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IJsbreker IJsbreker IJsbreker IJsbreker 1 1 1 1 ––––    Congo ontrafeldCongo ontrafeldCongo ontrafeldCongo ontrafeld    
    

    

INHOUDINHOUDINHOUDINHOUD  

Na een korte inleiding over conflicten wereldwijd maken de leerlingen kennis met de 

Democratische Republiek Congo (situering, korte geschiedenis) en het conflict dat zich in Oost-
Congo afspeelt.  

 

 

VERLOOPVERLOOPVERLOOPVERLOOP  

Stap 1Stap 1Stap 1Stap 1. Start een kort klasgesprekklasgesprekklasgesprekklasgesprek overoveroverover voorbeelden van conflictenconflictenconflictenconflicten wereldwijd en wat deze 
conflicten precies inhouden. Deel daarna de werkbladen uit en vul het schema in met de 

leerlingen. 
 

VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld????    Hoe?Hoe?Hoe?Hoe?    

 Syrië 
 Israël -Palestina 
 ... 

Binnen de grenzen van een land 
Tussen twee landen1 
... 
 

De ingevulde voorbeelden in het schema zijn illustratief en kunnen aangevuld worden met 

andere (recente) voorbeelden. Meer voorbeelden vind je terug in het Achtergronddossier.  
 

Het conflict in Oostconflict in Oostconflict in Oostconflict in Oost----CongoCongoCongoCongo zal waarschijnlijk niet spontaan vermeld worden. Bekijk daarom 
samen het ‘Wist je dat’‘Wist je dat’‘Wist je dat’‘Wist je dat’----kadertjekadertjekadertjekadertje over dit conflict op het werkblad. Vertel de leerlingen dat het 

conflict in Congo moeilijk te categoriseren is, omdat het zich zowel binnen de grenzen als over 

de grenzen van een land afspeelt. Om dit te begrijpen, maken we eerst even kennis met het land 
en z’n geschiedenis. 

 
 

    Stap 2. Stap 2. Stap 2. Stap 2. Situering en geschiedenis van Congo    

 
A. De Democratische Republiek Congo in Afrika 

 
 Aan de hand van een kaartopdrachtkaartopdrachtkaartopdrachtkaartopdracht op het werkblad maken de 

leerlingen kennis met de Democratische Republiek Congo en Democratische Republiek Congo en Democratische Republiek Congo en Democratische Republiek Congo en 

zijn buurlandenzijn buurlandenzijn buurlandenzijn buurlanden. Met deze oefening kan je verduidelijken dat er 
‘twee Congo’s’ zijn, in de les gaat het over DR Congo of ook 

Congo-Kinshasa genoemd. Rwanda en Oeganda zullen verder in 
deze les nog aan bod komen, zij spelen ook een rol in het conflict. 
 

 Extra Lestip: Via deze link kunnen de leerlingen zelf online de landen opzoeken! 
http://www.yourchildlearns.com/africa_map.htm. 
 

                                                                 
1 Na de erkenning van Palestina als waarnemersstaat door de Algemene Vergadering van de VN, kunnen we spreken 

over de staat Palestina. 

LandLandLandLand    NrNrNrNr    

 Oeganda 
 

 Congo-Brazzaville 
 

 Democratische 
 Republiek Congo 
 

 Burundi 
 

 Rwanda 

3 
 

2 
 

1 
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Materiaal:      Duur: 10 min  Moeilijkheid: ��� 
- Werkblad IJsbreker 1 
- Kaart Oost-Congo Detail 
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Vertel de leerlingen dat het conflict in Oost-Congo zich vooral afspeelt in de provincies Noord- 

en Zuid-Kivu, maar ook Province Orientale en Noord-Katanga worden getroffen. Projecteer 
eventueel onderstaanonderstaanonderstaanonderstaande kaartde kaartde kaartde kaart om dit te verduidelijken. De steden GomaGomaGomaGoma en BukavuBukavuBukavuBukavu aan het 

Kivumeer halen regelmatig het nieuws, vinden de leerlingen ze terug?  Deze streek behoort 

trouwens tot de ruimere ‘Regio van de Grote Meren’Regio van de Grote Meren’Regio van de Grote Meren’Regio van de Grote Meren’, die zich over verschillende Afrikaanse 
landen uitstrekt. 
 

