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ES atbildes reakcija uz stāvokļa pasliktināšanos Kongo Demokrātiskās 

Republikas austrumu daļā   

Eiropas Parlamenta 2008. gada 20. novembra rezolūcija par ES atbildi uz stāvokļa 

pasliktināšanos Kongo Demokrātiskās Republikas austrumu daļā   

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes 2008. gada 11. novembra secinājumus par stāvokli 

Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR), 

– ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 23. oktobra rezolūciju par Kongo — sadursmes Kongo 

Demokrātiskās Republikas austrumu pierobežas zonās1, 

– ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 21. februāra rezolūciju par Ziemeļkivu reģionu2, 

– ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 17. janvāra rezolūciju par situāciju Kongo 

Demokrātiskajā Republikā un izvarošanu kā kara noziegumu3, kā arī iepriekšējās 

rezolūcijas par cilvēktiesību pārkāpumiem KDR, 

– ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 15. novembra rezolūciju par Eiropas Savienības atbildi 

uz nestabilām situācijām jaunattīstības valstīs4, 

– ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2007. gada 22. novembra 

rezolūciju par situāciju KDR, jo īpaši valsts austrumu daļā, un tās ietekmi uz reģionu, 

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 25. oktobra paziņojumu „ES atbilde uz nestabilām 

situācijām — iesaistīšanās situācijās, kad ilgtspējīga attīstība, stabilitāte un miers ir 

apdraudēti” (COM(2007)0643) un Komisijas dienestu darba dokumentu, kas pievienots šim 

paziņojumam (SEC(2007)1417), 

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2005. gada 24. oktobra Rezolūciju Nr. 60/1 par 

2005. gada Pasaules sammita rezultātiem, jo īpaši šās rezolūcijas 138.–140. punktu par 

pienākumu aizsargāt iedzīvotājus, 

– ņemot vērā Dienvidāfrikas Attīstības kopienas sammita secinājumus, kuros pausta gatavība 

„vajadzības gadījumā” nosūtīt uz Ziemeļkivu miera uzturēšanas spēkus, 

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 10. oktobra paziņojumu par stāvokli KDR austrumu daļā, 

– ņemot vērā ziņojumu par Attīstības komitejas misiju Ziemeļkivu reģionā 2008. gadā, 

– ņemot vērā 2007. gada 18. decembrī parakstīto Eiropas Konsensu par humāno palīdzību, 
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– ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu, 

A. tā kā starp KDR armiju, Mai Mai kaujiniekiem, gāztā ģenerāļa Laurent Nkunda dumpinieku 

karaspēku (Nacionālo kongresu tautas aizstāvībai(CNDP)) un Ruandas atbrīvošanas 

demokrātisko spēku (FDLR) cīnītājiem, kā arī Ugandas Tā Kunga pretošanās armijas 

karaspēku risinās arvien sīvākas kaujas, kas sagādā ārkārtīgas ciešanas civiliedzīvotājiem 

Ziemeļkivu reģionā; 

B.  tā kā 2008. gada 16. novembrī ANO sūtnis, bijušais Nigērijas valsts prezidents Olusegun 

Obasanjo, tikās ar dumpinieku vadītāju Laurent Nkunda un panāca ar viņu vienošanos 

izveidot trīspusēju komisiju, lai uzraudzītu karadarbības pārtraukšanu starp armiju un 

dumpiniekiem, un to, ka steidzami jāatbalsta partnerspēki iesaistītajās valstīs ar mērķi rast 

risinājumu; 

C. tā kā pašlaik starptautiskā mērogā, iesaistot reģionālos un Eiropas vidutājus, aktīvi risinās 

diplomātu centieni novērst kauju paplašināšanos Ziemeļkivu reģionā un 1998.–2003. gada 

kara atkārtošanos Kongo teritorijā, kurā bija iesaistītas sešas kaimiņvalstis; tā kā 2008. gada 

7. novembrī Nairobi notika augstākā līmeņa reģionālā sanāksme par krīzi KDR austrumu 

daļā; 

D.  tā kā kopš vardarbības sākuma ir nogalināti un pārvietoti miljoniem cilvēku un tā kā 

aptuveni 250 000 iedzīvotāju ir pārvietoti KDR, kopš 2008. gada augustā atsākās ģenerāļa 

Laurent Nkunda vadītās kaujas, izraisot humanitāru katastrofu Kongo austrumu daļā; 

