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Demokratiska Republiken Kongo

Copyright Utrikespolitiska Institutet. Kartan ritad av Lars Norling.

Förkortningar i texten

CNS
CRA
DSP
FAR
PRP
RDC
RPF
UDPS

Basfakta

Officiellt namn: Republique Democratique
du Congo (före 1997 Zaire)
Yta: 2,3 milj km2

Befolkning: 39,8 milj (1992)
Befolkningstäthet: 16,9 inv /km2

Huvudstad: Kinshasa, 2,6 milj inv
BNP per capita: 205 US$ (1992)
Naturtillgångar: koppar, kobolt, zink,
mangan, olja, tropikträ, vattenkraft
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AFDL Alliance des Forces Democratiques
pour la Liberation du Congo

CIA U.S. Central Intelligence Agency
CNRD Conseil National de Resistance pour

la Democratie
Conference Nationale Souveraine
Congo Reform Association
Division Speciale Presidentiel1e
Forces Armees Rwandaises
Parti de la Revolution Populaire,
Republique Democratique du Congo
Rwandese Patriotic Front
Union pour la Democratie et le
Progres Social

MRLZ Mouvement Revolutionnaire pour la
Liberation du Zalre



Inledning

Den 4 augusti 1992 röstade en överväldigande
majoritet av de 2 842 delegaterna vid den
kongolesiska nationalkonferensen i Kinshasa
för en ändring av landets namn från Zaire till
det ursprungliga Kongo. En övergångsförfatt
ning antogs också, enligt vilken den dåvarande
presidenten Mobutu Sese Seko fråntogs all
makt, men fick sitta kvar i ytterligare två år
som formellt statsöverhuvud. Världssamfundet
valde, liksom Mobutu, att inte erkänna dessa
beslut som suveräna och bindande för alla
parter. Man valde att ignorera dem.

Fem år senare, den 17 maj 1997, ändrades
allt detta i ett slag av Laurent-Desin~Kabila.
Efter ett sju månader långt segertåg genom
landet hade han med vapenmakt intagit
Kinshasa, utnämnt sig själv till president och
ändrat landets namn till Demokratiska Repu
bliken Kongo (Republique Democratique du
Congo). Denna gång lade världssamfundet
märke till förändringen och erkände dessutom
det nya namnet och den nya ledaren.

Omvärldens signaler till Kongo i synnerhet
och Afrika i allmänhet var tydliga. Samhälls
omvandlingar som sker med demokratiska
metoder och på lagens grund får inte samma
internationella stöd som förändringar som sker
med vapenmakt. Den första typen av föränd
ring är långsam, kanske lätt förvirrande, och
tycks bygga på allmänna principer som enligt
vissa bedömare inte är tillämpbara i Afrika.
Den andra typen av förändring däremot är
omstörtande. I spetsen går en stark ledare som
man hoppas kommer att etablera en stabil
politisk ordning och en marknadsekonomi som
passar de rikare länderna i norr.

Om man vill förstå den nuvarande politiska
och sociala situationen i Kongo måste man
komma ihåg att nationalkonferensen miss
lyckades med att stoppa Mobutu och få
internationellt erkännande, medan Kabila
lyckades. Nu när de har uppnått dessa två mål
anser Kabila och hans Alliance des Forces
Democratiques pour la Liberation du Congo
(AFDL) att de i sin regering inte behöver de
demokratiska krafter som en gång utgjorde
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nationalkonferensen. De är övertygade om att
de har allt som krävs för att bygga upp landet,
socialt och ekonomiskt, utan medverkan av
övriga samhälleliga och politiska krafter. Ett
kraftigt stöd från världssamfundet kommer
endast att stärka denna övertygelse.

I följande redogörelse granskas den politiska
och sociala situationen i Kongo sedan maj 1997.
Samtidigt diskuteras möjligheterna till en
politisk och social förändring. Förutsätt
ningarna för en sådan förändring är att landet
utvecklas mot demokrati och att de ofantliga
resurser som landet har används till social och
ekonomisk utveckling. En framgångsrik sam
hällsförändring förutsätter att grundläggande
fri- och rättigheter garanteras genom demokra
tiskt styre och rättssäkerhet.

Redogörelsen är indelad i tre huvudkapitel.
I första kapitlet behandlas bakgrunden till den
nuvarande situationen, med tyngdpunkt på det
auktoritära arvet, nationalkonferensens bety
delse och uppkomsten aven informell eko
nomi. I andra kapitlet behandlas frågan om
olika grunder för politisk legitimitet med
utgångspunkt i de två grupperingar som tävlar
om makten, nämligen nationalkonferensen och
Kabilas regim. I tredje kapitlet behandlas
nödvändigheten aven framgångsrik övergång
till demokrati, och hur en sådan övergång
skulle påverka dels den ekonomiska och sociala
uppbyggnaden i Kongo, dels freden och säker
heten i hela regionen.



l . Den historiska bakgrunden

Det auktoritära arvet

Det förflutna kastar sin skugga över dagens
Kongo. Landet trädde in i samtidshistorien
1885 som den belgiske kungen Leopold Ils
personliga ägodel. Den belgiske historikern
Jean Stengers har skrivit att Kongofristaten,
som landet då kallades, var en affärsinvestering
för kungen, på samma sätt som till exempel
Standard Oil för John Rockefeller. Huvud
frågan var om det var lönsamt eller ej. Och för
att få ut så mycket som möjligt av sin
investering, använde sig Leopold II aven
internationell skara äventyrare. Den terror och
det våld som dessa utövade i sin exploatering
av landets rikedomar betecknades av kristna
missionärer och humanitära organisationer,
däribland Edmund Morei's Congo Reform
Association (CRA), som brott mot mänsklig
heten.

Kända profiler som den afrikansk-ameri
kanske ledaren Booker T Washington och för
fattaren Mark Twain var aktiva inom CRA och
lyckades övertala USA att, tillsammans med
Storbritannien och andra stormakter, tvinga
kung Leopold att lämna ifrån sig Kongo. Men
att landet övergick till Belgien medförde inte
något slut på lidandet för Kongos befolkning.
Som den brittiske historikern Roger Anstey har
visat i sin bok King Leopold's Legacy, lyckades
inte Belgien kasta av sig fristatens arv. Den
ekonomiska utsugningen och det politiska och
kulturella förtrycket fortsatte som tidigare,
även om det inte var fullt lika brutalt.