 
Daarna kunnen de leerlingen met behulp van de landenficheslandenficheslandenficheslandenfiches op hun werkbladwerkbladwerkbladwerkblad de vergelijkingvergelijkingvergelijkingvergelijking maken 
tussen BelgiëBelgiëBelgiëBelgië en DR CongoDR CongoDR CongoDR Congo. Naast te wijzen op de grote verschillen qua ontwikkeling, is het misschien 
het vermelden waard dat DR Congo meer dan 75 keer zo groot is als België.  
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B. Een streepje geschiedenis in 7 stappen 

 

Op hun werkblad vinden de leerlingen een verbindingsoefeningverbindingsoefeningverbindingsoefeningverbindingsoefening over de geschiedenisgeschiedenisgeschiedenisgeschiedenis van DRvan DRvan DRvan DR 
CongoCongoCongoCongo in een notendopin een notendopin een notendopin een notendop. Bedoeling is dat ze (alleen, per twee, in groepjes, ...) de begrippen in 

het kader bovenaan op de juist plaats in de linkerkolom van de tabel zetten. 
De tabel is gerangschikt van vroeger naar nu, zo hebben ze na het invullen meteen een tijdslijn.  

 

Koning 
Leopold II 
    

Deze manDeze manDeze manDeze man was in 1885 de stichter van ‘Kongo-Vrijstaat’. Hij beschouwde het, als 
koning van België, als zijn privébezit. Hij werd rijk door de verkoop van Congolees 
ivoor en rubber. Miljoenen Congolezen zijn onder zijn schrikbewind gestorven. 
Onder grote internationale druk, moest hij zijn privébezit ‘afgeven’ als kolonie aan 
de Belgische overheid in 1908.  

Patrice 
Lumumba    

Congo werd in 1960 onafhankelijk, onder andere dankzij het werk van deze mandeze mandeze mandeze man    
die de eerste premier van Congo werddie de eerste premier van Congo werddie de eerste premier van Congo werddie de eerste premier van Congo werd. Kort na de onafhankelijkheid werd hij 
afgezet en daarna gevangen genomen en vermoord. Tot op vandaag is deze moord 
niet helemaal opgehelderd. Buitenlandse regeringen, bijvoorbeeld België, dragen 
mee verantwoordelijkheid voor zijn moord.  

Joseph-Désiré  
Mobutu (ook 
gekend als 
Mobutu Sese 
Seko)    

Deze manDeze manDeze manDeze man was van 1965 tot 1997 president van Congo, dat van 1971 tot 1997 Zaïre 
werd genoemd. Zijn politiek was er vooral op gericht zichzelf en zijn entourage te 
verrijken. Hierdoor werd het Congolese volk in de armoede geduwd. In 1997 werd 
hij militair ‘verjaagd’ door Laurent - Désiré Kabila met steun van buurlanden 
Rwanda, Oeganda, Burundi en Angola. 

Eerste 
Afrikaanse 
Burgeroorlog    

Deze gebeurtenis Deze gebeurtenis Deze gebeurtenis Deze gebeurtenis  valt tussen 1998 en 2002 toen Rwanda en Oeganda Congo 
militair binnenvielen en rebellen ondersteunden tegen president Kabila. Congo 
krijgt hulp van bondgenoten Angola, Namibië en Zimbabwe.  

MONUSCO    In 1999 wordt er een vredesakkoord ondertekend tussen binnenlandse en 
buitenlandse gewapende partijen. Dit maakt helaas geen einde aan de gevechten. 
Het akkoord voorziet ook de komst van een VN-vredesmacht. Sindsdien zijn de 
blauwhelmen in Oost-Congo met de vredesmissie Mission de l'Organisation des 
Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo. Deze Deze Deze Deze 
afkortingafkortingafkortingafkorting verwijst hiernaar. 

Joseph Kabila     Deze manDeze manDeze manDeze man is de huidige president van de  Democratische Republiek Congo sinds de 
moord op zijn vader in januari 2001. Hij heeft, zonder veel succes, geprobeerd een 
einde te maken aan de oorlog in Oost-Congo. Hij werd als winnaar afgekondigd bij 
de presidentsverkiezingen in 2006 en 2011.  

M23    Deze afkortingDeze afkortingDeze afkortingDeze afkorting verwijst naar Mouvement du 23 maart 2009, de dag waarop een 
belangrijk vredesakkoord werd ondertekend tussen de Congolese regering en een 
rebellenbeweging. Het is ook de naam van de rebellengroep onder leiding van 
Bosco Ntaganda, die ondertussen uitgeleverd werd aan het Internationaal Strafhof 
in Nederland. De groep eist – met geweld – een gesprek met de Congolese regering 
over de uitvoering van dit vredesakkoord.  

 
In een volgend deel zoomen we in op de figuur Bosco NtagandaBosco NtagandaBosco NtagandaBosco Ntaganda, de rebellenleider van M23. 
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IJsbreker 2 IJsbreker 2 IJsbreker 2 IJsbreker 2 ––––    The TerminatorThe TerminatorThe TerminatorThe Terminator    
 

    

    

    
INHOUDINHOUDINHOUDINHOUD  

De aanhouding van Bosco Ntaganda (alias The Terminator) vormt de aanleiding om de 
leerlingen verder te laten kennismaken met het huidige conflict in Oost-Congo.  We plaatsen de 

misdaden die Ntaganda beging in een ruimer kader door ze te linken aan de mensenrechten en 

het Internationaal Humanitair Recht.  
 

