging interne verdeeldheid bestond en het bestaan van een 

democratische gekozen regering in de Democratische Republiek Congo na 27 november 

2006. Desalniettemin bleef het leiderschap van de FDLR extremistische opvattingen 

koesteren en hield het zijn strijders als het ware in gijzeling; was de transitieregering te zwak 

om het probleem op te lossen; de FARDC te zwak bewapend, te slecht getraind en door 

MONUC te weinig gesteund om de confrontatie met de FDLR aan te gaan; en in het 

buitenland werd geen actie ondernomen tegen de politieke leiders van de militie, die vrijelijk 

vanuit Europa en Noord-Amerika konden opereren.168 

 Tegenover de mislukkelingen ten aanzien van de FDLR stond dat veel Congolese 

strijders konden integreren in het nieuwe nationale leger van de transitieregering, waarin na 

het akkoord van Sun City de belangrijkste voormalig strijdende facties vertegenwoordigd 

waren.169 Ten aanzien van de integratie van een nieuw leger gaf het akkoord echter enkel de 

hoofdlijnen aan. Kabila kreeg het opperbevel over de stafchefs van landmacht, marine was 

zelf stafchef van de luchtmacht. De RCD kreeg het bevel over de landmacht en het ministerie 

van Defensie. De MLC, militair gezien de zwakste factie, kreeg het bevel over de marine. Op 

29 juni 2003 moest, onder internationale druk, een tweede memorandum eraan te pas komen 

om gedetailleerder in te gaan op integratie. Eind 2003 waren in Kinshasa de stafofficieren en 

de tien militaire regio�s geïntegreerd. Op de grond was van integratie echter nauwelijks 
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sprake.170 De eerste geïntegreerde brigade werd in juni 2004 gerealiseerd en een jaar later 

waren er pas vijf. Geen van de facties weigerde hun militie te laten integreren, maar voor elke 

partij betekende de creatie van een geïntegreerd leger een bedreiging voor hun macht, prestige 

én inkomstenbron.171 Daarom behield president Kabila zijn �Presidentiele Garde� als een 

persoonlijk beschermingsleger en behielden de andere facties zelf ook kleinere onafhankelijke 

contingenten.  

In de Bukavu-crisis van 2004 vochten eenheden van de RCD-Goma met troepen van 

de FARDC, bestaande uit soldaten van de FAC, MLC en RCD-ML. Eind 2005 waren 3.500 

troepen van de RCD-Goma geïntegreerd in één van de zes brigades, terwijl volgens MONUC 

tussen de vier- en achtduizend strijders zich nog bevonden in Zuid-Kivu, tussen de drie- en 

zesduizend in Noord-Kivu en tussen de vier- en achtduizend verdeeld over Katanga, 

Maniema, Kasai Orientale en Provincie Orientale.172 De MLC stuurde tijdens de Bukavu-

crisis tussen de drie- en vijfduizend troepen (van een geschat totaal van tienduizend) naar 

Oost-Congo. Vervolgens gingen deze troepen in 2006 langzaam op in de militaire regio�s 

aldaar. In de zes brigades integreerden 1.800 ex-combatanten van de MLC, terwijl 1.500 

anderen kozen voor demobilisatie. Tussen de duizend en vijftienhonderd strijders bleven 

binnen de kaders van de MLC, voornamelijk in provincie Equateur.173  

De RCD-ML had toen het akkoord van Sun City werd getekend ongeveer drie- tot 

vijfduizend troepen. Daarvan integreerden er circa duizend in de FARDC en enkele duizenden 

bleven onder direct bevel van hun leider Nyamwisi, om zijn thuisbasis te beschermen tijdens 

de verkiezingen.174 De FAC bestond ten tijde van Sun City volgens Kabila uit 120.000 

troepen, waarvan misschien de helft alleen op papier bestond. Vijfduizend daarvan waren in 

2006 geïntegreerd in één van de zes brigades en enkele duizenden opteerden voor 

demobilisatie.175 De FAC kenmerkte zich door interne verdeeldheid en Kabila vertrouwde 

daarom vooral op zijn Presidentiele Garde, die hij ontplooide door het hele land. 

Ogenschijnlijk om de komst van de president voor te bereiden, ontwapenden deze garde 

lokale milities in Mbandaka, Kindu, Kisangani, Lubumbashi, Bukavu, Kolwezi en Kinshasa. 

Ook als Kabila daadwerkelijk verscheen verbleef zijn garde vaak maandenlang na zijn bezoek 

om af te rekenen met lokale weerstand. 
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Van de circa veertigduizend strijders van de Mayi-Mayi legde het grootste deel de 

wapens neer. Anderen integreerden in de brigades van de FARDC, terwijl enkele duizenden 

binnen de structuren van de Mayi-Mayi bleven.176 Andere milities in Ituri, waarvan de �Front 

des Nationalistes et Intégrationnistes (Nationalist and Integrationist Front � FNI)� de 

belangrijkste was, behoorden niet tot de officiële combatanten. Desondanks werden door 

gezamenlijke acties van MONUC en de FARDC circa vijftienduizend strijders daarvan 

gedemobiliseerd en kozen duizend voor integratie in het leger.177 De RCD-National was wél 

een officiële conflictpartij, maar was militair bijzonder zwak. Bijna alle strijders hadden zich 

in 2006 gedemobiliseerd of waren geïntegreerd in de FARDC. 

 

5.12 De FARDC 

Het Congolese leger had in het verleden de bevolking nooit veiligheid kunnen bieden, maar 

was zelf juist een bron van onveiligheid. In het koloniale tijdperk beschikten territoriale 

bevelhebbers over een enorme autonomie en traden zij op als lokale heersers, waarbij zij hun 

troepen gebruikten voor zelfzuchtige economische doeleinden. Deze tendensen bleven 

bestaan tot en met het tijdperk Mobutu. Zijn �Forces Armées Zaïroises (Zairian Armed Forces 

� FAZ)� was verdeeld en hoge officieren ondergingen talloze rotaties om een hechte 

korpsgeest te voorkomen. De FAZ was bovendien in tweeën verdeeld tussen een kleine groep 

goed getrainde elitetroepen, waaronder de gevreesde Presidentiele Garde met veel privileges, 

en een territoriaal leger van circa 50.000 slecht getrainde troepen, met een gebrekkige 

communicatie en samenwerking.178 Bovendien werden deze troepen slecht betaald met 

plunderende en rovende soldaten als gevolg. 

De FAZ zou tijdens de Eerste Congolese Oorlog snel verslagen worden door het leger 

van Laurent-Désiré Kabila. Zijn 40.000 man sterke leger was een bonte verzameling 

kindsoldaten (kadogos) en separatistische �Katangese Tijgers�. Na de machtsovername van 

Kabila werd de FAC opgericht, dat vooral zou bestaan uit gedemotiveerde ex-FAZ en 

onervaren �kadogos�. De zwakte van dit leger werd duidelijk in de Tweede Congolese Oorlog, 

toen de FAC door de rebellen werd teruggedrongen en Kabila�s regime werd gered door zijn 

Angolese, Zimbabwaanse, Namibische en Tsjaadse bondgenoten. De oorlog eindigde met de 

ondertekening van de �Global and All-Inclusive Agreement� in Pretoria op 17 december 2002. 

De bedoeling was dat de voormalige strijders zouden integreren in de nieuwe FARDC. De 

                                                
176 International Crisis Group, Security Sector Reform in the Congo, p. 15. 
177 International Crisis Group, Security Sector Reform in the Congo, p. 15. 
178 International Crisis Group, Security Sector Reform in the Congo, p. 13. 



 71

betrokken partijen verklaarden in Sun City dat zij samen over circa 220.000 troepen 

beschikten. Toen deze strijders op de loonlijst van de FARDC geplaatst dienden te worden 

was hun aantal plotseling gestegen tot 300.000.179 De Hoge Raad van Defensie stelde dit 

aantal in februari 2004 vervolgens bij tot 250.000, maar volgens waarnemers telde de FARDC 

feitelijk hooguit 130.000 man.180 Hoewel de Democratische Republiek Congo een groot land 

is, kon worden afgevraagd of het een dergelijk groot leger nodig heeft. Een kleiner, maar 

beter getraind, beter betaald en professioneler leger zou ook een optie geweest kunnen zijn.181  

De Zuid-Afrikaanse regering en de Congolese transitieregering tekenden in december 

2004 een samenwerkingsakkoord om soldaten te trainen. België en Angola sloten zich hier 

later bij aan. België trainde de Eerste Brigade in Kisangani, Angola de Tweede Brigade in 

Kitona en samen trainden zij de Derde Brigade in Kamina. De FARDC trainde zelf de 

resterende drie brigades en werd daarbij geholpen door MONUC. Elk trainingscentrum 

trainde één brigade tegelijk en zou dit driemaal doen. Deze cyclus zou daarom leiden tot 

uiteindelijk achttien geïntegreerde brigades. Een lijst met noodzakelijke bewapening werd 

opgesteld tijdens een internationale donorconferentie, maar alleen de Belgische regering 

besloot om drie brigades volledig en drie brigades gedeeltelijk van uitrusting te voorzien. Een 

strategisch vijfjarenplan voor de integratie van de krijgsmacht werd pas geformuleerd in 

augustus 2005. Het plan voorzag in drie opeenvolgende stappen om tot een leger te komen 

van ongeveer 125.000 troepen. 

Het doel voor de korte termijn was om, niet later dan op 30 april 2006, �Territorial 

Forces�, te stationeren verspreid over het gehele grondgebied.182 Dit zouden lichte 

infanteriebrigades moeten zijn, die een driedelig integratieproces � de �Tronc commun� 

genoemd � zouden doorlopen. Onder de �Tronc commun� zouden voormalige strijders op 

verzamelpunten eerst worden ontwapend en dan naar oriëntatiecentra van de �Commission 

Nationale de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (National Commission for 

Demobilisation and Reinsertion � CONADER)� worden gestuurd. Daar zouden zij de keuze 

krijgen om terug te keren in het burgerlijk leven of om te integreren in de FARDC. In februari 

2006 beschikte CONADER over acht van deze centra. Zij die kozen voor een carrière in het 

leger werden naar één van de zes trainingscentra voor de geïntegreerde brigades gestuurd. Het 

doel voor de middellange termijn was om vanaf 2007 te beginnen met de creatie van een 
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�Rapid Reaction Force�, bestaande uit twee of drie brigades. Deze eenheden zouden moeten 

worden gestationeerd nabij vliegvelden, zodat zij snel naar mogelijke probleemgebieden 

konden worden gebracht. Het doel voor de lange termijn was om vanaf 2010, of als MONUC 

zich zou hebben teruggetrokken, een �Main Defence Force� te formeren. Dit leger, dat de 

beschikking over zwaar gepantserde eenheden zou moeten krijgen, zou in staat moeten zijn 

om het land te kunnen verdedigen tegen een buitenlandse invasie. In zijn beginjaren was de 

zwak bewapende en onsamenhangende FARDC hiertoe verre van in staat. Het was zelfs niet 

tegen de taak opgewassen om de FDLR te ontwapenen. 

Al eerder was gebleken dat het onduidelijk was hoeveel militairen de FARDC precies 

telde, omdat de betrokken partijen hun eigen troepenaantal fors overdreven. De redenen 

hiervoor waren waarschijnlijk om hun claims op politieke macht kracht bij te zetten en om 

huidige en potentiële partijbondgenoten mee te laten profiteren van het demobilisatieproces en 

de werkverschaffing door de FARDC.183 De Congolese regering gaf circa acht miljoen dollar 

per maand uit aan salarissen voor het leger, terwijl dus bijna de helft daarvan uitbetaald kan 

zijn geweest aan zogenaamde spooksoldaten. Over enkele jaren verdween op deze manier dus 

meer dan honderd miljoen dollar. De transitieregering was zich van deze situatie bewust, maar 

bleef desondanks gebruik maken van de veel te hoge cijfers. Dit wijst op corruptie binnen de 

krijgsmacht. Een ander voorbeeld hiervan was de manier waarop werd omgegaan met dertien 

miljoen dollar die het leger in december 2004 uitgaf aan voedsel- en troepentransport voor 

militaire acties in het oosten. Een deel van het voedsel werd eerst vanuit de Kivus naar 

Kinshasa en daarna weer terug naar de Kivus gevlogen. Dit resulteerde in lucratieve 

inkomsten voor de transportbedrijven en gulle betalingen aan sommige legerleiders. 

Daarnaast werd een plaatsvervangende regiocommandant in Goma geschorst vanwege het 

stelen van 200.000 dollar aan salarissen bedoeld voor zijn soldaten.184 

 Het salaris van een soldaat van de FARDC was tien dollar en dat van een hoge officier 

vijftig dollar per maand. Ter vergelijking: het maandsalaris van een minister was vijfduizend 

dollar en dat van een VN-chauffeur zeshonderd dollar.185 Tel de onzekerheid óf soldaten 

überhaupt betaald zouden worden bij deze grote verschillen op en het motief voor corruptie en 

mysterieuze verdwijningen van FARDC budgetten wordt duidelijk. Bovendien bestond er een 

aanzienlijke diversiteit in status, vaardigheden en betalingen onder de soldaten.186 Voor 

sommige ex-FAZ generaals duurde het twintig jaar voordat zij deze rang bereikten. In de 
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FARDC bestond echter een quotasysteem, waarin voor elke militie een bepaald aantal 

soldaten en officieren was vastgelegd. Zo kon het voorkomen dat leden van de Mayi-Mayi, 

dat grotendeels bestond uit onopgeleide boeren, binnen een jaar ook de rang van generaal 

behaalden. Ook werden op basis van het quotasysteem competente officieren ontslagen, om 

plaats te maken voor nauwelijks opgeleide officieren afkomstig van een bepaalde militie. De 

uitvoering van het quotasysteem verliep ook vaak oneerlijk. Officieren van de ex-FAC 

werden vrijwel meteen als officier erkend en zagen hun salaris daarom gecontinueerd. 

Officieren van de milities kregen een maandelijkse tien dollar, totdat hun rang door een 

commissie kon worden bevestigd. Veel officieren van de MLC en RCD moesten tot eind 2004 

hierop wachten.187 

 �Security Sector Reform� ondervond dus moeilijkheden en de transitieregering was 

ineffectief ten aanzien van militaire integratie. Tussen november 2003 en januari 2004 

sponsorde de Belgische regering workshops om aan militaire integratie sturing te geven. De 

benadering van de Belgen was volgens internationale donoren, die vooral snel resultaat 

wilden zien, teveel gericht op de lange termijn.188 De druk om snel resultaat te boeken werd 

door de Bukavu-crisis van medio 2004 nogmaals opgevoerd. Daarom kwam de Zuid-

Afrikaanse regering in december 2004 met een noodplan om soldaten te trainen. Strijders die 

kozen voor integratie in de FARDC kregen daarvoor 110 dollar. Verder ontvingen zij vijftig 

dollar als eerste zakgeld en vijftig dollar voor transport. Voor voedsel ontvingen zij tien dollar 

en tenslotte een vast maandelijks salaris van vijfentwintig dollar. 

 In februari 2004 werd de �Security Sector Reform Coordination Committee� opgericht, 

waarin internationale donoren samen zouden kunnen werken ten gunste van het 

integratieproces. Voor MONUC lag hierin een coördinerende rol weggelegd. Tijdens een 

vervolgvergadering van dit comité in New York herhaalden de donoren dat zij een goed 

ontworpen plan zouden steunen. Ter illustratie van de verdeeldheid onder donoren en de 

zwakte van de bestaande coördinatie, richtten de Westerse donoren een aparte contactgroep 

op om hun inspanningen te coördineren. Deze contactgroep zou uitmonden in de �Great Lakes 

Contact Group�. Aanvankelijk namen België, Frankrijk, Nederland, de Verenigde Staten, het 

Verenigd Koninkrijk en de EU hierin zitting, maar in 2005 kwamen Angola en Zuid-Afrika er 

ook bij. MONUC en de Wereldbank werden waarnemers. De betrokkenheid van de EU, in de 

vorm van de �European Union Security Advisory Commission (EUSEC)�, bood internationale 

donoren echter wel de mogelijkheid om effectief met Congolese instituties plannen ten 
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aanzien van demobilisatie en integratie te coördineren. EUSEC had contacten met de minister 

van Defensie, de generale staf en het hoofdkwartier van de FARDC, belangrijke instituties ten 

aanzien van militaire integratie en CONADER, waardoor een completer beeld van alle 

organen betrokken bij het integratieproces kon worden gevormd.189  

De rol van MONUC ten aanzien van het verschaffen van soldij aan het nieuwe 

nationale leger was beperkt, hoewel het logistieke oplossing bood voor het vervoer van de 

salarissen. De rol van de Wereldbank was daarentegen veel belangrijker. Onder zijn �Multi-

Country Demobilisation and Reinsertion Program (MDRP)� beheerde het een budget van 500 

miljoen dollar voor de bijna half miljoen ex-combatanten. Voor het integratieproces beheerde 

de Wereldbank een budget van 200 miljoen dollar, waarvan de helft afkomstig was van 

België, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, het 

Verenigd Koninkrijk, Zweden en de Europese Commissie.190 

 

5.13 Instituties 

De Democratische Republiek Congo bevond zich in een postconflict situatie en daarom waren 

de instituties tijdens de transitieregering uiterst zwak en corrupt.191 De belangrijkste instituties 

die dienden te worden opgebouwd zouden betrekkingen moeten hebben op veiligheid en de 

toekomstige verkiezingen. De verkiezingen in de Democratische Republiek Congo verliepen 

stap voor stap. De eerste stap was een constitutioneel referendum op 18 en 19 december 2005, 

waarin 84% van de kiezers zich uitsprak voor een nieuwe grondwet. Deze ging op 18 februari 

2006 van kracht en ging tevens gepaard met de introductie van nieuwe nationale symbolen. 

