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A konfliktus rövid története

Kongó 1960-ban nyerte el függetlenségét,
de a szakadár mozgalmak aktivizálódásá-
val az ország néhány héten belül politikai
instabilitásba zuhant. Az ellentéteket a
nagyhatalmak hidegháborús szembenállá-
sa csak fokozta. Az ország egységének
helyreállítása után 1965-ben egy puccs
során Joseph Mobutu szerezte meg a ha-
talmat, amelyet erõszak alkalmazásával és
választási csalások segítségével 32 éven
át tartott fenn. Az etnikai villongások és a
polgárháború, amelyet az 1994-es ruandai
események utáni menekültáradat robban-

tott ki, három évvel késõbb a rezsim buká-
sához vezetett. 1997-ben Laurent Kabila
ruandai és ugandai támogatással döntötte
meg Mobutu uralmát. Kabila felkelését se-
gítve a ruandai hadsereg is megszállta
Kongót – az ott tartózkodó ruandaiak vé-
delmére hivatkozva és a hutu felkelõk „le-
vadászásának” indokával.

1998-ban korábbi szövetségesei, Ruan-
da, Uganda, valamint Burundi Kabila ellen
fordultak,  Angola, Csád, Namíbia, Szudán
és Zimbabwe viszont a kongói elnök mellé
állt, és újra kitört a háború. A konfliktus ha-
marosan holtpontra jutott: a keleti tartomá-
nyokban heves gerillaharcok zajlottak, de
sem az álló tuszi felkelõk (Ruanda, Burundi
és Uganda támogatásával), sem a hutuk és
a helyi milíciák segítségét élvezõ Kabila
nem tudott elõretörni. Patthelyzet alakult ki,
az ország de facto három részre tagolódott:
keleten Ruanda, északon Uganda, míg a
nyugati területeken Kinshasa fennhatósá-
gával. Ezt követõen, 1999-ben írták alá a
tûzszünetet a szomszédos országok
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Az ENSZ-misszió tíz éve Kongóban

A Kongói Demokratikus Köztársaságban az 1998-ban kezdõdött hábo-
rú óta az áldozatok száma meghaladja az ötmillió fõt, és bár a harcok
hivatalosan véget értek, továbbra is naponta több mint ezren halnak
meg a konfliktus következtében. Így ma Kongó a világ egyik legna-
gyobb humanitárius katasztrófájának helyszíne. A kongói MONUC a
második legköltségesebb, létszámát tekintve pedig a legnagyobb bé-
kefenntartó mûvelete volt az ENSZ-nek. A cikk – Paul F. Diehl csoporto-
sítását véve alapul – a misszió mûveleti és külsõ, vagyis kontextuális té-
nyezõit, illetve az érintett szereplõket vizsgálja. Megerõsíti azt a követ-
keztetést, hogy a békefenntartás csak egy eszköz a kongói konfliktus
hosszú távú rendezésében, amely nem valósulhat meg a felek politikai
elkötelezettsége nélkül.

Kongói DDemokratikus KKöztársaság
Terület: 2,34 millió km2

Fõváros: Kinshasa
Lakosság: 70,9 millió fõ
Várható élettartam: 55 év
Fõ exportcikkek: gyémánt, arany, réz
GDP/fõ: 300 USA dollár
A lakosság 75%-a kevesebb, mint napi 1 dol-
lárból él.



Lusakában, ám azt a felkelõk nem támogat-
ták, így a helyi harcok tovább folytatódtak.
Döntés született arról is, hogy békefenntar-
tókat hívnak az országba, azonban a misz-
szió mûködését Kabila eleinte hátráltatta.

Kabila elnököt 2001-ben meggyilkolták,
helyét fia, Joseph Kabila vette át, aki sike-
reket ért el a béketárgyalások során. En-
nek értelmében Ruanda 2002-ben kivonta
mintegy 20 000 katonáját a keleti tartomá-
nyokból, majd ugyanebben az évben
Ugandával is hasonló megállapodás szü-
letett. A 2002. decemberi átfogó békeszer-
zõdés, amelyet a következõ évben a dél-
afrikai Sun Cityben ratifikáltak, hivatalosan
véget vetett a háborúnak. Ennek értelmé-
ben nemzeti egységkormányt állítottak fel
a választásokig tartó kétéves idõszakra
Kabila vezetésével, míg az alelnökök az
egykori felkelõk vezetõi közül kerültek ki.
2006-ban elfogadták az új alkotmányt, azt
követõen pedig választásokat tartottak,
amelyek eredményeképp Kabilát válasz-
tott államfõként iktatták be a hatalomba.

Az 1996–1997-es konfliktusra mint elsõ,
az 1998 és 2003 között zajlott háborúra
pedig mint második kongói háborúként hi-
vatkoznak, és „Afrika világháborújaként”
emlegetik. Az 1998-ban kirobbant háború
a kontinens történetében az addigi legszé-
lesebb államközi konfliktus volt, bár nem
hagyományos értelemben vett háborút vív-
tak a szomszédos országok, hiszen végig
proxy hadseregeik harcoltak. Az áldozatok
megdöbbentõ nagyságrendje mellett a
harcoló felek és a részt vevõ országok szá-
ma miatt is igen összetett konfliktusról van
szó. Bár 2003 után az ország nagy részé-
ben helyreállt a rend, és nem zajlanak har-
cok, a keleti tartományokban továbbra
sincs béke. Kivuban hutu és tuszi milicis-
ták, míg az északkeleti Ituriban egyes fel-
kelõk között – ruandai és ugandai támoga-
tással – továbbra is elõfordultak összetû-

zések. 2007-ben aztán komoly harcok
bontakoztak ki Észak-Kivuban a kongói
hadsereg, a FARDC, és a tuszi felkelõk, a
CNDP között. Ruanda és Kongó késõbb
megállapodott arról, hogy közösen lépnek
fel a felkelõkkel szemben. Az elmúlt évek e
közös katonai akciói, bár a felkelõkkel
szemben sikereket értek el, súlyos követ-
kezményekkel jártak a lakosságra nézve,
így megítélésük meglehetõsen ambiva-
lens. 2009-ben a CNDP és a kormány kö-
zött is megállapodás született, és a CNDP-
csapatokat integrálták a nemzeti hadse-
regbe. A MONUC 2010 júliusától mûködé-
sét MONUSCO néven folytatja, ami jelzi,
hogy a stabilizációra és a béke konszoli-
dálására helyezi a hangsúlyt.

