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DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO:
Arméns misslyckade reformförsök hotar
stabilitet och säkerhet i landet
En nypublicerad Amnestyrapport avslöjar att den demobilisering och
reformprocess av armén som pågår i Demokratiska Republiken Kongo riskerar
att misslyckas. Processen har påverkats negativt på grund av kränkningar av
de mänskliga rättigheterna, avsaknad av politisk vilja och kontroll av den
nationella armén. Amnesty menar att detta riskerar att hota landets politiska
process och framtida säkerhet. I nuläget är det framförallt delar av den
nationella armén (FARDC) som står för majoriteten av
människorättskränkningarna i landet. Den nationella arméns reformering går
ut på att integrera regeringsstyrkor och tidigare motståndsgrupper som ett
led i fredsprocessen. I ett försök att upprätthålla sin makt har många av
ledarna för de väpnade grupperna varit motståndare till demobiliseringen och
har bland annat torterat och dödat sina egna soldater för att hindra dem från
att delta i programmet. I september 2006 mördades minst 32 personer i
staden Bavi av soldater ur den första integrerade brigaden. Tio soldater greps
varav sju anklagas för krigsbrott. Alldeles nyligen, den 11 januari 2007,
stormade 250 soldater staden Bunia och de rapporteras ha plundrat bostäder
och butiker samt våldtagit kvinnor. Till en början mottogs
demobiliseringsprogrammet positivt av de väpnade grupperna som fick välja
mellan att integreras i den nationella armén eller i det civila samhället, men
nu känner många stor besvikelse. En före detta soldat säger till Amnesty: " Vi
känner oss lurade. Vi riskerade våra liv när vi lämnade ifrån oss våra vapen....
flera av våra vänner har blivit mördade på grund av att de gick med i
programmet. Vi kan inte leva i våra byar längre eftersom vi riskerar att bli
mördade och vi kan inte ta hand om våra familjer eller betala hyran.
Lösningen nu skulle vara att vi fick våra vapen tillbaka...." Det har även skett
en upptrappning av brottsligheten i landet, enligt lokala
människorättsorganisationer begås brotten ofta av soldater som ännu inte
integrerats i varken den nationella armén eller i samhället. Amnesty varnar

också för det Republikanska Gardet (Garde Republicaine), de 10 000
elitsoldaterna som ansvarar för presidentens säkerhet. Gardet är i princip en
del av den nationella armén men agerar som en självständig armé och
arméledningen har deklarerat att de endast står till svars inför presidenten.
Enligt vittnesmål till Amnesty begår dessa soldater regelbundet allvarliga
brott bland annat trakasserar de och stjäl från civilbefolkningen. I rapporten
uppmanar Amnesty regeringen i Demokratiska Republiken Kongo att
säkerhetställa att den nationella armén respekterar mänskliga rättigheter och
humanitär rätt. Vidare att en granskningskommitté upprättas för att kunna
utesluta de soldater som begår kränkningar av de mänskliga rättigheterna,
samt att garantera att demobiliseringsprogrammet erbjuder olika
integrationsprojekt till avhoppade soldater. Amnesty menar att reformeringen
av armén i landet är en förutsättning för fred och stabilitet. Läs rapporten:
Democratic Republic of Congo- Disarmament, Demobilization and
Reintegration (DDR) and the Reform of the Army
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR620012007 Idah Klint, Amnesty
Press och media (praktikant)
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