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om situationen i Den Demokratiske Republik Congo
(2016/3001(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo (DRC), 
navnlig beslutningerne af 10. marts 20161 og 23. juni 20162,

– der henviser til erklæringerne fra EU's delegation til Den Demokratiske Republik Congo 
om menneskerettighedssituationen i landet, navnlig erklæringerne af 23. november 2016 
og 24. august 2016,

– der henviser til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's beslutning af 
15. juni 2016 om situationen forud for valget og den sikkerhedsmæssige situation i DRC, 

– der henviser til EU's lokale erklæringer af 25. juni 2016 om 
menneskerettighedssituationen i DRC og af 2. august 2016 og 24. august 2016 om 
valgprocessen i DRC efter iværksættelsen af den nationale dialog i DRC,

– der henviser til årsberetningen fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, der 
blev offentliggjort den 27. juli 2015, om menneskerettighedssituationen og de aktiviteter, 
der gennemføres af FN's fælles kontor for menneskerettigheder i Den Demokratiske 
Republik Congo,

– der henviser til de fælles pressemeddelelser af 16. februar 2016 og af 5. juni 2016 fra Den 
Afrikanske Union, De Forenede Nationer, Den Europæiske Union og Den Internationale 
Organisation af Frankofone Lande om behovet for en inklusiv politisk dialog i DRC og 
deres tilsagn om at støtte congolesiske aktører i deres bestræbelser på at konsolidere 
demokratiet i landet, 

– der henviser til erklæringen af 15. august 2016 fra talsmanden for næstformanden i 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik (NF/HR) om volden i DRC, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 23. maj 2016 og 17. oktober 2016 om Den 
Demokratiske Republik Congo,

– der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om DRC, navnlig resolution 2293 (2016) 
om fornyelse af sanktionsordningen for DRC og mandatet for Ekspertgruppen og 2277 
(2016), der fornyede mandatet for FN's stabiliseringsmission i DRC (MONUSCO),

– der henviser til FN's Sikkerhedsråds pressemeddelelser af 15. juli 2016 og 21. september 
2016 om situationen i DRC,

– der henviser til erklæringen af 20. september 2016 fra medformændene for Den Blandede 

1 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0085.
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0290.
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Parlamentariske Forsamling AVS-EU, der opfordrede til ro for at løse krisen gennem 
dialog og under respekt for forfatningen,

– der henviser til Cotonoupartnerskabsaftalen, der blev undertegnet den 23. juni 2000 og 
ændret den 25. juni 2005 og den 22. juni 2010, 

– der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981, 

– der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

– der henviser til Rådets konklusioner af 18. februar 2006 om Den Demokratiske Republik 
Congo,

– der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at Joseph Kabila siden 2001 har været præsident for DRC; der henviser 
til, at præsident Kabilas mandatperiode udløber den 20. december 2016, og til, at mandatet 
for præsidenten for DRC i henhold til forfatningen er begrænset til to valgperioder, og at 
det næste præsident- og parlamentsvalg oprindeligt skulle have været afholdt ved 
udgangen af 2016; 

B. der henviser til, at præsident Kabila har anvendt administrative og tekniske midler i forsøg 
på at forsinke valget og forblive ved magten efter udløbet af sit forfatningsmæssige 
mandat; 

C. der henviser til, at første forsøg på at ændre den congolesiske forfatning for at tillade 
præsident Kabila at stille op til en tredje embedsperiode blev opgivet i 2015 på grund af 
voldsom modstand og mobilisering fra civilsamfundets side; der henviser til, at disse 
forsøg har ført til voksende politiske spændinger, uroligheder og vold over hele landet, der 
nu ser ud til at befinde sig i en valgmæssig hårknude; 

D. der henviser til, at præsident Kabila i november 2015 bebudede iværksættelsen af en 
national dialog; der henviser til, at Den Afrikanske Union efterfølgende udpegede den 
tidligere togolesiske premierminister Edem Kodjo til mægler i den nationale politiske 
dialog; der henviser til, at to store oppositionsgrupper nægtede at deltage i, hvad de 
betragter som en ikke-inklusiv og udemokratisk dialog og en forsinkelsestaktik; 

E. der henviser til, at Den Afrikanske Union, De Forenede Nationer, Den Europæiske Union 
og Den Internationale Organisation af Frankofone Lande i fællesskab har understreget 
vigtigheden af dialog og søgen efter en aftale mellem de politiske aktører, som respekterer 
demokrati og retsstaten, og indtrængende har opfordret alle congolesiske politiske aktører 
til at samarbejde fuldt ud med Edem Kodjo; 