De grondwet bepaalde dat het parlement 608 leden zou krijgen, waarvan 500 gekozen 

afgevaardigden en 108 senatoren. Deze senatoren zouden gekozen worden door 690 

provinciale afgevaardigden uit 26 provinciale assemblees. Op 9 maart ging bovendien een 

nieuwe verkiezingswet van kracht, waarin werd bepaald dat de tweede stap de grootschalige 

verkiezingen op 30 juli 2006 waren. Omdat tijdens die verkiezingen niemand een meerderheid 

wist te behalen, vond er op 29 oktober een zogenaamde �run-off� plaats tussen de twee 

presidentskandidaten die de meeste stemmen in juli hadden behaald.  

Tijdens de vredesbesprekingen in Pretoria van 2002 werd besloten tot de oprichting 

van vijf instituties ter bevordering van de democratie: de �Haute Autorité des Médias (High 

Authority of the Media � HAM)�, de �Commission Electorale Indépendante (Independent 
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Electoral Commission � CEI)�, de �National Observatory for Human Rights�, de �Truth and 

Reconciliation Commission� en de �Commission for Ethics and Against Corruption�. Alleen 

de eerste twee bleken redelijk effectief en geloofwaardig te zijn. Ter voorbereiding op de 

verkiezingen werden bovendien de �Comité International d�Accompagnement de la Transition 

(International Committee in Support of the Transition � CIAT)� en, op advies van MONUC, 

een �International Committee of the Wise� opgericht. 

De HAM functioneerde als een waakhond voor de media. Het moest voorkomen dat 

de staatsmedia het publiek zou manipuleren in het voordeel van de �Parti du Peuple pour la 

Reconstruction et la Démocratie (People�s Party for Reconstruction and Democracy � PPRD)� 

van president Kabila. Daarnaast moest het haatzaaiende toespraken en berichtgeving, waarin 

op zou worden geroepen tot geweld, zien te voorkomen. De HAM stond onder leiding van 

journalist Modeste Mutinga. Hijzelf werd benoemd door de ambtenarij, terwijl de andere 

posten verdeeld werden tussen de ondertekenaars van het vredesakkoord. Hierdoor werd het 

voor Mutinga vaak moeilijk om harde maatregelen te nemen. Een tv-station in Lubumbashi 

zond een toespraak uit van vertegenwoordigers van politieke bondgenoten van Kabila in 

Katanga. Zij riepen op om de vijanden van Katanga te arresteren en te verbranden.192 

Uitzendingen van het tv-station werden voor twee weken geschorst en verder werden er geen 

aanklachten ingediend. In dezelfde periode verbood de HAM de verspreiding van drie 

onafhankelijke kranten in Kinshasa voor enkele maanden, nadat zij artikelen hadden geplaatst 

waarin werd gesteld dat Kabila geld naar Tanzania had gezonden om scholen te financieren. 

Het grote verschil in straf duidde op partijdigheid.193 

De CEI kwam onder leiding te staan van priester Apollinaire Malu-Malu en had als 

ultieme verantwoordelijkheid de organisatie van de verkiezingen. Hierbij werd het 

geassisteerd door het �Electoral Assistance Programme� van de �United Nations Development 

Programme (UNDP)� en MONUC�s �Electoral Division�, onder leiding van Ali Diabacte. 

Vanwege de enorme grootte van het land en de slechte bereikbaarheid van veel plaatsen, liet 

de CEI logistieke taken over aan MONUC. De CEI opende een hoofdkantoor in Kinshasa en 

vestigde zich verder in elf provinciale kantoren. Daarnaast had het 64 liaisonkantoren op 

overige plaatsen. 

De �Truth and Reconciliation Commission� moest ervoor zorgen dat de waarheid 

opnieuw zou worden vastgesteld en dat nationale eenheid geconsolideerd moest worden door 
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vooral vergiffenis en genoegdoening tot stand te brengen. De commissie was echter nooit 

geloofwaardig, omdat vertegenwoordigers van de betrokken partijen er deel vanuit maakten 

en zij verschillende politieke motieven hadden om de waarheid juist niet altijd boven tafel te 

krijgen. Bovendien ontbrak het de commissie aan budget.194 Het ineffectieve orgaan 

behandelde geen enkele zaak. De noodzaak voor slachtoffers om de waarheid boven tafel te 

krijgen van de vaak gruwelijke gebeurtenissen uit de oorlog bleef echter wel bestaan. Een 

groot deel van de daders daarvan waren nog niet berecht en de slachtoffers moesten vaak 

samen met hen leven in hun gemeenschap. Na het duidelijk mislukken van de 

waarheidscommissie was de hoop van de Congolese bevolking hiervoor gericht op het 

�International Crime Court (ICC)�, maar ook dit orgaan kon weinig potten breken. Tijdens de 

verkiezingen in 2006 waren slechts vier verdachten gearresteerd en in afwachting van een 

proces.195 

De CIAT bestond uit de vijf permanente vertegenwoordigers van de Veiligheidsraad 

(China, Frankrijk, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten), de Afrikaanse 

Unie (Commissie en Voorzitterschap), Angola, België, Canada, de EU (Commissie en 

Voorzitterschap), Gabon, Zambia, Zuid-Afrika én MONUC. Door de CIAT bleef de 

internationale gemeenschap betrokken bij ontwikkelingen in de Democratische Republiek 

Congo. De belangrijkste taak van de CIAT was om de transitieperiode te ondersteunen door 

de politieke dialoog open te houden en de initiatieven en acties van buitenlandse actoren te 

coördineren. Daarbij werkte het nauw samen met de Wereldbank en de UNDP. Samen met 

MONUC creëerde de CIAT drie gezamenlijke commissies tussen MONUC en de 

transitieregering op het gebied van essentiële wetgeving, �security sector reform� en 

verkiezingen. Na de verkiezingen zou de CIAT zichzelf opheffen: de transitieperiode zou dan 

immers voorbij zijn. 

Het �International Committee of the Wise�, oftewel het Comité der Wijzen, was een 

door de VN gesteunde adviesgroep ten aanzien van de verkiezingen en stond onder leiding 

van de voormalige president van Mozambique Joaquim Chissano. De andere drie leden waren 

vooraanstaande personen uit Centraal-Afrika: voormalig premier van Benin Nicéphore Soglo, 

voormalig premier van Senegal Madior Boye en president van de Independent Electoral 

Commission van Tanzania Lewis Makame. Het comité was in maart 2006 op voorstel van 

MONUC opgericht en moest een morele autoriteit bieden, dat op een informele manier 
                                                
194 International Crisis Group, Congo�s Elections: Making or Breaking the Peace, p. 8. 
195 De vier verdachten waren Thomas Lubanga, Bosco Ntaganda, Germain Katanga en Mathieu Ngudjolo Chui. 
Het betreft de zaken ICC-01/04-01/06, ICC/01/04-02/06 en ICC-01/04-01/07, te vinden op: http://www.icc-
cpi.int. 
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onenigheid tussen de kandidaten kon voorkomen en oplossen. Daarnaast had het een 

adviserende taak ten opzichte van misbruik van regeringsmiddelen voor campagnedoeleinden, 

wangedrag van ambtenaren en verkiezingsfunctionarissen, discriminatie en het aanzetten tot 

haat ten aanzien van religie en etniciteit, misbruik van de gedragscode van de politieke 

partijen en overige zaken die door de politieke partijen zouden worden aangevoerd. Hiermee 

zouden lange rechtsprocedures voorkomen kunnen worden. Net als de CIAT, zou het Comité 

der Wijzen zichzelf na de verkiezingen opheffen. 

De belangrijkste instituties ten aanzien van de veiligheid waren het leger en de politie. 

De Congolese politie was in zijn geschiedenis nooit een goed getrainde, goed bewapende en 

coherente macht geweest en maakte zich bovendien zélf jarenlang schuldig aan grootschalige 

schendingen van mensenrechten ten koste van de eigen bevolking.196 Onder het verdeel- en 

heersbewind van Mobutu werd de politiemacht herhaaldelijk gereorganiseerd en 

gefragmenteerd. Aan het einde van zijn bewind waren er drie eenheden: de �Civil Guard� (een 

elite-eenheid), de nationale �Gendarmerie� en de lokale politie. In 1997 liet Laurent-Désiré 

Kabila de �Civil Guard� en �Gendarmerie� samengaan in de nationale politie. Tijdens de 

oorlog speelde deze politie echter geen enkele rol van betekenis. Het was onbewapend en 

volledig ondergeschikt aan de verschillende gewapende milities. Na de oorlog bestond de 

meerderheid van de politieagenten uit gedemobiliseerde soldaten. Zij hadden nooit een 

politieopleiding gehad en waren vaak sterk gebonden aan lokale machtsstructuren.197 

Tenslotte kregen agenten onregelmatig of helemaal niet betaald en waren hun 

werkomstandigheden bijzonder slecht. 

Omdat de politie in de twee oorlogen geen rol had gespeeld, kwamen binnenlandse en 

internationale initiatieven om te hervormen langzaam op gang. Tijdens de transitie werd de 

Joint Commission on Security Sector Reform (SSR) opgericht, waarin Congolese autoriteiten 

en internationale donors samenkwamen. Het ontbrak de SSR aan een strategisch plan voor de 

lange termijn en hervormingen van het politieapparaat vonden vooral plaats op basis van wat 

individuele donoren wilden verschaffen.198 De belangrijkste donoren waren Angola, de EU 

(onder andere met de European Union Police Mission � EUPOL), Frankrijk, MONUC en 

Zuid-Afrika. Om de veiligheid rondom de verkiezingen te waarborgen, stelde de SSR een 

politiemacht van 38.000 agenten voor. Deze macht moest bestaan uit drie onderdelen. Om te 

beginnen circa 9.000 speciale mobiele eenheden, verdeeld onder de Rapid Intervention Police 
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en de Integrated Police; daarnaast een 20.000 tot 25.000 man sterke lokale en 

gedecentraliseerde politie; en tenslotte speciale politiediensten, waaronder rechercheurs. 

Voor de opleiding van de agenten werden in januari 2005 zes trainingscentra geopend 

in Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Mbandaka, Bukavu en Matadi. De training verliep 

echter tergend langzaam. Tot begin 2006 hadden 5.000 agenten het trainingsprogramma 

doorlopen.199 MONUC had aanvankelijk 160 trainers tot zijn beschikking, maar dat aantal 

bleek veel te laag. Daarom concentreerde de missie zich op het opleiden van Congolese 

trainers.200 Zij boden een verkort trainingsprogramma aan waarin vooral de nadruk lag op 

werkzaamheden rondom de verkiezingen, maar waarin fundamentele politietaken zoals 

regulier misdaadonderzoek, arrestaties, ondervraging, aangiften opnemen, bewijsmateriaal 

verzamelen en omgaan met kindermishandeling en seksueel geweld nauwelijks aan de orde 

kwamen. Hoewel de training van de speciale mobiele eenheden beter verliep, wees dit erop 

dat bij de opbouw van instituties de hervorming van de politie werd verwaarloosd. 

 

5.14 Mensenrechtensituatie 

Het Decennium voor het Onderwijs van de Rechten van de Mens werd op 1 december 1994 

afgekondigd door de Algemene Vergadering van de VN, voor de periode van 1 januari 1995 

tot en met 31 december 2004. Mensenrechteneducatie werd gedefinieerd als trainings-, 

verspreidings- en informatieactiviteiten, met als doel het creëren van een universele 

mensenrechtencultuur. Door het verlenen van kennis en vaardigheden en het samenbrengen 

van houdingen zou gekomen moeten worden tot: het versterken van het respect voor 

mensenrechten en fundamentele vrijheden; de volledige ontwikkeling van menselijke 

persoonlijkheid en gevoel van diens waardigheid; het promoten van begrip, tolerantie, 

geslachtsgelijkheid en vriendschap tussen alle naties, oorspronkelijke bewoners en raciale, 

nationale, etnische, religieuze en linguïstische groepen; het mogelijk maken dat alle personen 

effectief kunnen deelnemen in een vrije maatschappij; en het bevorderen van VN-activiteiten 

ter behoud van de vrede.201 De plannen die dit decennium mogelijk moesten maken stonden 

onder leiding van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Deze functie werd bekleedt 

door José Ayala-Lasso (1994-1997), Mary Robinson (1997-2002), Sergio Vieira de Mello 

(2002-2003), Bertrand Ramcharan (plaatsvervanger van de overleden Vieira de Mello) en 

Louise Arbour (2004-2008). 
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 In 1996 vestigde de �Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)� 

zich in de Democratische Republiek Congo. Na de oprichting van MONUC voerde de 

OHCHR zijn activiteiten uit in nauwe samenwerking met de mensenrechtendivisie van de 

vredesoperatie. Samen concentreerden zij zich op het vergroten van de capaciteit van de 

transitieregering om beschermingsmechanismen te ontwikkelen voor kwetsbare groepen en 

documentatie over mensenrechten te verschaffen. Een ander belangrijk aandachtspunt richtte 

zich op de Congolese krijgsmacht en politie. Hierin werden mensen getraind om seksueel 

geweld ten aanzien van vrouwen te voorkomen. Tenslotte probeerden de OHCHR en 

MONUC om in de Democratische Republiek Congo een cultuur van vrede, tolerantie en 

respect voor mensenrechten te creëren. Ook NGO�s hebben werkzaamheden verricht op het 

gebied van mensenrechteneducatie. De waarde van al deze activiteiten zullen echter pas op de 

lange termijn goed te beoordelen zijn. 

Toen Joseph Kabila in januari 2001 het presidentschap van zijn vermoorde vader 

overnam, heerste er een voorzichtig optimisme dat aan de toen al vier jaar durende oorlog 

misschien een einde kon worden gemaakt. In die oorlog maakten alle betrokken partijen zich 

schuldig aan het vermoorden, verkrachten en verminken van burgers. Ook werden kinderen 

ontvoerd of gerekruteerd om te worden gebruikt als dwangarbeiders of kindsoldaten. Kabila 

beloofde bij zijn aantreden hervormingen ten aanzien van mensenrechten, maar daarvan 

kwam weinig terecht.202 Hij kondigde een moratorium af op executies en begon met het 

demobiliseren van kindsoldaten in de FAC, maar de veiligheidsdiensten gingen door met het 

schenden van mensenrechten en dissidenten werden nog steeds, vaak zonder proces, 

gemarteld en geëxecuteerd. In de gebieden onder controle van de rebellen was de situatie 

vergelijkbaar. Overal traden de de facto machthebbers op tegen vermeende tegenstanders, 

waarbij burgers vaak willekeurig het slachtoffer werden van moord en marteling en duizenden 

vrouwen en meisjes werden verkracht. 

 In 2002 trokken de buitenlandse troepen zich grotendeels terug, maar de gevechten 

tussen de milities gingen door. Door het aanhoudende geweld werden burgers gedwongen hun 

huizen te verlaten. Ook werd het moratorium op executies in de herfst weer ingetrokken, 

waarna in oktober 115 mensen ter dood werden veroordeeld op beschuldiging van 

betrokkenheid bij de moord op Laurent-Désiré Kabila. Zijn zoon maakte veel gebruik van 

�wetsbesluit nummer 3 van 1997�, dat bepaalde dat alle uitvoerende, rechtsbepalende en 

rechtsprekende macht in handen lag van de president. Op die manier konden verdachte 
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studenten, journalisten of wie dan ook worden gearresteerd, waarna zij veelal werden 

gemarteld en blootgesteld werden aan willekeurige rechtspraak.203 

De installatie van een transitieregering en duidelijkere afspraken omtrent machtsdeling 

in juni 2003 bracht, met uitzondering van het oosten, aanvankelijk iets meer rust in het land. 

Een jaar later bleek echter dat de transitieregering totaal niet in staat was om vrede en een 

effectief bestuur te kunnen bieden. Daarbij werd zijn autoriteit door Rwandese en Oegandese 

interventies en door aanhoudende aanvallen van milities ondermijnd. De strijdende partijen 

begingen grove schendingen van mensenrechten, met name in Ituri, de Kivus, Maniema en 

Noord-Katanga.204 Vooral de Bukavu-crisis veroorzaakte ook een scherpere tegenstelling 

tussen Tutsi�s en de Banyamulenge enerzijds en andere etnische groepen anderzijds. In juni 

dreigde de Rwandese regering zelfs opnieuw te interveniëren om de Tutsi�s en Banyamulenge 

te beschermen tegen een volgens hen op handen zijnde nieuwe genocide. Politieke, militaire 

en burgerlijke leiders manipuleerden de etnische spanningen en brachten vaak valse verhalen 

de wereld in dat de �ander� een aanval tegen hen voorbereidde. 

