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Europa-Parlamentets beslutning om tvangsfordrivelsen af mennesker som følge af den 
eskalerende konflikt i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo (DRC)
(2022/2957(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo 
(DRC),

– der henviser til rapporten af 10. oktober 2022 fra FN's generalsekretær om børn i 
væbnet konflikt i Den Demokratiske Republik Congo,

– der henviser til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod 
kvinder af 18. december 1979 (CEDAW),

– der henviser til den fjerde Genèvekonvention fra 1949 om beskyttelse af civile personer 
i krigstid og tillægsprotokollerne fra 1977 og 2005,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder af 10. december 1948,

– der henviser til De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder af 20. 
november 1989,

– der henviser til OHCHR-MONUSCO-rapporten fra juli 2020 om krænkelser af 
menneskerettighederne og den humanitære folkeret begået af Alliancen af 
Demokratiske Kræfters væbnede gruppe og af medlemmer af forsvars- og 
sikkerhedsstyrkerne i Beniterritoriet, Nordkivuprovinsen, og Irumu- og 
Mambasaterritorierne, Ituriprovinsen, mellem den 1. januar 2019 og den 31. januar 
2020,

– der henviser til erklæringen af 4. juli 2022 fra Kommissionens næstformand/Unionens 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell, 
om situationen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 
2017 om fastlæggelse af due diligence-forpligtelser i forsyningskæden for EU-
importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld, der hidrører fra 
konfliktramte områder og højrisikoområder1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/947 af 9. juni 
2021 om oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og 
internationalt samarbejde – et globalt Europa2,

– der henviser til Cotonouaftalen,

1 EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1.
2 EUT L 209 af 14.6.2021, s. 1.
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– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at sikkerhedssituationen i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) 
fortsat forværres, navnlig i den nordøstlige del af landet, på grund af væbnede 
udenlandske og indenlandske grupper, herunder M23 med forbindelser til Rwanda; der 
henviser til, at nogle oprørsgrupper har forbindelser til Uganda og Burundi samt 
angiveligt loyalitet over for ISIS og har været involveret i talrige massakrer, hvilket har 
ført til fordrivelse af tusindvis af civile, og at der er forlydender om, at væbnede grupper 
har rekrutteret børn og begået udbredt seksuel og kønsbaseret vold;

B. der henviser til, at M23's fremrykninger siden den 20. oktober 2022 har ført til 
fordrivelse af tusindvis af mennesker fra Rutshuru til Kanyaruchinya og Kibati, nord for 
byen Goma, og til Luberoterritoriet, hvilket skal lægges til de seks millioner mennesker, 
der allerede er internt fordrevne;

C. der henviser til, at det anslås, at 183 000 mennesker, hovedsagelig kvinder og børn, er 
blevet fordrevet siden den 20. oktober 2022, hvilket bringer det samlede antal civile op 
på mere end 232 000 civile i den østlige del af landet; der henviser til, at 2.4 millioner 
congolesiske børn under fem år lider af global akut fejlernæring; der henviser til, at 
mange børn er blevet adskilt fra deres forældre og værger, i forbindelse med at folk 
flygter fra oprørernes angreb; der henviser til, at det anslås, at 7.5 millioner mennesker i 
øjeblikket har brug for bistand og ikke har adgang til vand og sanitære faciliteter;

D. der henviser til, at DRC's østlige provinser Ituri og Kivu har været udsat for to årtiers 
cykliske konflikter, der er kendetegnet ved massakrer på civile og vold begået af 
væbnede grupper, mens regeringsmyndighederne ikke har formået at drage ikkestatslige 
grupper til ansvar for tidligere forbrydelser;

E. der henviser til, at det i oktober 2022 blev rapporteret, at de congolesiske hærenheder og 
deres allierede under den nylige konflikt med M23-oprørsstyrkerne var ansvarlige for 
massive krænkelser af menneskerettighederne; der henviser til, at der også er 
rapporteret om alvorlige overgreb såsom børnearbejde;

F. der henviser til, at journalister, der dækker konflikten, udsættes for stigende chikane, 
trusler og anholdelser;

G. der henviser til, at Luandaprocessen, der fremmes af Angola, har til formål at mægle 
mellem Den Demokratiske Republik Congo og Rwanda vedrørende konflikten i det 
østlige DRC; der henviser til, at Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF), som DRC blev 
medlem af i marts 2022, har indledt en tosporet proces med henblik på at bringe den 
ustabile situation i det østlige Congo til ophør, og at denne proces omfatter politiske 
drøftelser med oprørsgrupper, der har udtrykt vilje til at standse kampe og afvæbning, 
kombineret med deployering af en østafrikansk militærstyrke; 

1. udtrykker sin dybe bekymring over optrapningen af volden og den alarmerende og 
forværrede humanitære situation i DRC, som navnlig er forårsaget af de væbnede 
konflikter i de østlige provinser; beklager dybt tabene af menneskeliv og udtrykker sin 
medfølelse med befolkningen i DRC; beklager, at konflikten har bevirket, at ca. 27 
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millioner congolesere har behov for humanitær bistand, og at antallet af internt 
fordrevne i DRC er stigende, idet op til seks millioner skønnes at være blevet fordrevet, 
herunder 515 000 flygtninge;