A mûvelet mandátuma: 
célok és feladatok

Az ENSZ kongói békefenntartó missziója
1999 novembere óta vett részt a konfliktus
kezelésében. Az ENSZ Biztonsági Taná-
csának 1291. számú határozata (2000) ér-
telmében feladatai között szerepelt az
1999-es lusakai béke végrehajtásának és
a tûzszünetnek az ellenõrzése, a korábbi
harcoló személyek lefegyverzése, demobi-
lizációja és reintegrációja (Disarmament,
Demobilization, Reintegration – DDR), a
hadifoglyok elengedésének elõmozdítása,
humanitárius segítségnyújtás és az embe-
ri jogok tiszteletben tartásának megfigye-
lése, illetve az aknaszedési programok ko-
ordinációja. A határozat továbbá azt is
rögzítette, hogy a missziónak, amennyire a
lehetõségei engedik, joga van fegyvere-
sen is fellépni az ENSZ személyzetének és
létesítményeinek, illetve a közvetlen ve-
szélyben levõ polgári lakosságnak a vé-
delmében. A béke kikényszerítésére vo-
natkozó mandátumot azonban csak 2003-
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ban kapott a MONUC. 2008-ban a béke-
fenntartó erõk létszámának további növe-
lésérõl határozott a BT, amelynek értelmé-
ben a katonai és civil erõk létszámát ösz-
szességében több mint 20 000 fõre emel-
te. A határozat külön hangsúlyt helyez a
keleti tartományokra (Észak- és Dél-Kivu),
és még élesebben kiemeli a polgári lako-
sok és a saját személyzet védelmének pri-
oritását. Új elem az is, hogy a mandátum
határozott fellépésre is feljogosítja a béke-
fenntartókat, így erõsítve meg az erõ alkal-
mazására vonatkozó felhatalmazást.

A MONUC mandátumát áttekintve azt lát-
juk, hogy az egyrészt klasszikus békefenn-
tartó mûvelet, olyan feladatokkal, mint a bé-
keszerzõdés végrehajtásának és a tûzszü-
net betartásának ellenõrzése, de szerepel-
nek közöttük békeépítési tevékenységek is,
mint az intézményi reform és a törvényesség
elõsegítése, vagy a humanitárius feladatok
és a fejlesztési segélyek koordinálása, illetve
a kormány hatalmának és a közszolgáltatá-
soknak a kiterjesztése az ország teljes terü-
letére. Mindezek mellett felhatalmazták a bé-
ke kikényszerítéséhez tartozó feladatokra is
(ide tartoznak a Rudia, valamint a Kimia I. és
II. mûveletek). 2004-ig tehát az ENSZ Alap-
okmány VI., azt követõen pedig a VII. fejeze-
te alapján mûködött a misszió.

Feladatainak ellátását nehezítette, hogy
amikor bevetésre került, még harcok zaj-
lottak, és a békefenntartás klasszikus for-
májától eltérõen gyakorlatilag késõbb is
háborús környezetben kellett folytatnia a
tevékenységét. Kérdés, hogy ilyen körül-
mények között a kongói mûvelet pusztán
biztonsági misszió maradjon, amely a
nemzeti hadsereget, a FARDC-t erõsíti,
vagy ki tudja aknázni a mûveletben rejlõ,
szélesebb politikai lehetõségeket is. Ezek
között szerepel például az intézményépí-
tés támogatása, az érintett országokkal és
szervezetekkel való konzultációs, közvetítõ
szerep, a jó kormányzat elõsegítése, vagy
éppen a politikai nyomásgyakorlás olyan
eszközei, amelyek biztosítják, hogy a kon-
gói vezetés ne tudjon kitérni a szükséges
reformok elõl. Vitatható az is, hogy az
ENSZ által a békefenntartás sikerfeltétele-
ként hangoztatott világos és végrehajtható
mandátum fenntartható-e a MONUC szer-
teágazó és sokrétû feladatköre esetében.

A békefenntartás három klasszikus alap-
elvének (a felek konszenzusa, pártatlan-
ság, az erõ alkalmazásának korlátozása)
érvényesülését is érdemes számba venni
a kongói misszió vizsgálatakor. Az érintett
felek konszenzusa kapcsán nem egyértel-
mû, hogy a tucatnyi, gyakran átszervezõ-
dõ, beolvadó vagy újjáalakuló csoport
esetében ez a szándék fennáll-e. Tény
ugyanakkor, hogy a misszió mûködésének
alapfeltételét a kongói kormány és a szom-
szédos országok támogatása továbbra is
biztosítja. A semlegesség elve leginkább a
FARDC-vel közös mûveletekkel sérült, me-
lyekkel a MONUC szándéka az volt, hogy
leszerelje a még küzdõ felkelõket, s köz-
ben megvédje a polgári lakosságot. Bár si-
kert ért el abban, hogy sok korábbi harcos
bekapcsolódott a leszerelési folyamatba.
de nagy visszhangot keltettek a mûveletek
nem szándékolt következményei, különö-

MONUC: Mission of the United Nations
Organization in the Democratic Republic of
Congo (1999. november 30. – 2010. június 30.)

MONUSCO: United Nations Organization
Stabilization Mission in the Democratic
Republic of Congo (2010. július 1-tõl)

FARDC: Forces Armées de la République
Démocratique du Congo – A Kongói Demok-
ratikus Köztársaság Hadserege

CNDP: Congrès National pour la Défense
du Peuple – Nemzeti Kongresszus a Nép Vé-
delméért (tuszi felkelõk)

FDLR: Forces Democratiques de Libera-
tion du Rwanda – Demokratikus Erõk Ruanda
Felszabadításáért (hutu felkelõk)



sen a FARDC által elkövetett visszaélések
és a lakhelyüket elhagyni kényszerülõk
(Internally Displaced Person – IDP) nagy
száma miatt. 