År 1956 startade den mödosamma kampen
för frihet och demokrati. Då vaknade en hel
nation och människor av alla de slag med olika
bakgrund var beredda att betala ett högt pris
för frihet, bättre materiell standard och trygg
het för framtida generationer. När landet upp
nådde självständighet 1960 försvann Belgiska
Kongo, och istället uppstod Demokratiska
Republiken Kongo. Förväntningarna var stora
och alla hoppades att landets resurser nu skulle
användas till att förbättra levnadsstandarden
för landets vanliga människor.
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Dessvärre uppfylldes inte förväntningarna.
Bara två veckor efter självständighetsdagen
gjorde den före detta kolonialarmen myteri och
landets rikaste provins, Katanga, bröt sig ut.
Kongokrisen, som den kom att kallas, varade i
fyra år och krävde den dittills största insatsen
av Förenta Nationernas fredsbevarande styr
kor. Många förlorade livet, bland dem Patrice
Lumumba, frihetsrörelsens ledare och landets
förste premiärminister, och FNs generalsekre
terare Dag Hammarskjöld. Lumumba lönn
mördades på order av Dwight D. Eisenhower i
häxjakten på kommunister under det kalla
kriget. Hammarskjöld dog när hans plan
störtade under en flygning från Leopoldville
(nuvarande Kinshasa) till Ndola i norra
Nordrhodesia (nuvarande Zambia).

Kongokrisens vinnare, och den som CIA och
USAs politiskt ansvariga såg som den starke
man som var mest lämpad att styra Kongo, var
ingen mindre än Joseph-Desire Mobutu, som
senare ändrade sitt förnamn till Sese Seko. Han
hade tidigare varit sergeant i kolonialarmen
och utnämndes i juli 1960 av premiärminister
Lumumba till överbefälhavare över Kongos
nationalarme. Efter att ha förrått sin premiär
minister och tjänat sina utländska herrar väl,
tog han över som statschef efter en militärkupp
1965. Han blev snart Kongos nye härskare,
Leopold Il:s efterträdare som rättmätig ägare
till landet och dess enorma resurser. Känslan av
makt och ägande var så stark att Mobutu den
27 oktober 1971 ensidigt lät ändra landets namn
från Kongo till Zaire.

Mobutu Sese Seko satte punkt för de första
fem årens demokratiska experiment och etab
lerade sitt enmansstyre. Hans diktatur upprätt
hölls med stöd av militären och med ett stats
partisystem där han själv kunde rekrytera sina
medhjälpare. Stöd utifrån hade han av USA,
Frankrike och Belgien. De tre länderna ställde
upp med militär hjälp när så behövdes för att
rädda diktatorn vid väpnade uppror. När detta
stöd uteblev 1996-1997 föll Mobutu. Han
tvingades fly landet och dog fyra månader
senare, i september 1997.



Det uppror som fick Mobutu på fall är
direkt förknippat till folkmordet i Rwanda
1994, den händelse som är upphovet till den
nuvarande politiska situationen i området runt
De Stora Sjöarna. På samma sätt som de etniska
rensningarna i Katanga och Kivu i Mobutus
Zaire, var massakern i Rwanda delvis ett
resultat aven auktoritär regims våldsamma
reaktion på demokratiseringsprocessen. I
Rwanda hade president Juvenal Habyarimana,
som var hutu, suttit vid makten sedan 1973.
Under sina 20 år av personligt styre hade han
vägrat låta de tutsier återvända som hade flytt
undan pogromerna 1959 och senare förföljelser.
Under ledning av Rwandese Patriotic Front
(RPF) gick de landsflyktiga tutsierna från
Uganda in i Rwanda för att störta Habyari
manas regim i oktober 1990. Frankrike, Belgien
och Mobutus Zaire skyndade till diktatorns
undsättning och RPF förlorade.

Under ledning av den afrikanska enhets
organisationen OAU inleddes förhandlingar
mellan RPF och Habyarimanas regering för att
få ett slut på inbördeskriget. Förhandlingarna,
som pågick i två år, ledde till Arushafördraget
1993, en överenskommelse om eldupphör, rikt
linjer för bland annat maktfördelning, repatri
ering av flyktingar och militärstyrkornas integ
rering. Trots att han hade undertecknat dessa
fördrag gjorde Habyarimana allt för att
sabotera dem, och detta passade hutu
extremisterna alldeles utmärkt i deras avsikt att
utrota tutsierna.

När Habyarimanas plan sköts ner den 6
april 1994 fick dessa extremister den före
vändning de behövde för att starta morden på
tutsier och moderata hutuer. Frankrike ingrep
under juni-juli 1994 med en föregivet humani
tär insats, kallad Operation Turquoise. I själva
verket hjälpte fransmännen de slagna extre
miststyrkorna, som bestod av Forces Armees
Rwandaises (FAR) och Interahamwe-milis, att
fly till Kongo med nästan alla sina vapen i
behåll. Där kunde de samla ihop sig för fram
tida attacker mot RPF-regimen i Rwanda.

Nationalkonferensens betydelse

Dagens kamp för flerpartidemokrati i Kongo
(Zaire) började 1980 med 13 parlamentsleda-
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möters uppror, bland dem Etienne Tshisekedi
wa Mulumba. De skrev ett 52 sidor långt brev
till Mobutu och krävde politiska reformer.
Diktatorn svarade med brutal förföljelse. De
upprepade fängslandena som ledde till att
några av de ursprungliga medlemmarna hop
pade av kunde ändå inte skrämma resten till
tystnad. Och trots Mobutus förbud mot oppo
sitionspartier grundade de 1982 Union pour la
Democratie et le Progres Social (UDPS). Det var
en modig handling, och därför framstod UDPS
för de flesta kongoleser som demokratins före
språkare långt innan Mobutu aven inhemsk
och internationell opinion tvingades acceptera
flerpartisystem i april 1990.