 
VERLOOPVERLOOPVERLOOPVERLOOP  

Stap 1Stap 1Stap 1Stap 1. . . . Vertel de leerlingen dat we kennismaken met één persoon: The TerminatorThe TerminatorThe TerminatorThe Terminator. Hij is één 

van de vele personages in het conflict. Laat de leerlingen de vragen op het werkblad oplossen 
aan de hand van: 

o het filmpjefilmpjefilmpjefilmpje ‘The Terminator’ 

o het artikelartikelartikelartikel ‘Rwanda liet zijn marionet Bosco vallen’  

o en/of het overzichtoverzichtoverzichtoverzicht ‘The Terminator in een notendop’ 

Wijs de leerlingen er eventueel op dat Ntaganda al sinds zijn 17 jaar een ‘carrière’ heeft als 

rebel.2 
 
 

Extra Lestip: Surf naar de website van het Internationaal Strafhof in Den Haag, daar vind je meer informatie 
over de geschiedenis en de werking ervan. Als je klikt op DR Congo, zie je ook Ntaganda tussen de lopende 
rechtszaken  staan. Je leest er meer over de aanklacht en hoever het proces staat.  
 
    
    

                                                                 
2 Meer weten over Ntaganda? Lees het extra artikel bij ‘Achtergrondinfo’.  

Materiaal:      Duur: 15 min  Moeilijkheid: ��� 
- Film ‘The Terminator’ 
- Werkblad IJsbreker 2 

o Wie is The Terminator?  
Bosco Ntaganda, de voormalige rebellenleider van M23 en andere rebellengroepen in Congo 

o Waarom wordt hij aangeklaagd door het ICC (Internationaal Strafhof in Den Haag)?  

Wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid in 2002-2003 in Ituri, in Noord- 

Oost-Congo. Hij zou er gebruik gemaakt hebben van kindsoldaten en verkrachtingen. 

o Wat maakt zijn aanhouding speciaal?  

Hij heeft zichzelf aangegeven nadat al sinds 2006 een internationaal aanhoudingsbevel tegen 

hem liep. (Niet zomaar, hij vreesde voor zijn eigen leven, nadat zijn Rwandese en Congolese 

bondgenoten hem hebben laten vallen.)  

o Human Rights Watch vindt de aanklacht tegen Ntaganda niet voldoende. Waarom niet?  

Volgens HRW heeft hij zich ook recent schuldig gemaakt aan misdrijven buiten de Ituristreek en 

niet alleen in 2002-2003. Daarnaast werd hij gesteund door de regeringsleiders van Rwanda  

en Oeganda en hooggeplaatste personen in Congo. Ook deze personen moeten berecht worden. 
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Stap Stap Stap Stap 2222.... Vraag aan de leerlingen wanneer iemand voor het Internationaal Strafhof Internationaal Strafhof Internationaal Strafhof Internationaal Strafhof in    DDDDen en en en 

HaagHaagHaagHaag gedaagd kan worden. Dit is als je internationaal geldende regels overtreedt. Vertel dat er 
twee soorten internationale regels zijn die gelinkt worden aan het strafhof: 

o Universele regels over hoe je mensen moet behandelen (de mensenrechtenmensenrechtenmensenrechtenmensenrechten): als    

mensenrechten op grote schaal worden geschonden, kan dit voor het Internationaal 
Strafhof worden gebracht. Schendingen van de mensenrechten op grote schaal worden 

ook wel ‘misdaden tegen de mensheid’ genoemd. 
o Specifieke regels waaraan je je tijdens een oorlog moet houden (het internationaal internationaal internationaal internationaal 

humanitair rechthumanitair rechthumanitair rechthumanitair recht): schendingen van dit internationaal humanitair recht, ook wel 

‘oorlogsmisdaden’ genoemd, kunnen ook behandeld worden door het Internationaal 
Strafhof. 

 
Mogelijke richtvragen: 

o Ken je voorbeelden van mensenrechten?  

o Ken je voorbeelden van regels uit het internationaal humanitair recht? Vinden jullie het 
logisch dat er regelgeving is tijdens een oorlog?  

 
 

Laat de leerlingen daarna de lijst op hun werkblad  bekijken en aanduiden welke rechten 

geschonden worden door Ntaganda (zie volgende pagina). Is het terecht dat hij voor het ICC 
wordt gedaagd? Denk eraan dat over bepaalde zaken gediscussieerd kan worden... Later keren 
we terug naar dit lijstje en duiden de leerlingen aan welke rechten er in het conflict in Oost-Congo 
worden geschonden.  
 