E. tā kā, neraugoties uz to, ka saskaņā ar ANO Statūtu VII nodaļu, ar ko pilnvaro izmantot 

visus nepieciešamos līdzekļus, lai nepieļautu nekādus spēka izmantošanas mēģinājumus un 

aizsargātu civiliedzīvotājus, 

- ANO misijai Kongo Demokrātiskajā Republikā (MONUC) nebija vajadzīgo līdzekļu, lai 

aizsargātu civiliedzīvotājus pēc nesenās kauju atsākšanās KDR austrumu daļā, atbruņotu un 

repatriētu Ruandas hutu kaujiniekus, kuri atrodas KDR teritorijā, 

- MONUC nekas cits neatlika kā gaidīt „zaļo gaismu” no Indijas un Pakistānas, pirms sūtīt 

kaujās Indijas un Pakistānas karavīrus, kas ir pretēji pilnvaru nosacījumiem, pamatojoties uz 

kuriem MONUC ir izvietota KDR, 

- MONUC nemēģināja izbeigt vairāk nekā 200 iedzīvotāju slaktiņu, kas notika 2008. gada 

5. novembrī Kiwandja, lai gan tajā atrodas viena no tās militārajām bāzēm, 

F.  tā kā ANO Drošības padomē 2008. gada 11. novembrī atkārtoti apsprieda stāvokli KDR 

austrumu daļā un neatbalstīja MONUC lūgumu papildus atsūtīt 3000 karavīru MONUC 

pastiprināšanai; 

G. tā kā no kopējā skaita - 17 000 karavīriem, kas atrodas KDR teritorijā - tikai 6000 MONUC 

karavīru ir izvietoti Ziemeļkivu reģionā; 

H. tā kā ANO Drošības padomes dalībvalstis — tostarp Beļģija, Francija, Itālija un Apvienotā 

Karaliste — ir vienmēr atteikušās sniegt papildu finansējumu MONUC tās uzdevumu 

izpildei; tā kā Eiropas Savienības Padome aicina pastiprināt sadarbību starp ES, tās 

dalībvalstīm un MONUC; 



I. tā kā pēc Eiropas Komisijas komisāra Louis Michel ierosmes Nairobi notika reģionāla 

augstākā līmeņa sanāksme, kurā KDR valsts prezidents Joseph Kabila un Ruandas valsts 

prezidents Paul Kagame piekrita nekavējoties īstenot visas iepriekš panāktās vienošanās, lai 

nodrošinātu mieru un noturīgu politisku stabilitāti; 

J. tā kā pēc minētās sanāksmes tomēr nav panākta tūlītēja karadarbības pārtraukšana KDR 

austrumu daļā un tā kā sīvas kaujas starp konfliktā iesaistītajām pusēm turpinās, kas smagi 

ietekmē civiliedzīvotājus; 

K. tā kā MONUC ir noskaidrojusi, ka Laurent Nkunda kaujinieki saņem atbalstu no Ruandas, 

un tā kā ANO ģenerālsekretārs Bans Kimūns aicinājis Āfrikas valstu vadītājus uzņemties 

“vēsturisku atbildību šajā reģionā Āfrikai un pasaulei tik kritiskajā brīdī”; 

L. tā kā nometnēs ap Gomas pilsētu humānās palīdzības organizācijas pašlaik aprūpē 

200 000 bēgļu un aplēses liecina, ka apmēram 1 mlj. civiliedzīvotāju, iespējams, slapstās 

mežos, lai izvairītos no vardarbības; tā kā stāvoklis bēgļu nometnēs dienu no dienas 

pasliktinās un ANO augstais komisārs bēgļu lietās pauž bažas par bēgļu nometņu iespējamu 

militarizāciju; 

M. tā kā kopš konflikta eskalācijas KDR austrumu daļā ievērojami pieaugusi bērnu karavīru 

iesaistīšana karadarbībā; 

N. tā kā, šķiet, ka gan KDC armija, gan ar FDLR saistītie kaujinieki ir iesaistīti KDR austrumu 

daļā sastopamo minerālu iegūšanā un tirdzniecībā; 

O. tā kā Kongo parlamenta deputāti izstrādāja plānu, lai izbeigtu krīzi KDR austrumu daļā, un 

tajā ietverts aicinājums apvienot visus spēkus, lai atbalstītu konfliktā iesaistīto pušu militāro 

pārstāvju, politiķu un diplomātu dialogu; 