Az erõ alkalmazásának minimális szintje
nem elsõdleges szempont, mióta a polgá-
ri lakosság védelme vált a misszió fõ célki-
tûzésévé. A MONUC-kal szemben a leg-
gyakoribb kritika mégis leginkább az,
hogy nem tesz eleget a lakosság védelme
érdekében, és a FARDC-vel közös mûvele-
tek további, a lakosság elleni támadásokat
generálnak. A problémát elismeri Alain Le
Roy, az ENSZ békefenntartásért felelõs fõ-
titkár-helyettese is. Szerinte az egyik fõ ki-
hívás úgy biztosítani a polgári lakosság vé-
delmét, hogy közben a missziónak együtt
kell mûködnie a kormányerõkkel, amelyek
gyakran maguk is felelõsek az atrocitáso-
kért. Kétséges, sikerre vezet-e, hogy a
MONUC a közös mûveletekben a szerve-
zetlen, az emberi jogok rendszeres áthá-
gásával vádolt kongói hadsereggel mûkö-
dik együtt. A misszió hitelét és semleges-
ségét kérdõjelezi meg a helyiek szemé-
ben, ha az elnézõbb a FARDC által elköve-
tett visszaélésekkel szemben, mint azok-
kal, amelyek a felkelõket terhelik. Nem is
beszélve arról, hogy a békefenntartók kö-
rében is elõfordultak nõk elleni szexuális
visszaélések. 

A mûvelet létszáma, 
költségvetése és idõtartama

A kongói misszió a legnagyobb létszámú
és a második legköltségesebb az ENSZ
békefenntartó mûveletei közül. Új mandá-
tuma 2010-ben a katonák maximális lét-
számát változatlanul hagyta, de 2000 fõ
visszavonását engedélyezte olyan terüle-
tekrõl, ahol ezt a biztonsági helyzet meg-
engedi, ezzel készítve elõ a békefenntar-

tók fokozatos kivonását. Azt mondhatjuk,
hogy mandátuma és mérete alapján a
MONUC megtestesítette azt, amit a ro-
busztus békefenntartás kritériumai lefek-
tettek, hiszen a békefenntartók nagy lét-
számban és az erõ alkalmazására történõ
felhatalmazással tevékenykedtek. 

A misszió azonban csak abszolút mér-
tékben a legnagyobb, az ország méreté-
hez és lakosságszámához képest a sor vé-
gén állna. Nem érkezik elegendõ felajánlás
a létszám betöltésére, a gazdasági válság
következtében pedig az ENSZ-missziók fi-
nanszírozása is egyre nehezebbé válik.
Kongóban a békefolyamat hatékonyságát
veszélybe sodorta a katonai kapacitás hiá-
nya, együtt azzal, hogy a nemzeti hadse-
reg, a FARDC is gyenge. Az ország nagy
mérete, rossz infrastruktúrája nem teszi le-
hetõvé, hogy minden szükséges helyszínre
békefenntartó csapatokat helyezzenek. A
MONUC elsõsorban a városokban nyújtott
biztonságot, a vidéki térségekben tehetet-
len. 2009-re a békefenntartók 95 százalé-
kát a keleti tartományokba csoportosították
át, a nyugati oldal egyes feladatait pedig
az ENSZ Country Team vehette át, és mind-
össze 500 ENSZ katona maradt ott.

Bár 1998-ban megszületett a békeszer-
zõdés, a békefenntartók csak 2000-ben
érkeztek a helyszínre. (Az ENSZ-missziók
esetében mindig nehézséget okoz a gyors
bevetés, de Kongó kapcsán ehhez hozzá-
tehetjük, hogy nem is volt béke, amit fenn
lehetett volna tartani.)

A MONUC tíz évig volt jelen Kongóban,
a MONUSCO mandátuma pedig 2011. jú-
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A kkongói EENSZ-mmisszió –– MMONUSCO
Létszáma az ENSZ BT 1925 (2010) határo-

zata alapján: 22 016 fõ egyenruhás személy-
zet, tényleges létszáma (2010. augusztus):
19 544 fõ egyenruhás személyzet.

Költségvetése (2010. július – 2011. június):
1,37 milliárd USD
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nius 30-ig szól. Ileka Atoki, Kongó ENSZ-
nagykövete rámutatott, hogy az ENSZ-
csapatokat nem vonhatják ki idõ elõtt, de
nem szabad úgy sem tûnnie, mintha a
misszió örökké ott maradna. A cél az átme-
net és a feltételek megteremtése egy bé-
keépítõ misszióhoz.

Mindenesetre, ha reálisan tekintünk a
konfliktusra, belátható, hogy a biztonsági
helyzet jelentõs javulása szükséges még
ahhoz, hogy a békefenntartás helyét a bé-
keépítés vehesse át. A békefenntartóknak
jelenleg is vannak a béke kikényszerítésé-
re irányuló feladataik. Nem tagadható
azonban, hogy pozitív tendenciának va-
gyunk tanúi: bár a béke továbbra is na-
gyon törékeny, jelenleg csak a keleti tarto-
mányokban fordul elõ fegyveres konfliktus.
Amíg az ország saját fegyveres ereje kép-
telen egyedül fenntartani a békét az or-
szágban, amíg nem tudja garantálni a biz-
tonságot, szükségesnek látszik a csapatok
létszámának fenntartása.

A konfliktus jellege, 
súlyossága

Ha a konfliktus hátterében húzódó okokat
szeretnénk csoportosítani, három fõ kate-
góriát alkothatunk:

– politikai okok, vagyis a hatékony kor-
mányzat hiánya, ami a gyarmati elnyomá-
sig vezethetõ vissza;

– gazdasági okok, amelyek elsõsorban a
természeti erõforrások kifosztását és a
földvitákat jelentik;

– etnikai ellentétek, amelyek önmaguk-
ban nem jelentik a konfliktus okát, de haté-
kony mobilizációs politikai stratégiának bi-
zonyultak Kongó esetében is.

E hármas tagolás mellett még a történel-
mi okokat emelhetjük ki, vagyis Belgium el-
hibázott gyarmati politikáját, és a hideghá-

ború alatt Mobutunak a korrupcióra, a féle-
lemre és az emberi jogok elnyomására
épülõ egyszemélyes uralmát.