Samtidigt som Mobutus regim i juli 1991
planerade en konstitutionell konferens, krävde
UDPS och andra oppositionspartier att man
skulle hålla en nationell konferens. Efter kon
ferensen i Benin tidigare under året hade så
kallade nationella konferenser blivit effektiva
redskap i Afrika. De fungerade som demo
kratiska fora för ett lands olika samhällskrafter,
där deltagarna kunde reda ut vad som hade
gått fel i det förflutna och enas om vilken kurs
man skulle ta ut för framtiden. En nationell
konferens kunde vara en sannings- och förlik
ningskommission, och samtidigt en konstitu
tionell kommission. Här tog man åter upp den
traditionella afrikanska konfliktlösningsmeto
den, palavern, för att nå samförstånd om en
övergång till demokrati. Dessa nationella kon
ferenser gör kanske störst nytta i länder som
Kongo, som saknar det minimum av infra
struktur som krävs för fria och rättvisa val.
Konferensen, vars beslut skall vara bindande
för alla parter och grupper, kan alltså fungera
som en övergångsregering på väg mot fler
partidemokrati.

I Kongo var Conference Nationale
Souveraine (CNS) med 2 842 delegater den
största av konferenserna, och den som pågick
längst i hela Afrika. Den öppnades den 7
augusti 1991 och avslutades den 6 december
1992. Den effektiva arbetstiden var emellertid
bara drygt åtta månader, eftersom konferensen
stördes av politiska dispyter, politiskt våld och
till och med soldater på plundringståg. Dess
utom upplöstes konferensen olagligt av pre-



miärminister Nguz a Karl I Bond den 19 januari
1992.

Söndagen den 16 februari 1992 öppnade
Mobutus israelisktränade dödspatrull, Division
Speciale Presidentielle (DSP), och den tysk- och
egyptisktränade Garde Civil eld mot fredliga
demonstranter i Kinshasa. Demonstranterna
hade sammankallats av romersk-katolska präs
ter och företrädare för andra religiösa grupper
för att protestera mot konferensens påtvingade
upplösning. Över 30 personer dödades, med
biblar och ljus i händerna. De blev "demo
kratins martyrer" och fick samma hjältestatus
som självständighetsmartyrerna, som föll
söndagen den 4 januari 1959 i Kinshasa under
upproret mot Belgien.

CNS återupptog arbetet den 6 april 1992
efter världsomspännande protester mot
februarimassakern och påtryckningar både in
ifrån och utifrån att konferensen åter skulle
starta. Mycket metodiskt tog konferensens
medlemmar itu med de uppgifter som låg
framför dem. En hel månad användes till
utnämning av delegater, eftersom ifråga
sättandet av vissa kontroversiella personers
trovärdighet kunde ta en hel dag att reda ut.
Från början av maj till mitten av juni kunde
konferensen emellertid ägna sig åt att utforma
en handlingsplan. Både TV och radio var
närvarande och hela nationen kunde lyssna när
över hundra representanter för statliga institu
tioner, politiska partier och enskilda organi
sationer presenterade sina förslag angående
landets framtida politik. Dessa anföranden
skulle ge CNS det material medlemmarna
behövde för att kunna planera för framtiden.

Den nationella konferensen delade in sina
medlemmar i 23 kommissioner och över 100
underkommissioner. Dessa arbetsgrupper satte
sig sedan ner för att granska och debattera det
förflutna och därefter utarbeta förslag om
framtiden. Varje upptänklig aspekt på landets
nationella liv behandlades av åtminstone en
arbetsgrupp. Ämnena varierade från mord och
orättmätigt förvärvad egendom till ekonomisk
politik, politiska strukturer och minoriteters,
däribland pygmeers och invandrares, rättig
heter. När en kommission var färdig med sin
rapport, som för det mesta var en samman
fattning av underkommissionernas rapporter,
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skickades den till varje delegat. Med två
undantag lästes dessa rapporter upp av
kommissionernas generalrapportör och debat
terades av CNS i plenum. De två undantagen
var rapporterna om mord och egenmäktigt
förvärvad egendom. De kom aldrig upp till
offentlig diskussion därför att presidenten för
CNS, Kisanganis romersk-katolske ärkebiskop
Laurent Monsengwo Pasinya, ensidigt hade
beslutat att bespara president Mobutu fler
påfrestningar.

Genom sina handlingar gjorde Monsignor
Monsengwo klart för alla att han var beredd att
gå hur långt som helst för att tillmötesgå
Mobutus önskemål. Han till och med för
handlade med Mobutus representanter om
landets konstitutionella och institutionella ram
verk, vid sidan om CNS. Att sådana för
handlingar var ett brott mot konferensens sätt
att arbeta, och att han därigenom öppet åsido
satte konferensens suveränitet, tycktes inte
bekymra ärkebiskopen.

Monsengwo lyckades så småningom över
tala de största grupperna inom CNS, däribland
koalitionen av oppositionspartier, ledd av
UDPS, att förhandla om en delning av makten.
Den tanken kom ursprungligen från Herman
Cohen, då biträdande minister för afrikanska
frågor i USA. Cohen var själv i Kinshasa i slutet
av månaden för att fungera som medlare
mellan de tre nyckelpersonerna: Mobutu,
Monsengwo och Tshisekedi.

Utifrån den överenskommelsen, kallad le
compromis politique global (den övergripande
politiska kompromissen), tillsattes en tvåårig
övergångsregering, vald av CNS och ansvarig
inför ett provisoriskt parlament och repub
likens högsta råd, också det valt av CNS.
Vidare skapades ett presidentämbete utan
maktbefogenheter, som då innehades av
Mobutu. Många politiska bedömare förut
spådde redan då att Mobutu och hans hov inte
godvilligt tänkte lämna ifrån sig makten och de
ekonomiska fördelar som var förbundna med
den.

Från klockan 17 fredagen den 14 till klockan
5 på morgonen lördag den 15 augusti upplevde
landet det friaste och mest öppna valet i
nationens historia i People's Palace i Kinshasa.
Tshisekedi valdes av CNS-delegaterna till



premiärminister med 71 procent av rösterna
mot 27 procent för Mobutulägrets kandidat,
professor Thomas Kanza (som nu för övrigt har
en ministerpost i Kabilas regering). De flesta i
Kinshasa sov inte den natten. I gryningen möt
tes hungriga och uttröttade medlemmar av
CNS aven entusiastisk folkmassa, barn och
vuxna om vartannat, som sjöng och dansade på
huvudstadens gator för att fira valet av
Tshisekedi. Segern var deras och de hoppades
och förväntade sig att "folkets premiär
minister" skulle genomföra radikala förbät
tringar i deras liv.