P. tā kā Francijas un Apvienotās Karalistes ārlietu ministri Bernard Kouchner un 

David Milliband iesaka stiprināt MONUC, nevis sūtīt Eiropas spēkus uz Ziemeļkivu, taču 

vienlaikus apstiprina, ka Eiropas spēkus varētu nosūtīt nepieciešamības gadījumā; 

Q. ņemot vērā arvien sliktāko epidemioloģisko stāvokli Ziemeļkivu reģionā, kur izplatās 

holera, masalas un garais klepus, jo milzīgs pārvietoto personu skaits mitinās pagaidu 

mājokļos, 

1. pauž dziļas bažas par sadursmju paplašināšanos Ziemeļkivu reģionā un par to sekām, kas 

skar KDR austrumu daļas iedzīvotājus un visu reģionu kopumā, jo īpaši par humanitārajām 

sekām, kas radušās neseno CNDP kaujinieku uzbrukumu dēļ, izraisot liela iedzīvotāju 

skaita pārvietošanu un bojāeju; 

2. pauž sašutumu par masveida slepkavībām, noziegumiem pret cilvēci un seksuālās 

vardarbības aktiem pret sievietēm un meitenēm KDR austrumu provincēs un aicina 

attiecīgās valsts un starptautiskās iestādes regulāri saukt vainīgos pie atbildības; aicina ANO 

Drošības padomi steidzami veikt visus pasākumus, kas patiešām var novērst turpmākus 

uzbrukumus civiliedzīvotājiem KDR austrumu provincēs; 

3. atzinīgi vērtē Komisijas un dalībvalstu lēmumus palielināt humāno palīdzību krīzes 

skartajiem civiliedzīvotājiem; pievērš uzmanību grūtībām, ar kādām humānās palīdzības 

organizācijas piegādā humāno palīdzību, ņemot vērā nedrošo stāvokli Ziemeļkivu reģionā; 



aicina visas iesaistītās puses garantēt piekļuvi neaizsargātām iedzīvotāju grupām un 

nodrošināt palīdzības darbinieku drošību, lai varētu turpināt humāno palīdzību; atgādina, ka 

militāro spēku un munīciju drīkst izmantot humānās palīdzības pasākumu atbalstam tikai 

īpašos gadījumos un kā pēdējo līdzekli; 

4. atkārtoti uzsver stingro pārliecību, ka Amani un Nairobi process joprojām ir atbilstīgs 

pamats stāvokļa ilgtermiņa stabilizācijai KDR austrumu daļā; 

5. mudina Laurent Nkunda ievērot savu deklarāciju miera procesa atbalstam KDR austrumos, 

kas sniegta pēc sarunām ar ANO ģenerālsekretāra īpašo sūtni un bijušo Nigērijas 

Republikas valsts prezidentu Olusegun Obasanjo; šajā sakarā aicina CNDP no jauna un bez 

kavēšanās iesaistīties Amani miera procesā; atkārtoti pauž atbalstu KDR iestādēm krīzes 

politiska risinājuma meklējumos; atzinīgi vērtē KDR parlamenta deputātu iesniegto plānu, 

kas ietver aicinājumu apvienot visus spēkus, lai atbalstītu militāro pārstāvju, politiķu un 

diplomātu dialogu; 

6. uzskata, ka ir jāsarīko Lielo ezeru reģiona valstu starptautiska konference, lai rastu 

ilgtspējīgu politisku konflikta risinājumu un sekmētu stabilu reģiona ekonomisko 

integrāciju, kas būtu izdevīga visām reģiona valstīm;  

7. uzsver, ka ir jāturpina centieni, lai izbeigtu ārvalstu bruņotu grupējumu, jo īpaši FDLR, 

darbību KDR austrumos; aicina KDR un citu valstu valdības reģionā veikt visus vajadzīgos 

pasākumus, lai panāktu šo mērķi; atzinīgi vērtē KDR un Ruandas vienošanos, ko 

pasludinājuši abu valstu ārlietu ministri un saskaņā ar kuru Ruandas izlūkošanas grupas var 

doties uz KDR un sadarboties ar KDR armiju, lai izbeigtu FDLR darbību šajā reģionā; 

8. aicina Āfrikas Savienību, ANO Drošības padomi un galvenos starptautiskos partnerus, 

tostarp ES, ASV un Ķīnu, palielināt spiedienu uz visām iesaistītajām pusēm, lai veicinātu 

miera procesu, risinot problēmu, kas saistīta ar kontroli pār derīgo izrakteņu resursiem, un 

panākot vispārēju miera nolīgumu, nevis tikai karadarbības pārtraukšanu, un arī aicina 

minētos dalībniekus izdarīt spiedienu uz Ruandu un Ugandu, lai tās apņemtos izbeigt 

