
Q& A – Nieuwe regering in Congo, wat nu?

Sinds maandag 12 april is een nieuwe regering in Congo geïnstalleerd. Broederlijk Delen

beantwoordt vijf vragen over de uitdagingen voor de regering en voor president Tshisekedi

die bijna halfweg zijn eerste mandaat is.

Wie heeft vandaag de politieke macht in Congo?

Op 24 januari 2019 legde Félix Tshisekedi van de historische oppositiepartij UDPS de eed af

als vijfde president van de Democratische Republiek Congo. De omstreden verkiezingsuitslag

en het vermoeden dat uittredend president Joseph Kabila een deal had gemaakt om

Tshisekedi aan te macht te krijgen, droeg bij aan de perceptie dat Tshisekedi ‘een

Kabilamarionet’ is. Op nationaal en provinciaal niveau werd president Tshisekedi

geconfronteerd met de grote politieke dominantie van Kabila’s platform Front Commun pour

le Congo (FCC).

Twee jaar na zijn eedaflegging gaat president Tshisekedi op zoek naar echte politieke macht

door de controle over de nationale politieke instellingen (kamer, senaat en premierschap) te

veroveren en de gouverneurs van de provincies voor zich te winnen. Eind oktober 2020

kondigde president Tshisekedi aan dat hij een brede consultatieronde zou opstarten met de

meest representatieve politieke en sociale leiders met als doel een ‘heilige unie van de natie’

te creëren (Union Sacrée). Sinds zijn toespraak op 6 december 2020, waarin Tshisekedi

aankondigde dat hij een informateur gaat aanduiden, die een nieuwe regering moet vormen,

is er op politiek gebied heel wat gebeurd in Congo. Dit heeft geleid tot het einde van de

coalitie met oud-president Kabila. Ondanks de ruime parlementaire meerderheid van het

FCC werd de Kabila-getrouwe Kamervoorzitter, Jeannine Mabunda, weggestemd en

vervangen door een medestander van president Tshisekedi, Christophe Mboso. De premier

Sylvestre Ilunga, van Kabila’s partij, is eveneens weggestemd door de Kamer. Op 5 februari

diende een andere Kabila-getrouwe zijn ontslag in: de voorzitter van de Senaat, Alexis

Thambwe Mwamba. Op 15 februari 2021 heeft president Tshisekedi de 43-jarige Sama

Lukonde Kyenge benoemd tot nieuwe eerste minister. Ongeveer twee maand na zijn

benoeming heeft premier Kyenge de allereerste regering van de Heilige Unie van de Natie

gevormd. Dit nieuw regeringsteam bestaat grotendeels uit persoonlijkheden die toegewijd

zijn aan president Félix Tshisekedi. President Tshisekedi is erin geslaagd om, ondanks de

ruime parlementaire meerderheid van het FCC, Joseph Kabila te beroven van zijn

Kamervoorzitter, Senaatsvoorzitter en Premier. Dit kan deels verklaard worden door

ontevredenheid in het FCC-kamp en deels door politiek-opportunistische overwegingen. In

zijn toespraak van 19 januari 2020, waarin hij zich richtte tot de Congolese diaspora in

Londen, dreigde president Tshisekedi immers om ministers te ontslaan die hem zouden

tegenwerken om zijn missie uit te voeren, of om de kamer te ontbinden. Een aantal

Kamerleden uit het FCC-kamp vreesden daardoor om hun post te verliezen, mocht president

Tshisekedi de daad bij het woord voegen en besluiten om zich achter Tshisekedi te scharen.

De politieke macht verschuift langzamerhand richting president Tshisekedi. Met de komst

van de nieuwe regering heeft Tshisekedi nu zijn handen vrij om zijn programma toe te

passen. Op internationaal vlak zet president Tshisekedi sterker in op betere diplomatieke

contacten met Europa, ook België en met de VS. Hij neemt bovendien zijn plaats in op



regionaal en continentaal niveau. Begin 2021 werd Tshisekedi verkozen als nieuwe voorzitter

van de Afrikaanse Unie.1 Ondanks de bovengenoemde herschikkingen heeft Tshisekedi veel

uitdagingen te trotseren. Naast een coalitie van liefst twintig partijen, de ‘Union Sacrée’,

tevreden te houden, moet hij ook controle verwerven op cruciale instellingen zoals het leger

(FARDC), de Inlichtingendienst en de Nationale Bank. De uitdagingen voor de nieuwe

regering blijven even groot: zij moet de gewapende conflicten in Oost-Congo aanpakken, het

justitieapparaat hervormen, de strijd tegen corruptie aangaan en het beheer van de publieke

financiën verbeteren. Bovendien is het de bedoeling dat er in 2023 presidentsverkiezingen

georganiseerd worden in Congo. De Nationale Onafhankelijke Kiescommissie (Ceni) moet

tegen dan werkelijk onafhankelijk en onpartijdig zijn opdat de verkiezingen geloofwaardig

kunnen verlopen.