Men Tshisekedis regering varade inte längre
än tre månader, fram till den första december
1992. Då skickade Mobutu sina soldater för att
slänga ut alla ministrar från deras kontor.
Därefter beordrades Tshisekedi att bilda en
regering som var mer i diktatorns smak. Dess
förinnan hade Mobutu och hans medlöpare
gjort sitt bästa för att underminera övergångs
regeringen genom att vägra släppa kontrollen
över centralbanken, skattemyndigheten, tullen
och alla inkomstbringande statliga företag som
gruvorna och de affärsdrivande verken.

När Tshisekedi vägrade att böja sig tog
diktatorn till alla machiavelliska knep han hade
i sin arsenal för att besegra de demokratiska
krafterna. Med hjälp av militären behöll han
makten över centralbanken och skatteverket,
han uppviglade soldaterna till plundring och
använde statskassans pengar till att köpa över
medlemmar från demokratirörelsen till sitt
läger. Mobutus Zaire blev det enda land i
världen där statsöverhuvudet ledde opposi
tionen mot den lagligt valda regeringen,
organiserade ekonomiskt sabotage och gav
order om förföljelse och etnisk rensning av sina
meningsmotståndare och deras anhängare.

På grund av de många misstag som begicks
av den demokratiska oppositionen, och på
grund av Monsengwos falskspel och Mobutus
våldsamma attacker på den demokratiska
rörelsen lyckades inte CNS uppnå sitt kort
siktiga mål - att sätta upp en fungerande över
gångsregering. Å andra sidan är de långsiktiga
följderna av nationalkonferensen viktiga för
den politiska kulturen i Kongo. Mer än någon
annan nationalkonferens i Afrika gjorde CNS
ett ytterst värdefullt och grundligt arbete när
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den granskade landets historia, resurser,
institutioner och styre, inklusive den ekono
miska politiken i teori och praktik. De flesta av
dess 23 kommissioner utarbetade tungt
vägande och väl underbyggda rapporter som
bör vara en tillgång i landets nationalarkiv.
Eftersom dessutom TV och radio hade direkt
utsändningar från diskussionerna fick dessa
stor betydelse för befolkningen. Kongos folk
äger större kunskaper om sitt land efter dessa
öppna dagar, och det är en god grund för ett
starkare och mer ansvarskännande samhälle.

Sammanfattningsvis är nationalkonferensen
en vändpunkt i Kongos historia. Den är en
viktig historisk händelse i landets politiska liv
och kommer att så förbli. Mobutu behöll
visserligen makten under konferensen och även
efter den, men han gjorde det genom militär
makt, statsterrorism och ekonomiskt sabotage.
Eftersom han var medveten om att han inte
hade folkets stöd ville han inte längre bo i
Kinshasa utan föredrog att smita iväg till sitt
gömställe, palatset i Kawele i närheten av
Gbadolite i landets norra delar. För ett land
som hade vant sig vid att presidentens ord var
lag, var denna snabba auktoritetsförlust nära
nog ofattbar.

Tshisekedi brukade påminna sina an
hängare om att en diktators makt ligger i
människornas rädsla för honom. När den
rädslan väl är utrotad och friheten börjar spira
är det svårt att stoppa människornas längtan
efter öppna debatter och rätten att kritisera en
regering. Efter kampen för självständighet på
1950-talet och folkupproret för "en andra
självständighet" på 1960-talet, är motståndet
mot en illegitim statsmakt starkt i det
kongolesiska politiska livet. Nationalkonfe
rensen bidrog starkt till att återuppliva och
förstärka detta folkliga motstånd.

Uppkomsten aven informell ekonomi

En annan bidragande orsak till motståndet mot
statsmakten är den informella ekonomin.
Vanligtvis hamnar människor i denna sektor av
ekonomisk nödvändighet, inte av fri vilja. Det
är statens oförmåga att fungera som stat, att
inte klara rutinuppgifter som skatteuppbörd,
upprätthållande av lag och ordning, utbetal-



ning av löner till soldater och statstjänstemän,
som leder till att en informell ekonOIni uppstår.
Antingen saknas reglerande åtgärder och
statlig service helt och hållet, eller så lyder de
andra lagar än de som är föreskrivna. Stats
maskineriets sammanbrott får viktiga följder
för samhället, eftersom människorna måste lita
till sig själva för att överleva. De som ideali
serar den informella sektorn har en tendens att
bagatellisera detta faktum.

Tillkomsten av den informella ekonomin i
Kongo var direkt förknippad med den privati
sering och personifiering av staten som pre
sident Mobutu genomförde. Som landets höv
ding tyckte han att han fritt kunde använda det
allmännas inkomster och tillhörigheter som sin
personliga egendom. Det fanns statstjänstemän
som blev glatt överraskade när deras president
i sin godhet bestämde sig för att skänka dem
den statliga villa de bodde i. Liv kunde ändras
och staten bli fattigare genom ett penndrag av
presidenten. På så sätt privatiserades ett stort
antal statliga egendomar, och de som tjänade
på detta återgäldade presidentens generositet
med penninggåvor och annat till Mobutu och
hans familj. Uppfattningen att allmän egendom
var något som goda ledare och statstjänstemän
var satta att förvalta å folkets vägnar existerade
inte i Mobutus kungarike.

I detta universum där staten både var den
största inkomstkällan och redskapet för att
bevara den, var pengar ett viktigt makt
instrument. De enorma penningsummor som
politiska beskyddare och klienter behövde för
att överleva, för att skaffa sig vänner och för att
neutralisera fiender kom oftast från landets
egna resurser, som diamanter, guld och elkraft.
En stor del av pengarna gick över huvud taget
aldrig in i statskassan. Enligt uppskattningar
genererade enbart gruvindustrin och oljan en
intäkt på 40 till 60 miljoner USD varje månad
under 1996. Ändå hävdade premiärminister
Leon Kengo wa Dondo i slutet av juli 1996 att
regeringen i sitt budgetarbete hade skrapat
ihop mindre än 150 miljoner USD, varav två
tredjedelar var tullinkomster. Frågan som
oundvikligen infinner sig är naturligtvis vart
resten av pengarna tog vägen.