A kiváltó okok közé azon eseményeket
soroljuk, amelyek a harcokat elindították.
A kongói konfliktus esetében ilyen a szom-
szédos országok konfliktusainak átterjedé-
se, így például a ruandai menekültek be-
áramlása, a ruandai felkelõk megjelenése
és együttmûködése a kongói csoportok-
kal. E külsõ tényezõk mellett a Mobutu-
rezsim dezintegrációját, a demokratikus
mozgalmak leverését említhetjük meg bel-
sõ kiváltó okként. A katalizátorok pedig a
harcokat meghosszabbító tényezõk, tehát
az állami ellenõrzés hiánya, a regionális in-
stabilitás, valamint a természeti erõforrá-
sok illegális kifosztása, aminek a bevétele-
ibõl a felkelõk finanszírozzák a tevékeny-
ségüket. E tényezõk természetesen nem
függetlenek egymástól. Az állami ellenõr-
zés hiányának következménye például,
hogy Kongó már a ruandai konfliktus elõtt
is menedéket jelentett a szomszédos or-
szágok (Uganda, Angola, Burundi) fegy-
veres csoportjainak, így azok onnan indít-
hatták támadásaikat. De emellett az orszá-
got objektív adottságai, így az országhatár
hosszúsága is kiszolgáltatottá teszi a külsõ
behatásoknak.

A kongói háborúk több szinten zajlottak
1998 és 2002 között. A nagy háborút a pol-
gárháborús hadseregek vívták a központi
hatalom megszerzéséért, miközben kis há-
borúk folytak a helyi, többnyire etnikai ala-
pon szervezõdött milíciák között, amelyek
pedig egyes területek és nyersanyag-lelõ-
helyek ellenõrzéséért harcoltak.

A tartós béke megteremtése nem lehet-
séges a konfliktus gazdasági oldalának
rendezése nélkül, valamint olyan politikai
megegyezésekkel, amelyek nem terjednek
ki a természeti erõforrások kizsákmányolá-
sának kérdésére. Bár a természeti erõfor-



rások kérdése a konfliktus gazdasági di-
menziójának kulcsa, mégsem kapott
hangsúlyt a békefolyamat során. Az Inter-
national Crisis Group értékelése a fegyve-
resek leszerelése és az államhatalom hely-
reállításának elsõdleges feladata mellett
három fontos kihívást is felsorol. Ezek a
földhöz való hozzáférés, a természeti kin-
csek kifosztása és a büntetlenség
(impunity), vagyis a közösségi megbéké-
lés és a helyi igazságszolgáltató mecha-
nizmusok hiánya. Rámutat, hogy a válasz-
tásokkal a politikai átmenet befejezõdött,
de a konfliktus gyökereit nem kezelték.

Kérdéses az is, hogy az 1990-es évek-
ben kezdõdött konfliktus mennyiben tekint-
hetõ újnak, és mennyiben a régi ellentétek
ismételt felszínre kerülésének. Szintén
nem egyértelmû, hogy a 2003-as béke-
szerzõdés óta újra és újra fellángoló erõ-
szakot új villongásokként vagy a régi har-
cok utózöngéiként értékeljük-e. 

A kongói intézmények

A 2003 óta zajló békefolyamatot és benne
a MONUC szerepét nehéz sikeresként ér-
tékelni annak fényében, hogy kétmillióra
tehetõ azok száma, akik a békeszerzõdés
megkötése óta a konfliktus következtében
haltak meg. Ennek hátterében a legsúlyo-
sabb gondot nem is a még jelenlevõ milíci-
ák jelentik, hanem egy ennél sokkal komp-
lexebb probléma, amely a konfliktus hátte-
rében húzódó politikai és gazdasági okok-
hoz kapcsolódik. A kongói állam a lakos-
ság alapvetõ biztonságát sem képes ga-
rantálni, és nem látja el szociális feladata-
it, valamint nem alkalmas arra, hogy a po-
litikai feszültségek békés úton történõ ren-
dezését biztosítsa. A harcok egy, már a
bukás szélén álló országot sújtottak, a há-
ború során pedig Kongó gyenge gazdasá-

gi, illetve szociális struktúrája teljesen ösz-
szeomlott.

Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg
pozitív fejleményrõl sem. Ilyen például,
hogy 2006 óta helyreállt az ország egysé-
ge, valamelyest javult a biztonsági helyzet,
létrejött a nemzeti hadsereg, visszavonul-
tak a külföldi csapatok, új alkotmány lépett
életbe és választásokat tartottak. Sok terü-
leten azonban továbbra is aggasztó a hely-
zet. Az államot elképesztõ mértékû korrup-
ció hatja át, és továbbra sincsenek szociá-
lis szolgáltatások. Az erõtlen gazdasági fej-
lõdés miatt sokak számára még mindig
nincs olyan tevékenység, amely alternatí-
vája lenne a fegyveres csoportokban való
részvételüknek, és az országon belüli me-
nekültek (IDP) kérdése is megoldatlan.

Az igazságszolgáltatás rendkívül gyen-
ge: a hadsereg által elkövetett visszaélé-
sek kapcsán mutattak rá arra, hogy az el-
követõket csak a legritkább esetben von-
ják felelõsségre, nem biztosítják a tanúk
védelmét, a bíróságok nem függetlenek,
és idõszakosan szabadon engednek felté-
telezett tetteseket. A bûnösök pedig ne-
megyszer megszöknek a börtönbüntetés
elõl. A hadsereg parancsnokai között
olyan személyeket is találunk, akiket a kon-
gói katonai bíróság vagy a Nemzetközi
Büntetõbíróság vádol. Ez utóbbi néhány
esetben ítéletet is hozott, de több olyan ve-
zetõ is van, akit nem adtak ki a bíróságnak.

A rossz infrastruktúra nemcsak a gazda-
ság fellendülését hátráltatja, hanem a
misszió mûködése számára is logisztikai
akadályokat jelent. Az évtizedes konfliktus
romokba döntötte a fizikai infrastruktúrát:
alapvetõ utak, hidak hiányoznak, és köz-
úton még a tartományi fõvárosok is sok-
szor elérhetetlenek. A szegényes közleke-
dési és kommunikációs hálózat gazdasá-
gi, társadalmi és etnikai téren tovább nö-
veli a megosztottságot az országban.
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A mezõgazdaság, bár a GDP felét adja,
nagyon elhanyagolt, pedig – a szintén ki-
használatlan vízi energiához hasonlóan –
nagy potenciál rejlik benne. Kongó Afrika
éléskamrája lehetne, a vidéki lakosság
nagy arányát tekintve pedig a mezõgazda-
ság hatalmas szerepet játszhatna a sze-
génység csökkentésében. De hiába a kivá-
ló adottságok, jelenleg az alapvetõ élelmi-
szerek, mint a liszt is, importként érkeznek.