Vertel tot slot dat het ICC hét adres wil zijn voor internationale rechtvaardigheid, maar... in de 
praktijk erkennen niet alle landen het Internationaal Strafhof in Den Haag (bv. Rwanda, USA). 
 
Extra Lestip: Bekijk met de leerlingen een filmpje over de geschiedenis van het mensenrechten. Het filmpje 
begint met de vraag ‘wat zijn mensenrechten?'. Te vinden op de site http://www.mensenrechten.org/  op 
de pagina ‘wat zijn mensenrechten’.  
 
Extra Lestip: Mark Zuckerberg, de grote baas van Facebook, lanceerde onlangs (22 augustus 2013) een 
document met als titel ‘Is connectiviteit een mensenrecht?’. Schotel deze vraag aan de leerlingen voor: 
moet elke mens toegang tot internet hebben om een mensenwaardig bestaan te kunnen leiden? Moet dit 
voorstel opgenomen worden in het huidige lijstje van de mensenrechten? Of is dit slimme verkoperspraat  
van één van de grootste spelers op het internet? 
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MensenrechtenMensenrechtenMensenrechtenMensenrechten    

Mensenrechten zijn altijd van toepassing op alle personen die onder de wetgeving vallen van een 
staat. Dit wil zeggen dat ze ook tijdens gewapende conflicten van toepassing zijn. 

• Slavernij en slavenhandel zijn verboden 

• Iedereen heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting 

• Iedereen heeft recht op onderwijs 

• Iedereen heeft recht op werk 

• Elk kind heeft recht op bescherming tegen mishandeling door ouders of voogd 

Wanneer mensenrechten op grote schaal geschonden worden, spreken we over mmmmisdaden tegen deisdaden tegen deisdaden tegen deisdaden tegen de 

mensheidmensheidmensheidmensheid  

• Moord 

• Uitroeiing(van één bevolkingsgroep = genocide) 

• Slavernij 

• Deportatie (= een gedwongen verplaatsing van mensen)  

• Gevangenneming 

• Marteling 

• Verkrachting, seksuele slavernij (of elke andere vorm van seksueel geweld) 

• Vervolging van iemand op basis van politieke, raciale, etnische, culturele, ... reden 

• Gedwongen verdwijning van personen 

• Apartheid (=de scheiding van verschillende rassen, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika 

waar apartheid werd opgelegd om blank en zwart gescheiden te houden) 

Internationaal Internationaal Internationaal Internationaal Humanitair RechtHumanitair RechtHumanitair RechtHumanitair Recht    

Dit is een speciaal rechtssysteem dat tijdens gewapende conflicten ontstaat. Bij het internationaal 
humanitair recht is één van de belangrijkste zaken het onderscheid tussen burgers en strijders en 
het verbod op onnodig leed.  

• Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen burgers en strijders 

• Burgers en hun bezittingen mogen niet aangevallen worden 

• Als een persoon niet meer deelneemt aan vijandelijkheden moet deze beschermd 

en menselijk behandeld worden 

• Een vijand die zich overgeeft mag niet worden gedood of verwond 

• Strijders en burgers die gevangen genomen zijn hebben recht op respect 

• Strijders en burgers die gevangen genomen zijn hebben recht op contact met 

familieleden en recht op juridische hulp 
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AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse    ––––    Typische kenmerkenTypische kenmerkenTypische kenmerkenTypische kenmerken    
        vvvvanananan    het conflict in Oosthet conflict in Oosthet conflict in Oosthet conflict in Oost----CongoCongoCongoCongo    

 
INHOUDINHOUDINHOUDINHOUD        

Na een eerste kennismaking met de situatie in Oost-Congo verdiepen de leerlingen zich verder 
in dit conflict. In groepjes onderzoeken ze vier specifieke kenmerken die mee verklaren waarom 

het conflict zo moeilijk op te lossen valt. De leerlingen passen ook telkens het verhaal van The 
Terminator toe op elk kenmerk. 

 

 
VERLOOPVERLOOPVERLOOPVERLOOP    

Verdeel de klas in vier groepen. Elke groep krijgt een informatieinformatieinformatieinformatiefichefichefichefiche met bepaalde bronnen 
(foto’s, kaarten, citaten, ...) rond één kenmerkéén kenmerkéén kenmerkéén kenmerk. De leerlingen zoeken zelf uit over welk 

kenmerk dat gaat. Daarnaast bekijken ze of dit kenmerk toepasbaar is op het verhaal van The 

Terminator. Tot slot stellen ze aan de rest van de klas hun bevindingen voor.  
 
Extra Lestip: Indien de groepjes over een computer met internet beschikken, kunnen ze de bijhorende 
filmpjes ook bekijken.  
 