Ook in 2005 had de transitieregering grote delen van het land, vooral het oosten, niet 

onder controle. De RCD-Goma weigerde te integreren in het nieuwe nationale leger en raakte 

betrokken bij schermutselingen met de FARDC. Daarnaast bleef de FDLR vechten tegen de 

FARDC, MONUC en andere milities. Opnieuw werd de burgerbevolking bij al deze 

gevechten het slachtoffer van moord, verkrachting, ontvoering, plundering en vernieling. De 

onvoldoende getrainde en betaalde troepen van de FARDC maakten zich hieraan ook 

schuldig.205 Willekeurige arrestaties en martelingen van burgers door de veiligheidsdiensten 

bleven plaatsvinden en deze richtte zich steeds meer op kritische journalisten en Congolese 

mensenrechtenactivisten. In april en mei 2006, waar in april en mei minstens zeven 

journalisten werden mishandeld vanwege hun kritische verslaggeving. In vrijwel alle gevallen 

kwamen de daders ermee weg.206  

Terwijl kritische verslaggeving onder druk stond van geweld en intimidatie, nam het 

onverantwoordelijke journalistieke gedrag toe. De HAM verbood tijdens de 

verkiezingscampagnes enkele uitzendingen, omdat daarin presidentiele kandidaten hun 

tegenstanders zouden demoniseren. Bovendien was er volgens de media autoriteiten een 
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toename in etnische haatspeeches, waarin vooral de Tutsi�s en andere aan Rwanda gelinkte 

bevolkingsgroepen het moesten ontgelden. Na de eerste democratische verkiezingen in de 

Democratische Republiek Congo veranderde de mensenrechtensituatie in het land niet. Nog 

steeds bleven burgers het slachtoffer van moord, verkrachting, ontvoering, plundering en 

vernieling doordat gewapende groepen, vooral in het oosten, actief bleven. Ook de FARDC, 

de troepen die de burgers juist zouden moeten beschermen, maakte zich hieraan schuldig. 

Bovendien hadden inmiddels meer dan een dozijn voormalige militieleiders, waartegen 

geloofwaardige beschuldigingen van mensenrechtenschendingen bestonden, hoge rangen 

gekregen in het nationale leger. 

De rol van de internationale gemeenschap ten aanzien van het verifiëren van 

mensenrechten was vooral retorisch van aard. Annan en de Veiligheidsraad keurden in 2001 

mensenrechtenschendingen in de Democratische Republiek Congo af, maar het mandaat 

waarmee MONUC een jaar later onder resolutie 1291 moest werken was totaal ontoereikend. 

De circa 5.500 troepen konden onmogelijk overal tegelijk zijn en waren bovendien 

onvoldoende uitgerust om burgers te beschermen. Dit kwam sterk aan het licht tijdens de 

slachtpartijen in Kisangani in mei 2002. Op de eerste dag patrouilleerde MONUC niet om de 

moorden tegen te gaan. Op de tweede dag riep de operatie op tot kalmte en bewerkstelligde de 

vrijlating van twee priesters. Hierna werd samen met de Hoge Commissaris voor de 

Mensenrechten Sergio Vieira de Mello een onderzoek ingesteld naar de gebeurtenissen. Voor 

het eerst in de geschiedenis rapporteerde de commissaris in juli aan de Veiligheidsraad en 

concludeerde dat het geweld, voornamelijk begaan door de RCD-Goma, ongegrond was. Als 

reactie op de voor deze militie negatieve publiciteit werd de speciale gezant van de Secretaris-

Generaal voor de Democratische Republiek Congo tot ongewenst persoon uitgeroepen en 

werden enkele personeelsleden van de missie gedwongen te vertrekken. Dat MONUC zo 

kwetsbaar was voor intimidatie en tijdens de slachtpartijen geen enkele vuist kon maken 

leidde niet tot een aanzienlijke versterking van de operatie. 

De zwakte van MONUC om de woorden van de internationale gemeenschap dat de 

rechten van de mens gerespecteerd dienden te worden kracht bij te zetten, kwam nogmaals 

aan het licht in 2003 tijdens de strijd in Bunia. De veiligheid van de bevolking kon pas 

gegarandeerd worden toen de Operatie Artemis van de EU volledig operationeel was 

geworden. Opnieuw was pijnlijk duidelijk geworden dat MONUC ineffectief was in het 

beschermen van burgers. Het mandaat van de operatie werd in 2004 daarom versterkt en de 

geweldsinstructie onder Hoofdstuk 7 verruimd. Desondanks bleek in de jaren daarna dat 

MONUC nog steeds met té weinig soldaten een té groot grondgebied moest beslaan, 
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waardoor het voor met name burgers buiten de stedelijke gebieden weinig bescherming kon 

bieden. 

In mei 2001 sprak Annan tijdens een toespraak voor de Veiligheidsraad over de 

noodzaak van het afleggen van rekenschap door Congolese leiders en belangrijke 

functionarissen. Veel verdachten van mensenrechtenschendingen hadden hoge 

verantwoordelijke posities en sommige van hen kregen zelfs belangrijke posten in de 

FARDC. Een voorbeeld hiervan was oud-rebellenleider Peter Karim, die in juli 2006 werd 

benoemd tot kolonel in de FARDC. Een maand daarvoor had hij een VN-soldaat vermoord en 

zeven anderen gegijzeld.207 Om dit soort personen aan te pakken zou een einde moeten 

worden gemaakt aan de cultuur van straffeloosheid.208 Een gedegen rechtspraak in de 

Democratische Republiek Congo zou echter geen eenvoudige en kleine opgave zijn. Naast de 

vele zaken van tijdens de oorlog lagen er ook veel actuele zaken open. Bovendien waren de 

werkomstandigheden voor de rechters slecht, wat in 2003 tot een staking onder rechters 

leidde. Daarnaast ondermijnden de speciale rechtbanken de onafhankelijkheid van de 

rechterlijke macht. Het aantal succesvolle zaken door de onafhankelijke rechtbanken bleef tot 

2006 bijzonder klein, hoewel deze hoop bleven bieden dat misdadigers alsnog ooit berecht 

zullen worden. 

Om de rechtspraak te helpen startte de EU in samenwerking met MONUC een �pilot 

program� in Ituri om het bestaan van justitie weer op te bouwen. Deze pilot kon dan elders 

worden gekopieerd. Daarnaast hielp MONUC bij het arresteren van verdachten. De 

internationale betrokkenheid bij de Congolese rechtspraak kreeg verder gestalte toen in 2004 

de aanklager van het ICC op uitnodiging van Kabila zijn onderzoek naar oorlogsmisdaden en 

misdaden tegen de mensheid kon starten. Het mandaat van de aanklager behelsde echter 

zaken begaan ná juli 2002. In maart 2006 had het ICC zijn eerste verdachte gearresteerd en 

kon een zaak tegen hem gemaakt worden. Het betrof Thomas Lubanga, een militieleider die 

werd verdacht van etnische slachting, marteling en verkrachting in Ituri. Het ICC 

beschuldigde Lubanga echter alleen van het ronselen van kindsoldaten. Andere militieleiders 

die ook kindsoldaten onder hun gelederen hadden werden niet beschuldigd en velen van hen 

hadden mogelijk hoge posities in Kinshasa, Kampala en Kigali.209 
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5.15 �Hearts and minds� 

Het winnen van de �hearts and minds� van de bevolking is voor een krijgsmacht een delicaat 

onderwerp. Een soldaat is er van oudsher in de eerste plaats om te vechten en niet om 

humanitaire hulp te verlenen. Daarop berust het belangrijkste deel van zijn training en daarop 

is zijn bewapening, alsmede het grootste deel van het materieel van zijn krijgsmacht, 

afgestemd. Het bieden van humanitaire hulp zou daarom misschien meer de taak zijn van 

internationale NGO�s. In een conflictgebied waar een vredesoperatie plaats vindt, kunnen 

deze NGO�s echter niet altijd veilig werken. Bovendien wordt tegenwoordig wél veelal 

gesteld dat een moderne militaire operatie alleen succesvol kan zijn als het de steun van de 

lokale bevolking geniet.210 Een �humanitaire krijgsmacht� lijkt op het eerste gezicht dus een 

oxymoron, maar is een absolute noodzaak om moderne vredesoperaties succesvol af te 

ronden. Daarnaast is een goede samenwerking tussen vredesoperatie en NGO�s gewenst. 

 Voor wat betreft MONUC speelden twee organen een belangrijke rol in het winnen 

van de �hearts and minds� van de lokale bevolking en het samenwerken met NGO�s: de 

MONUC �Civil-Military Coordination (CIMIC)� en de �United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)�. MONUC, CIMIC, OCHA en enkele NGO�s 

stelden in de zomer van 2006 richtlijnen op ten aanzien van civiel-militaire zaken.211 De 

militaire taken van MONUC waren een veilige omgeving creëren, burgers beschermen tegen 

geweld, het toezien op naleving van de mensenrechten, veilige werkomstandigheden bieden 

voor humanitaire organisaties, assisteren bij de vrijwillige terugkeer van vluchtelingen en 

ontheemden en tenslotte DDRRR. Humanitaire organisaties hebben vaak een breed 

takenpakket, meestal vooral bestaande uit het zorgen voor en helpen van kinderen, vrouwen, 

vluchtelingen en ontheemden en het kunnen bieden van noodhulp zoals voedsel, water, 

medicijnen, onderdak en onderwijs. De onveiligheid van de gebieden waarin zij opereren 

vormt echter vaak een probleem bij de uitvoering van deze taken. MONUC op het gebied van 

veiligheid en humanitaire NGO�s op het gebied van hun werkzaamheden en kennis, konden 

dus veel voor elkaar betekenen. In de Democratische Republiek Congo, waar de infrastructuur 

in sommige gebieden bijzonder slecht is (of zelfs geheel ontbreekt), kon MONUC vooral met 

zijn helikopters bovendien logistieke assistentie verlenen aan de NGO�s. Desalniettemin 

bleven de activiteiten van NGO�s buiten het politieke kader en waren ze vooral gebaseerd op 
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fundamentele principes zoals humaniteit, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. 

MONUC kon indien nodig politieke of militaire druk uitoefenen om zijn doelen te 

bereiken.212 Om belangenverstrengeling te voorkomen moest er daarom een duidelijk 

onderscheid tussen de humanitaire activiteiten van MONUC en die van NGO�s bestaan. 

 Voor MONUC waren er drie soorten humanitaire werkzaamheden die konden worden 

uitgevoerd: het beschermen van burgers, humanitaire operaties in uitzonderlijke gevallen en 

zogenaamde �Winning Hearts and Minds Activities (WHAM)�.213 Het beschermen van 

burgers werd meerdere malen genoemd in de mandaten van MONUC, maar gezien het 

aanhoudende geweld in de Kivus en Ituri en de problemen met de DDRRR van ex-

combatanten werd deze taak lang niet altijd succesvol uitgevoerd. Volgens de civiel-militaire 

richtlijnen van de OCHA moesten militairen van MONUC in principe geen directe 

humanitaire hulp verlenen, zoals het verschaffen van voedsel, water en medicijnen. Dit zou 

namelijk juist een kernactiviteit zijn van humanitaire NGO�s.214 Alleen in uitzonderlijke 

situaties zouden dergelijke activiteiten ondernomen kunnen worden en dan alleen als laatste 

redmiddel en wanneer er geen vergelijkbare civiele alternatieven voor handen zouden zijn. 

Elke militaire eenheid, tot op bataljonsniveau, was echter vrij om uit eigen middelen 

activiteiten te ondernemen om een positieve relatie tussen de troepen en de lokale bevolking 

te creëren. Deze WHAM�s konden worden uitgevoerd onder de volgende drie 

voorwaarden.215 Ten eerste zouden het geen directe hulpactiviteiten moeten zijn, maar vooral 

indirecte ten aanzien van bijvoorbeeld rehabilitatie en infrastructuur. Ten tweede zouden 

WHAM�s niet moeten worden ondernomen in gebieden met aanhoudend geweld tussen 

verschillende facties. De laatste voorwaarde had nauwe betrekking met de tweede en stelde 

dat WHAM�s vooral geschikt zijn voor post-conflict situaties. Daarvan was in veel gebieden 

van de Democratische Republiek Congo feitelijk geen sprake en dergelijke activiteiten 

kwamen daarom niet vaak voor. Voorbeelden van wél door MONUC uitgevoerde WHAM�s 

waren onder meer het bouwen van speeltuinen, voetbalvelden, het verzorgen van gratis 

lunches, het opzetten van een gratis medisch kamp, het uitdelen van schoolspullen, het laten 

zien van films, bruggen en wegen repareren en het voeren van gesprekken met lokale 

autoriteiten.216 
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http://www.monuc.org/News.aspx?newsId=7911, http://www.monuc.org/News.aspx?newsId=10453 en 
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 In hoeverre MONUC erin is geslaagd om daadwerkelijk de �hearts and minds�van de 

Congolese bevolking te winnen is een vraag die zich helaas moeilijk laat beantwoorden. In 

veel van de straatarme en afgelegen gebieden in de Democratische Republiek Congo denkt de 

bevolking enkel aan overleven. Hun hart winnen is vooral een kwestie van geld. Ten aanzien 

van de verkiezingen werd dit door zuster Marie Madeleine Bofoe van de katholieke NGO 

Caritas treffend verwoord: �In all this misery, you can buy a poor man with a piece of 

soap.�217 De publieke informatiecampagnes van de vredesoperatie waren vooral gericht op het 

uitleggen van het verkiezingsproces.218 De door MONUC en het Zwitserse Fondation 

Hirondelle opgerichte Radio Okapi speelde hierin met zijn uitzendingen een belangrijke rol. 

Kiezersopkomsten van circa 70% tijdens de eerste verkiezingen in juli 2006 en 65,4% in 

augustus wijzen niet op een ongekend succes, maar zijn ook niet zó laag dat van een fiasco 

gesproken mag worden.219 

 

5.16 Verkiezingen 

De meest ambitieuze bepaling uit het verdrag van Sun City in 2003 was het organiseren van 

democratische verkiezingen. Deze zouden de eerste nationale verkiezingen in de 

Democratische Republiek Congo moeten worden sinds 1965. Onder het bewind van Mobutu 

hadden ook wel verkiezingen plaatsgevonden, maar deze waren altijd symbolisch van aard 

geweest: er was immers maar één partij om op te stemmen. In april 2006 keurde de CEI een 

lijst goed met 33 presidentiele kandidaten en 9.500 andere verkiesbare personen afkomstig 

van 269 partijen (4% van de presidentskandidaten en 10% van de overige kandidaten waren 

vrouwen). De eerste verkiezingen vonden plaats op 30 juli 2006 en de �run-off� tussen de 

overgebleven twee presidentskandidaten vervolgens op 29 oktober.220 

 Ter voorbereiding op de verkiezingen moesten twee belangrijke wetten worden 

aangenomen, namelijk de grondwet en de verkiezingswet. De grondwet werd op 18 februari 

2006 aangenomen nadat deze in een referendum op 18 en 19 december 2005 was 

goedgekeurd. Deze constitutie bepaalde dat de president gekozen zou worden door middel 

van het behalen van een absolute meerderheid van de stemmen. Daarnaast werd onder meer 

bepaald dat alle instituties van de transitie in stand bleven tot na de verkiezingen en kende het 

bestuurlijke bepalingen ten aanzien van decentralisatie, machtsdeling, termijnen en 

amendementen. De verkiezingswet werd op 9 maart 2006 door Kabila aangenomen. Deze wet 
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218 S/2006/390, paragraaf 18 en S/2006/759, paragraaf 32. 
219 Elections in Congo-Kinshasa, op: http://africanelections.tripod.com/cd.html.  
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kende bepalingen om een basis te kunnen leggen voor het verkiezingsproces en ervoor te 

zorgen dat de verkiezingen zouden voldoen aan internationale criteria ten aanzien van 

eerlijkheid en transparantie. 

 De organisatie van de verkiezingen was in handen van de CEI onder leiding van Malu-

Malu. Deze commissie was in juni 2004 opgericht: één jaar later dan gepland. De 

voorbereidingen hadden hierdoor ernstige vertraging opgelopen en op 28 april 2005 verzocht 

de CEI om verlenging van de transitieperiode. De commissie had zijn nationale basis in 

Kinshasa en opereerde verder vanuit elf provinciale hoofdkwartieren, 64 kantoren en 9.000 

registratiecentra. In deze centra konden de circa 28 miljoen kiezers vanaf juni 2005 worden 

geregistreerd. Voor het referendum en de verkiezingen zouden de registratiecentra worden 

verdeeld in meerdere stembureau�s, om zo tot een totaal van ongeveer 50.000 plaatsen te 

komen waar kon worden gestemd.221 Ondanks gedegen planning verliep het opzetten van de 

9.000 registratiecentra moeizaam. Door gebrek aan infrastructuur in de Democratische 

Republiek Congo moesten de organisatiemedewerkers soms hun �registratiekits� dragen over 

een afstand van meer dan dertig kilometer.222 Deze kits bestonden uit een generator, een 

computer, een machine om digitale vingerafdrukken te kunnen maken, een printer voor 

identificatiekaarten en een digitale camera. Het was daarom niet verwonderlijk dat 

uiteindelijk MONUC met zijn helikopters assisteerde bij het verspreiden van de 

registratiekits. 

