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Informatiefiche 3 

 

�  Wist je dat... 

...er meer dan 100.000 mensen in verschillende vluchtelingenkampen rond Goma zitten? Na de 

gevechten tussen rebellen en regeringstroepen in november 2012 sloegen velen op de vlucht. 

... er meer dan 12.000 mensen op de vlucht zijn door de gevechten van M23?  

Bronnen: 

Artikel ‘Congo: vluchtelingen in Noord-Kivu opnieuw in ernstige problemen’. www.msf-azg.be, 14 december 2012 

Artikel ‘Bijna 12.000 Congolezen ontheemd door gevechten tussen M23-rebellen’, www.hln.be, 12 maart 2013  

    

PlaatPlaatPlaatPlaatsen waar M23 actief was in 2012sen waar M23 actief was in 2012sen waar M23 actief was in 2012sen waar M23 actief was in 2012    

 

 

�Filmfragment waarin de rol van andere landen in het conflict aan bod komt: surf naar 

www.deredactie.be en zoek het filmpje ‘Reynders: “Nieuw tijdperk voor Congo”’ . 
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Deze kaart geeft een overzicht van de meer dan 25 gewapende groepen die actief zijn in Noord- en Zuid 

Kivu op 5 december 2012. Ondertussen is er weer heel wat veranderd: M23 is gesplitst, verschillende  Mai 

Mai groepen geven zichzelf over, enz... 

Bron:  http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-20586792?print=true  

 
 

De MUNESCO-vredesmacht van de Verenigde Naties is met ongeveer 20.000 manschappen ter plaatse. 

Wat doen zij aan al de ellende in de regio? 

 

In Goma heb ik de soldaten van de Verenigde Naties  

gezien, ze rijden er met hun jeeps door de stad om zogezegd de 

veiligheid te garanderen. De blauwhelmen zijn er om de bevolking te 

beschermen en te helpen, maar dat doen ze niet. Er worden vrouwen verkracht 

net naast en zelfs in de vluchtelingenkampen en ze doen er niets aan.  

De troepen observeren gewoon de hele toestand. Ze maken rapporten 

van de gebeurtenissen en daar blijft het bij. 

 

 

 
Elisabeth Sekanabo, voorzitster van Amuka, een VZW die opkomt voor vouwen in Congo 

 

 

Bron: Artikel ‘Er worden nog elke dag mensen vermoord in Goma’, Mo*Magazine, 28 februari 2013. 