Deze opdracht kan ook op andere manieren worden aangepakt. Andere mogelijke werkvormen: 
o Laat elke leerling individueel één of meer kenmerken verwerken 

o Laat de leerlingen eerst individueel één kenmerk verwerken en zet daarna de leerlingen 

met hetzelfde kenmerk in een groep om terug te koppelen 
o Behandel klassikaal de kenmerken 

 
 

    
Typisch kenmerk? Typisch kenmerk? Typisch kenmerk? Typisch kenmerk?     

    

    
Ntaganda? Ntaganda? Ntaganda? Ntaganda?     

1.1.1.1. OostOostOostOost----    Congo, open mijn van de wereld Congo, open mijn van de wereld Congo, open mijn van de wereld Congo, open mijn van de wereld     

De rebellenbewegingen, hooggeplaatste personen in Congo en 
buurlanden verdienen veel geld aan de bodemrijkdommen van 
Congo. Ze controleren de uitvoer van mineralen zoals coltan. Dit 
wordt gebruikt om bv. GSM’s en computers mee te maken.   
 

 
 
Ntaganda controleerde belangrijke 
mijnen in Noord-Kivu. 

2.2.2.2. GGGGruwelijk geweld ruwelijk geweld ruwelijk geweld ruwelijk geweld tegen tegen tegen tegen vrouwen en kinderenvrouwen en kinderenvrouwen en kinderenvrouwen en kinderen    

Seksueel geweld zoals verkrachting is een ‘wapen’ in de oorlog 
in Oost-Congo, met vreselijke gevolgen op lange termijn. Ook 
het gebruik van kindsoldaten ontwricht de maatschappij voor 
generaties lang! 
 

  
 
Ntaganda heeft duidelijk gebruik 
gemaakt van heel gruwelijk geweld 
(kindsoldaten en verkrachting). 

Materiaal:      Duur: 25 min  Moeilijkheid: �� � 
- Werkblad Analyse – Typische kenmerken 
- 4 informatiefiches 
- Indien mogelijk, internetaansluiting per groep 
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3.3.3.3. Verschillende fronten  en vechtende partijen Verschillende fronten  en vechtende partijen Verschillende fronten  en vechtende partijen Verschillende fronten  en vechtende partijen     

In het conflict is er geen sprake van twee afgelijnde partijen die 
strijden op een duidelijke frontlinie. Dit maakt dat de bevolking 
vaak verschillende keren moet vluchten in haar eigen land.  
In het conflict veranderen allianties tussen Congolese en 
buitenlandse gewapende groepen en leiders voortdurend.  
 
 

 
 
Ntaganda heeft in zijn leven in 
verschillende milities gezeten, met 
telkens wisselende allianties.  

4.4.4.4. Illegale wapenhandel  Illegale wapenhandel  Illegale wapenhandel  Illegale wapenhandel      

Door de illegale wapenhandel geraken de rebellen aan wapens, 
die ze betalen met de opbrengst van plunderingen en handel in 
mineralen. Het zopas afsluiten van het verdrag over de 
Internationale Wapenhandel in april 2013, vermindert hopelijk 
het gebruik van illegale wapens.  
 
 

 
 
/ 

 

 

Deze vier kenmerken samen maken dat het conflict in Oost-Congo meer dan 10 jaar aansleept en 

dat er heel veel mensen worden getroffen. Een kenmerk dat we niet apart bespreken is het feit 
dat Congo een zwakke veiligheidssectorzwakke veiligheidssectorzwakke veiligheidssectorzwakke veiligheidssector heeft: de zwakte van het leger, de politie en het 

juridisch apparaat zorgen ervoor dat de Congolese staat er niet in slaagt om landsgrenzen te 
verdedigen, de burgers te beschermen en de straffeloosheid tegen te gaan. Uiteraard zit dit 

verweven in de besproken kenmerken en het komt verder in deze les ook nog aan bod.  

 
Extra lestip: Zoals uit de infofiche van kenmerk 1 blijkt, zijn we veel dichter betrokken bij de oorlog 
in Oost-Congo dan we denken. De kans is namelijk groot dat onze GSM grondstoffen uit DRC bevat. 
Confronteer leerlingen met hun ‘betrokkenheid’. Hoe reageren ze hierop? Zijn ze bereid meer te 
betalen voor een GSM waar geen bloed aan kleeft, de zogenaamde fairphone 
( )? Wijs de leerlingen er eventueel op dat (vooral?) grote multinationals ook www.fairphone.com
profijt halen uit de (illegale) grondstoffenhandel in Oost-Congo. Zouden hun economische 
belangen misschien meespelen in het feit dat dit conflict al jaren aansleept? 
 