 Kiezers konden zich tussen juni 2005 en februari 2006 laten registreren, waarna zij 

hun stemkaart ontvingen. De CEI beschikte niet over genoeg registratiekits om in alle 

provincies tegelijk kiezers te kunnen registeren en werkte daarom op rotatiebasis. Om 

deelname aan de verkiezingen te stimuleren verklaarde de regering de stemkaart als een 

geldige vorm van legitimatie. Voor een bevolking die veelvuldig geïntimideerd werd door 

veiligheidsdiensten � het niet in bezit hebben van een legitimatiebewijs was vaak een reden 

voor arrestatie � was dit een belangrijke motivatie. Uiteindelijk wist de CEI meer dan 90% 

van het geschatte electoraat te registeren.223 Het referendum over de grondwet op 18 en 19 

december 2005, waarin 80% van de kiezers vóór stemde, was de eerste belangrijke test. Tal 

van problemen kwamen hierin aan het licht. Sommige stembureau�s raakten door 

stemformulieren of andere materialen heen. Resultaten van meer dan 5% van de stembureau�s 

moesten ongeldig worden verklaard vanwege onvoldoende informatie of het ontbreken van 
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ondertekende getuigenverklaringen. Door het sterk gecentraliseerde proces � stembiljetten 

werden lokaal geteld, maar verzameld en geldig verklaard in Kinshasa � duurde het 

bovendien weken voordat de resultaten bekend gemaakt konden worden.224 

 Voor de verkiezingen van 30 juli hadden 269 partijen zich ingeschreven. De twee 

grote favorieten waren de PPRD met als presidentskandidaat Kabila en de MLC met Bemba. 

Overige belangrijke partijen waren de RCD met Ruberwa, de UDPS met Tshisekedi, de 

�Forces du Renouveau (Forces of Renewal)� met Nyamwisi, de �Convention des démocrates 

congolais (Coalition of Congolese Democrats � CODECO)� met Pierre Pay-Pay, de �Parti 

Lumumbiste Unifié (Unified Lumumbist Party � PALU)� met Antoine Gizenga en de 

�Democratie Christienne (Christian Democracy)� met Diomi Ndongala. 

 De PPRD werd tijdens Pasen 2002 opgericht door aanhangers van Kabila, maar 

hoogstwaarschijnlijk op initiatief van de president zelf. Kort na de oprichting ervan werd 

Kabila onafhankelijk lid. De partij had vrij snel al meer dan 250 leden, waaronder ministers 

trouw aan Kabila. De PPRD behoorde samen met de MLC tot de grootste favorieten voor de 

verkiezingszege. De MLC begon als een door Oeganda gesteunde militie die vooral actief was 

in de provincie Equateur, in het noorden van de Democratische Republiek Congo, en onder 

leiding van de voormalige zakenman Bemba stond, die over ruime financiële middelen 

beschikte. Die kenmerken waren ook van toepassing op de MLC als politieke partij. Tijdens 

de verkiezingscampagne had het een groot budget en genoot het grote populariteit in de 

provincie Equateur en het westen van het land, inclusief Kinshasa. Bemba was bovendien één 

van de vier vice-presidenten naast Kabila in de transitieregering. 

Toen de RCD deelnam aan de transitieregering kende de beweging een grote 

onderlinge verdeeldheid. Door een gebrek aan een ideologie en bemoeienis van zijn 

buitenlandse beschermers was cohesie binnen de partij altijd al gebrekkig geweest. De 

beweging was al eerder verdeeld in de RCD-ML en de RCD-National, maar ook het 

leiderschap binnen de belangrijkere RCD-Goma wisselde vaak. Wamba dia Wamba werd 

opgevolgd door Ilunga, die weer werd opgevolgd door Adolphe Onusumba totdat Ruberwa de 

nieuwe leider werd. Net als Bemba was ook Ruberwa een vice-president naast Kabila in de 

transitieregering. De RCD kende geen grote groep aanhangers, omdat veel Congolezen de 

RCD vooral associeerde met Rwandese agressie. Hoewel het op een bepaald moment bijna 

één derde van de Democratische Republiek Congo in handen had, was de verwachting dat de 

RCD dé grote verliezer van de verkiezingen zou worden.225 De militie nam deel aan de 
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transitie tegen de zin van de meeste �hard-liners�, maar geloofde tot de organisatie van de 

verkiezingen dat de transitie zou mislukken en dat het snel weer oorlog zou worden. Het bleef 

daarom een militair karakter behouden en veranderde niet in een politieke partij.226 Daarnaast 

voelde de partij zich in het integratieproces in de FARDC benadeeld ten op zichten van de 

troepen die aan de zijde van Kabila hadden gestreden. Die laatsten kregen hogere rangen 

toebedeeld en ontvingen meer salaris. In de woorden van een voormalige RCD-soldaat: �We 

decided to give the transition a chance, but by early 2004 we saw it wasn�t worth it.�227 

Sommige voormalige commandanten, zoals Nkunda, profiteerden van de grote 

ontevredenheid onder de troepen en waren verantwoordelijk voor muiterijen in de Kivus.  

De UPDS dreigde de verkiezingen te boycotten, omdat het zichzelf buitengesloten 

voelde in de transitie. Tshisekedi uitte veelvuldig scherpe kritiek op de transitieregering en 

verweet het een gebrek aan progressie en het uitstellen van de verkiezingen. De oude leider 

was enorm populair in de Democratische Republiek Congo en veel Congolezen steunden hem 

automatisch, vanwege zijn verleden als initiator van de democratische beweging. Onder zijn 

aanhangers bevonden zich ook militante jongeren, die tijdens demonstraties problemen 

veroorzaakten. Een grote demonstratie tegen de verkiezingen in Kinshasa op 30 juni en 1 juli 

liep volledig uit de hand. Enkele honderden demonstranten werden door de door 

internationale donoren getrainde oproerpolitie gearresteerd. In januari 2006 hief Tshisekedi de 

boycot op en verklaarde mee te zullen doen aan de verkiezingen die toen gepland stonden 

voor 29 april. Toen deze werden verschoven naar 30 juli eiste de UPDS dat de 

kiezersregistratie heropend zou worden, zodat zijn militanten zich ook konden inschrijven. 

Toen de CEI vond dat dit te laat in het proces was en het verzoek weigerde, boycotte de 

UDPS opnieuw de verkiezingen. 

Geloofwaardige verkiezingen zouden vrij en eerlijk moeten verlopen. De 

Democratische Republiek Congo had geen ervaring met vreedzame politieke debatten, 

waardoor de angst bestond dat kiezers mogelijk geïntimideerd zouden worden. Bovendien 

speelden de leden van de transitieregering een dubbelrol. Enerzijds waren zij de huidige 

bestuurders, anderzijds waren zij verkiezingskandidaten. De angst bestond dat zij hun toegang 

tot het leger, politie, media, overheidsfinanciën en hun invloed in het algemeen zouden 

aanwenden voor hun eigen campagne.228 Er waren wel instituties opgericht die zich met deze 

mogelijke problemen zouden bezighouden, zoals de HAM, de CIAT, het Comité der Wijzen 
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en een waarheidscommissie, maar of zij deze problemen ook zouden kunnen voorkomen kon 

niet worden gegarandeerd. 

Wat ook niet gegarandeerd kon worden was de veiligheid rondom de verkiezingen. 

Vooral het bestaan van gewapende groepen in Ituri, de Kivus en Noord-Katanga vormden een 

bedreiging voor een vreedzaam verkiezingsproces. In sommige gevallen had hun 

aanwezigheid de voorbereidingen vertraagd of geleid tot sabotage daarvan.229 Ook werden 

verkiezingsmedewerkers en kiezers geïntimideerd en bedreigd.230 Omdat MONUC zijn 

troepen vooral geconcentreerd had in de Kivus en Ituri, hadden de Mayi-Mayi in vooral 

Katanga grotendeels vrij spel. De Mayi-Mayi waren niet geïntegreerd in het nationale leger en 

de FARDC bleek niet in staat om hun dreiging te bezweren. In de door deze lokale milities 

beheerste gebieden waren politieke tegenstanders duidelijk in het nadeel en werden zij in hun 

werkzaamheden gehinderd.231 Een andere bedreiging van de veiligheid rondom de 

verkiezingen waren onlusten in de grote steden zoals Kinshasa, Mbuji-Mayi, Lubumbashi en 

Kisangani. Hier creëerden de dominante partijen soms wanorde om de activiteiten van 

kleinere partijen te dwarsbomen, waarbij de lokale politie gemanipuleerd werd en gewapende 

groepen en straatkinderen werden gebruikt.  

De veiligheid rondom de verkiezingen was de ultieme verantwoordelijkheid van de 

Congolese politie, waarbij het leger en MONUC in geval van nood bijstand zouden kunnen 

verlenen. Politie en leger waren echter nog steeds in sterke mate gepolitiseerd. Om op zijn 

beurt de FARDC en MONUC te kunnen bijstaan in geval van nood had de EU een kleine 

missie gestart. Deze �European Force Republique Democratie du Congo (EUFOR RDC)� had 

vanaf april 2006 circa 450 man ontplooid in Kinshasa en een kleine duizend man op stand-by 

in Gabon. EUFOR (RDC) had vooral een afschrikwekkende functie en moest uitbarsting van 

geweld ontmoedigen. Actief bijdragen aan operaties in het oosten van de Democratische 

Republiek Congo, waar dissidenten van de RCD en lokale milities van de Mayi-Mayi het 

verkiezingsproces bedreigden, was niet aan de orde. Daarvoor was het mandaat te beperkt en 

de operatie zelf onvoldoende uitgerust. De missie werd beëindigd op 30 november. 

Voor de organisatie van de verkiezingen had de Congolese transitieregering financiële 

en logistieke steun nodig van MONUC en de internationale gemeenschap. Steun van die 

internationale gemeenschap werd gecoördineerd door MONUC, de CEI en de UNDP. In juni 

2004 werd door donoren het budget voor de verkiezingen begroot op 285 miljoen dollar. Dit 
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bedrag zou flink oplopen. In juli 2006 had de internationale gemeenschap meer dan 432 

miljoen dollar aan steun uitgegeven, waarvan 320 miljoen afkomstig was uit de EU.232 De 

begroting voor MONUC voor 2006-2007 was 1,1 miljard dollar. Op dat moment had de 

operatie inmiddels al 3,8 miljard gekost. De hoge kosten voor de organisatie van de 

verkiezingen werden vooral veroorzaakt door de grootte van het land en het gebrek aan 

infrastructuur. Door het ontbreken van wegen zou de logistiek grotendeels door de lucht of 

over het water plaatsvinden. Een taak die MONUC door de CEI verzocht werd op zich te 

nemen. Met 105 vliegtuigen, waaronder Ilyushin Il-76�s en Lockheed C-130�s, was de 

operatie de grootste gebruiker van VN-vliegtuigen. In april 2006 had MONUC�s 

luchtvaartsectie 150.000 vlieguren gemaakt sinds het begin van de missie.233 

Voor MONUC was het tijdens de verkiezingsfase van het transitieproces het 

hoofddoel om voorwaarden te creëren waarin een nieuw gekozen regering het land zou 

kunnen besturen in een veilige omgeving. Door de grootte van de Democratische Republiek 

Congo kon MONUC zijn personeel niet in het hele land ontplooien. Civiel-politieke 

werkzaamheden vonden daarom plaats op nationaal niveau en in de grote steden. 

Internationale technische en politieke steun aan de organisatie van de verkiezingen werd door 

MONUC samen met de CIAT gecoördineerd en het rechtssysteem werd vorm gegeven om 

klachten omtrent het verkiezingsproces te kunnen behandelen. Daarnaast spande de operatie 

zich in om een vreedzaam politiek klimaat te creëren. In samenwerking met de CEI werd 

daartoe een gedragscode opgesteld dat vanaf maart 2005 door vrijwel alle politieke partijen 

werd ondertekend. Veel aandacht werd ook geschonken aan voorlichting om de Congolezen 

de werking van een politiek proces te leren begrijpen en hen te enthousiasmeren om hieraan 

deel te nemen. MONUC maakte hiervoor veelvuldig gebruik van Radio Okapi. Op dit station 

werden tevens mensenrechtenschendingen, criminaliteit en intimidatie uitgelicht en 

veroordeeld. 

De militaire component van de missie concentreerde zich daar waar de grootste 

bedreiging vandaan kwam, namelijk Noord- en Zuid-Kivu en Ituri. Omdat er ten tijde van de 

voorbereidingen op de verkiezingen in Katanga door de Mayi-Mayi nieuwe bedreigingen voor 

de vrede waren ontstaan, kwam werd er een Katanga Brigade. Deze brigade bestond uit drie 
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bataljons en ondersteunend personeel en telde een totale sterkte van 2.600.234 De problemen 

waartegen MONUC aanliep in het creëren van een veilige situatie waren dat het 

integratieproces over te weinig middelen beschikte, dat aan het Congolese leger en politie 

vaak geen salaris werd betaald en dat de geïntegreerde brigades van de FARDC onvoldoende 

waren uitgerust. 

De politiecomponent van MONUC hield zich vooral bezig met �capacity-building�.235 

De Congolese nationale politie had last van een chronisch tekort aan uitrusting, logistieke 

middelen en training. Salaris werd vaak niet betaald en een officieel personeelsbestand 

bestond niet, wat de ontwikkeling van het politieapparaat in de weg stond. Om ervoor te 

zorgen dat het wel in staat zou zijn om de orde te handhaven rondom de verkiezingen 

besteedde de internationale gemeenschap relatief veel aandacht aan het politieapparaat. 

MONUC leidde een zogenaamd �train-de-trainer programma�. Hierin werden instructeurs 

getraind, die dan vervolgens zelf de korpsen weer zouden trainen. Verder waren adviseurs van 

MONUC over twaalf locaties in het land verspreid om hun kennis met de Congolese politie te 

delen. MONUC beschikte over een eigen politie-eenheid en een oproerpolitie van in totaal 

circa 750 man.236 Zij voerden gezamenlijke patrouilles uit met de Congolese politie en 

verzorgden trainingen. 

Op 30 juli gingen vanaf zes uur �s ochtends de stembureau�s in de Democratische 

Republiek Congo open. In relatieve vreedzame brachten circa achttien miljoen Congolezen 

hun stem uit: een opkomst van ongeveer 70%. Er waren geen grote geweldsuitbarstingen, op 

rellen tussen aanhangers van verschillende partijen in Kinshasa, Kindu en Mbandaka na. Niet 

alle kandidaten hadden de financiële middelen gehad om campagne te voeren in het hele land. 

Veel kiesgerechtigden waren bovendien analfabeet, konden daarom geen 

verkiezingsprogramma�s lezen en waren daarom wellicht makkelijke doelwitten voor 

omkoping. Dit, samen met het ontbreken van wetgeving ten aanzien van het financieren van 

politieke partijen en enkele ernstige onregelmatigheden, deed sommige kandidaten geloven 

dat de verkiezingen oneerlijk waren verlopen.237 Om te beginnen kwam het aantal van 25,6 

miljoen kiezers niet overeen met de bestanden die op cd-roms in Kinshasa waren opgeslagen. 

Ongeveer 1,3 miljoen kiezers die zich zouden hebben ingeschreven waren spoorloos. 

Systematische fraude werd echter uitgesloten, omdat dit aantal evenredig verdeeld was over 

het hele land. Ten tweede was er een gebrek aan waarnemers en getuigen. Vooral in landelijke 
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gebieden kwam het voor dat er weinig of zelfs geen waarnemers aanwezig waren. Ook kwam 

het voor dat getuigen en verkiezingsmedewerkers zich met het stemmen bemoeiden. Omdat 

30% van de bevolking niet kon lezen of schrijven kregen zij die dat nodig hadden hulp bij het 

uitbrengen van hun stem. De wet schreef voor dat deze hulp door een familielid of goede 

vriend moest plaatsvinden, maar dit gebeurde niet altijd. Ten derde leidde de manier waarop 

de stemresultaten werden verzameld tot verwarring en verlies van gegevens. Verzamelstations 

waren slecht voorbereid en dozen met stemmen werden vaak gedumpt, waarbij stemmen 

verloren gingen. Tenslotte waren er stakingen onder verkiezingsmedewerkers, vanwege hun 

onregelmatige salariëring. Dit leidde tot problemen bij het verzamelen van de stemresultaten. 

De talrijke onregelmatigheden zouden echter waarschijnlijk geen beslissende invloed op de 

uitkomst gehad hebben.238  

Aanvankelijk werden de voorlopige resultaten verwacht op 2 augustus, maar dit werd 

uitgesteld tot 20 augustus. In deze tussentijd zorgde de militie van Nkunda voor onrust in 

Oost-Congo. De grootste onlusten braken echter uit in de hoofdstad Kinshasa, waar op 20 

augustus aanhangers van Kabila en Bemba elkaar bevochten. Het tv-station Canal Kin, 

eigendom van Bemba, zond programma�s uit die uiterst kritisch waren ten opzichte van 

Kabila en hem beschuldigde van fraude. Een ander tv-station van Bemba, Canal Congo 

Television, maakte de voorlopige uitslag bekend voordat dit officieel zou gebeuren. Deze 

acties leidde ertoe dat politie-eenheden loyaal aan Kabila zich rondom de gebouwen van de 

tv-stations ontplooiden. Tegen zessen in de avond kwam het tot een vuurgevecht tussen deze 

politie-eenheden en troepen van Bemba�s persoonlijke bescherming. Daarbij vielen minstens 

zes doden.239 De politie werd direct versterkt met troepen van Kabila�s Presidentiele Garde. 

