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Het is de 21st eeuw, en zelfs nu, in zowel democratisch, als autoritaire landen wordt er misbruik gemaakt 

van staatsmacht door zowel de overheden als de staats gebonden organisaties. Machtsmisbruik gaat 

samen met de schending van de wetten uit de UVRM. Het feit dat het machtsmisbruik is en daardoor de 

macht bij de staat en haar bevoegdheden hoort, is het voor de VN lastig om tegen legaal (nationaal) 

geweld in te gaan.  

Van 1885 tot 1908 heeft ons volk (Onafhankelijke Congo Staat) geleden door staatsmisbruik die in de 

handen was van Leopold II koning der Belgen. Daarna tot 1960 was het “Belgisch Congo” een Belgische 

kolonie. Sinds de onafhankelijkheid van Congo in 1960 heeft ons land een zware tijd tegemoet gehad 

door de economische toestand waarmee België ons heeft achtergelaten. Na de onafhankelijkheid hebben 

wij ons land de DRC geprobeerd weer te herstellen, met succes, maar en zijn ook vele fouten gemaakt. 

Wij als overheid van Congo geven toe aan de fouten die de vorige staat hoofden hebben gemaakt, maar 

willen ook aanduiden dat wij in januari 2019 een nieuwe president hebben toegewezen, Mr. President 

Tshisekedi. In tegendeel tot vorige overheden wil deze staatshoofd  ons land de DRC uit de armoede 

halen, en iedereen gelijke kansen geven. Onze huidige staatshoofd gelooft sterk in de samenwerking van 

onze medeleden van de VN om ons land te verbeter in: economische, politieke en sociale sectoren.  

 

Echter, zijn er ten Oosten van ons land vele bedreigingen tegen een vreedzaam DRC. Het merendeel 

van deze conflicten spelen zich af in: de Kivu-regio, Ituri-regio en de Kasaï-regio. Het gaat hierbij om de 

FARDC (Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo) die strijdt tegen gewapende groepen 

die tegen de overheid zijn en voor land vechten voor de waardevolle grondstoffen. De ADF, NPC’r, de 

lokale Mai-Mai en Militias conflicten zijn de oorzaak van de afschrikking en verjaging van de lokale 

inwoners in het oosten van de DRC. Hierdoor zijn 5,5 miljoen inwoners ten oosten van de DRC, hun 

huizen kwijt en opzoek naar een nieuwe woonplaats. Naast de doorlopende oorlogsconflicten, heeft de 

DRC dit eerste kwartaal van het jaar 2020 te maken gehad met COVID-19, een nieuwe Ebola uitbraak, 

binnenlandse vluchtelingen en overstromingen. Ten gevolgen van deze crisis situatie hebben van de 89 

miljoen inwoners uit de DRC, 25,6 miljoen de VN haar hulp nodig. Aan de hand van artikel 49 uit de VN 

handvest, verzoekt de DRC, de VN, om een vreedzame bijeenkomst van Rwanda en de DRC met 

experts samen te stellen om een wapenstilstand te creëren tussen terreurgroepen uit beide landen die 

zich ten oosten van DRC bevinden. Hun te stoppen van het aanrichten van meer schade ten kosten van 

ons volk en ook, willen wij hierbij de belemmering van de wapenstroom binnen onze regio bespreken, om 

zo de macht uit de handen van de terreurgroepen te houden. 

Met behulp van de MONUSCO (S/RES/2528) en de FARDC, proberen wij de DRC weer op te bouwen. 

Onze politie heeft Vital Kamerhe opgepakt namens het achterhouden van nationale geldpotjes met een 

geldbedrag van $51,2 miljoen. FARDC en FRPI hebben een vredesakkoord getekend, wat hoop bracht 

voor de inwoners van Ituri. Wegens, de Ebola uitbraak en COVID-19 is er een $ 135 miljoen “National 

multisectoral humanitarian plan” gekomen die voor verbeterde medische en hygiënische sectoren moet 

zorgen in ons DRC, met begeleiding van de MONUSCO, de DRC heeft Mwalika uit de handen van de 

ADF (terreurgroep) gewonnen, en is van plan meer vrede te creëren door de ‘wapenstroom”te 

verhinderen, en meer kracht vanuit de staat te laten zien.  

De DRC gelooft erin dat als we samen tegen de terreurgroepen vechten voor de vrede in DRC, de staat 

meer ruimte heeft om zijn zaken op orde te stellen, en onze hedendaagse gebreken te vermijden in de 



toekomst. Maar nu, met ons land in een humanitaire crisis, gaat dat minder makkelijk. Aan de hand van 

artikel 56 uit de VN handvest, vraagt de DRC extra financiering en steun van onze medeleden aan om 

ons land weer op te bouwen. 

 

 