In wat volgt bekijken we welke gevolgen dit sluimerende conflict heeft op het dagdagelijkse 

leven van de mensen.         
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AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse    ----    Het dagdagelijkseHet dagdagelijkseHet dagdagelijkseHet dagdagelijkse    

leven leven leven leven in in in in OostOostOostOost----CongoCongoCongoCongo  

    

INHOUDINHOUDINHOUDINHOUD 
In dit deel gaan we verder in op het geweld in de regio en de negatieve invloed hiervan op het 

dagdagelijkse leven. Aan de hand van een filmpje en concrete getuigenissen wordt duidelijk dat 

de sociale en economische leefomstandigheden – samen met de zwakke staatsstructuur – een 
voedingsbodem zijn voor het geweld in Oost-Congo. Maar omgekeerd zorgt dit geweld ook voor 

nog meer armoede. Deze vicieuze cirkel doorbreken is bijgevolg dé uitdaging om weer vrede te 
installeren in de regio. 

 

 
VERLOOPVERLOOPVERLOOPVERLOOP 

Stap 1. Stap 1. Stap 1. Stap 1. Bekijk klassikaal het filmfragmentfilmfragmentfilmfragmentfilmfragment ‘Congolese oorlog verwoest mensenlevens’ en laat 
de leerlingen de vragen oplossen op het werkblad.  

 

 
Stap 2. Stap 2. Stap 2. Stap 2. Laat de leerlingen die    schendingen van de    mensenrechten en het Internationaal 

Humanitair extra aanduiden die ze hier herkennen en nog niet aangeduid hadden in de lijst op 
het werkblad IJsbreker 2.  

 

    
Stap 3. Stap 3. Stap 3. Stap 3. Nu gaan de leerlingen op zoek naar de relatie tussen het conflict in Oost-Congo en de 

armoede van de bevolking. Laat de leerlingen (één van) de vier uitsprakenuitsprakenuitsprakenuitspraken lezen op hun 
werkblad. Geef ze de opdracht om (in groepjes) naast één of meer uitspraken aan te geven 

welke typische kenmerkentypische kenmerkentypische kenmerkentypische kenmerken van het conflictvan het conflictvan het conflictvan het conflict (uit het onderdeel Analyse – Typische kenmerken) 

ze hieraan kunnen koppelen en waarom. Overloop de antwoorden van de leerlingen. 
 

Materiaal:      Duur: 20 min  Moeilijkheid: ��� 
- Werkblad Analyse –  Dagelijkse leven + Werkblad IJsbreker 2 
- Film ‘Congolese oorlog verwoest burgerlevens’ 

o Wie zijn de strijdende partijen?  
Het leger, rebellengroepen, politie 

 
o Wie zijn de slachtoffers van het conflict? 

De burgers (vrouwen, kinderen en mannen) 
 

o Noteer de gevolgen voor de bevolking: 
Door het gevaar voor verkrachting durven vrouwen de velden niet meer bewerken, dus de 
opbrengst wordt niet meer verkocht. Daardoor vermindert hun inkomen en kunnen ze hun 
kinderen niet naar school sturen. Mannen worden verminkt, waardoor ze afhankelijk zijn van 
anderen. De bevolking wordt ook afgeperst (bv. betalen om hut te beschermen, om op de 
markt te verkopen) en mensen slaan op de vlucht. Maar in de dichtbevolkte vluchtelingen-
kampen breken allerlei ziektes uit. 
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UitspraakUitspraakUitspraakUitspraak    
    

    
Typisch kenmerk… omdat…Typisch kenmerk… omdat…Typisch kenmerk… omdat…Typisch kenmerk… omdat…    

1. Mijn vader is boer, maar hij gaat elke dag 
voor een hongerloon in de mijnen 

graven. Niet omdat hij wil, 
maar omdat hij anders 
afgeranseld wordt door 
gewapende mannen. Ons 
veld ligt er verwaarloosd bij 
en wij hebben honger. 

De bevolking wordt zo afgeperst (kenmerk 2)dat ze 
vaak hun economische activiteiten niet kunnen 
verder zetten. De handel in en ontginning van 
grondstoffen biedt dan een oplossing (kenmerk 1). 
 
 
 
 
 

2. Toen de rebellen de stad Goma 
binnenvielen zijn wij, soldaten van het 

Congolese leger, gevlucht. Heel 
wat van onze makkers sloten 
zich aan bij de rebellen, omdat 
hun wapens veel beter zijn en ze 
daar meer geld kunnen 
verdienen. Andere soldaten 
proberen zelfs een centje extra 
te verdienen door onze wapens 
door te verkopen! 