Ami a biztonsági szektor mûködését illeti,
sem a nemzeti hadsereg, a FARDC, sem a
rendõrség nem tudja ellátni alapvetõ fel-
adatait. Amellett, hogy nem alkalmasak a
rend fenntartására Kelet-Kongóban, és
nem tudják garantálni az ország területi in-
tegritását, maguk is súlyos jogsértéseket
követnek el a polgári lakosok ellen. Bár az
átfogó békeszerzõdés értelmében a megál-
lapodást aláíró felkelõket a FARDC-be in-
tegrálták, ez a folyamat még nem fejezõdött
be, és sajnos nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy a hadsereg fegyelmezetlen és vissza-
élésekkel vádolható. A FARDC létszáma
megközelítõleg 140 ezer fõ, de az adatok-
kal kapcsolatban meglehetõs bizonytalan-
ság tapasztalható, ugyanis sokáig az is tel-
jesen ellenõrizhetetlen volt, hogy ki vesz fel
fizetést katonaként. A katonák elhelyezési
körülményei, élelmezése vagy a hadmûve-
leti központok sem felelnek meg egy mo-
dern hadsereggel szemben támasztott el-
várásnak. Az ENSZ-misszió mandátuma
szerint ugyan együttmûködik a FARDC-vel,
de nem ért el átütõ eredményeket a haderõ
minõségi fejlesztésében. Ezen a helyzeten
nem sokat változtat az sem, hogy nem az
ENSZ az egyetlen szervezet, amely részt
vállal a hadsereg képzésében. Az EU pél-
dául az EUSEC-misszió keretében teszi ezt,
míg kétoldalú alapon más érdekelt orszá-
gok is folytatnak képzést.

A korrupció évtizedek óta súlyos problé-
ma Kongóban, a kormányzati hatalom az

egyéni meggazdagodás eszközévé vált,
az ásványi kincsekbõl származó jövedel-
mek és a vámbevételek eltulajdonítása ál-
landósult. A költségvetési kiadások negye-
dét nem könyvelték el megfelelõen, milliók
tûnnek el a hadsereg és az egyes állami
vállalatok kezén. Különösen a bányák és
bevételeik ellenõrzéséért folyik a harc a
hadseregben és a kormányban. A Trans-
parency International listáján Kongó a kor-
rupció tekintetében a 164. helyen szerepel
178 ország közül. Közvetve a korrupció áll
annak hátterében, hogy az állam az alap-
vetõ szolgáltatásokat sem tudja ellátni, az
infrastrukturális beruházások pedig pusz-
tán külföldi támogatásból történnek.

A virágzó korrupció tehát a tehetetlen
igazságszolgáltatás és a gyenge biztonsá-
gi erõk mellett szintén akadályozza a jogál-
lamiság kialakulását, és míg ez utóbbiak
technikai problémák, a korrupció alapvetõ-
en politikai kérdés. Az elit vezetési stratégi-
ája az, hogy az állam gyengeségét kihasz-
nálva, az ellenõrzést kikerülve minél többet
sikkaszthasson el. Ennek ellenére a nem-
zetközi szereplõk mindeddig nem vették tu-
domásul, hogy a korrupció nem orvosolha-
tó technikai eszközökkel, például újabb tör-
vényekkel. A békefolyamat tovább vitele ér-
dekében többnyire szemet hunytak felette.

Az állami intézmények és a jó kormány-
zat tekintetében a fejlõdõ világ gyenge ál-
lamainak indexében (Index of State
Weakness in the Developing World) 2008-
ban csak Afganisztán és Szomália kapott
rosszabb értékelést, és hozzájuk hasonló-
an Kongót is bukott államként rangsorol-
ták. Az ország sorsa azonban nem egyedi
jelenség a térségben: a szubszaharai Afri-
ka országai egy-két kivételtõl eltekintve
mind az államkudarc határán állnak. Mivel
Kongó az Afrikai Nagy Tavak vidékének
legnépesebb állama, bukása az egész ré-
gió destabilizációjához vezetett. 



A békefenntartók hagyományosan álta-
lában olyan helyszínekre érkeztek, ahol lé-
tezett egy képzett katonákból álló nemzeti
hadsereg, és a kormány legalább valame-
lyest egységes és elszámoltatható volt.
A MONUC-ot hatalmas kihívás elé állította,
hogy ezek a tényezõk Kongóban nem áll-
tak fenn. A FARDC gyengesége miatt a
MONUC-ra olyan feladatok is hárultak,
amelyek egyébként a nemzeti hadsereg
hatáskörébe tartoznának. Ha azonban át-
veszi e tevékenységeket a kormánytól,
amely nem képes feladatai ellátására, a
függõség kultúráját alakítja ki, szemben a
helyi felelõsségvállalás (local ownership)
sokat hangoztatott kívánalmával.

A szemben álló felek

A konfliktusban három nagyobb kongói és
tizennégy külföldi fegyveres csapat mellett
számtalan milícia vett részt. A sokféle har-
coló csoport nem volt egységes, általában
irányításuk sem összpontosult egy kéz-
ben, és a közöttük létrejött koalíciók is
gyakran változtak. 

Kelet-Kongóban még mindig aktív és jól
felfegyverzett felkelõk harcolnak, velük
szemben a kormány és a nemzeti hadsereg
gyengesége miatt nem jelent elrettentõ erõt,
ezért a békeszerzõdések megszegése mel-
lett továbbra is ellenõrzésük alatt tarthatnak
egyes területeket, ahol a természeti erõfor-
rásokat is szabadon kifoszthatják. Az elmúlt
három év konfliktusát alapvetõen két fegy-
veres csoport elleni küzdelem határozta
meg. Az egyik ilyen csoport az FDLR, ame-
lyet 1994-ben ruandai hutuk hoztak létre, és
tagjai közül sokan a ruandai népirtásban is
érintettek voltak. Létszámuk az elmúlt évek-
ben becslések szerint hat-hétezer fõre tehe-
tõ. A felkelõk a bányászatból származó be-
vételeknek köszönhetõen hatékony keres-

kedelmi hálózatot tartanak fenn, és nehéz-
ségek nélkül tudnak szert tenni többek kö-
zött fegyverekre is. Az FDLR a gazdasági
mellett politikai struktúrákat épített ki egyes
térségekben, sõt van, ahol saját igazság-
szolgáltatási rendszert is mûködtet.