Nkunda kaujas vienību brīvu pārvietošanos un darbību savā teritorijā; 

9. mudina visas iesaistītās puses atjaunot tiesiskumu un cīnīties pret nesodāmību, jo īpaši 

saistībā ar sieviešu un meiteņu masveida izvarošanas gadījumiem un bērnu vervēšanu 

armijā;  

10. aicina KDR valdību kopā ar Ruandu un MONUC izstrādāt plānu ar mērķi izolēt un notvert 

par genocīdu atbildīgos FDRL līderus, kā arī piedāvāt izmitināšanu KDR teritorijā vai 

reintegrāciju Ruandā tiem, kas nebija iesaistīti genocīda noziegumos un vēlas 

demobilizēties; 

11. aicina KDR iestādes nekavējoties izbeigt laupīšanu un vardarbību, ko veic valsts armijas 

karavīri, par ko liecina ANO Humānās palīdzības koordinācijas biroja pārstāvji; 

12. aicina ES dalībvalstis īstenot ANO Nelikumīgas dabas resursu izmantošanas Kongo 

Demokrātiskajā Republikā ekspertu grupas ieteikumus, tostarp par sankcijām pret personām 

un uzņēmumiem, kuru līdzdalība dabas resursu izlaupīšanā ir pierādīta, lai tādējādi sekmētu 

valsts stabilizāciju; 

13. norāda, ka dabas resursu nelegāla iegūšana KDR austrumos ir nemiernieku grupu 



finansēšanas un tātad arī reģiona nestabilitātes avots; atkārtoti norāda, cik svarīgi ir apkarot 

šādu nelegālu iegūšanu, ko veic nemiernieku grupas un valdības šajā reģionā; šajā sakarībā 

aicina Kongo iestādes, sadarbojoties ar MONUC, likvidēt nemiernieku grupu ekonomisko 

pamatu, liedzot tām piekļuvi minerālu krājumiem (īpaši dimantiem, rūdām un zeltam) un 

tirdzniecības tīkliem; 

14. aicina Padomi un Komisiju sarunās ar KDR un tās kaimiņvalstu valdībām uzstāt uz to, lai 

tiktu izveidotas efektīvas sistēmas tādu dabas resursu izcelsmes uzraudzībai un noteikšanai 

kā zelts, alvas rūda, koltans, kobalts, dimanti, pirohlors un koksne, cita starpā paredzot, ka 

šīs valstis piekrīt izvietot savā teritorijā ANO uzraugus, kas novērotu dabas resursu importu 

no KDR un nodrošinātu ANO uzraugu aizsardzību; 

15. atkārtoti aicina izveidot efektīvus uzraudzības mehānismus, kas līdzinās Kimberli 

procesam, lai sertificētu uz ES tirgu importēto KDR dabas resursu izcelsmi; 

16. aicina Komisiju un dalībvalstis panākt, ka uzņēmumi Eiropā netirgo, nepārvieto un 

neimportē produktus, kas ražoti no minerāliem, kuri iegūti KDR atradnēs tādā veidā, ka 

labumu gūst bruņoti grupējumi, un saukt pie atbildības ikvienu, kas turpina šādus 

darījumus; 

17. aicina Padomi un Komisiju darīt visu, lai rastu politisku risinājumu, kas ir vienīgais veids, 

kā izbeigt konfliktus Kongo Demokrātiskajā Republikā; atzinīgi vērtē komisāra Louis 

Michel iniciatīvu rīkot Nairobi sanāksmi, kurā tiktos KDR valsts prezidents un Ruandas 

Republikas valsts prezidents; aicina Komisiju uzsākt sarunas ar KDR iestādēm ar nolūku 

īstenot nolīgumu par FDLR kaujinieku atgriešanos Ruandā; mudina KDR un Ruandas 

Republikas iestādes aktīvāk sadarboties, lai īstenotu Nairobi tikšanās laikā paredzētās 

saistības, un dot priekšroku dialogam un apspriedēm, kas palīdzēs panākt ilgstošu mieru 

KDR austrumos un stabilitāti reģionā; 

18. aicina ar absolūtu neiecietību izturēties pret seksuālo vardarbību, kas vērsta pret meitenēm 

un sievietēm un ko izmanto kā kara ieroci, un šo noziegumu veicējiem piespriest bargus 

kriminālsodus; vērš uzmanību uz to, cik svarīgi konfliktu situācijās un bēgļu nometnēs, jo 