Omdat het leger onderbetaald wordt, zoeken vele 
soldaten een bijverdienste (kenmerk 4). Doordat de 
soldaten zich gemakkelijk aansluiten bij de 
rebellenbewegingen, krijg je heel veel wisselende 
milities en een versnippering in de oorlogvoerende 
partijen, waar het vaak niet draait om de idealen 
waarvoor ze strijden, maar om geld verdienen 
(kenmerk 3).  

3. Nadat mijn dochter verkracht werd door 

de rebellen, durft ze het huis niet meer 

te verlaten. De school waar 

ze leerkracht was, heeft 

intussen tijdelijk de deuren 

gesloten. Het is moeilijk om 

rond te komen. 

Omdat er zoveel gruwelijk geweld is (kenmerk 2), 
kunnen/durven mensen hun job niet meer 
uitoefenen, waardoor ze nog armer worden. Naast de 
medische en fysieke gevolgen zijn er ook de 
psychische, familiale, sociale en economische 
gevolgen van de verkrachtingen en verminkingen. 
Bovendien sluiten de scholen in het conflictgebied de 
deuren waardoor op lange termijn de bevolking 
verder in de armoede wordt geduwd.  
 
 

4. Mijn broer heeft zich aangesloten bij de 
rebellenbeweging M23. Hij 
vond hier in de stad maar 
moeilijk werk en daar kan hij 
tenminste geld verdienen om 
zijn gezin te onderhouden. 
 

De bendes verrijken zich met de grondstoffen in Oost-
Congo (kenmerk 1) en ze kunnen via de illegale 
wapenhandel makkelijk aan een wapen komen 
(kenmerk 4). Waarom zouden ze stoppen met 
vechten, als het hun geld oplevert? 
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Uit deze uitspraken blijkt een wederzijds verband tussen armoede en geweldwederzijds verband tussen armoede en geweldwederzijds verband tussen armoede en geweldwederzijds verband tussen armoede en geweld. Schotel de 

leerlingen nu het bijhorende schema voor en leg kort uit wat dit schema voorstelt: armoede 
zorgt er in Oost-Congo voor dat mensen geweld gaan gebruiken, dit geweld leidt er op zijn beurt 

toe dat meer mensen in armoede terecht komen, waardoor weer meer mensen geweld gaan 

gebruiken, enzoverder. Een vicieuze cirkelvicieuze cirkelvicieuze cirkelvicieuze cirkel dus. De bovenstaande vier uitspraken zijn concrete 
voorbeelden die deze vicieuze cirkel verduidelijken. Geef de leerlingen de opdracht om het 

nummer van elke uitspraak bij de juiste pijl te plaatsen. 
 

 
 
Kort samengevat: in een regio waar armoede heerst, loont het voor de rebellen en het leger om 

geweld te gebruiken om zich via afpersing en illegale handel in conflictmineralen te verrijken 
(uitspraak 2 en 4). Daarnaast is het duidelijk dat het aanhoudende geweld zorgt voor meer 

armoede: door geweld, verminking en traumatisering kunnen mensen niet meer gaan werken, is 

er niet voldoende geld om kinderen naar school te sturen, … (uitspraak 1 en 3).  
 

Willen we vrede in de regio, dan moet deze vicieuze cirkel doorbroken worden. Hoe dat kan, 
behandelen we in het laatste deel van de les.  
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DiscussieDiscussieDiscussieDiscussie    ----    Hoe vrede Hoe vrede Hoe vrede Hoe vrede brengenbrengenbrengenbrengen    

    in in in in dededede        rrrregio? egio? egio? egio?     

    

INHOUDINHOUDINHOUDINHOUD 
Vrede is uiteraard de oplossing voor het conflict, maar dat bereik je niet op één-twee-drie. We 

verduidelijken dit aan de hand van een model (de ‘piramide van verandering’) dat aantoont hoe 

verschillende actoren op verschillende niveaus moeten bijdragen aan de vrede. Daarnaast 
bekijken we ook welke concrete acties er kunnen genomen worden.  
 
 

VERLOOPVERLOOPVERLOOPVERLOOP 

Stap 1. Stap 1. Stap 1. Stap 1. Leg kort aan de leerlingen uit waarvoor het model van de piramide vapiramide vapiramide vapiramide vannnn    veranderingveranderingveranderingverandering    
staat. Om tot verandering te komen, is het nodig dat er op verschillende (machts)niveaus in de 

samenleving iets gebeurt. Van gedragsverandering bij de individuele burger (die met veel zijn) 
onderaan tot wetsvoorstellen bij de politieke macht (die met weinig zijn) bovenaan. 

 

Ook in Oost-Congo kunnen diverse actoren op verschillende niveaus een invloed hebben op het 
proces naar vrede. Aan de leerlingen om dit concreet te maken met de invuloefeninginvuloefeninginvuloefeninginvuloefening op het 

werkblad: welke namen uit het kadertje horen waar? Overloop de oplossing (zie volgende 
pagina). Specifiek voor de situatie in Congo wordt de Regio van de Grote Meren apart vermeld, 

onder de internationale gemeenschap, omdat de buurlanden Rwanda en Oeganda heel duidelijk 

een sterke invloed hebben op het conflict. 
 