Bár az FDLR a legfõbb célpontja a nem-
zeti hadsereg támadásainak, helyi szinten
mégis sokszor nem hivatalos együttmûkö-
dés alakul ki közöttük. Például az ásványi
kincsek illegális kifosztása kapcsán ta-
pasztalható, hogy felosztják egymás kö-
zött a területet és a bányákat, sõt, használ-
hatják azokat az utakat vagy helyi reptere-
ket, amelyeket a másik fél tart ellenõrzése
alatt. Az ENSZ szakértõi csoportja, amely
rámutatott, hogy a felkelõk milyen aktív
szerepet játszanak az ásványi kincsek ille-
gális kizsákmányolásában, azt is megálla-
pította beszámolójában, hogy a FARDC
magas rangú vezetõi jelentõs mennyiségû
fegyvert és lõszert juttattak az FDLR-nek a
felkelõk ellen folyó Kimia II. hadmûvelet
elõtt és után is.

A CNDP a tuszi ellenállókat tömöríti. 2009-
ben a nemzetközi közösség nagy ered-
ményként értékelte a CNDP integrációját a
hadseregbe, hangsúlyozva, hogy így a
még harcoló FDLR elszigetelt marad. Nem
szabad azonban figyelmen kívül hagyni,
hogy a CNDP Észak-Kivu egy részében so-
káig de facto államként mûködött, így az
International Crisis Group szerint az integrá-
ció csak az egyenruhák kicserélésével járt,
s ezek a csapatok továbbra is ellenõrzésük
alatt tartják a területet.

Egyes elemzõk a békefolyamat sikerte-
lensége kapcsán arra mutatnak rá, hogy
Kelet-Kongóban a politikai hatalomért folyó
küzdelem továbbra is erõszakos formában
zajlik. Ennek hátterében az áll, hogy bizo-
nyos csoportok számára a harc továbbra is
jobban megéri, mint a béke, sõt, a békefo-
lyamat veszélybe sodorta korábbi pozíciói-
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kat, kiváltságaikat, így õk nem elkötelezet-
tek a viták békés rendezése mellett. 

A szomszédos államok

A kongói háborúban hét szomszédos állam
is részt vett, így a polgárháború regionális
konfliktussá eszkalálódott, és a szomszé-
dos országok harcai is begyûrûztek Kongó-
ba, ugyanis az 1990-es években a régió
szinte minden országában polgárháború
dúlt. De az afrikai országok nemcsak a har-
cokban, hanem a békefolyamat elõmozdítá-
sában is részt vettek. Béketárgyalásokat in-
dítványoztak, a felek közötti rendezést olyan
államok kívánták elõsegíteni, mint a Dél-afri-
kai Köztársaság és Líbia. Regionális szer-
vezetek szintén tárgyalási fordulókat és
megállapodásokat kezdeményeztek, ese-
tenként egymással rivalizálva is. A 2002-
ben alakult Afrikai Unió azt a politikát tette
magáévá, hogy nem nézi tétlenül a konti-
nens problémáit, aktív szerepet játszik az
afrikai konfliktusok megoldásában, és célul
tûzte ki, hogy felelõsséget vállaljon az Afri-
kát érintõ kérdésekben (African ownership).
E politika éles váltást jelentett az elõd Afrikai
Egységszervezet be nem avatkozást hirde-
tõ elvével szemben, amely a határok sérthe-
tetlenségének elfogadásából következett.

A békefolyamat sikerének elemzésekor
nem hagyható figyelmen kívül Ruanda
részvétele a konfliktusban, ugyanis a két
kongói háború sok szempontból a ruandai
polgárháború folytatásának tekinthetõ.
A kongói „õslakosok” és a betelepült ruan-
daiak között már korábban is voltak helyi
ellentétek, amelyek az 1990-es években re-
gionális konfliktussá fokozódtak. Az 1994-
es ruandai népirtást követõen, a tuszik ha-
talomra kerülésével egymillió hutu mene-
kült érkezett, közöttük a szélsõséges irány-
zatok képviselõi, fegyveres csoportok és

politikai vezetõk is, akik a menekülttáborok-
ba vették be magukat. Így a ruandai konf-
liktus átterjedt Kelet-Kongóra. Ruanda tuszi
kormánya nemcsak a Mobutut megdönteni
kívánó kongói felkelõket támogatta, és így
a helyi ellenségeskedést szította, hanem
ennél tovább ment: a ruandai hadsereg se-
gítségével belépett Kelet-Kongóba. Ezt az-
zal indokolta, hogy a keleti tartományokban
élõ ruandaiakat megvédje, és levadássza a
Kivuban tartózkodó hutu felkelõket, miköz-
ben szabadon foszthatta ki és csempész-
hette át az ásványi kincseket is. 

A harcok nem csak a ruandai kormány
támogatását élvezõ tuszik és a velük
szemben álló hutu felkelõk között zajlottak.
1998 után Uganda és Ruanda között is fe-
szültség támadt, így a következõ két év-
ben Kongó területén a két ország által tá-
mogatott milíciák között is voltak össze-
csapások, mintegy 500 km-re a saját hatá-
raiktól. Az ENSZ 2001-ben elvégzett vizs-
gálata után, amely bebizonyította, hogy a
két ország szisztematikusan kifosztja Kon-
gó ásványi kincseit, többé nem tarthatták
fenn azt az érvet, hogy önvédelembõl
vesznek részt a kongói konfliktusban. Az
ENSZ szakértõi testülete szankciókat java-
solt ezen államokkal szemben, a szankci-
óknak azonban nem lett semmi foganatja.