MONUC stelde het gebouw van de CEI veilig en escorteerde Malu Malu naar het nationale 

tv-station, waarop hij de voorlopige uitslag bekend zou maken. Die avond maakte hij bekend 

dat Kabila 45% van de stemmen had gewonnen en Bemba 20%. Kabila had dus geen 

meerderheid van de stemmen weten te winnen en een �run-off� was dus noodzakelijk. 

De volgende dag zonden tv-stations van zowel Kabila als Bemba beelden uit van de 

confrontatie van een dag eerder, waarbij de dodelijke slachtoffers in beeld werden gebracht en 

beschuldigingen over en weer werden geuit. Daarop vielen honderden goed bewapende 

Presidentiele Gardisten twee woningen en een kantoor van Bemba aan. Die aanval vond 

plaats op hetzelfde moment dat veertien ambassadeurs en chef van MONUC, de Amerikaan 

William Swing, bij de vice-president op bezoek waren. Zij kwamen onder hevig vuur en 
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moesten door troepen van MONUC en EUFOR worden ontzet en in veiligheid worden 

gebracht. De gevechten zouden doorgaan tot 23 augustus, waarop delegaties van beide 

partijen tijdens een bijeenkomst op het hoofdkwartier van MONUC overeenkwamen hun 

troepen terug te trekken. De aanval op Bemba kan misschien worden verklaard door de grote 

teleurstelling onder de aanhangers van Kabila dat zij geen absolute meerderheid van de 

stemmen hadden gewonnen. Zij waren overtuigd geweest van de overwinning en hadden 

regeringsposten al onderling verdeeld. Volgens officiële cijfers waren er 23 doden en 43 

gewonden, waaronder burgers.240 MONUC en EUFOR ondernamen gezamenlijke patrouilles 

om toe te zien op naleving van dit bestand en de meeste troepen, inclusief een zware wapens 

zoals tanks en artillerie, trokken zich inderdaad terug. Op 23 september ondertekenden Kabila 

en Bemba, na diplomatieke druk van Mbeki en de Hoge Vertegenwoordiger van het 

Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de EU, Javier Solana, een akkoord 

om Kinshasa te demilitariseren en geen haat te prediken in de media. Het akkoord liet echter 

de vraag uit hoeveel troepen de persoonlijke bescherming van beide politici mocht bestaan en 

wie wapens mochten dragen onbeantwoord. De effectiviteit van de gezamenlijke patrouilles 

van MONUC en EUFOR was daarom maar beperkt.241 

Achteraf konden wijze lessen worden getrokken uit de geweldsescalatie in Kinshasa. 

Ten eerste had het vredesakkoord van Sun City niet bepaald hoe de hoofdstad beveiligd 

diende te worden tijdens de transitiefase. In juni 2003 kwamen de vice-presidenten overeen 

dat zij hun persoonlijke bescherming van 108 bodyguards mochten hebben, maar de 

Presidentiele Garde werd in dit akkoord buiten beschouwing gelaten. Deze garde telde tijdens 

de verkiezingen circa 14.000 troepen, waarvan tussen de 5.000 en 6.000 gestationeerd waren 

in Kinshasa.242 Deze garde opereerde buiten de normale bevelstructuur van het geïntegreerde 

leger. Als antwoord hierop weigerden de andere vice-presidenten hun aantal troepen te 

verkleinen, waardoor tijdens het geweld in augustus de troepen van Bemba tussen de 600 en 

800 man telden.243 Dat de feitelijke afstand tussen de residenties van Kabila en Bemba 

hooguit één kilometer was, maakte de situatie alleen maar gevaarlijker. 

Ten tweede reageerden MONUC en EUFOR niet snel genoeg om de 

geweldsuitbarsting te voorkomen. Na het treffen bij de tv-stations hadden beiden een buffer 

moeten creëren tussen de twee partijen.244 Van alle troepen van MONUC was het overgrote 
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deel gestationeerd in Oost-Congo, waardoor er in de hoofdstad 2.000 man overbleef. Deze 

troepen waren afkomstig van Zuid-Afrika, Uruguay en Tunesië en hadden als belangrijkste 

taak het beschermen van personeel en installaties van de VN en burgers die acuut gevaar 

liepen, maar hadden niet de robuuste geweldsinstructie als hun collega�s in het oosten. Dit 

was één van de redenen dat MONUC de EU had gevraagd om versterking tijdens de 

verkiezingen. EUFOR opereerde echter onder een vergelijkbaar mandaat als MONUC en had 

1.100 troepen in Kinshasa, 1.300 op stand-by in Gabon en nog eens 1.700 op stand-by in 

Duitsland en Frankrijk.245 Van de troepen in de hoofdstad waren echter slechts twee 

compagnieën van 130 soldaten elk gevechtseenheden: Spaanse �special forces� en Poolse 

militaire politie. De Polen hadden als taak om installaties van de EU te bewaken en discipline 

te handhaven, waardoor de feitelijke gevechtssterkte van EUFOR in de Democratische 

Republiek Congo enkel bestond uit 130 Spanjaarden. Bescheiden versterking uit Gabon 

arriveerde pas nadat het geweld alweer was geluwd. Dwingende interventie was blijkbaar iets 

waarvoor zowel de VN als de EU huiverig waren, maar misschien dat een wat meer in het oog 

springende aanwezigheid tot meer afschrikking had kunnen leiden en de twee partijen ertoe 

had kunnen bewegen de situatie niet te laten escaleren. 

Tenslotte had de media een belangrijk aandeel in het aanwakkeren van geweld gehad 

en was het dus bovendien duidelijk dat de mediawaakhond HAM niet goed had 

gefunctioneerd. Slechts een kleine minderheid van de kranten en radio- en tv-stations was 

neutraal en zij hielden zich niet aan de gedragscode die de politieke partijen hadden 

ondertekend. Vaak werden tegenstander zwart gemaakt, waarbij ook etnisch getinte 

boodschappen werden verspreid. Bemba�s campagneslogan luidde �100% Congolees�, wat 

een verwijzing was naar de vermeende buitenlandse nationaliteit van Kabila en naar zijn 

opvatting dat voor buitenlanders geen plaats was in de Democratische Republiek Congo. 

Nieuws werd bijna altijd gebracht met vooroordelen. Op de laatste dag van de 

verkiezingscampagne zond de nationale tv-zender, waarvan Kabila de directeur was, de 

bezigheden van de presidentskandidaat uit. Op hetzelfde moment was er echter een debat 

gaande tussen andere presidentskandidaten, waartoe volgens voorschriften van de HAM de 

zender verplicht was om dat uit te zenden. Het tv-station besteedde tijdens de campagne 76% 

van zijn zendtijd aan Kabila en tijdens debatten met andere kandidaten werden analisten 

uitgenodigd die als aanhangers van de president bekend stonden.246 Tv-stations trouw aan 

Bemba zonden interviews uit waarin werd aangemoedigd de president aan te vallen en waarin 
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beelden uit de oorlog werden getoond, waarop doden te zien waren die waarschijnlijk het 

slachtoffer waren geworden van acties van de troepen van Kabila. Deze uitzendingen en een 

rally van Bemba-aanhangers in een stadion leidden op 27 juli 2006 tot een geweldsescalatie, 

waarbij zes mensen werden gedood.247 De HAM was onmachtig gebleken om het prediken 

van haat in de media te voorkomen. Het had niet de macht om sluiting van kranten en radio- 

en tv-stations af te dwingen, maar was afhankelijk van de vrijwillige medewerkingen van de 

betrokken partijen. In elke verkiezingscampagne speelt de media een cruciale rol in het 

verschaffen van nuttige en neutrale informatie over de kandidaten, maar in het geval van de 

verkiezingen in de Democratische Republiek Congo was hiervan geen sprake. 

De noodzakelijke �run-off� vond plaats op 29 oktober. Op 15 november maakte de CEI 

de uitslag bekend. Met 58% tegenover 42%, werd Kabila gekozen tot president.248 De 

verkiezingen waren relatief rustig verlopen, er was een kiezersopkomst van 65,4% en er 

waren bovendien geen al te grote onregelmatigheden. �In most parts of the country, it was 

extremely orderly and well executed�, aldus Joe Clark, voormalig premier van Canada en 

namens het Carter Center een waarnemer tijdens de beslissende fase van de 

presidentsverkiezingen.249 Desalniettemin erkende Bemba de uitslag niet. De beschuldigingen 

van de verliezende presidentskandidaat dat er gefraudeerd zou zijn werden door het 

Congolese hooggerechtshof op 27 november ongegrond geacht. Bemba was het niet eens met 

deze beslissing, maar zei in het belang van het land de uitslag te zullen accepteren. Op de 

inauguratie van Kabila op 6 december was hij echter niet aanwezig.  

President Kabila verkondigde ambitieuze plannen tijdens zijn inauguratie. Hij leek 

vastbesloten de crisis te beëindigen en de levensomstandigheden van de Congolezen te 

verbeteren.250 De prioriteit zou moeten te komen liggen op zaken als infrastructuur, onderwijs, 

werkverschaffing, water- en elektriciteitsvoorraden, zorg en goed bestuur. De verdeling in de 

nationale assemblee, waarin meer dan 300 van de 500 leden deel uitmaakte van een pro-

Kabila alliantie, maakte het voor de president mogelijk om grotendeels zijn eigen beleid te 

voeren. De oppositie bestond uit sympathisanten van Bemba en andere verslagen 

presidentskandidaten en telde 116 leden.251 Vital Kamerhe werd gekozen tot president van de 

assemblee. Op 19 januari kozen de elf provinciale assemblees senatoren. Het aandeel 

vrouwen in deze politieke bestuursorganen was erg laag: 9 van de 60 ministers, 42 van de 500 
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leden van de nationale assemblee, 5 van de 108 senatoren en 43 van de 690 leden van de 

provinciale assemblee was vrouw.252 
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Hoofdstuk III 

Analyse: was MONUC een succesvolle vredesoperatie? 

 
In dit laatste hoofdstuk zal het succes van MONUC worden gemeten aan de hand van de 

checklist uit Hoofdstuk I. Hoewel in 2009 de vredesoperatie nog steeds niet was afgerond kan 

dit al wel worden gedaan, omdat de verkiezingen van 2006 en de daarop volgende inauguratie 

van Kabila een markering vormen in de geschiedenis van MONUC. Kijken in de toekomst is 

onmogelijk, maar het is waarschijnlijk dat studies over deze vredesoperatie die zullen 

plaatsvinden nadat het officieel is beëindigd, vrijwel altijd zullen spreken van �MONUC vóór 

de verkiezingen� en �MONUC ná de verkiezingen�. Op zijn minst vormt deze conclusie 

daarom een kritische analyse van MONUC voor de verkiezingen en misschien zullen de 

conclusies later relevant blijken voor de hele vredesoperatie, afgerond en al. 

 

6. Analyse: was MONUC een succesvolle vredesoperatie? 

 

6.1 Zijn ex-combatanten gereïntegreerd? 

De DDRRR van ex-combatanten mag een mislukking worden genoemd. In 2003 bleven de 

RCD-Goma en de FDLR met elkaar vechten. Toen een etnische slachting tussen de Hema en 

Lendu dreigde tijdens de Ituri-crisis, deed MONUC veel te weinig om dat te voorkomen. De 

tijdelijke Europese interventiemacht �Operatie Artemis� moest eraan te pas komen om de orde 

te herstellen. De nieuwe en redelijk sterke Ituri Brigade nam later de taken van de IEMF over, 

maar bleek veel minder effectief. De geloofwaardigheid van MONUC belandde in een 

absoluut dieptepunt ten tijden van de Bukavu-crisis van mei en juni 2004. De vredesoperatie 

bleek onwillig de transitieregering te steunen en de stad te verdedigen tegen rebellen. Om het 

gezicht van MONUC te redden stelde Annan voor de operatie militair fors te versterken, maar 

hij kreeg hiervoor geen steun van de Veiligheidsraad. Voor een succesvolle DDRRR had 

MONUC te weinig troepen, geen reserve, geen �Rapid Reaction Force� en geen �special 

forces�. De contingenten waren afkomstig uit militair ongeavanceerde staten en het DPKO in 

New York beschouwde DDRRR een taak van de FARDC, waarbij MONUC enkel zou mogen 

assisteren. Onder leiding van generaal-majoor Cammaert stelde MONUC zich begin 2005 

militair actiever op in Ituri, maar deze ommezwaai was slechts van korte duur. Hoewel er 

sprake was van integratie van ex-combatanten in de FARDC, bleef de veiligheidssituatie in de 
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Democratische Republiek Congo dusdanig slecht en bleven gewapende groepen ook de 

verkiezingen bedreigen. De vraag kan daarom alleen maar met een nee worden beantwoordt. 

 

6.2 Zijn er instituties opgebouwd? 

Ondanks dat zij in de meeste gevallen zeer ineffectief waren, werden er wel instituties 

opgebouwd. Op de vraag moet daarom ja worden geantwoord. De grondwet van 18 februari 

2006 creëerde een parlement dat uit de nationale assemblee en de senaat zou bestaan. Deze 

constructie bleef na de verkiezingen in stand. De HAM, CEI, CIAT en het Comité der Wijzen 

waren instituties die assisteerden bij die verkiezingen en hoewel zij niet perfect opereerden, 

deden zij hun werk naar behoren. Dat kan niet gezegd worden van de �National Observatory 

for Human Rights�, de �Truth and Reconciliation Commission en de Commission for Ethics 

and Against Corruption�. Ook de belangrijkste instituties ten aanzien van de veiligheid, het 

leger en de politie, functioneerden slecht. De FARDC was veel te groot, zwak bewapend en 

een onsamenhangend geheel, terwijl de politie door de transitieregering en internationale 

donoren werd verwaarloosd. 

 

6.3 Is de terugtrekking van buitenlandse troepen geverifieerd? 

Tot juni 2001 was alleen de NDF naar huis gekeerd. De terugtrekking van andere 

buitenlandse troepen verkeerde in een uitzichtloze impasse: de APR liet weten alleen te zullen 

terugtrekken wanneer de FDLR zou worden ontwapend; de FDLR wilde niet ontwapenen; 

MONUC wilde DDRRR alleen op vrijwillige basis laten plaatsvinden; en de ZDF wilde 

alleen terugtrekken als de APR dat ook zou doen. De impasse zou uiteindelijk worden 

doorbroken tijdens onderhandelingen in Pretoria en Luanda. Dat hierop in september en 

oktober 2002 de APR, UPDF, FAA en ZDF inderdaad uit de Democratische Republiek 

Congo vertrokken waren, was niet de verdienste geweest van MONUC. Daarom wordt de 

vraag met een nee beantwoordt. 

 

6.4 Zijn de �hearts and minds� van de lokale bevolking gewonnen? 

Het beantwoorden van deze vraag is enigszins problematisch, omdat het winnen van �hearts 

and minds� moeilijk te meten is. Desondanks wijst er niets op dat dit duidelijk gelukt is en 

daarom wordt de vraag beantwoordt met een nee. MONUC, CIMIC en OCHA stelden in de 

zomer van 2006 richtlijnen op ten aanzien van civiel-militaire zaken. De vredesoperatie zou 

een veilige situatie moeten creëren, waarin NGO�s veilig konden werken en zou hen 

eventueel daarbij logistieke steun verlenen. Veel NGO�s wilden echter politiek onafhankelijk 
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zijn. Daarom werden de humanitaire activiteiten van deze NGO�s en MONUC gescheiden. 

Voor MONUC waren er drie soorten humanitaire activiteiten: het beschermen van burgers, 

humanitaire operaties in uitzonderlijke gevallen en de zogenaamde WHAM�s. Een 

voorwaarde voor het uitvoeren van deze WHAM�s was dat het moest gebeuren in een post-

conflict gebied. Daarvan was lang niet altijd sprake, waardoor er in de praktijk niet veel 

humanitaire activiteiten door MONUC werden ondernomen. Ook het beschermen van burgers 

was gezien het aanhoudende geweld in de Kivus en Ituri en de problemen rondom de DDRRR 

van ex-combatanten een mislukte activiteit. Publieke informatiecampagnes naar de bevolking 

toe vonden, grotendeels in samenwerking met Radio Okapi, wel plaats, maar waren vooral 

gericht op de aankomende verkiezingen. De opkomst daarbij was niet laag, maar ook niet 

bijzonder hoog. 