 
Stap 2.Stap 2.Stap 2.Stap 2. Van alle actoren hebben de leerlingen in de loop van de les voorbeeldenvoorbeeldenvoorbeeldenvoorbeelden gezien die ze 

invulleninvulleninvulleninvullen naast de piramide. Om hen te helpen zijn op het werkblad artikelsartikelsartikelsartikels toegevoegd waarin 

de actuele rol van enkele actoren in het huidige vredesproces nog eens in de verf wordt gezet.  
 
 

Stap 3. Stap 3. Stap 3. Stap 3. In de laatste kolom noteren de leerlingen per niveau voorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeldenenenen van actievan actievan actievan actiessss waarvoor 
die actor(en) zou(den) kunnen zorgen. Hiervoor kunnen ze een opsommingslijst van concrete 

acties gebruiken. Vertel de leerlingen dat deze concrete acties passen bij drie dimensiesdrie dimensiesdrie dimensiesdrie dimensies die 
nodig zijn om vredevredevredevrede op te bouwen in Congo: 

o Veiligheidsdimensie: bv. ontwapenen van rebellen, hervormen van leger en politie 

� nadruk op aanpakken van ‘geweld’ uit vicieuze cirkel  
o Sociaal-economische dimensie: bv. werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg 

� nadruk op aanpakken van ‘armoede’ uit vicieuze cirkel 
o Politieke dimensie: bv. vrije verkiezingen organiseren, rechtspraak 

� overkoepelende dimensie 

    
    
    

Materiaal:      Duur: 30 min  Moeilijkheid: ��� 
- Werkblad Discussie 

- Facebookpagina van Rudi International en film ‘Know more about Rudi International’  
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Piramide van veranderingPiramide van veranderingPiramide van veranderingPiramide van verandering   VoorbeeldenVoorbeeldenVoorbeeldenVoorbeelden   ActiesActiesActiesActies  
 
 
       
 
 
 

 
 
      
       
 
 
 
      
 
 
       
 

 

 

 

Vraag of de arrestatie van Ntaganda een oplossing is voor het conflict? Waarom wel/niet?  
De weg naar vrede in Oost-Congo is lang  en de arrestatie van Ntaganda is een stap(je) in de goede richting. 
Het is een signaal van de internationale gemeenschap dat ze de straffeloosheid niet dulden en het heeft er 
(onrechtstreeks) mee voor gezorgd dat M23 niet langer via geweld maar via politieke acties wil strijden. 
 

Sta tenslotte met de leerlingen even stil bij hun meningmeningmeningmening over het vredesprocesover het vredesprocesover het vredesprocesover het vredesproces. Geloven ze dat 

vrede (op termijn) mogelijk is in Oost-Congo? Wat zijn volgens hen belangrijke hefbomen (die 
aan bod kwamen in de les)? Wat zijn grote drempels (die aan bod kwamen in de les)?  

 
 

Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4. . . . Om de situatie in Oost-Congo voor de leerlingen concreet te maken en hen voeling te 

geven met de actualiteit in Congo, kan je hen laten surfen (thuis, in het computerlokaal of 
gezamenlijk in de klas) naar de facebookpaginafacebookpaginafacebookpaginafacebookpagina van de organisatie Rudi International. Deze 

organisatie biedt onder meer onderwijs voor jongeren en ICT-nascholingen voor vrouwen. Rudi 
International wordt geleid wordt door Arsène Tungali uit Goma (Noord-Kivu). Op Youtube 

kunnen leerlingen trouwens een (Engelstalig) infofilmpje vinden met de zoekterm ’Know more 

about Rudi International’. Daarnaast hebben we twee websiteswebsiteswebsiteswebsites toegevoegd waar je het actuele 
nieuws (over het vredesproces) in Congo kan volgen.   

  Internationale gemeenschap 

  Regio van de Grote Meren 

  Congolese overheid 

  Lokale verenigingen 

  Lokale bevolking 

VN met de Monusco 

vredesmacht, ICC, Afrikaanse 

Unie, EU, Verenigde Staten 

 

Rwanda en Oeganda 

 

Politie, leger, justitie-apparaat 

Vrouwenbeweging Amuka, Dr 
Mukwege 

Dr Mukwege 

Kan aan alle acties 
bijdragen  

Rebellen ontwapenen en 

straffeloosheid 
aanpakken 

Kan aan alle acties 

bijdragen  

Onderwijs, 

gezondheidszorg, 
mensenrechten  

Onderwijs, 

gezondheidszorg  
 