īpaši ņemot vērā nesenos holēras, garā klepus un masalu uzliesmojumus, nodrošināt 

veselības pakalpojumu pieejamību; 

19. atkārtoti apliecina atbalstu MONUC pašreizējos dramatiskajos apstākļos, kuros tās 

klātbūtne bija nepieciešama, neraugoties uz nepilnībām, un aicina izdarīt visu iespējamo, lai 

tā varētu pilnvērtīgi pildīt savas pilnvaras un izmantot bruņotu spēku apdraudētu cilvēku 

aizsardzībai; šajā sakarībā aicina Padomi un jo īpaši Beļģiju, Franciju, Itāliju un Apvienoto 

Karalisti uzņemties vadošo lomu, lai nodrošinātu ANO Drošības Padomes un Miera 

uzturēšanas operāciju nodaļas atbalstu MONUC nostiprināšanai, palielinot tās operatīvo 

kapacitāti attiecībā uz ekipējumu un personālsastāvu; 

20. aicina Padomi mudināt ANO Drošības padomi piešķirt MONUC pilnvaras un līdzekļus, lai 

cīnītos pret minerālu iegūšanu, ko veic bruņoti grupējumi, cita starpā uzraugot un 

kontrolējot svarīgākos robežkontroles punktus, lauku aerodromus, atsevišķas minerālu 

ieguves vietas un piegādes ceļus; 

21. uzstāj, ka, ja būs jāizvieto papildu karaspēks, tā pilnvarām jābūt vērstam uz civiliedzīvotāju 

aizsardzību, kā arī uz iespējamu jaunu miera nolīgumu atbalstīšanu un veicināšanu; 



22. aicina Padomi un Komisiju kopā ar KDR valdību, ANO un citiem nozīmīgākajiem līdzekļu 

devējiem izstrādāt jaunu plānu par plaša mēroga atbruņošanos, demobilizāciju un 

reintegrāciju (DDR) Kongo Demokrātiskajā Republikā, kas balstīts uz ES koncepciju DDR 

atbalstam un nopietnu šīs valsts aizsardzības sektora reformēšanas stratēģiju, kas pamatojas 

uz ES politikas pamatnostādnēm attiecībā uz aizsardzības sektora reformēšanu, abus 

projektus pienācīgi finansējot no Kopienas, gan KĀDP līdzekļiem;  

23. aicina KDR valdību darīt visu iespējamo, lai noteiktu atbildīgos par šajā reģionā 

izdarītajiem kara noziegumiem un nodotu tos tiesai; 

24. lai apmierinātu tūlītējās vajadzības un gatavojoties vajadzīgajam atjaunošanas procesam, 

aicina Padomi un Komisiju nekavējoties sniegt apjomīgu humāno un medicīnisko palīdzību 

un īstenot reintegrācijas programmas KDR austrumu daļas iedzīvotājiem, īpašu uzmanību 

pievēršot atbalsta sniegšanai sievietēm un meitenēm, kas cietušas no seksuālās vardarbības; 

atzīmē svarīgo lomu, kas sagrauto kopienu atjaunošanā piemīt sievietēm; 

25. ar interesi pieņem zināšanai informāciju par vidutāju grupas izraudzīšanu, kurā iekļauts 

Nigērijas Republikas bijušais valsts prezidents Olusegun Obasanjo un Apvienotās 

Tanzānijas Republikas bijušais valsts prezidents Benjamin Mkapa; aicina Padomi strādāt 

kopā ar Lielo ezeru reģiona starptautisko konferenci un Āfrikas Savienību, lai stabilizētu 

situāciju KDR austrumu daļā; 

26. aicina Padomi strādāt ar starptautiskajiem un reģionālajiem vidutājiem, lai risinātu karojošo 

pušu ekonomikas programmās paredzētos uzdevumus, precīzi saistot tos ar vidutāju pašreiz 

īstenotajiem centieniem;  

27. aicina Padomi un Komisiju cieši sekot cilvēktiesību un drošības situācijai KDR austrumu 

daļā, lai sīkāk noteiktu dažādus rīcības plānus, kas var būt vajadzīgi atkarībā no apstākļiem; 

28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 

parlamentiem, Āfrikas Savienības komisijas priekšsēdētājam, Visāfrikas Parlamenta 

priekšsēdētājam un Kongo demokrātiskās republikas un citu Dienvidāfrikas attīstības 

kopienas dalībvalstu valdībām un parlamentiem. 