De försvunna pengarna förklarar det annars
oförklarliga faktum att detta land aven

la

kontinents storlek och så fabulöst rikt på
naturresurser 1996 hade en statsbudget på
omkring 300 miljoner USD, mycket mindre än
ett litet land som Kongo-Brazzaville eller till
och med mindre än ett medelstort nord
amerikanskt universitet. Regeringen gjorde i
själva verket av med mycket mer pengar än
vad den hade budgeterat för. De totala utgift
erna under 1992 och 1993 uppgick till 1541
respektive 1 001 miljoner USD, medan inkomst
erna uppgick till 265 respektive 230 miljoner
USD. I Mobutus och Kengos system var bud
geten helt enkelt uppdiktad.

Det som gjorde budgeten helt meningslös
var att statens hela funktion inte styrdes av
lagen utan var uppbyggd på förhandlingar
mellan olika nätverk. Det krävdes omfattande
förhandlingar med skatte- och finansdeparte
menten, centralbanken och de tjänstemän inom
centralbanken som betalade ut pengarna, för att
få ut någonting över huvud taget av det som
var avsatt till en statlig institution eller sam
hällsservice. Centralbanken som strängt taget
hade gått i konkurs 1994 och inte längre kunde
spela sin reglerande roll fick nöja sig med att
titta på medan landets banksystem bröt ihop.
Valutaväxlingar genomfördes snabbare och
billigare på gatan än i bankerna. Kinshasas
"Wall Street", området i närheten av 30 juni
boulevarden mellan järnvägsstationen, den
amerikanska och den belgiska ambassaden
fungerade som det viktigaste växlingskontoret
och navet i Kongos informella ekonomi.

Förutom bankväsendet har verksamheter
som handel, byggenskap, utbildning, sjukvård,
gruvnäring och transporter bland mycket
annat, flyttat över till den informella sektorn.
Men trots att människorna har lärt sig att leva
utan staten förväntar de sig fortfarande att
staten ska spela sin traditionella roll och till
handahålla grundläggande samhälleliga tjäns
ter. Därför är den informella ekonomin en
paradox. Å ena sidan gör den människor mer
oberoende av staten och tvingar dem att lösa
grundläggande problem på egen hand. För att
kunna göra det måste det finnas möjlighet att
kringgå den statliga sfären, det måste helt
enkelt finnas tillräckligt med utrymme för icke
statliga aktörer. Å andra sidan längtar män
niskorna efter en starkare stat med ökad



kapacitet när det gäller samhälleliga tjänster.
Båda dessa sidor är delar av den politiska
kulturen i Kongo. Det är viktigt att ha detta
klart för sig om man vill förstå befolkningens
förväntningar i den rådande politiska situa
tionen.
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2. Den nuvarande politiska situationen

Legitimitetens ursprung

AFDLs seger och Mobutu-regimens fall var en
avgörande händelse i det postkoloniala Afrikas
historia. Grannländernas inblandning betrak
tades över hela kontinenten som en bekräftelse
på den panafrikanska rättigheten och skyldig
heten att ingripa i konflikter. Efter folkmorden i
Rwanda är allt fler överens om att afrikaner
inte stillatigande kan se på hur brott mot de
mänskliga rättigheterna förövas, med hän
visning till principen om icke-inblandning i ett
lands interna angelägenheter. Samtidigt är alla
överens om att regionala aktörer, när de väl har
hjälpt till att befria ett land från förtryck, ska
dra sig tillbaka och överlämna styrelsen åt
landets befolkning. I Kongos fall krävs det att
två organisationer som båda gör anspråk på
politisk legitimitet försonas för att det ska gå att
upprätta en demokratisk regering. Dessa två
organ är nationalkonferensen som äger demo
kratisk legitimitet, och AFDL med revolutionär
legitimitet.

CNSs arv kan sammanfattas sålunda:

* Nationalkonferensen återgav människorna
deras demokratiska rättigheter och återupp
rättade därmed deras auktoritet, det vill säga
erkände folket som källa till all statlig över
höghet.
* I överensstämmelse med denna princip be
kräftade övergångsförfattningen medborgarnas
rättigheter och skyldigheter att bekämpa dik
tatur och maktfullkomlighet, och att motsätta
sig en illegitim och förtryckande regering.
* Direktutsändningarna i radio och TV från
debatterna underströk nödvändigheten av
öppenhet i nationella frågor, behovet av väl
informerade medborgare och människors rätt
att diskutera offentliga frågor och sålunda delta
i den politiska processen.
* Eftersom CNS verkligen var en folkkonferens,
som avspeglade alla sociala och politiska skil
lnader inom landet, bekräftades vikten av
mångfald inom politiken och inom fack
föreningsrörelsen.
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* Valet aven premiärminister i hemliga val,
som var fria, rättvisa och öppna från början till
slut, gav den valde premiärministern en
legitimitet, som ingen av Mobutus premiär
ministrar kom i närheten av.
* Nationell försoning och övergång från
personligt styre till lagenligt styre skulle inne
bära ett slut på den tid då brott inte bestraffas.
Vidare skulle de offentliga finanserna öppet
redovisas, samt en nationell arme i ordet rätta
bemärkelse skulle skapas, istället för Mobutus
paramilitära styrkor. Dessutom skulle statens
institutioner stärkas, för att öka deras förmåga
att bidra till nationell återhämtning och
ekonomisk utveckling.

Det är detta arv från nationalkonferensen som
landet nu ska bygga vidare på. Det ger viktiga
riktlinjer för landets politiska framtid. Även om
det institutionella ramverk som CNS skapade
inte längre är användbart eftersom det är för
åldrat och inte går att rekonstruera på något
meningsfullt sätt så är ändå det politiska arvet
från nationalkonferensen levande. Det är detta
arv som bör ligga till grund för en övergångs
regering som i sin tur ska leda till en åter
uppbyggnad av staten och till en förbättring av
dess förmåga att motsvara folkets förvänt
ningar på frihet och materiellt välstånd.

AFDL å andra sidan grundar sin legitimitet
främst på det faktum att Laurent Kabila och
hans anhängare lyckades där CNS miss
lyckades, nämligen att göra slut på Mobutus
regim. Eftersom AFDL befriade landet från ett
system som ledde till ruin och förstörd sam
hällsstruktur har organisationen också rätt att
leda övergången till en bättre framtid. Men
eftersom denna rätt utgår från vapenmakt i en
process som inte krävde massmobilisering och
folkligt deltagande, måste AFDL skaffa sig
folkets förtroende. Utan folkets förtroende
uppfattas AFDL som en ockupationsstyrka
med andra intressen än befolkningens.

