Respons
Den demokratiske republikken Kongo: Rekruttering av
mindreårige til opprørsgrupper i Øst-Kongo
Problemstilling/spørsmål:
•

Rekrutteres mindreårige til opprørsgrupper i Øst-Kongo?

•

Brukes tvang?

Rekruttering av mindreårige

En FN-oppnevnt ekspertgruppe la i desember 2008 frem sin rapport om situasjonen i Kongo,
og konkluderte blant annet med at alle de væpnede gruppene som er aktive i Øst-Kongo
rekrutterte barn og unge til sine rekker (UN Group of Experts 2008). Anslagsvis 3000 barn
tjenestegjorde i ulike væpnede grupper i 2008 (IRIN News 2008). Mange av barna var
bortført fra familiene sine og guttene ble tvunget til å bære våpen mens jentene ble
“kjærester” og “koner” til soldatene.
FNs ekspertgruppe analyserte 374 tilfeller hvor barn var rekruttert. Bare i løpet av én uke i
oktober/november 2008 ble 36 barn rekruttert til Mayi Mayi-militser i for eksempel Rutshuruområdet i Nord-Kivu. I andre områder ble barn rekruttert til CNDP (Congrès National Pour la
Défense du Peuple) og PARECO (Patriotes Résistants Congolais). Ifølge ekspertgruppen ble
60 av de 374 barna rekruttert av CNDP, 62 av FDLR (Forces Démocratiques de Libération du
Rwanda), seks av RUD-Urunana (Ralliement pour l’Unité et la Démocratie-Urunana) og 163
av PARECO, som dermed var ansvarlig for de fleste tilfellene.
I 2008 hadde FNs barnefond Unicef, som driver et av de største programmene rettet mot
reintegrering av barnesoldater i Kongo, hjulpet 2200 barn tilbake til sine familier og
lokalsamfunn (IRIN News 2008). I løpet av første halvår 2009 ble 1617 barn hentet ut fra
ulike væpnede grupper og den kongolesiske hæren. 1477 av dem var i Nord-Kivu (UN
Secretary General 2009).
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Bruk av tvang

Mange slutter seg frivillig til de forskjellige opprørsgruppene. I møte med Landinfo i Goma i
oktober 2008, forklarte flere universitetsstudenter at flere medstudenter hadde sluttet seg
CNDPs rekker. Motivasjonen er muligheten til å kunne forsørge seg selv og sin familie. Også
andre kilder Landinfo møtte i Goma i oktober 2008 gjorde rede for at medlemmene og
tilhengerne av CNDP er en sammensatt gruppe som består av personer fra flere ulike etniske
grupper og med ulik sosial bakgrunn: tutsier, hutuer, hunde og nande, studenter,
arbeidsledige, folk med og uten utdannelse, og folk med eller uten politisk eller ideologisk
overbevisning. Felles for mange er den håpløse økonomiske situasjonen og manglende
alternativer. Goma by, i likhet med andre kongolesiske byer, preges av forfall, elendig
infrastruktur, dårlige fremtidsutsikter og tusener av unge mennesker uten mulighet til å få
lønnet arbeid som kan sikre dem og familiene økonomisk.
I tillegg til bruk av barnesoldatene og frivillige, opplyste velorienterte internasjonale
observatører Landinfo møtte i Goma i oktober 2008 at CNDP på det tidspunktet også
tvangsrekrutterte unge menn. Mange flyktet derfor fra CNDP-kontrollerte områder for å
unnslippe rekruttering. Disse unge mennene risikerte imidlertid å bli anklaget for spionasje til
fordel for opprørerne når de kom til myndighetskontrollerte områder Det var også eksempler
på at ungdom fra CNDP-kontrollerte områder søkte tilflukt ved MONUCs hovedkvarter i
Goma for å unnslippe rekruttering (intervju med internasjonale organisasjoner i Goma, 14.15. oktober 2008).

En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon.

Referanser

Skriftlige kilder
•

IRIN News (2008, 11. november). DRC: Recruitment of child soldiers rising. IRIN
News. Tilgjengelig fra
http://www.unhcr.org/refworld/publisher,IRIN,,COD,491d3d752c,0.html [lastet ned
31. august 2009]

•

UN Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo (2008, 12. desember).
Final report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo. New
York:UN Security Council. Tilgjengelig fra
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/MUMA7MA88X-full_report.pdf/$File/full_report.pdf [lastet ned 31. august 2009]

•

UN Secretary General (2009, 30. juni). Twenty-eighth report of the Secretary-General
on theUnited Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo.
New York: UN Security Council. Tilgjengelig fra
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2009/335 [lastet ned 31. august
2009]
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Muntlige kilder
•

International Rescue Committee (IRC). Intervju i Goma 15. oktober 2008.

•

Mission d’Organisation des NU en RDC (MONUC). Intervju i Goma 15.oktober
2008.

•

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Intervju i Goma 14.
oktober 2008.

•

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Intervju i Goma 14.
oktober 2008.

•

Studenter ved Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL-Goma). Møte i
Goma 14. oktober 2008.

© Landinfo 2009
Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med
Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er
hjemlet i lov.
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