Sinds oud-president Kabila de touwtjes niet meer stevig in de handen heeft is hij stil

gebleven. Hij trok zich sinds december 2020 terug op zijn boerderij in Kashamata, in de buurt

van Lubumbashi. Het is dus nog onvoorspelbaar wat zijn volgende zet zal worden. Geeft hij

zich gewonnen door stilletjes van het toneel te verdwijnen, met het risico om zijn greep te

verliezen over de economie, of zal hij een aanvalsplan bedenken tegen president Tshisekedi?

Is er vooruitgang op het vlak van mensenrechten?

De voorbije twee jaar heeft president Tshisekedi getracht om een beleid te voeren dat inging

tegen de oude politieke cultuur van het bedreigen van dissidente stemmen. Zo beloofde hij

tijdens zijn eedaflegging dat hij de onveiligheid en de corruptie zou aanpakken, en eveneens

om alle politieke gevangenen vrij te laten, de sociale en economische levensomstandigheden

van de Congolezen te verbeteren, inbreuken op de mensenrechten tegen te gaan en de

veiligheid in het oosten van Congo te garanderen.2 Twee jaar later stelt Broederlijk Delen

vast dat president Tshisekedi enkele beloftes heeft nageleefd. Zo heeft hij na zijn installatie

als president duizenden politieke gevangenen en activisten die opgesloten werden tijdens

het regime van Kabila vrijgelaten. Anderen, zoals Moïse Katumbi de Congolese

oppositiepoliticus in ballingschap sinds 2016, mochten terugkeren naar Congo. De positieve

trend richting respect voor mensenrechten heeft zich helaas niet voortgezet. Ondertussen

beginnen de beloftes van Tshisekedi om mensenrechten in Congo te respecteren als

gebroken beloftes te klinken. De Congolese autoriteiten blijven vreedzame betogers,

activisten, journalisten en politieke figuren onderdrukken. Volgens Human Rights Watch

werd de mensenrechtensituatie in Congo in 2020 zelfs slechter vergeleken met het jaar

2 https://afrique.lalibre.be/31447/document-le-discours-dinvestiture-de-felix-tshisekedi/
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voordien.3 Het lijkt erop dat president Tshisekedi hetzelfde systeem van onderdrukking en

censuur hanteert als zijn voorganger. Volgens Congolese mensenrechtenactivisten is “voor

Kabila gelijk aan na Kabila”. Het is niet uitzonderlijk dat de politieke macht in de verleiding

komt om het gerecht te instrumentaliseren voor politieke doeleinden.

Hoe is de veiligheidssituatie nu in het oosten ?

Het oosten van Congo wordt al jaren geteisterd door gewapende conflicten. Sinds de jaren

1990 veroorzaken gewapende conflicten in het gebied van de Grote Meren een humanitaire

tragedie met miljoenen slachtoffers. Volgens een rapport van juni 2020 van de Kivu Security

Tracker, die geweld in Oost-Congo documenteert, blijft het onveilig in de Kivu.4 Volgens een

rapport van 2019 van Human Rights Watch opereren meer dan 130 gewapende groepen in

Noord- en Zuid-Kivu.5 Enerzijds zijn er de Congolese Mai Mai-milities, vaak kleine groepen

van een honderdtal manschappen gerekruteerd op etnische basis. Anderzijds zijn er de

buitenlandse milities met wortels in de buurlanden Oeganda, Rwanda en Burundi. De

gevechten vinden plaats tussen de milities onderling, of tussen die milities en het Congolese

leger (FARDC). Het leger wordt ondersteund door de VN-vredesmissie MONUSCO.