F. der henviser til, at der den 18. oktober 2016 blev undertegnet en aftale mellem præsident 
Kabila og en del af oppositionen om at udsætte præsidentvalget til april 2018; der henviser 
til, at præsident Kabila, som i henhold til denne aftale fik tilladelse til at forblive ved 
magten efter 2016, gav en ny midlertidig premierminister, Samy Badibanga, et medlem af 
oppositionen, til opgave at danne en ny regering; 
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G. der henviser til, at congolesiske sikkerheds- og efterretningstjenester siden januar 2015 
har slået hårdt ned på fredelige aktivister og medlemmer af oppositionen og 
civilsamfundet, som modsætter sig forsøg på at tillade præsident Kabila at forblive ved 
magten ud over den forfatningsmæssigt fastsatte grænse på to valgperioder;

H. der henviser til, at menneskerettighedsgrupper har rapporteret om en forværring af 
menneskerettighedssituationen og ytrings-, forsamlings- og demonstrationsfriheden i 
landet op til valget, herunder brugen af overdreven magtanvendelse mod fredelige 
demonstranter, journalister, politiske ledere og andre; 

I. der henviser til, at det stadig stigende voldsniveau og krænkelser af 
menneskerettighederne og folkeretten, navnlig de målrettede aktioner og vilkårlige 
anholdelser, skader enhver bestræbelse på at styre og stabilisere situationen i DRC; 

J. der navnlig henviser til, at mere end 50 personer angiveligt blev dræbt under 
demonstrationer den 19. og 20. september i Kinshasa og mange flere forsvandt; der 
henviser til, at medlemmer af LUCHA- og Filimbi-bevægelserne stadig bliver stadig 
ulovligt tilbageholdt; der henviser til, at medieforetagender såsom Radio France 
Internationale (RFI) og Radio Okapi er blevet lukket, eller deres sendesignaler er blevet 
forstyrret; der henviser til, at der ifølge en rapport fra FN's fælles kontor for 
menneskerettigheder blev rapporteret om 422 menneskerettighedskrænkelser begået af 
politiet og sikkerhedsstyrkerne under demonstrationerne, der fandt sted mellem den 19. og 
den 21. september 2016;

K. der henviser til, at humanitære organisationer anslår, at politisk ustabilitet kaster landet ud 
i kaos og forårsager, at en befolkning, der i forvejen er svækket af de forskellige tidligere 
og nuværende kriser, synker ned i ekstrem fattigdom og usikkerhed, med mere end 5 
millioner mennesker med behov for fødevarebistand; 

L. der henviser til, at Den Europæiske Union har understreget, at enhver afgørelse om 
udsættelse af valget skal træffes inden for rammerne af en inklusiv, upartisk og 
gennemsigtig politisk dialog mellem congolesiske parter inden udgangen af præsident 
Kabila's mandatperiode i december 2016;

M. der henviser til, at det nationale vejledende program for DRC for 2014-2020, der er 
finansieret med 620 mio. EUR fra den 11. Europæiske Udviklingsfond, prioriterer en 
styrkelse af regeringsførelsen og retsstaten, herunder reformer inden for retsvæsenet, 
politiet og hæren;

1. beklager tabet af menneskeliv under demonstrationerne de seneste uger og udtrykker sin 
dybfølte medfølelse med de pårørende til ofrene og med den congolesiske befolkning;

2. er dybt bekymret over den tiltagende ustabile situation, der hersker i DRC i forbindelse 
med den anspændte atmosfære forud for valget; minder myndighederne i DRC, og 
primært landets præsident, om deres ansvar for at beskytte alle borgere, der bor på det 
nationale territorium, og især for at varetage deres opgaver med hensyn til 
regeringsførelse under fuld respekt for retsstatsprincippet;



RC\1111158DA.docx PE593.747v01-00 }
PE593.750v01-00 }
PE593.753v01-00 }
PE593.756v01-00 }
PE593.757v01-00 }
PE593.761v01-00 } RC1

DA

3. beklager, at regeringen og den uafhængige nationale valgkommission (CENI) har undladt 
at afholde præsidentvalget inden for den forfatningsmæssige frist; gentager sin opfordring 
til en vellykket og rettidig afholdelse af valg i fuld overensstemmelse med den 
congolesiske forfatning og det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse 
og insisterer på den congolesiske regerings ansvar for sikre et miljø, der fremmer et 
gennemsigtigt, troværdigt og inklusivt valg så hurtigt som muligt; 

4. minder om det tilsagn, som DRC har afgivet under Cotonouaftalen om at respektere 
demokratiet, retsstats- og menneskerettighedsprincipperne, som omfatter ytringsfrihed, 
mediefrihed, god regeringsførelse og gennemsigtighed i forbindelse med politiske poster; 
konstaterer, at den dialog, der føres af de congolesiske myndigheder inden for rammerne 
af artikel 8 i Cotonouaftalen, med det formål at opnå en endelig afklaring på afviklingen 
af valgene, har slået fejl; 