 

6.5 Is er soldij verschaft aan het nationale leger? 

Zodra er bij wijze van spreken één dollar aan salarissen zou zijn betaald voor alle militairen 

van de FARDC, zou er feitelijk gezien soldij zijn verschaft aan het nationale leger en zou deze 

vraag dus met een ja moeten worden beantwoordt. Er is vanzelfsprekend veel meer aan 

salarissen uitgegeven dan die ene dollar, maar desondanks wordt de vraag met een nee 

beantwoordt. Er waren immers teveel problemen bij het verschaffen van soldij. Ten eerste 

was het aantal troepen dat de betrokken partijen opgaven voor integratie in de FARDC veel te 

hoog. De transitieregering was zich hiervan bewust, maar keerde desondanks salaris uit aan 

spooksoldaten. Dit duidde op het bestaan van corruptie binnen het Congolese leger. Ten 

tweede was er veel oneerlijkheid ten aanzien van soldijverschaffing. Zeker tot aan de Bukavu-

crisis, waarna de internationale gemeenschap zich meer met �Security Sector Reform� en 

betaling van salarissen zou gaan bemoeien, bestond er voor soldaten en officieren van de 

FARDC onzekerheid of zij betaald zouden krijgen. En als ze al betaald kregen was hun salaris 

zelfs voor Congolese begrippen maar mager. Als gevolg van het quotasysteem voor officieren 

werden competente officieren vaak ontslagen ten gunste van onopgeleide en onervaren 

voormalige rebellen. De rol van MONUC in de internationale initiatieven voor 

soldijverschaffing was marginaal. De vredesoperatie beperkte zich vooral tot het verlenen van 

logistieke steun voor het vervoer van de salarissen. 

 

6.6 Zijn mensenrechten geverifieerd? 

Alle betrokken partijen maakten zich schuldig aan moord, verkrachting, marteling, 

ontvoering, rekrutering van kindsoldaten, willekeur en intimidatie. De rol van de 
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internationale gemeenschap ten aanzien van het verifiëren van mensenrechten was vooral 

retorisch van aard. Mensenrechtenschendingen werden wel veroordeeld, maar MONUC werd 

vervolgens te zwak uitgerust en kreeg een te beperkt mandaat. Aangezien het geweld in de 

Democratische Republiek Congo eind 2007 al aan 5,4 miljoen slachtoffers het leven gekost 

kan hebben en de internationale gemeenschap MONUC de middelen heeft onthouden om dit 

aantal fors lager te laten zijn, kan deze vraag alleen maar met een nee worden beantwoordt. 

Wel probeerde MONUC samen met de EU de rechtspraak in het land te herstellen. De 

betrokkenheid van de internationale gemeenschap bij de Congolese rechtspraak kreeg verder 

gestalte toen de ICC liet weten onderzoek te gaan doen naar oorlogsmisdaden en misdaden 

tegen de mensheid in de Democratische Republiek Congo. Hoewel alleen zaken van na 2002 

zouden worden onderzocht markeert dit voor de toekomst misschien het einde van het veel te 

lang hebben bestaan van straffeloosheid. 

 

6.7 Is er sprake geweest van mensenrechteneducatie? 

In de Democratische Republiek Congo is door de OHCHR, MONUC en NGO�s gedaan aan 

mensenrechteneducatie. Hoewel de waarde daarvan moeilijk meetbaar is en vooral op de 

lange termijn te beoordelen valt, wordt de vraag met een ja beantwoordt. De OHCHR 

vestigde zich al in 1996 in de Democratische Republiek Congo en voerde later in nauwe 

samenwerking met de mensenrechtendivisie van MONUC zijn werkzaamheden uit. 

 

6.8 Zijn er waarheidscommissies opgericht? 

De �Truth and Reconciliation Commission� was één van de instituties die waren 

voortgevloeid uit de onderhandelingen in Pretoria van 2002. Voor nabestaanden van de vele 

slachtoffers bestond de wens om de waarheid uit de gruwelijke oorlog boven tafel te krijgen. 

Deze daartoe opgerichte waarheidscommissie was echter volstrekt ongeloofwaardig. 

Vertegenwoordigers van de betrokken partijen namen er zitting in en hadden hun eigen 

politieke motieven om ervoor te zorgen dat bepaalde gebeurtenissen nooit opgelost of 

duidelijk zouden worden. Ook ontbrak het de commissie aan budget. Het resultaat was dat 

geen enkele zaak werd behandeld. Op de vraag moet daarom nee worden geantwoord. 

 

6.9 Zijn er verkiezingen georganiseerd of waargenomen? 

Het antwoord op deze vraag moet met een ja worden beantwoordt. Verkiezingen in de 

Democratische Republiek Congo vonden plaats op 30 juli en 29 oktober 2006. De organisatie 

ervan was in handen van de CEI, dat een jaar later werd opgericht dan gepland. Succesvolle 
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verkiezingen moesten vrij, eerlijk en veilig verlopen. De veiligheid was de 

verantwoordelijkheid van de Congolese politie, die eventueel kon worden bijgestaan door de 

FARDC. MONUC en EUFOR konden in het uiterste geval de FARDC weer te hulp schieten. 

In de voorbereiding op de verkiezingen was de CEI afhankelijk van logistieke steun van de 

vredesoperatie, voor het verspreiden van de registratiekits. Uiteindelijk wist de CEI 90% van 

het geschatte electoraat te registreren. Onder relatief veilige omstandigheden kon op 30 juli 

worden gestemd. De opkomst was 70%. Hoewel er sprake was van onregelmatigheden waren 

de verkiezingen eerlijk verlopen. De uitslag maakte echter wel een beslissende �run-off� 

tussen Kabila en Bemba noodzakelijk. Dit nieuws kwam hard aan bij de aanhangers van 

Kabila en leidde tot gevechten in Kinshasa op 20 tot 23 augustus. MONUC en EUFOR waren 

hierop slecht voorbereid, maar vooral na diplomatie druk van Mbeki en Solana werd de orde 

hersteld. De �run-off� op 29 oktober verliep echter ook relatief rustig, kende een opkomst van 

65,4% en leverde Kabila het presidentschap op. Hoewel Bemba de uitslag niet erkende, waren 

ook deze verkiezingen volgens internationale waarnemers eerlijk verlopen. 

 

6.10 Subconclusie 

Op basis van deze analyse kan worden geconcludeerd dat MONUC geen succesvolle 

vredesoperatie was. Op negen vragen van de checklist werd zesmaal met een nee geantwoord. 

De DDRRR van ex-combatanten was mislukt, waardoor de veiligheidssituatie in de 

Democratische Republiek Congo slecht bleef. Buitenlandse troepen hadden zich wel 

teruggetrokken, maar dit was het gevolg geweest van vredesonderhandelingen en niet van 

inspanningen van MONUC. Niets had erop gewezen dat de �hearts and minds� van de 

bevolking waren gewonnen. De soldijverschaffing aan het nationale leger had teveel 

problemen opgeleverd en hierbij was tevens sprake van corruptie en oneerlijkheid. De 

mensenrechtensituatie was uiterst zorgelijk en MONUC werd de middelen onthouden om hier 

verandering in te brengen. De waarheidscommissies waren tenslotte zwak en 

ongeloofwaardig.  

Driemaal werd echter op de vragen van de checklist met een ja geantwoord. Er waren 

instituties opgebouwd, al waren deze wel zwak. Ook werd er aan mensenrechteneducatie 

gedaan, hoewel de resultaten hiervan moeilijk meetbaar zijn. De verkiezingen, waarbij 

MONUC een belangrijke rol in de organisatie ervan had gespeeld, waren echter wel succes 

verlopen. Ondanks dat er sprake was geweest van onregelmatigheden, verliepen deze eerlijk 

en relatief rustig. 
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Conclusie 

 
In deze conclusie zal een antwoord worden geformuleerd op de probleemstelling �In hoeverre 

was MONUC in de Democratische Republiek Congo van 30 november 1999 tot en met de 

verkiezingen van 29 oktober 2006 een succesvolle vredesoperatie?�. Om tot dit antwoord te 

komen kwamen achtereenvolgens de theorie van vredesoperaties, criteria voor het meten van 

succes van vredesoperaties, de Democratische Republiek Congo, MONUC en de analyse of 

MONUC een succesvolle vredesoperatie was aan de orde. De belangrijkste bevindingen uit 

deze vijf deelonderwerpen zullen in deze conclusie kort worden samengevat. Tenslotte zal 

geconcludeerd worden dat MONUC geen succesvolle vredesoperatie was. 

 

7. Conclusie 

 

7.1 Theorie van vredesoperaties 

In deze studie werden de begrippen vredesoperatie en humanitaire interventie als synoniem 

van elkaar beschouwd. Tesón definieert humanitaire interventies als: �The proportionate 

transboundary help, including forcible help, provided by governments to individuals in 

another state who are being denied basic human rights and who themselves would be 

rationally willing to revolt against their oppressive government.� Hieruit worden de 

belangrijkste kenmerken van vredesoperaties duidelijk, namelijk de elementen dwang en hulp. 

Met militaire middelen komen de interveniërende troepen de bevolking binnen een soevereine 

staat te hulp, bijvoorbeeld om een genocide te doen stoppen, een einde te maken aan een 

moorddadig regime of om de mensenrechten te herstellen. Twee hoofdstukken uit het 

Handvest van de VN staan vredesoperaties toe: Hoofdstuk 6 (vreedzame regeling van 

geschillen) en Hoofdstuk 7 (optreden met betrekking tot bedreiging van de vrede, verbreking 

van de vrede en daden van agressie). Vredesoperaties onder Hoofdstuk 6 hebben de 

instemming van de betrokken partijen nodig. Onder Hoofdstuk 7 is deze instemming niet 

noodzakelijk en zullen de interveniërende troepen desnoods met geweld hun vrede afdwingen. 

Het verschil is dus �peacekeeping� tegenover �peace enforcement�. 

 Vredesoperaties druisen in tegen de principes van soevereiniteit en non-interventie, 

zoals vastgelegd in Artikel 2(4) van het Handvest. Volgens Philpott vormen deze twee 

principes sinds de Vrede van Westfalen uit 1648 de belangrijkste kenmerken van het moderne 

statenstelsel. Andere auteurs menen echter dat de principes van soevereiniteit en non-
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interventies aan het einde van de twintigste eeuw, onder meer door humanitaire normen en 

waarden in de buitenlandse politiek, aanzienlijk verzwakt zouden zijn. Volgens Krasner zijn 

staten nooit helemaal soeverein geweest en hij vindt het een georganiseerde hypocrisie.  

De notie ius naturale (natuurrecht) is dat mensen een natuur hebben die hen vertelt 

wat goed en slecht is. Politiek filosofen als Grotius, Hobbes en Locke werkten deze notie 

verder uit. Hun conclusies kunnen worden samengevat dat mensen het recht hebben op leven, 

vrijheid, bezit en vrijheid van meningsuiting en dat de belangrijkste functie van een regering 

is om deze rechten te waarborgen. Hier ligt de oorsprong van het begrip mensenrechten, dat in 

1948 in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd vastgelegd. De 

ondertekenaars van de Genocide Conventie gingen nog verder en kwamen overeen dat zij 

krachtens het Handvest een beroep op de VN zouden kunnen doen om maatregelen te treffen 

ter voorkoming en onderdrukking van daden van genocide. Toch is er veel discussie over 

mensenrechten. Zo zouden deze rechten vooral het product van Westerse opvattingen zijn en 

zijn zij voor meerdere interpretaties vatbaar. 

Soevereiniteit en mensenrechten kunnen tegenover elkaar worden gezet in een debat, 

dat daardoor in het teken zal staan van orde versus rechtvaardigheid. Uitgaande van Artikel 

2(4) van het Handvest hebben staten het soevereine recht om hun bevolking af te slachten. 

Geweld tegen staten is immers verboden. De ondertekenaars van de Genocide Conventie 

hebben echter de plicht om maatregelen te treffen in het geval van genocide in een ander land. 

Tijdens de Koude Oorlog hield het risico van een escalatie tussen de Verenigde Staten en de 

Sovjet Unie staten ervan om humanitair te interveniëren. In 1991 liet Secretaris-Generaal van 

de VN Perez de Cuellar weten dat de VN niet langer machteloos zou toekijken als ergens de 

mensenrechten zouden worden geschonden. Om staten hiervoor meer legale 

bewegingsvrijheid te geven zouden mensenrechtenschendingen beschouwd worden als een 

bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid. Dit zou vredesoperaties op basis van 

Hoofdstuk 7 mogelijk maken. Tegenstanders van humanitaire interventies menen dat staten 

nooit puur uit humanitaire overwegingen interveniëren; dat zij ook niet het leven van hun 

soldaten hiervoor mogen riskeren; dat humanitaire interventies een wapen zijn van sterke 

staten tegenover de zwakkeren; dat er een te grote selectiviteit bestaat waar wél en waar niet 

wordt ingegrepen; en dat er geen duidelijke overeenstemming bestaat over de vraag wat 

precies grove mensenrechtenschendingen zijn. Voorstanders zien echter in het Handvest een 

plicht van de VN om naleving van mensenrechten te garanderen en Reisman en McDougal 

stellen zelfs dat individuele staten op basis hiervan het recht hebben om zelf te interveniëren 

als de VN dit nalaat. Ook zouden humanitaire interventies rechtvaardig zijn op basis van het 
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gewoonterecht tussen staten. Bovendien zijn vredesoperaties soms moreel gezien legitiem en 

zouden ze daarom moeten plaatsvinden ongeacht of ze wel of niet legaal zouden zijn. 

Het uiteenvallen van de Sovjet Unie betekende voor Fukuyama dat er geen redelijk 

alternatief bestond voor kapitalisme en democratie. Mondiale democratisering werd na 1989 

door Westerse politieke, economische en culturele suprematie een streven van de VN. 

Verkiezingen zouden in postconflict situaties een einde moeten maken aan een oorlog binnen 

de staatsgrenzen of in ieder geval een einde daarvan moeten symboliseren. Volgens Garber is 

het begrijpelijk dat de VN een belangrijke rol willen spelen ten aanzien van democratisering 

in postconflict situaties. Democratische verkiezingen bieden een antwoord op welke wijze het 

land moet worden bestuurd; van democratie zou een vredesdividend uitgaan; er zou een link 

bestaan tussen mensenrechten en democratie; en democratie zou vooruitgang en ontwikkeling 

met zich mee brengen. 

 

7.2 Criteria voor het meten van succes van vredesoperaties 

Hoewel vredesoperaties een populair onderwerp zijn, betreffen studies hierover meestal een 

eenzijdige casus waarin beschrijven het primaire doel is. Vredesoperaties onder de vlag van 

de VN hebben het imago onsuccesvoller te zijn dan vredesoperaties ondernomen door 

regionale actoren. Dit imago is volgens Heldt en Wallensteen echter niet gebaseerd op 

wetenschappelijk onderzoek, vooral omdat er een gebrek bestaat aan criteria die het succes 

van een vredesoperatie kunnen meten. Daarom bestaat er een wetenschappelijke relevantie 

om hier onderzoek naar te doen. Bovendien is er hierbij sprake van een sociale relevantie, 

omdat vredesoperaties zouden kunnen profiteren van studie hiernaar en daarmee efficiënter en 

succesvoller zouden kunnen plaatsvinden.  

Van der Lijn probeert de vraag wat VN-vredesoperaties, voorzien van 

vredesopbouwende aspecten, kunnen bijdragen aan duurzame vrede te beantwoorden. Onder 

duurzame vrede verstaat hij de mate waarin geweld afwezig is en de mate waarin de 

conflictoorzaken zijn weggenomen. Een (VN-)vredesoperatie definieert hij als een 

verzameling beleidsinstrumenten die kunnen worden gebruikt om bij te dragen aan een 

duurzame vrede. Uit de standaardinventaris aan beleidsinstrumenten waarover een 

vredesoperatie beschikt, heeft Van der Lijn geconcludeerd dat de reïntegratie van ex-

combatanten, de opbouw van instituties, de verificatie van de terugtrekking van buitenlandse 

troepen, het winnen van de �hearts and minds� van de lokale bevolking, het verschaffen van 

soldij aan het nieuw gevormde leger, de verificatie van mensenrechten, 

mensenrechteneducatie, waarheidscommissies, de organisatie van verkiezingen en het 
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waarnemen van verkiezingen de meeste kans bieden op een positieve bijdrage aan het 

wegnemen van conflictoorzaken. Omdat een vredesoperatie moet bijdragen aan een duurzame 

vrede zouden de negen beleidsinstrumenten die de meeste kans bieden op het wegnemen van 

conflictoorzaken kunnen fungeren als een handzame checklist voor het meten van succes van 

een vredesoperatie. In deze studie zal onder succes worden verstaan het positief bijdragen aan 

het wegnemen van conflictoorzaken. Als een vredesoperatie erin is geslaagd om op een 

meerderheid van de negen vragen uit de checklist een ja als antwoord te hebben gekregen, dan 

zal worden geconcludeerd dat die vredesoperatie succesvol is geweest. 

Omdat het waarnemen of organiseren van democratische verkiezingen één van de 

negen criteria is uit de checklist, werd nagegaan bij welke vredesoperaties uit het verleden dit 

beleidsinstrument is toegepast. In West-Sahara, Cambodja, Oost-Timor en de Democratische 

Republiek nam de VN de organisatie van verkiezingen in eigen beheer. Door geruzie tussen 

de betrokken partijen in West-Sahara vond het referendum daar nog niet plaats. Daarom werd 

de checklist voor de eerste maal toegepast op de vredesoperaties UNTAC in Cambodja en 

UNAMET, INTERFET en UNTAET op Oost-Timor. UNTAC scoorde op de negen vragen 

van de checklist zesmaal nee, tweemaal ja en één vraag was niet van toepassing. De 

vredesoperatie was daarom onsuccesvol. De humanitaire interventie op Oost Timor, 

uitgevoerd door de operaties UNAMET, INTERFET en UNTAET, scoorde achtmaal een ja 

en één vraag was niet van toepassing. De vredesoperaties samen aldaar waren daarom 

succesvol. Volgens Freedom House was Cambodja in 2008 niet democratisch en onvrij, 

terwijl Oost-Timor wel democratisch was en gedeeltelijk vrij. Er lijkt dus een verband tussen 

het succes van een vredesoperatie en de situatie in het betreffende land in de periode kort 

daarna. 