2. opfordrer EU og andre internationale partnere til at yde humanitær bistand til regionen; 
insisterer på, at EU-finansieret humanitær bistand bør målrettes mod at hjælpe sårbare 
personer såsom ofre for seksuel vold og forbedre de sociale faktorer, der er afgørende 
for sundheden; opfordrer EU til fortsat at øge sin udviklingsbistand og humanitære 
bistand til DRC for programmeringsperioden 2021-2027; opfordrer indtrængende alle 
parter til at tillade og lette humanitær adgang for alle, der har behov for det, og gøre det 
muligt for fordrevne personer frivilligt og sikkert at vende tilbage;

3. fordømmer på det kraftigste væbnede gruppers vedvarende brutale angreb; opfordrer 
den væbnede gruppe M23 til at trække sig tilbage fra sine stillinger og lægge våbnene 
og til, at alle væbnede grupper i regionen igen tilslutter sig den interne congolesiske 
dialog (Nairobiprocessen) som forberedelse til afvæbning, demobilisering og 
reintegration i lokalsamfundene; opfordrer alle statslige aktører i regionen til at indstille 
alt samarbejde med M23 og andre væbnede grupper i regionen; opfordrer indtrængende 
alle berørte regeringer til at sikre, at en eventuel politisk løsning ikke omfatter amnesti 
for dem, der er ansvarlige for alvorlige forbrydelser i henhold til folkeretten, og at 
øverstbefalende for M23, der har begået overgreb, ikke får lov til at blive integreret i 
DRC's væbnede styrker;

4. opfordrer indtrængende Rwanda til ikke at støtte M23-oprørerne; opfordrer EU og dets 
medlemsstater til at indføre sanktioner mod gerningsmændene bag 
menneskerettighedskrænkelser i det østlige DRC gennem den globale EU-ordning for 
menneskerettighedssanktioner; opfordrer til, at sanktionerne mod højtstående M23-
ledere opretholdes og udvides til at omfatte dem, der for nylig er blevet fundet 
ansvarlige for alvorlige overgreb, såvel som højtstående embedsmænd fra hele 
regionen, der er medskyldige i den væbnede gruppes overgreb;

5. udtrykker sin dybe bekymring over hele spektret af trusler, 
menneskerettighedskrænkelser og overgreb, som kvinder og piger udsættes for i 
væbnede konflikter, og anerkender, at kvinder og piger er særligt udsatte, da man ofte 
går målrettet efter dem, og at de er i øget risiko for vold i konflikt- og 
postkonfliktsituationer, hvilket forhindrer dem i at deltage i fredsprocesser; opfordrer 
indtrængende det internationale samfund til at fremskynde sine bestræbelser på at 
udrydde svøben af seksuel og kønsbaseret vold i væbnede konflikter i den østlige del af 
DRC, beskytte ofrene, sætte en stopper for straffrihed for gerningsmændene og sikre 
adgang til domstolsprøvelse, erstatning og oprejsning for de overlevende;

6. opfordrer indtrængende det internationale samfund til at tage konkrete skridt til at 
standse den vedvarende vold, navnlig ved at tilskynde til fremme af dialog og 
ikkevoldelige løsninger og ved at støtte den regionale mæglingsproces, 
Luandaprocessen, som Angolas præsident, João Lourenço, har taget initiativ til; 
understreger, at alle deltagerstater i Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF), Southern 
African Development Community (SADC) og den internationale konference om De 
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Store Søers Område (ICGLR) skal overholde de principper, der er opnået enighed om 
på de østafrikanske statsoverhoveders hemmelige møde og gennem Luanda-
mæglingsprocessen; understreger kraftigt, at der er behov for samarbejde på tværs af 
grænserne i De Store Søers Område i Afrika;

7. opfordrer til, at der oprettes en formel kontrolmekanisme som led i indsatsen for en 
bredere reform af sikkerhedssektoren til at undersøge, om kandidater bliver fjernet, og 
sikre, at sikkerhedsstyrkerne handler på en måde, der er i overensstemmelse med 
internationale menneskerettighedsstandarder og humanitære folkeretlige standarder;

8. opfordrer indtrængende Kommissionen og EU's medlemsstater til at sikre, at den 
kommende EU-strategi for De Store Søers Område i Afrika i tilstrækkelig grad afspejler 
de talrige og alvorlige menneskerettighedsmæssige og humanitære udfordringer på både 
nationalt og regionalt plan, navnlig i DRC;

9. opfordrer de lande, der grænser op til DRC, til at intensivere indsatsen for at bekæmpe 
smugling af konfliktmineraler gennem deres lande og den ulovlige handel med 
naturressourcer, der giver næring til konflikten; understreger vigtigheden af at gøre en 
yderligere indsats for at afskære finansieringen af væbnede grupper, der er involveret i 
den ulovlige handel med naturressourcer, herunder guld og produkter fremstillet af vilde 
dyr og planter; opfordrer Kommissionen til at vurdere virkningerne og effektiviteten af 
forordning (EU) 2017/8213 i forbindelse med sin gennemgang af denne forordnings 
funktion og effektivitet;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Den 
Afrikanske Union, ACS-EU-Ministerrådet, Den Blandede Parlamentariske Forsamling 
ACS-EU, FN's generalsekretær samt Den Demokratiske Republik Congos og de andre 
lande i Det Østafrikanske Fællesskabs regeringer og parlament.

3 EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1.