De Allied Democratic Forces (ADF), een Oegandese rebellenbeweging, blijven de

belangrijkste pleger van geweld in die regio. Volgens de VN zijn in 2020 bijna 850 burgers

gedood door gewapende groepen in de provincies Ituri en Noord-Kivu.6 Sinds begin februari

van dit jaar zijn bij verschillende aanslagen meer dan 50 mensen omgekomen in Beni

(Noord-Kivu).7 In de nacht van 15 op 16 februari 2021 werden alweer 10 burgers gedood bij

een nieuw bloedbad in Kalembo (grondgebied van Beni).8 Op 22 februari werd de Italiaanse

ambassadeur, Luca Attanasio, om het leven gebracht tijdens een gewapende aanval op een
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VN-konvooi in het Virunga National Park, in de buurt van Goma.9 De veiligheidssituatie in het

oosten van het land blijft dus zorgwekkend. Het Congolese leger slaagt er maar niet in om de

Congolese burgers te beschermen tegen de gewapende groepen die in de regio actief zijn en

de Congolese overheid slaagt er evenmin in om Oost-Congo te pacificeren. Het is algemeen

geweten dat de grootste drijfveer achter de gewapende groepen in Congo de illegale

exploitatie van mineralen is. De Congolese overheid moet er dan ook voor waken dat er een

degelijke nationale wetgevende kader is tegen conflictmineralen. Daarnaast zou de

Congolese regering staten, multinationals en individuen moeten identificeren die gewapende

groepen in de Democratische Republiek Congo steunen en deze berechten.

Met de komst van president Félix Tshisekedi in 2019 is de toestand in Oost-Congo niet

verbeterd. De veiligheidssituatie is er nog altijd fragiel, in het bijzonder in de provincie

Noord-Kivu. Tshisekedi heeft wel toenadering tot buurlanden Rwanda, Oeganda, Angola en

Burundi gezocht om via diplomatieke weg rust proberen te brengen.10 Deze diplomatieke

pogingen leiden niet tot vrede op terrein. Tshisekedi kondigde eveneens aan militaire

samenwerking met Rwanda te willen hervatten.11

Wat zijn de sociaal-economische uitdagingen?

De sociale en economische levensomstandigheden van de Congolezen zijn sinds de komst

van Tshisekedi weinig verbeterd. Congo stond op de 175ste plaats van de 189 landen en

gebieden van de Index van de menselijke ontwikkeling of Human Development Index (HDI)

van 2020.12 Congo blijft bij de landen zitten met een zwakke menselijke ontwikkeling. In

Congo is het recht op toegang tot elementaire sociale voorzieningen zoals onderwijs,

gezondheid en drinkwater nog altijd geen vanzelfsprekendheid. Hoewel Felix Tshisekedi

tijdens zijn verkiezingscampagne de belofte maakte om gratis basisonderwijs te voorzien

voor alle Congolese kinderen blijkt de uitvoering van deze maatregel moeilijk te realiseren.

De Congolese staat heeft immers niet voldoende financiële middelen om gratis

basisonderwijs aan te bieden.

Vandaag de dag leeft ongeveer 70% van de Congolese bevolking van de landbouw. Landbouw

is de belangrijkste bron van inkomsten voor de bevolking om naast de voedselbehoefte ook

in andere behoeften te voorzien zoals schoolgeld, gezondheidszorg, drinkwater, werk enz.

12 http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/COD.pdf

11

https://blogs.lse.ac.uk/crp/2020/04/28/the-limits-of-president-tshisekedis-security-strategy-in-the-democratic-

republic-of-congo/;

http://afrikarabia.com/wordpress/rdc-polemique-sur-la-presence-darmees-etrangeres-au-kivu/.

10

https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/rapport-mi-parcours-du-groupe-d-experts-sur-la-r-publi

que-d-2 ;

https://afrique.lalibre.be/54592/rdc-sommet-sur-la-securite-dans-la-region-des-grands-lacs-sans-le-burundi/.

9 https://www.standaard.be/cnt/dmf20210222_94820619

http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/COD.pdf
https://blogs.lse.ac.uk/crp/2020/04/28/the-limits-of-president-tshisekedis-security-strategy-in-the-democratic-republic-of-congo/
https://blogs.lse.ac.uk/crp/2020/04/28/the-limits-of-president-tshisekedis-security-strategy-in-the-democratic-republic-of-congo/
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/rapport-mi-parcours-du-groupe-d-experts-sur-la-r-publique-d-2
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/rapport-mi-parcours-du-groupe-d-experts-sur-la-r-publique-d-2
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210222_94820619


Hoewel er weinig mogelijkheden zijn om in Congo te overleven buiten de landbouw

ontbreekt elk beleid om die landbouw te ondersteunen. De Congolese overheid investeerde

slechts 3% aan landbouw in de begroting van 2020. Terwijl het Maputo-protocol dat door

Congo is ondertekend, aanbeveelt om minstens 10% van het nationale budget aan de

landbouwsector toe te wijzen.13 Bovendien wordt in Congo de import van voedingsproducten

fiscaal sterk bevoordeeld ten aanzien van lokaal geproduceerde producten. Zo kunnen

importeurs via omkoperij hun fiscale verplichtingen afkopen, terwijl de lokale producenten

geconfronteerd worden met afperserijen en met barrières die opgezet worden door diverse

overheidsdiensten.