Ruanda mégis hamarosan változtatott
Kongóval kapcsolatos politikáján. Mivel azt
tûzte ki célul, hogy a régió szolgáltatási köz-
pontjává váljon, a külföldi beruházók felé ja-
vítania kellett az országról alkotott képet,
amit akadályozott volna a kongói konfliktus-
ban való részvétel. Enyhült a Kongóval való
viszony is, bár hozzá kell tenni, hogy a kap-
csolat rendezését nagyrészt a nyugati do-
norok fenyegetése kényszerítette ki, ugyan-
is ettõl tették függõvé azokat a támogatáso-
kat, amelyek a költségvetés jó részét (a ko-
rábbi években nem kevesebb, mint 70%-át)
adják Ruandában. Mindenesetre az ellentét



rendezése olyan kedvezõ politikai környe-
zetet teremtett a két ország közötti konflik-
tus megoldására, amire elõtte két évtizeden
át nem volt példa. A Kongó és Ruanda kö-
zötti kapcsolat azóta rendkívül sokat javult,
hetente kommunikál egymással a két or-
szág vezetõje, a közös mûveletek segítik
elõ a helyzet rendezését.

Az ENSZ, az EU és 
a nemzetközi szereplõk

A kongói konfliktus rendezésében az
ENSZ csak egy a számos nemzetközi sze-
replõ közül. Ez a sok oldalról érkezõ hoz-
zájárulás pozitív abban az értelemben,
hogy megosztja a terheket, de kockázatot
is hordoz magában, hiszen a különbözõ
országoknak és szervezeteknek egymás-
sal összhangban kell mûködniük a hatal-
mas országban. Márpedig a válságkeze-
lés sikerének egyik alapkérdése, hogy a
nemzetközi közösség szereplõi között a
koordináció mennyire sikeres, tudnak-e
közös érdekeket képviselni. Nemcsak a
segélyezésben, hanem a leszerelési folya-
matban (DDR) és a biztonsági szektor re-
formjában (SSR) is több nemzetközi sze-
replõ vesz részt, így a kongói kormányzat
és az ENSZ programja mellett az EU, az
IMF, nagyszámú nem kormányzati szerve-
zet (NGO), valamint a finanszírozás terén
az USA mellett például a Dél-afrikai Köz-
társaság és Angola is bekapcsolódott.

A nagyhatalmak érdeklõdése Kongó iránt
változó volt a konfliktust megelõzõ évtize-
dekben. A hidegháború alatt az ország
mint baráti diktatúra élvezte a Nyugat tá-
mogatását. Az USA támogatta Mobutu
rendszerét, cserébe azért, hogy a kongói
vezetés megnyitotta kapuit az amerikai vál-
lalatok elõtt. Reagan Mobutut mint „barát-
ságos zsarnokot” jellemezte, utalva ezzel

arra, hogy megbízható szövetségesnek bi-
zonyult. A hidegháború végével a nagyha-
talmak figyelme elterelõdött az országról,
és nem avatkoztak közbe akkor sem, ami-
kor Mobutu uralmát a Kabila vezette felke-
lés fenyegette. A Nyugat nem látta többé
indokoltnak, hogy további terheket vállaljon
az ország stabilitása érdekében. Alapvetõ-
en elismerték a Kabila-rezsimet, de nem
sok gyakorlati segítséget nyújtottak neki:
aggodalmukat újra csak az 1998-ban ki-
bontakozó konfliktus váltotta ki.

A békefolyamat kezdete óta azonban az
tapasztalható, hogy a nemzetközi donorok
nagyon elnézõek a kongói vezetéssel
szemben, és nem erõltetik az emberi jogok
megsértõinek felelõsségre vonását sem.
Különösen a 2006-os választások óta jel-
lemzõ, hogy a beiktatott kormányt nem kriti-
zálják élesen, vagy ha szóvá is teszik a jog-
sértéseket, az nem befolyásolja sem a se-
gélyezési politikát, sem a gazdasági megál-
lapodásokat. Ez különösen azért figyelemre
méltó, mert az ország költségvetésének
mintegy felét a nemzetközi közösség bizto-
sítja, így ennek visszafogása a nyomásgya-
korlás eszköze lehetne. A segélyek megvo-
nása azonban mindig dilemma elé állítja a
nemzetközi szereplõket, hiszen az a béke-
folyamatot is veszélybe sodorja.

A nemzetközi szereplõk elkötelezõdése
azonban egyáltalán nem töretlen, ami ab-
ból is érzékelhetõ, hogy nem bocsátják az
ENSZ rendelkezésére a mandátumban
meghatározott számú békefenntartót. Mi-
vel a mûvelet erõforrás- és kapacitáshiány-
nyal küzd, szükségessé vált más regioná-
lis szervezetek bevonása a békefenntar-
tásba. Ez azért is volt indokolt, mert az Eu-
rópai Unió missziói áthidaló szerepet tölte-
nek be, gyorsan bevethetõk, míg az ENSZ
esetében sokkal lassabb a döntéshozatal.
Az EU-missziók kis létszámúak, csak igen
korlátozott területen mûködnek, s elsõsor-

NEMZET ÉS BIZTONSÁG  2010. DECEMBER24



BIZTONSÁGPOLITIKA 25

ban azokat a feladatokat igyekeznek
végrahajtani, ahol az ENSZ-vezette mûve-
let hiányosságokkal küzd.

Bár az EU általában a politikai megoldá-
sokat szorgalmazza, az elmúlt években
felmerült egy újabb önálló kongói katonai
misszió elindításának terve is. Ez gyorsre-
agálású erõk bevetését jelentette volna ar-
ra az idõszakra, míg a MONUC megnövelt
létszámát sikerül betölteni. Az ENSZ szor-
galmazta ezt a megoldást, de az európai
országok részérõl hiányzott a politikai aka-
rat, és a szükséges katonai képességek
sem álltak rendelkezésre. Így Alain Le Roy,
a békefenntartásért felelõs fõtitkár-helyet-
tes nem véletlenül beszélt az EU és a nem-
zetközi szereplõk részérõl megfigyelhetõ
„Kongó-fáradtságról”.

Nemcsak az jelent nehézséget tehát a
konfliktus megoldásában, hogy a kongói és
a regionális szereplõk egymással versengõ
érdekei között kellene kompromisszumot
találni, és elõsegíteni a békés rendezést,
hanem a nemzetközi közösség bizonyos
mértékû érdektelensége is. Kongó példája
is azt mutatja, hogy a nemzetközi közösség
által biztosított erõforrások szûkösek, rá-
adásul mindig több versengõ helyszín kö-
zött oszlanak meg, a közösség aktivitása
rövid életû, ugyanis többnyire a választá-
sok megtartása után csökken jelentõsen.