 

7.3 Democratische Republiek Congo 

Congo kwam tijdens de Koloniale Conferentie in Berlijn van 1885 persoonlijk toe aan Koning 

Leopold I van België. Onder zijn schrikbewind vond er een grootschalige plundering van het 

land plaats en onder internationale druk nam de Belgische regering in 1908 de kolonie van de 

koning over. Aan de ergste misstanden werden een einde gemaakt, maar ook de toenmalige 

Belgische regeringen beschouwden Congo als een belangrijke inkomstenbron voor de staat. 

Tijdens de dekolonisatiegolf uit de jaren zestig van de twintigste eeuw stemden de Belgen in 

met verkiezingen die tot de onafhankelijkheid van Congo zouden leiden en op 30 juni 1960 

vond de soevereiniteitsoverdracht plaats. Enkele jaren van chaos volgden echter, waaraan 

Mobutu een einde maakte. Hij ontpopte zich als een wrede dictator die een totalitaire staat 
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creëerde (en er de naam Zaïre aan gaf), waarin hij zichzelf zo verrijkte dat het land steeds 

armer werd. Decennialang bleef hij aan de macht. 

 Na de genocide in Rwanda van 1994 vluchtten honderdduizenden Hutu�s, waaronder 

leden van de extremistische Hutu-milities en eenheden van het voormalige Rwandese leger, 

naar het oosten van Zaïre. Daar gebruikten zij vluchtelingenkampen als uitvalsbasis voor 

acties tegen het nieuwe Tutsi-regime in Rwanda. Daarbij konden zij rekenen op de steun van 

Mobutu. Het nieuwe Rwandese leger en een Zaïrese coalitie vielen daarop Zaïre binnen en 

verdreven Mobutu tijdens deze �Eerste Congolese Oorlog�. De leider van deze coalitie, 

Laurent-Désiré Kabila, riep zichzelf op 17 mei 1997 uit tot president van de Democratische 

Republiek Congo. De nieuwe staat was voor zijn veiligheid erg afhankelijk van Rwanda, maar 

in juli 1998 voelde Kabila zich sterk genoeg om zich van deze bescherming te ontdoen. Het 

uitbreken van de �Tweede Congolese Oorlog� was het gevolg. 

 Deze oorlog kenmerkte zich door een onoverzichtelijk geheel van conflictpartijen. Aan 

de kant van de Democratische Republiek Congo schaarden zich de staten Namibië, 

Zimbabwe, Angola en Tsjaad, de extremistische Rwandese Hutu�s, de Mayi-Mayi en de 

milities van de ADF en FDD. Tegenover Kabila en zijn bondgenoten stonden de staten 

Rwanda, Oeganda en Burundi en de milities RCD en MLC. In de eerste weken van de strijd 

verloor Kabila veel gebied, maar vanaf de winter 1998-1999 was er sprake van een militaire 

patstelling. Vredesbesprekingen leidden op 10 juli 1999 tot het Lusaka-akkoord. De 

belangrijkste bepaling uit dit akkoord was de oprichting van een VN-vredesoperatie, die vanaf 

november 1999 onder de naam MONUC zou plaatsvinden. Het Lusaka-akoord bleek echter 

van minimale betekenis. Het bevroor de legers en milities in hun huidige posities, maar deed 

de gevechten niet stoppen. Ook een voorgestelde inter-Congolese dialoog was in de winter 

van 2000-2001 nog steeds niet van start gegaan. 

 Op 16 januari 2001 werd Kabila doodgeschoten. Zijn zoon Joseph volgde hem op als 

president en sprak op een meer vredelievende toon en zijn diplomatieke tour bracht de hoop 

met zich mee dat het slepende conflict ten einde kon worden gebracht. Op 15 oktober ging de 

inter-Congolese dialoog eindelijk van start en deze mondde op 2 april 2003 in Sun City 

tenslotte uit in de ondertekening van een allesomvattend akkoord. Joseph Kabila bleef 

president tijdens een transitieperiode van vierentwintig maanden en zou vier vice-presidenten 

naast zich dulden. De transitieperiode zou worden afgesloten met democratische 

verkiezingen, waarna een nieuwe regering geïnstalleerd zou worden. Tussen 1998 en 2004, de 

periode waarin de hevigste gevechten in de Democratische Republiek Congo plaatsvonden, 

vielen naar schatting 3,8 miljoen doden. Door conflictgerelateerde oorzaken vielen er daarna 



 107

nog dagelijks minstens duizend doden, waardoor er eind 2007 al sprake was van zeker 5,4 

miljoen slachtoffers. Daarmee is het Congolese conflict het meest dodelijke sinds de Tweede 

Wereldoorlog. 

 

7.4 MONUC 

Op 30 november 1999 werd MONUC opgericht en ging fase I in met als voornaamste doel 

toe te zien op naleving van het Lusaka-akoord. Ondanks het daarin overeengekomen staakt-

het-vuren bleven de partijen met elkaar vechten. Op 24 februari 2000 werd de troepensterkte 

van MONUC uitgebreid en ging de tweede fase in. De taak bleef om toe te zien op 

implementatie van het Lusaka-akkoord en om de noodlijdende bevolking te hulp schieten. 

Hiervoor kreeg de vredesoperatie een mandaat op basis van Hoofdstuk 7, om het 

noodzakelijke te doen om burgers en VN-personeel te beschermen. In deze fase II was het 

niet de bedoeling dat MONUC zich tussen de partijen zou begeven en geweld zou gebruiken, 

omdat het daarvoor te zwak was. Ook was de vredesoperatie te klein voor het ontwapenen en 

demobiliseren van ex-combatanten en om toe te zien op de terugtrekking van buitenlandse 

troepen. Dit zou tijdens fase III moeten gebeuren. Een belangrijk punt uit fase II van MONUC 

was dat de betrokken partijen een plan zouden opstellen voor de terugtrekking van hun 

troepen. Op 6 december kwamen de betrokken partijen in Harare overeen dat hun legers zich 

zouden terugtrekken naar NDP�s. Vanuit deze posities zouden de buitenlandse troepen zich 

verder terugtrekken naar verzamelpunten, waarna zij definitief naar hun land van herkomst 

zouden vertrekken. 

 Fase II van MONUC werd gehinderd door logistieke problemen. Er bleken geen 

geavanceerde lidstaten bereid troepen te leveren en er was een gebrek aan goede uitrusting. 

Bovendien was de infrastructuur in de Democratische Republiek Congo erg slecht. Daarom 

besloot de VN om troepen- en vrachttransporten vooral door de lucht te laten plaatsvinden, 

maar omdat er nauwelijks troepen waren om vliegvelden en �airstrips� te beveiligen en er te 

weinig specialisten beschikbaar waren om een grote luchtvloot te opereren bleven de 

logistieke problemen bestaan. Bij het DPKO in New York heerste het geloof dat MONUC een 

rampzalige toekomst tegemoet ging. Annan gaf daarom de opdracht om een geloofwaardig én 

goedkope vredesoperatie te realiseren. Met een sterkte van vier infanteriebataljons werd 

MONUC echter zo goedkoop dat het in een land ter grootte van West-Europa totaal niet 

geloofwaardig was. Het zou zichzelf waarschijnlijk niet eens kunnen verdedigen, laat staan 

dat het kon toezien op naleving van het Lusaka-akkoord. De taak van MONUC werd daarom 
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aangepast: de operatie zou enkel toe zien op de terugtrekking van de troepen van de 

buitenlandse staten. 

 Op 9 november 2001 ging fase III in, dat vooral in het teken zou komen te staan van 

DDRRR van de milities. Het Harare-plan had een link gelegd tussen de ontwapening van de 

milities en de terugtrekking van de buitenlandse troepen. Zo had de Rwandese regering 

bijvoorbeeld laten weten zijn APR niet uit de Democratische Republiek Congo te zullen 

terugtrekken zolang de FDLR niet ontwapend zou worden. Door de zwakte van de FAC onder 

Laurent-Désiré Kabila was zijn zoon voor zijn veiligheid echter genoodzaakt om de FDLR in 

stand te houden. Bovendien geloofden beide partijen nog steeds in de overwinning en hield 

het geweld in Oost-Congo aan. In de Kivus bleef de RCD de FDLR bevechten en de FDLR 

zou zich daarom nooit vrijwillig door MONUC laten ontwapenen. Dat de vredesoperatie de 

Hutu-militie hiertoe kon dwingen was al helemaal ondenkbaar. De eerste poging tot DDRRR 

was mislukt. Omdat het zwakke MONUC de DDRRR alleen op vrijwillige basis wilde laten 

plaatsvinden en alle betrokken partijen hun terugtrekking lieten afhangen van het terugtrekken 

van de ander zat de situatie in een impasse. Deze impasse werd uiteindelijk gedeeltelijk 

doorbroken tijdens vredesonderhandelingen in Pretoria en Luanda waarop de Rwandese, 

Oegandese, Angolese en Zimbabwaanse legers zich in september en oktober 2002 

terugtrokken. Het Namibische leger was hen eerder al voorgegaan. 

 Na de terugtrekking van de Oegandese UPDF uit het district Ituri probeerden in de 

zomer van 2003 de milities van de Lendu en de Hema de hoofdstad Bunia in te nemen. 

Duizenden burgers vluchtten als gevolg van de strijd naar het sectorhoofdkwartier van 

MONUC in de stad, maar het daar gestationeerde Uruguyaanse bataljon verzaakte zijn plicht 

om de burgerbevolking te beschermen. Er dreigde een etnische slachting en er was veel 

internationale kritiek op de vredesoperatie. Dit leidde tot de oprichting van een EU-

interventiemacht, de IEMF, die de orde in Ituri snel herstelde. In september nam de nieuwe 

Ituri Brigade van MONUC de taken van de IEMF over. Op 5 september werd deze brigade 

door honderden militante jongeren op de proef gesteld. MONUC reageerde apatisch en 

duidelijk werd dat het operationele plan van de vredesoperatie mankementen vertoonde. 

 De Bukavu-crisis in mei en juni 2004 bevestigden de tekortkomingen in het militaire 

apparaat van MONUC. Op 26 mei braken tussen het leger van de transitieregering en de 

RCD-Goma gevechten uit in de stad om de macht in Zuid-Kivu. Gesteund door de militie van 

Nkunda nam de RCD-Goma de stad in en verliet deze pas na een dreigement om een nieuwe 

EU-interventiemacht te ontplooien. MONUC bleek onwillig de stad te verdedigen tegen de 

rebellen en, belangrijker nog, onwillig om de transitieregering te steunen. De timide en naïeve 
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reacties van MONUC op de gebeurtenissen deden andermaal zijn geloofwaardigheid geen 

goed. 

 Na evaluaties van de Ituri- en Bukavu-crises deed Annan in augustus 2004 

aanbevelingen om de situatie in de Democratische Republiek Congo te verbeteren en 

MONUC te versterken. Alles bij elkaar wilde de Secretaris-Generaal de troepensterkte 

verhogen met meer dan dertienduizend man. Daarnaast zou openlijk de kant van de 

transitieregering gekozen moeten worden en MONUC zou samen met de FARDC robuuster 

moeten gaan opereren. De Veiligheidsraad weigerde met resolutie 1565 zijn medewerking en 

stond Annan een bescheiden verhoging van de troepensterkte toe. Deze extra troepen zouden 

bovendien niet afkomstig zijn uit militair geavanceerde landen, waardoor de Secretaris-

Generaal zijn gewenste �Rapid Reaction Force� en �special forces� kon vergeten.  

 Resolutie 1565 gaf MONUC geen forse versterkingen, maar verwachtte wel van de 

vredesoperatie dat het de FARDC zou assisteren bij de ontwapening en repatriatie van de 

FDLR. De FARDC was echter bijzonder zwak, veel zwakker dan de relatief sterke FDLR. 

MONUC was zelf in een betere positie de militie tot DDRRR te dwingen, maar dat stond de 

Veiligheidsraad niet toe. Dit was merkwaardig, omdat de FDLR zich schuldig maakte aan 

grove mensenrechtenschendingen ten aanzien van de Congolese burgerbevolking en het 

Hoofdstuk 7 mandaat van MONUC acties om deze burgers te beschermen toestond. Het 

dreigement van de FDLR om wraak te nemen op de burgerbevolking als het zou worden 

aangevallen door MONUC of de FARDC was waarschijnlijk een oorzaak van deze 

voorzichtigheid. Aan de voorzichtige houding van MONUC kwam in 2005 langzaam een 

einde toen Cammaert commandant was geworden van de oostelijke divisie. Met zijn 

agressieve acties zou MONUC bekend worden als �vechtende blauwhelmen�. Hoewel het 

DPKO niet langer geloofde in vrijwillige DDRRR, liet het wel weten dat MONUC zelf geen 

militaire weg zou bewandelen. Ontwapening en repatriatie van ex-combatanten bleef een taak 

van de FARDC. Er werden samen wat militaire acties uitgevoerd tegen de FDLR, maar de 

militie zocht de confrontatie nooit op en vluchtte telkens de jungles van Oost-Congo in. 

 Omdat de FDLR grotendeels uit Rwandezen bestond kon deze militie niet worden 

geïntegreerd in de FARDC. Zijn leiders bleven extremistische opvattingen houden en hield 

het zijn strijders min of meer in gijzeling. De transitieregering en de FARDC waren te zwak 

om het probleem op te lossen, MONUC verleende op dit terrein te weinig steun en de 

politieke leiders van de FDLR konden in Europa en Noord-Amerika vrij hun gang gaan. 

Congolese militieleden integreerden echter wel in de FARDC. Tijdens de Bukavu-crisis 

bestond het leger van de transitieregering dat tegen de RCD-Goma vocht uit voormalige 
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soldaten van de FAC, MLC en RCD-ML. Ook troepen van de Mayi-Mayi, FNI, RCD-

National integreerden in de FARDC en uiteindelijk ook soldaten van de RCD-Goma. 

 Het nationale Congolese (of Zaïrese) leger had in het koloniale tijdperk en tijdens het 

tijdperk-Mobutu de bevolking nooit veiligheid kunnen bieden. In plaats daarvan waren zij 

vaak zelf een bron van onrust. Bovendien waren ze zwak. De FAZ werd eenvoudig verslagen 

tijdens de Eerste Congolese Oorlog en in de Tweede Congolese Oorlog werd de FAC door de 

rebellen ver teruggedreven. Na de ondertekening van de vrede in Sun City werd besloten dat 

de FAC en de milities zouden integreren in een nieuw nationaal leger, de FARDC. Alle 

partijen samen zetten circa 250.000 soldaten op de loonlijst, maar volgens waarnemers telde 

het leger circa 130.000 man. De regering gaf in de praktijk dus bijna de helft van het 

salarisbudget uit aan spooksoldaten. Ook andere voorbeelden wezen op het bestaan van 

corruptie binnen de krijgsmacht. �Security Sector Reform� ondervond tal van problemen en de 

transitieregering was onmachtig om de militaire integratie vorm te geven. Medio 2004 zou 

een �Great Lakes Contact Group�, waarin MONUC optrad als waarnemer, inspanningen gaan 

coördineren ten gunste van het integratieproces. De Wereldbank, tevens waarnemer van deze 

groep, beheerde een budget van 200 miljoen dollar voor het integratieproces. De rol van 

MONUC bij deze soldijverschaffing beperkte zich vooral tot het verlenen van logistieke 

steun. 

 In de postconflict situatie waarin de Democratische Republiek Congo zich tijdens de 

transitieperiode bevond, waren de instituties uiterst zwak en bovendien corrupt. De instituties 

die in deze fase vooral dienden te worden opgebouwd moesten te maken hebben met 

veiligheid en democratische verkiezingen. De belangrijkste instituties ten aanzien van de 

veiligheid waren het leger en de politie. De Congolese politie was altijd zwakke macht 

geweest dat zich zelf schuldig maakte aan mensenrechtenschendingen. Tijdens de twee 

oorlogen speelde de politie een onbelangrijke rol en daarom kwamen internationale 

initiatieven tot hervormingen langzaam op gang. In januari 2005 werden enkele 

trainingscentra geopend, waarin MONUC door een tekort aan trainers zelf maar Congolese 

trainers ging opleiden. Begin 2006 hadden 5.000 agenten de training doorlopen. Gesteld kon 

worden dat de opbouw van het instituut politie werd verwaarloosd.  

Het belangrijkste instituut ten aanzien van de organisatie van democratische 

verkiezingen was de CEI. Het werd daarin gesteund door de UNDP en MONUC�s �Electoral 

Division�. De HAM moest tijdens het verkiezingsproces fungeren als een mediawaakhond, 

maar gaf mildere straffen aan de staatsmedia dan aan tegenstanders van Kabila. De �Truth and 

Reconciliation Commission� moest ervoor zorgen dat de waarheid opnieuw zou worden 
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vastgesteld en dat de nationale eenheid geconsolideerd zou worden. Mede door een gebrek 

aan budget, maar meer nog door politieke motieven van zijn leden, was deze commissie 

echter ongeloofwaardig. Twee andere instituties, de CIAT en het Comité der Wijzen 

ondersteunden de transitieperiode. CIAT hield de politieke dialoog open en coördineerde 

initiatieven van buitenlandse, terwijl het Comité met zijn morele autoriteit onenigheid tussen 

de kandidaten moest voorkomen. 