Met 80 miljoen hectare aan landbouwgrond, het gunstige klimaat en een jonge dynamische

bevolking lijkt het voor de hand te liggen dat ontwikkeling van de landbouwsector hierbij

prioritair is, in het bijzonder de familiale landbouw. Een goed doordacht landbouwbeleid laat

toe om de armoede terug te dringen, om zelf de steden te voeden, om jongeren te

integreren in de arbeidsmarkt, om het evenaarswoud te beschermen en om een lokale en

inclusieve economie uit te bouwen die het land toelaat zich te ontwikkelen in andere

economische domeinen. In dat landbouwbeleid moet er aandacht zijn voor toegang tot

kwalitatief zaaigoed, toegang tot krediet, kennis, wegenonderhoud en infrastructuur,

versterking van de boerenbeweging, etc. met bijzondere aandacht voor de rechten van

vrouwen en voor jongeren.

Wat is de impact van COVID-19 in Congo?

Op 10 maart 2020 werd een eerste geval van covid-19 vastgesteld in Congo. Aanvankelijk

bleef het aantal coronabesmettingen in Congo beperkt. Ondertussen steeg het aantal

vastgestelde besmettingen aanzienlijk. Op 19 februari 2021 meldde de Wereldmeter

COVID-19 dat er 24.794 coronabesmettingen in Congo zijn vastgesteld, 15.657 mensen zijn

genezen en 695 gestorven.14 Net als elders in de wereld ligt het werkelijke aantal gevallen

vermoedelijk hoger omdat de testcapaciteit beperkt is. Het overgrote deel van de besmette

personen, 18.946, bevindt zich in de hoofdstad, Kinshasa. De schadelijke gevolgen van de

pandemie, voor de economie en voor de Congolezen, zijn enorm in Congo. Congo is sterk

afhankelijk van mijnopbrengsten, het land wordt door de pandemie geconfronteerd met: een

daling van de mijnproductie, een daling van de vraag naar sommige mineralen en van

inkomsten afkomstig van de mijnactiviteiten. Bovendien is er door de coronacrisis eveneens

14 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/democratic-republic-of-the-congo/
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een daling van olie- en gasprijzen in Congo.15Alhoewel de Wereldbank ten gevolge van de

covid-19 pandemie een economische recessie van 2,2% van de economie in Congo

voorspelde16, verwacht de Centrale Bank van Congo (BCC) een groei van 0,8% van het bbp in

2020. Volgens het Ecofin-agentschap heeft Congo dit resultaat onder andere te danken aan

zijn kopermijnen.17

De meerderheid van de Congolese bevolking leeft van dag tot dag en moet elke dag de deur

uit om geld te verdienen in de informele economie. Een lockdown stelt de bevolking echter

voor een dilemma: thuis blijven om besmetting met het virus te voorkomen en honger lijden,

of buiten gaan om te werken en voedsel te kunnen kopen. Bovendien zijn de voedselprijzen

door de pandemie de hoogte ingeschoten. Het is geen geheim dat het gezondheidssysteem

in Congo zwak is. Veel mensen hebben een beperkte toegang tot gezondheidszorg, sommige

kunnen zich zelfs geen masker of handgel veroorloven. In het hele land zijn in de

ziekenhuizen slechts enkele tientallen ventilatoren beschikbaar om mensen te beademen,

ziekenhuizen hebben geen zuurstoftoevoer en functionele intensieve afdelingen zijn schaars.

Deze pandemie heeft de noodzaak aangetoond om de gezondheidssysteem in Congo te

verbeteren. Het is dan ook van groot belang dat de Congolese overheid de kwaliteit van zijn

gezondheidszorg verbetert. De Congolese overheid moet eveneens banen beschermen,

vooral in de informele economie, daar de meerderheid van de bevolking leeft van informele

jobs. Daarnaast moet de overheid een sociaal vangnet opzetten om de impact van de

pandemie zo veel mogelijk te beperken voor de meeste kwetsbaren in de samenleving.
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