Eftersom landets folk erkände allt det posi
tiva nationalkonferensen uppnådde och insåg
att den arbetade i deras intresse vore det bästa



sättet att vinna deras stöd att förena dessa två
organ till en legitim övergångsregering, näm
ligen det demokratiska CNS och det revo
lutionära AFDL. Innan detta kan inträffa krävs
emellertid en försoning mellan CNS och AFDL.
En förutsättning för en sådan försoning är att
varje sida erkänner den andra partens styrka
och samtidigt erkänner sina egna svagheter. I
det första lägret består svagheterna bland annat
av opportunism och karriärism, med politiker
som ibland är alltför villiga att byta sida för
pengar och/eller politiska belöningar. I det
andra lägret handlar det om militarism och
arrogans.

Så länge som AFDL känner att det har stöd
från andra länder i och utanför Afrika, tycker
man sig inte ha någon anledning att på allvar
förhandla med CNS. Och på grund av just
opportunism och karriärism kan inte längre
medlemmarna i den övergångsregering och det
parlament som CNS har tillsatt enas i ett
försvar för nationalkonferensens demokratiska
program. Många har fått personliga anställ
ningar i Kabilas regering. Genom att hand
plocka medarbetare och samtidigt avfärda
nationalkonferensen som oanvändbar har
Kabila gjort det svårt för dem som är lojala mot
CNS att förhandla med honom med hedern i
behåll. Försök måste göras, både i och utanför
Afrika, att få till stånd allvarligt menade för
handlingar som kan leda till nationell försoning
och demokratisering.

Att genomföra övergången

Brist på sammanhang, visioner, teknisk kom
petens och ett trovärdigt program är anled
ningarna till AFDLs svårigheter att genomföra
övergången på ett effektivt sätt. Den nya regi
men har i opinionens ögon ännu inte lyckats
bryta med det förflutna på ett övertygande sätt.
Stats~änstemän får fortfarande inte sin lön
regelbundet. Soldaternas uniformer och gevär
är fortfarande symboler för förtryck, eftersom
de fortsätter att s~äla från försvarslösa civila.
Det mest upprörande är kanske att den
tryckfrihet, åsiktsfrihet och organisationsfrihet
som rådde under Mobutus sista dagar under
trycks av Kabilas regim.

AFDL, som ursprungligen var en lös allians
av fyra okända grupper som plötsligt vaknade
till liv i samband med RPFs räder mot de
rwandiska flyktinglägren, är nu i allt väsentligt
en enmansföreställning. Enligt Lemeraproto
kollet av den 18 oktober 1996 bestod AFDL av
följande grupper:

* Alliance Democratique des Peuples, ADP
(Demokratiska folkalliansen), en gruppering av
kongolesiska tutsier, känd som banyamulenge
och ledd av Deogratias Bugera;
* Conseil National de Resistance pour la Demo
cratie, CNRD (Nationella rådet för demokratins
försvar), en lumumbistisk gerillagrupp, bildad
1993 i östra Kongo av Andre Kisase Ngandu;
* Mouvement Revolutionnaire pour la Libera
tion du Zai:re, MRLZ (Revolutionära rörelsen
för befrielse av Zaire), en oppositionsgrupp
med centrum i Bashi i södra Kivu, ledd av
Anselme Masasu Nindaga; samt
* Parti de la Revolution Populaire, PRP (Folkets
revolutionära parti), grundat 1967 av Laurent
Desire Kabila.

Vid sin tillkomst hade denna allians två för
grundsgestalter: Kisase Ngandu var överbefäl
havare och Kabila var talesman. Kisase döda
des under mystiska omständigheter i januari
1997 och lämnade därmed fältet fritt för Kabila,
som blev den oomtvistade ledaren för AFDL.
Några månader efter Kisase Ngandus död gick
grupperna ihop i en enda organisation med
Kabila som preSident, Deogratias Bugera som
generalsekreterare och Anselme Masasu Nin
daga som överbefälhavare. Bugera har kvar sin
titel, men åstadkommer inte mycket i egenskap
av huvudadministratör för AFDL. Masasu
sitter i fängelse, arresterad för" olydnad" den
25 november 1997. Det var nästan som om
historien upprepade sig när president Laurent
Kabila utropade sig till l 'homme seul. Och
återigen uttalar sig de ständiga domedags
profeter som Washington och andra västliga
huvudstäder tycks frambringa i sådant över
flöd, och som har gjort det till sin uppgift att sia
om Afrikas framtid: "Kabila eller kaos".

USAs utrikesminister, Madeleine Albrights,
resa till Afrika 1997 var ett framsteg i rela
tionerna mellan USA och Afrika. Att USAs
regering är villig att lyssna till de afrikanska
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staterna är mycket uppmuntrande. Emellertid
följer USAs politik fortfarande gamla mönster
och bygger på myter. Den inriktar sig snarare
på individer och kända personer än på breda
sociala rörelser. Washingtons entusiastiska stöd
till Kabila 1996-97 står i skarp kontrast till
oviljan att stödja CNS och övergången till
demokrati mellan 1992 och 1996.

Genom sina positiva reaktioner inför s.k.
nya och självständiga ledare förmedlar Wash
ington till omvärlden ett budskap om att man
föredrar ledare som kommit till makten med
vapnens hjälp framför dem som är villiga att
underkasta sig demokratiska val. När det gäller
Afrikas Horn och området runt De Stora Sjöar
na får strategiska överväganden, som bekäm
pandet av islamsk fundamentalism i Sudan, ta
överhand över demokratiska processer och de
afrikanska folkens rättigheter.