Összefoglalás 
és következtetések

A MONUC kongói szerepvállalásának ér-
tékelésében igazat kell adnunk azoknak,
akik arra hívják fel a figyelmet, hogy a hely-
zet a békefenntartók bevetése nélkül sok-
kal rosszabb lenne. Az ENSZ-misszió meg
tudta elõzni, hogy a keleti tartományokban
a konfliktus tovább eszkalálódjon, és az ál-
lami ellenõrzés teljes mértékben megszûn-

jön. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a
misszió sok helyütt – különösen vidéken –
a veszélyben levõ polgári lakosság szá-
mára az utolsó mentsvárat jelenti.

Más szerzõk sokkal negatívabb értéke-
lést adnak a kongói békefolyamatról, rámu-
tatva, hogy az az elmúlt tíz év során sze-
replõk széles körét és jelentõs anyagi esz-
közöket vont be, mégsem sikerült megállí-
tania az erõszakot. A sikertelen békefenn-
tartás és a kongói kormány eredménytelen-
sége együttesen további felkelõ csoportok
megjelenéséhez vezetett. Az, hogy a konf-
liktus a keleti tartományokra húzódott visz-
sza, rámutat a békefolyamatnak arra a sú-
lyos hiányosságára, hogy az ország legtá-
volabbi részein fekvõ helyszíneken még
mindig szinte teljesen hiányzik az állami el-
lenõrzés. Ilyen szempontból a MONUC tíz
éve semmiképpen sem sikertörténet.

A hosszú távú, „pozitív” béke megterem-
tésére is tettek erõfeszítést a békefenntar-
tók, hiszen egy komplex, a problémák szé-
les körének kezelését megcélozó, civil fel-
adatokkal megbízott mûveletrõl van szó.
A hidegháború végét követõen a többdi-
menziós mûveletek jelentették a békefenn-
tartás új generációját, nagyobb létszámú,
jobban felszerelt, szélesebb feladatkörû
mûveletek kezdõdtek, de Kongó helyzete
jól mutatja, hogy amíg a béke olyan alapve-
tõ feltételei, mint az erõszak megszüntetése
és az állami fennhatóság helyreállítása sem
valósult meg, nehéz volna a fenntartható
béke felé tett lépéseket sikerként értékelni.
A missziót kritika érte amiatt is, hogy a konf-
liktus kiváltó okait, amelyek a hosszú távú
békét akadályozzák, nem tudja kezelni. 

Ha az ENSZ támasztotta elvárások sze-
rint értékeljük a missziót, a békefenntartás
három alapelvének megvalósulását és a
misszió fõ feladatát, a polgári lakosság vé-
delmét kell megvizsgálnunk. Mind a pár-
tatlanság, mind az erõhasználat kapcsán



érte kritika a MONUC-ot. A polgári lakos-
ság védelmét nemcsak a békefenntartók
alacsony létszáma és az ország hatalmas
területe nehezíti meg, hanem a felkelõk el-
leni katonai mûveletek is növelték a lakos-
ság elleni erõszakot. Különösen visszás
az, hogy egyes esetekben nemcsak a kon-
gói hadsereg, hanem maguk a békefenn-
tartók is részt vettek a visszaélésekben.

A MONUC objektív értékelésében fontos
szem elõtt tartani, hogy a békefenntartás
csak eszköz a békefolyamatban, amely
segíti, de nem helyettesíti azt. Természete-
sen sokat segítene az erõszak megállítá-
sában, ha a békefenntartók nagyobb lét-
számmal és nagyobb erõforrásokkal lehet-
nének jelen Kongóban. A mandátumban
szereplõ sokrétû feladatok elvégzéséhez,
a polgári lakosság védelmének biztosítá-
sához elenyészõ a jelenlegi létszám egy
Nyugat-Európa méretû, hetvenmilliós la-
kosságú országban.

De pusztán katonai eszközökkel nem le-
het politikai természetû ellentéteket megol-
dani. A jó kormányzat, a szükséges állami
intézmények, a jól mûködõ biztonsági
szektor, a gazdaság újraindulása és a kor-
rupció letörése mind szükséges elemei a
békefolyamatnak. A fejlesztési célok meg-
valósítása, a gazdasági és politikai refor-
mok, valamint a demokratizációs folyamat
a kulcsa annak, hogy tartós legyen a béke.
A missziónak ezt is elõ kell segítenie.

A békefenntartóknak tehát a katonai mel-
lett figyelmet kell fordítaniuk a politikai cé-
lok megvalósítására, ez pedig nem jöhet
létre az érintett kongói szereplõk szándéka
és támogatása nélkül. Az újra és újra meg-
erõsödõ erõszak, a sikertelen tûzszüneti
megállapodások, a felkelõk nehezen meg-
valósuló integrációja, a hadsereg által el-
követett jogsértések és a politikai elit kor-
rupciója az érintettek politikai elkötelezõ-
désének hiányát mutatja. Hasonlóképpen
fontos az is, hogy a nemzetközi közösség
támogatása és figyelme se lankadjon a
sok éve tartó és kevés látványos ered-
ménnyel kecsegtetõ békefolyamat iránt.
Ugyanígy elengedhetetlen a szomszédos
országok megfelelõ hozzáállása. Jól il-
lusztrálja ezt Ruanda példája, ahol a Kon-
góval szembeni politika megváltozása kö-
vetkeztében a felkelõk elleni közös katonai
mûveletek is sikerre vezettek.

Kérdés persze az is, hogy a fenti követel-
ményekbõl mi lehet a misszió teljesíthetõ
célja Kongóban. Az egészen bizonyos,
hogy a távozó békefenntartók egy rendkí-
vül szegény és törékeny államot hagynak
maguk után, s éppen ezért az alapvetõ
biztonság és stabilitás elérése nélkül nem
fejezõdhet be a mûvelet, még, ha ennek
kapcsán figyelembe kell venni azt is, hogy
a békefenntartók már tíz éve jelen vannak
az országban, s így a „Kongó-fáradtság”
jelei mutatkoznak a misszión.                
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