5. opfordrer indtrængende EU til at træffe mere konkrete foranstaltninger og til øjeblikkeligt 
at iværksætte en procedure under artikel 96 i Cotonouaftalen, og til at vedtage målrettede 
sanktioner, herunder visumforbud og indefrysning af aktiver rettet mod de øverste 
tjenestemænd og medlemmer af de væbnede styrker, der er ansvarlige for den voldelig 
undertrykkelse af demonstrationer og for den politiske hårdknude, der forhindrer en 
fredelig og forfatningsmæssig magtoverdragelse, især Kalev Mutond, generalmajor John 
Numbi, general Ilunga Kampete, generalmajor Gabriel Amisi Kumba og general Célestin 
Kanyama; 

6. opfordrer alle politiske aktører til at indlede en fredelig og konstruktiv dialog, at forhindre 
enhver uddybelse af den aktuelle politiske krise og at afstå fra yderligere voldshandlinger 
og provokationer; bifalder den indsats, som CENCO (den nationale konference af katolske 
biskopper) har gjort for at skabe en bredere konsensus om en politisk overgang; opfordrer 
både myndighederne og oppositionen til at afstå fra handlinger eller erklæringer, der kan 
sprede urolighederne yderligere; erkender imidlertid, at der er behov for en 
overgangsperiode, i løbet af hvilken præsidentembedet kun kan varetages under kontrol af 
et overgangsråd, hvor oppositionen skal spille en afgørende rolle; 

7. udtrykker dyb bekymring over den forværrede menneskerettighedssituation og den øgede 
begrænsning af det politiske råderum i DRC, og navnlig instrumentaliseringen af 
retsvæsenet og den vold og intimidering, som menneskerettighedsforkæmpere, politiske 
modstandere og journalister udsættes for; opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs 
løsladelse af alle politiske fanger; opfordrer myndighederne til øjeblikkeligt at ophæve 
alle restriktioner på medierne;

8. er fortsat yderst bekymret over, hvor virkningsfuld en rolle den Uafhængige Nationale 
Valgkommissionen (CENI) indtager, idet legitimiteten af valgprocessen i vid udstrækning 
er afhængig af denne; minder om, at valgkommissionen bør være en upartisk og inklusiv 
institution med tilstrækkelige ressourcer til at gøre en omfattende og gennemsigtig 
afvikling mulig; 

9. opfordrer til en fuldstændig, grundig og gennemsigtig undersøgelse af de påståede 
menneskerettighedskrænkelser, der fandt sted under demonstrationerne, for at identificere 
de ansvarlige og drage dem til ansvar; 
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10. opfordrer EU's delegation til fortsat nøje at overvåge udviklingen i DRC og til at bruge 
alle hensigtsmæssige redskaber og instrumenter til at støtte 
menneskerettighedsforkæmpere og prodemokratiske bevægelser; opfordrer NF/HR til at 
overveje at øge EU-delegationens mæglingskapacitet for samarbejde med Den Afrikanske 
Union for at støtte en mere inklusiv politisk dialog og forebygge forværringen af den 
politiske krise og yderligere spredning af vold; 

11. opfordrer til en større inddragelse af Den Afrikanske Union med henblik på at sikre fuld 
respekt for den congolesiske forfatning; opfordrer til en permanent dialog mellem landene 
i De Store Søers Område for at forhindre yderligere destabilisering; glæder sig i denne 
forbindelse over den internationale konference om De Store Søers Område med henblik 
på at vurdere situationen i DRC, som blev afholdt i Luanda i oktober 2016; 

12. minder om, at fred og sikkerhed er forudsætninger for et vellykket valg og et stabilt 
politisk miljø; glæder sig i denne forbindelse over fornyelsen af MONUSCO's mandat og 
styrkelsen af dens beføjelser til at beskytte civile og værne om menneskerettighederne i 
forbindelse med valget; 

13. gentager sin dybe bekymring over den alarmerende humanitære situation i DRC; 
opfordrer EU og medlemsstaterne til at fortsætte deres bistand til befolkningen i DRC med 
henblik på at forbedre levevilkårene for de mest udsatte befolkningsgrupper og håndtere 
konsekvenserne af fordrivelse, fødevareusikkerhed og naturkatastrofer; 

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden 
i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik, regeringen og parlamentet i Den Demokratiske Republik Congo, Den 
Afrikanske Union, AVS-EU-Ministerrådet, FN's generalsekretær og FN's 
Menneskerettighedsråd.