Tijdens de oorlogen in de Democratische Republiek Congo maakten de betrokken 

partijen zich schuldig aan vermoorden, verkrachten en verminken van burgers en het 

rekruteren van kindsoldaten. De installatie van de transitieregering bracht wat meer rust in het 

land. Van rust was in het oosten van Congo echter geen sprake en de burgerbevolking daar 

bleef het slachtoffer van de willekeur van lokale krijgsheren. De rol van de internationale 

gemeenschap ten aanzien van het verifiëren van de mensenrechten was vooral retorisch van 

aard. In Kisangani en Bunia werd duidelijk dat MONUC te zwak was om naleving van de 

mensenrechten te kunnen afdwingen. Om verdachten van mensenrechtenschendingen 

rekenschap voor hun daden af te kunnen laten leggen, was de ICC in 2004 een onderzoek naar 

oorlogsmisdaden gestart. Het mandaat van de aanklager behelsde echter alleen zaken ná 2002. 

Twee organen speelden voor wat betreft MONUC een belangrijke rol ten aanzien van 

het winnen van de �hearts and minds� van de lokale bevolking en het samenwerken met 

NGO�s. Deze waren CIMIC en OCHA. Samen werden in de zomer van 2006 civiel-militaire 

richtlijnen opgesteld, die stelden dat MONUC een veilige situatie zou creëren waarin 

humanitaire NGO�s hun werk konden verrichten. Bovendien zou de vredesoperatie in het 

infrastructuurarme land logistieke hieraan logistieke steun verlenen. Het werk van de NGO�s 

bleef buiten het politieke kader. Daarnaast kon MONUC zelf ook humanitaire activiteiten 

ondernemen: het beschermen van burgers, humanitaire operaties in uitzonderlijke gevallen en 

WHAM�s. Of de missie erin is geslaagd de �hearts and minds� van de Congolezen te winnen 

is onduidelijk. In de straatarme Democratische Republiek Congo is het winnen van iemands 

hart vooral een kwestie van geld. Publieke informatiecampagnes die vooral gericht waren op 

het uitleggen van het verkiezingsproces hadden misschien wel een meetbaar succes. Met een 

kiezersopkomst van 70% tijdens de eerste en 65,4% tijdens de tweede verkiezingen mag van 

een bescheiden succesje worden gesproken. 

 Het organiseren van democratische verkiezingen was de meest ambitieuze bepaling uit 

het verdrag van Sun City. Dit zouden de eerste echte nationale verkiezingen worden sinds 

1965. Ter voorbereiding hierop werden middels een referendum eerst een nieuwe grondwet en 

een verkiezingswet aangenomen. De organisatie van de verkiezingen was in handen van de 
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CEI, dat een jaar later was opgericht dan gepland. Hierdoor liepen de voorbereidingen 

vertraging op en werd de transitieperiode verlengd. MONUC bood de CEI logistieke steun bij 

de verspreiding van registratiekits vanwege de gebrekkige infrastructuur in de Democratische 

Republiek Congo. Kiezers konden zich tussen juni 2005 en februari 2006 laten registreren, 

waarna zij hun stemkaart ontvingen. Deze stemkaart werd bovendien een geldige vorm van 

legitimatie. De CEI slaagde er uiteindelijk in om 90% van het electoraat te registeren. 

 Voor de verkiezingen van 30 juli 2006 hadden 269 partijen zich ingeschreven. De 

PPRD met als presidentskandidaat Kabila was samen met de MLC van Bemba de grootste 

favoriet. Tijdens de verkiezingsperiode kampte de RCD met grote interne verdeeldheid en 

werd door veel Congolezen geassocieerd met Rwandese agressie. De militie nam deel aan de 

transitie tegen de wil van zijn �hard liners�, geloofde tot het laatst niet dat die transitie zou 

slagen en behield een militair karakter in plaats dat het veranderde in een politieke partij. De 

invloedrijke UPDS dreigde de verkiezingen te boycotten, omdat het zich buitengesloten 

voelde in de transitie. Na onenigheid met de CEI over kiezersregistratie boycotte het de 

verkiezingen ook daadwerkelijk.  

 Geloofwaardige verkiezingen zouden eerlijk en vrij moeten verlopen, maar de 

Democratische Republiek Congo had geen ervaring met vreedzame politieke debatten, 

machtsmisbruik door de transitieregering tijdens het verkiezingsproces kon niet worden 

voorkomen en milities in Ituri, de Kivus en Noord-Katanga bedreigden de veiligheid en 

intimideerden kiezers. De veiligheid rondom de verkiezingen was de verantwoordelijkheid 

van de Congolese politie, dat in geval van nood bijstand zou krijgen van de FARDC en 

MONUC. Deze twee laatsten konden op hun beurt indien nodig bijstand verwachten van de 

goed uitgeruste EUFOR, dat vooral een afschrikwekkende functie had en een 

geweldsuitbarsting moest ontmoedigen. 

 Voor de organisatie van de verkiezingen kreeg de transitieregering financiële en 

logistieke steun van MONUC en de internationale gemeenschap. Als vredesoperatie was het 

voor MONUC tijdens de verkiezingsperiode bovendien het doel om voorwaarden te creëren 

waarin een nieuw gekozen regering het land zou kunnen besturen. Samen met de CIAT gaf 

het technische en politieke steun aan de organisatie van de verkiezingen, gaf het vorm aan het 

rechtssysteem en werd geprobeerd een vreedzaam klimaat te scheppen. Radio Okapi moest 

daarnaast de Congolese bevolking bewust maken van het verkiezingsproces. MONUC�s 

militaire component concentreerde zich met name op Ituri en de Kivus en richtte een Katanga 

Brigade op om te voorkomen dat de Mayi-Mayi de verkiezingsvoorbereidingen zouden 

verstoren. De politiecomponent hield zich bezig met �capacity building� door zogenaamde 
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�train-de-trainer programma�s� te verzorgen en voerde gezamenlijke patrouilles uit met de 

Congolese politie.  

 De verkiezingen van 30 juli gingen gepaard zonder grote geweldsuitbarstingen. Wel 

ging het stemmen gepaard met onregelmatigheden, al zouden deze geen beslissende invloed 

hebben gehad op de uitkomst. Aanvankelijk zou de uitslag bekend gemaakt worden op 2 

augustus, maar dit werd uitgesteld tot 20 augustus. Op die dag kwam het tot een vuurgevecht 

in Kinshasa tussen aanhangers van Kabila en Bemba. �s Avonds maakte de CEI bekend dat 

Kabila geen meerderheid van de stemmen had gewonnen en dat een �run-off� tussen hem en 

Bemba noodzakelijk zou zijn. Waarschijnlijk teleurgesteld door dit nieuws vielen honderden 

Presidentiele Gardisten de woning en het kantoor van Bemba aan. Bij de gevechten die hierbij 

ontstonden vielen 23 doden. Uit de geweldsuitbarsting in Kinshasa konden lessen worden 

getrokken. De vrede van Sun City had niet bepaald hoe de hoofdstad beveiligd diende te 

worden. Vooral de 14.000 man sterke Presidentiele Garde was een bron van spanning tussen 

de vice-presidenten geweest, die als antwoord daarop hadden geweigerd hun eigen 

troepenaantal te verkleinen. Ook hadden MONUC en EUFOR niet snel genoeg gereageerd en 

geen buffer tussen de twee partijen gecreëerd. Het overgrote deel van de troepen van 

MONUC waren gestationeerd in Oost-Congo en de meeste troepen van EUFOR stonden op 

stand-by in Gabon. Bescheiden versterking arriveerde pas in Kinshasa toen de gevechten 

alweer geluwd waren. De aanwezige troepen hadden dus een onvoldoende afschrikwekkende 

werking gehad. Tenslotte had de media geweld aangewakkerd en had de HAM dus gefaald in 

zijn taak.  

 De �run-off� tussen Kabila en Bemba vond plaats op 29 oktober en verliep relatief 

rustig. Met 58% van de stemmen werd Kabila gekozen tot president. Hoewel er geen grote 

onregelmatigheden waren erkende Bemba de uitslag niet, maar zou na een uitspraak van het 

Hooggerechtshof dat beschuldigingen van verkiezingsfraude ongegrond waren de uitslag 

accepteren in belang van het land. Tijdens zijn inauguratie verkondigde Kabila ambitieuze 

plannen om de crisis te beëindigen en de leefomstandigheden van de Congolezen te 

verbeteren. Omdat 300 van de 500 leden van de nationale assemblee deel uitmaakten van een 

pro-Kabila alliantie kon de president grotendeels zijn eigen beleid gaan voeren. 

 

7.5 Analyse: was MONUC een succesvolle vredesoperatie? 

De probleemstelling in deze studie luidde: �In hoeverre was MONUC in de Democratische 

Republiek Congo van 30 november 1999 tot en met de verkiezingen van 29 oktober 2006 een 

succesvolle vredesoperatie?� Om tot een antwoord hierop te komen werden de negen vragen 
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van de checklist voor het meten van succes van vredesoperaties toegepast op de 

vredesoperatie. Op deze negen vragen scoorde MONUC zesmaal een nee en driemaal een ja.  

 Er waren instituties opgebouwd, hoewel deze in de praktijk zwak waren. Ook werd er 

gedaan aan mensenrechteneducatie, al moet worden gezegd dat de resultaten hiervan moeilijk 

meetbaar zijn. De organisatie van verkiezingen, waarbij MONUC een belangrijke rol speelde, 

waren succesvol verlopen. Tegenover deze drie bescheiden successen stond dat de DDRRR 

van ex-combatanten was mislukt, waardoor de veiligheidssituatie in de Democratische 

Republiek Congo slecht bleef. Buitenlandse troepen trokken zich laat terug en deze 

terugtrekking was het resultaat van vredesonderhandelingen en niet de verdienste van 

MONUC. De vredesoperatie was er ook niet duidelijk in geslaagd de �hearts and minds� van 

de lokale bevolking te winnen. De soldijverschaffing aan het nationale leger had teveel 

problemen opgeleverd en ook was er sprake van corruptie en oneerlijkheid. De 

mensenrechtensituatie was uiterst zorgelijk en MONUC kreeg niet de middelen om hier grote 

verbeteringen in aan te brengen. Tenslotte waren de waarheidscommissies zwak en 

ongeloofwaardig. Geconcludeerd mag daarom worden dat MONUC geen succesvolle 

vredesoperatie was. 
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Lijst van afkortingen 

 
ADF Allied Democratic Forces. 

AFDL Alliance de Forces Democratiques du Liberation du Congo-Zaïre / 

Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo-Zaire. 

ALiR Armée pour la Libération du Rwanda / Army for the Liberation of 

Rwanda. 

APC Armoured Personnel Carrier. 

APR l'Armée patriotique rwandaise / Rwandese Patriotic Army. 

CEI Commission Electorale Indépendante / Independent Electoral 

Commission. 

CGDK Coalition Government of Democratic Kampuchea. 

CIAT Comité International d�Accompagnement de la Transition / 

International Committee in Support of the Transition. 

CIMIC Civil-Military Coordination. 

CODECO Convention des démocrates congolais / Coalition of Congolese 

Democrats. 

CONADER Commission Nationale de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion 

/ National Commission for Demobilisation and Reinsertion. 

CPP Cambodian People�s Party. 

DDRRR Disarmament, Demobilisation, Repatriation, Reintegration or 

Resettlement. 

DPKO Department of Peacekeeping Operations. 

DRC Democratic Republic of the Congo. 

ETDF East Timor Defence Force. 

ETTA East Timor Transitional Administration. 

EU Europese Unie. 

EUFOR RDC European Force Republique Democratie du Congo. 

EUPOL European Union Police Mission. 

EUSEC European Union Security Advisory Commission. 

FAA Forças Armadas de Angolanas / Angolan Armed Forces. 

FAC Forces Armées Congolais / Congolese Armed Forces. 

FAR Forces Armées Rwandaises / Rwandan Armed Forces. 
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FAZ Forces Armées Zaïroises / Zairian Armed Forces. 

FARDC Forces Armées de la Republique Démocratique du Congo / Armed 

Forces of the Democratic Republic of Congo. 

FDD Forces for the Defense of Democracy. 

FDLR Forces Démocratiques de la Libération du Rwanda / Democratic Forces 

for the Liberation of Rwanda. 

FNI Front des Nationalistes et Intégrationnistes / Nationalist and 

Integrationist Front. 

FPR Front patriotique rwandais / Rwandan Patriotic Front. 

FUNCINPEC Front Uni National Pour Un Cambodge Indépendent, Neutre, Pacifique 

et Coöpératif / National United Front for an Independent, Neutral, 

Peaceful, and Cooperative Cambodia. 

GPA Governance and Public Administration. 

HAM Haute Autorité des Médias / High Authority of the Media. 

HRU Human Rights Unit. 

ICC International Crime Court. 

IEC Independent Electoral Commission. 

IEMF Interim Emergency Multinational Force. 

IIA Ituri Interim Administration. 

IPC Ituri Pacification Commission. 

JMC Joint Military Commission. 

INTERFET International Force for East Timor. 

KPNLF Khmer People�s National Liberation Front. 

MDRP Multi-Country Demobilisation and Reinsertion Program. 

MINURSO Mission des Nations unies pour l�Organisation d�un Référendum au 

Sahara Occidental / United Nations Mission for the Referendum in 

Western Sahara. 

MLC Mouvement de liberation congolais / Movement for the Liberation of 

Congo. 

MLO Military Liaison Officer. 

MONUC Mission de l�Organisation des Nations unies en République 

Démocratique du Congo. / United Nations Organization Mission in the 

Democratic Republic of the Congo. 

NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. 
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NGO Non-gouvernementele organisatie. 

NDF National Defence Force. 

NDP New Defensive Position. 

OCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 

OHCHR Office of the High Commissioner for Human Rights. 

ONUMOZ L�Opération des Nations unies au Mozambique / United Nations 

Operation in Mozambique. 

PALU Parti Lumumbiste Unifié / Unified Lumumbist Party. 

PPRD Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie / People�s Party 

for Reconstruction and Democracy. 

PRK People�s Republic of Kampuchea. 

RCD Rassemblement Congolais pour la Démocratie / Rally for Congolese 

Democracy. 

RCD-ML RCD-Mouvement de Libération / RCD-Movement for Liberation. 

SADC South African Development Community. 

SNC Supreme National Council. 

SOC State of Cambodia. 

SSR Joint Commission on Security Sector Reform. 

TCL Tactical Coordination Line. 

TNI Tentara Nasional Indonesia / Indonesian Armed Forces. 

UDPS Union pour la Démocratie et le Progrès Social / Union for Democracy 

and Social Progress. 

UNAMET United Nations Mission in East Timor. 

UNAMSIL United Nations Mission in Sierra Leone. 

UNDP United Nations Development Programme. 

UNITA União Nacional para a Independência Total de Angola / National Union 

for the Total Independence of Angola. 

UNMIBH United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina. 

UNOMIL United Nations Mission in Liberia. 

UNOVER United Nations Observer Mission to Verify the Referendum in Eritrea. 

UNTAC United Nations Transitional Authority in Cambodia. 

UNTAET United Nations Transitional Administration in East Timor. 

UPC Union des Patriotes Congolais / Union of Congolese Patriots. 

UPDF Ugandan Peoples Defence Force. 
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URUBATT Uruguayan Battalion. 

VN Verenigde Naties. 

WHAM Winning Hearts and Minds Activities. 

ZDF   Zimbabwe Defence Forces. 
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Websites: 

 

• Asian Human Rights Commission: http://www.ahrchk.net 

• The Century Foundation: http://www.tcf.org 

• Central Intelligence Agency: http://www.cia.gov 

• Conciliation Resources: http://www.c-r.org 

• East Timor and Indonesia Action Network: http://www.etan.org 

• Freedom House: http://www.freedomhouse.org  

• Global Security: http://www.globalsecurity.org 

• Human Rights Watch: http://ww.hrw.org 

• Institute for Security Studies: http://www.iss.co.za 

• Integrated Regional Information Networks: http://www.irinnews.org 
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• International Criminal Court: http://www.icc-cpi.int 

• NRC Handelsblad: http://www.nrc.nl 

• Reliefweb: http://www.reliefweb.int 

• SE Asian Languages and Cultures: http://www.seasite.niu.edu 

• The New York Times: http://www.nytimes.com 

• United Nations: http://www.un.org 

• United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: 

http://ochaonline.un.org 

• United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights: www.ohchr.org 

• United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo: 

http://www.monuc.org 

• Woodrow Wilson International Center for Scholars: www.wilsoncenter.org 

• World Policy Institute: www.worldpolicy.org 

 

Televisie: 

• IKON, Paul Rosenmöller en� Patrick Cammaert � Oorlog, uitgezonden op 

Nederland 3, 30 juli 2006 
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Kaart van de Democratische Republiek Congo 
 

 
Bron: http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/drcongo.pdf 

 