Ett mycket oroande fenomen är tendensen i
nordliga länder på båda sidor om Atlanten att
anse att afrikaner inte förtjänar samma rättig
heter som människor på andra håll i världen,
att starka män är vad som krävs för att hålla en
rastlös och instabil kontinent i schack. Före
teelser som på andra håll vore absolut otänk
bara kan försvaras såsom nödvändiga med
afrikanska mått mätt. Mary Robinson, FNs
utsända för de mänskliga rättigheterna, och
Emma Bonino, EUs motsvarighet, talar båda ett
språk som de flesta afrikaner förstår och kan
acceptera. Madeleine Albright och andra stor
makters utrikesministrar bör lära sig att tala
samma språk när det gäller Afrika och Kongo. I
Kabilas Kongo av idag krävs en regering som
lyssnar till alla politiska åsikter, för att klara av
övergången till demokrati. En sådan regerings
uppgifter innefattar

a) uppbyggnad av statliga institutioner på
central, regional och lokal nivå;
b) införande av ett rättssystem som gör slut på
möjligheten att begå brott utan att straffas, så
att de personer som misstänks för ekonomiska
och politiska brott ställs inför rätta, liksom de
som är ansvariga för massakrerna på hutu
flyktingar och kongolesiska civila;
c) återuppbyggnad av landets ekonomiska och
sociala infrastruktur;
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d) återupplivande av det konstitutionella och
institutionella ramverk för en övergångsrege
ring som CNS en gång antog, men anpassat
efter de nya förhållandena;
e) organisering av valproceduren.

En övergångsregering bör snarast inrikta sig på
att till fullo utnyttja Kongos enorma resurser
för en snabb ekonomisk och social utveckling.
Tyvärr är det svårt att tänka sig en varaktig
lösning i en region som präglas av krig och
förstörelse. Ett slut på alla konflikter i de andra
länderna i området skulle öka möjligheterna till
en positiv utveckling i Kongo. Ett politiskt
stabilt och demokratiskt Kongo är en nödvän
dig förutsättning för fred och säkerhet i regi
onen.



3. Behovet aven framgångsrik övergång

Ekonomisk och social återuppbyggnad

Demokratiska Republiken Kongo har enorma
naturrikedomar. En av de första belgiska
prospektörerna som kom till landet blev djupt
imponerad av den stora tillgången på olika
mineraler och påstod att Kongo var en
"geologisk skandal". Den verkliga skandalen
var emellertid att all denna rikedom aldrig kom
det kongolesiska folket till godo. Förutom att
landets naturrikedomar gick till Belgiens
ekonomiska utveckling, sålde kolonialmakten
Kongos uran till USA. Av detta uran tillverkade
USA de första atombomberna, som fälldes över
Hiroshima och Nagasaki. Och under Mobutus
regim gick alltså inkomsterna från mineral
utvinningen och andra naturresurser till
presidenten, hans familj och anhängare.

Kongo är främst känt för sin mineral
rikedom, men är genom sin ekologiska mång
fald också rikt på andra naturtillgångar. Upp
skattningsvis en tredjedel av ytan upptas av
regnskog i ett land som är tre gånger så stort
som Nigeria, drygt fem gånger så stort som
Sverige och mer än 80 gånger så stort som
Belgien. Hela regionen domineras av Kongo
flodens bäcken med sju stora och medelstora
sjöar och hundratals floder och småsjöar. Lake
Tanganyika, som Kongo delar med Burundi
och Tanzania, är den femte största insjön i
världen. Kongofloden, som gav landet dess
namn, är en av världens fem längsta floder och
den som har störst potential för vattenkraft i
hela världen. En del av floden exploateras
genom Inga Dam, som inte bara ger Kongo
elektricitet, utan också grannländerna Zambia
och Zimbabwe. Kraftverket i Inga skulle kunna
förse hela Afrika med el, från Kairo till Kap
staden.

Förutom all regnskog har Kongo två regn
rika savannzoner på ömse sidor om ekvatorn,
naturresurser som är så stora att landet skulle
kunna föda hela kontinenten. Idag är uppskatt
ningsvis tre procent av den odlingsbara ytan
uppodlad. Den bördiga jorden och överflödet
av frukt och grönsaker är en del av förklaringen
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till att ingen hungerkatastrof har inträffat trots
att den formella ekonomin har kollapsat. En av
de allvarligaste konsekvenserna av detta sam
manbrott är att detta jätteland med över 40
miljoner invånare förlorar högt utbildade
personer till andra afrikanska länder som
Sydafrika och Gabon, och till andra konti
nenter.

Trots rikedomarna är Kongo idag ett av
världens fattigaste länder. Befolkningens vill
kor försämrades efter den världsomspännande
ekonomiska krisen som startade 1975 och,
naturligtvis, efter statens sammanbrott. Miljo
ner människor är nu utblottade och lever i
misär, medan de övriga kämpar för att hålla sig
själva och sina familjer över ytan.

Mobuturegimens utdragna dödskamp mel
lan 1990 och 1997 skapade kolossala problem
för befolkningen och underblåste sociala mot
sättningar. De stora utbrotten av plundring
1991 och 1993 förstörde mycket av den moder
na kommersiella sektorn och kastade ut tusen
tals lönearbetare i arbetslöshet. Inom den infor
mella sektorn kan människor visserligen skrapa
ihop till livets nödtorft, men det är naturligtvis
inte något realistiskt alternativ i det långa
loppet. Det går att överleva, men inte mer.

För de företagsamma finns det inga till
förlitliga kreditinstitutioner som lånar ut peng
ar till rimlig ränta så att de kan starta en liten
verksamhet. Banksektorn har kollapsat och
många ekonomiska transaktioner har flyttat ut
på gatan. I Kinshasa växlar man nu pengar på
"Wall Street" - Oshwe Street i det livliga
affärscentret Matonge - och i Lemba Termi
nus, en stor bussterminal.

Det är en tragedi att det är så knappt om
pengar just när människorna behöver dem som
bäst, för att betala för tjänster som tidigare var
gratis, som hälsovård och utbildning. Vissa
sjukvårdstjänster och de flesta skolavgifter
måste betalas i utländsk valuta, antingen i USD
eller belgiska franc. Hälsovård och skolgång
sköts i allt större utsträckning av privata före
tag, vars tjänster är av mycket skiftande
kvalitet, och över vilka staten har liten insyn.



Kvaliteten på hälsovård och utbildning är
mycket sämre idag än den var för 30 år sedan.
Denna försämring är ett resultat både av krisen
och av strukturanpassningsprograrnrnet under
Bretton Woods.

På landsbygden är situationen svårast. Även
om människorna är självförsörjande när det
gäller livsmedel så lever de under mycket svåra
förhållanden. I många decennier har de flesta i
dessa områden haft tillgång till industritill
verkade varor i sitt dagliga liv, inte minst i
form av jordbruksredskap. De som har eller
hade relativt höga inkomster köpte cyklar och
radioapparater, och de flesta föräldrar kunde
köpa skoluniformer och sko1rnaterial till sina
barn.

Överföringarna av pengar från städerna har
för länge sedan upphört, och eftersom vägarna
är nästan oframkomliga kan bönderna inte ta
sig till marknaden för att sälja sina varor. Då är
det inte längre möjligt att skaffa sig livets nöd
torft som kläder, skor, fotogenlampor, socker,
salt, matlagningsolja, tvål eller ens de viktigaste
jordbruksredskapen. Därför har landsbygds
befolkningen återgått till att framställa sin egen
matlagningsolja, salt, tvål och andra basvaror.
Det är naturligtvis tidsödande och oerhört låg
produktivt. Tidigare fanns det moderna förloss
ningskliniker, men nu får kvinnorna föda sina
barn under förhållanden som knappt motsvarar
minimal hygienisk standard. Över huvud taget
är livet på landsbygden svårare idag än det var
för 40 år sedan.

Dessa drastiskt försämrade livsvillkor, både
på landsbygden och i städer och samhällen, har
skapat osäkerhet och misstänksamhet hos män
niskorna. Det är utmärkt jordmån för dema
goger. Den etniska rensningen i Katanga
mellan 1992 och 1994 var ett tydligt exempel.
När den före detta premiärministern Nguz a
Karl I Bond och hans politiske högra hand,
guvernören i Katanga, Gabriel Kyungu wa
Kumwanza, startade något som de kallade
"jugoslaviseringen av Zaire", utnyt~ade de
människors osäkerhet till att genomföra en
etnisk rensningsaktion. Infödda invånare i
provinsen Katanga hetsades mot inflyttade
människor från provinsen Kasai med skräm
selpropaganda om förlorade arbeten och för
lorad egendom. Tusentals människor dog
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under våldsamheterna och nära en miljon
tvingades ut på farliga vandringar till östra och
västra Kasai. Idag rör sig Kyungu fritt i
Demokratiska Republiken Kongo. Enligt
uppgift har han till och med sammanträffat
med president Kabila mer än en gång.

Efter den ekonomiska och samhälleliga
misshushållningen under Mobutus tid behöver
Kongo stöd till uppbyggnad av infrastrukturen
för att kunna tillgodose befolkningens grund
läggande behov. Med en stat i förfall och med
nära 15 miljarder USD i utlandslån klarar inte
Kongo detta utan ekonomiskt stöd från utlan
det. Ett sätt att hjälpa är genom skuldlättnad.
Ledarna, alltså Mobutu och hans anhang,
förskingrade det mesta av landets inkomster,
och det politiska etablissemanget har alltså
ansvaret för det som kongoleserna uppfattar
som avskyvärda skulder. Skulderna blev för
hatliga eftersom ledarna mycket väl visste vad
som pågick, men ändå fortsatte att ta lån på ett
fullständigt oansvarigt sätt.

Mycket av det bistånd som ska täcka befolk
ningens grundläggande behov bör kanaliseras
via enskilda organisationer. Stöd till regeringen
bör begränsas till skuldlättnader och till insti
tutionell återuppbyggnad. Stödet bör också
kopplas till krav på demokratisering och res
pekt för mänskliga rättigheter. Utlandsskulder
och en lyssnande och klok demokratisk rege
ringsmakt är frågor som går bortom en speciell
regims intressen och som påverkar en stats
långsiktiga möjligheter att överleva. Det är
stora frågor som kräver nationellt samförstånd
och offentlig redovisning för att effektivt lösas.

Konsekvenserna för området kring
De Stora Sjöarna

Det går inte att genomföra en effektiv social
återuppbyggnad utan en framgångsrik över
gång från despotiskt och nyckfullt styre till
lagenligt styre, alltså från diktatur till demo
krati. I Demokratiska Republiken Kongo,
liksom på resten av den afrikanska konti
nenten, är de flesta överens om att det finns ett
samband mellan ekonomisk nedgång och brist
på demokrati. Kampen för demokrati blir i stor
utsträckning en kamp för att omstrukturera
den politiska sfären på ett sådant sätt att de



politiska ledarna lär sig att vara ansvariga inför
folket och inte inför utländska beskyddare och
allierade. Att bygga upp väl fungerande demo
kratisk regering är alltså en nödvändig förut
sättning för ekonomisk och samhällelig utveck
ling.

Förutom en regering som tar hänsyn till alla
parters önskemål, och en försoning mellan eNS
och AFDL, är en nödvändig förutsättning för
att åstadkomma politisk stabilitet i Kongo att
konflikten i östra Kongo löses. Det går inte att
skapa någon varaktig stabilitet i området kring
De Stora Sjöarna utan en pålitlig och effektiv
regering i Kongo. Å andra sidan kan det inte bli
någon stabilitet i Kongo, framför allt inte i de
östra provinserna, så länge som oroligheterna
mellan hutuer och tutsier fortsätter i Rwanda
och Burundi, eftersom den konflikten har all
varliga återverkningar i hela regionen.

En lösning på det problemet måste sökas i
ursprunget till den folkmordsideologi som
plågat de två länderna. Nytt förtroende måste
skapas i de splittrade samhällena. I Kongo för
värras osämjan mellan hutuer och tutsier aven
konflikt som rör land och nationalitet. Den
gäller människor av rwandiskt ursprung som
har slagit sig ner i landets östra delar vid olika
tidpunkter. Även om vederbörlig hänsyn måste
tas till infödda kongolesers rättigheter när det
gäller landinnehav, måste man samtidigt också
skydda de banyarwanda, både hutuer och
tutsier, och banyamulenge, som har levt i
Kongo i generationer. Deras rättigheter till
medborgarskap och land måste tillvaratas.

En varaktig lösning på Kongos interna prob
lem och identitetskonflikterna i hela området
kräver en stark stat och en legitim regering.
Landets läge mitt i Afrika och dess rikedom på
resurser ger det ett strategiskt värde som inte
bör underskattas. Tyvärr har detta strategiska
läge inte använts för att befrämja fred, stabilitet
och utveckling i regionen. Endast en demokra
tisk regering kan mobilisera de politiska resur
ser som krävs för att lösa de interna problemen,
och endast en stark stat med en välutrustad,
vältränad och disciplinerad arme kan garantera
en varaktig fred och förebygga konflikter i
området. En framgångsrik övergång till demo
krati i Kongo är avgörande för fred, stabilitet
och utveckling i hela Afrika.
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