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1. APRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA

Camila Sales da Costa - Diretora

Olá, senhoras e senhores delegados! A equipe da OUA (1999): A Segunda Guerra do

Congo, gostaria de lhes desejar as boas-vindas ao MINIONU 2021. Meu nome é Camila Sales

da Costa, tenho 21 anos e estou cursando o quarto período de Relações Internacionais. Minha

história com simulações da ONU é extensa e justifica em absoluto minha paixão pelo projeto.

Comecei onde vocês estão hoje, no ano de 2015 fui delegada do MINIONU pela

primeira vez e eu não tinha grandes expectativas, porém, eu não sabia como estava errada. O

primeiro dia de simulações foi uma ponte para uma obsessão com simulações das Nações

Unidas. Todo o conteúdo que aprendi no MINIONU, aprendi rindo enquanto me sentia como

uma voz no mundo que finalmente era escutada (parece dramático, mas foi assim mesmo).

O aprendizado que te faz parte dele é uma das melhores formas que vejo de descrever

esse evento, isso é um de meus elementos favoritos do projeto, porque quando você atua

como parte ativa da construção de algo, somos capazes de desenvolver um interesse muito

maior naquilo e como esta construção impacta o mundo. É assim que as simulações

funcionam, os argumentos, os dados, soluções e documentos são todos de responsabilidade

dos delegados, são vocês que constroem o conhecimento presente nos debates e são vocês que

tentam, ativamente, mudar o mundo do seu próprio jeito. Portanto, são vocês os elementos

mais importantes desse comitê, além disso, são suas vozes que irão construir os resultados

obtidos.

Os últimos meses e o ano de 2020 não foram fáceis e com certeza não foram

agradáveis, tenho certeza de que todos vocês lutaram e encararam suas batalhas com uma

coragem admirável. Digo isso, porque viver o que vivemos, seguir e ainda conseguir sorrir é

uma conquista, também acredito que a forma na qual todos vocês chegaram até aqui é

incrível, um projeto que não é simples e trata de questões não exatamente confortáveis de

colocar em pauta. Espero poder recebê-los bem, e garanto escutá-los, entendê-los e tornar essa

experiência a melhor possível nesses tempos absolutamente caóticos. Mal posso esperar para

testemunhar o que vocês irão construir juntos, e como vocês abordarão o tema que propomos.

O tema deste comitê vem de uma fascinação que tenho acerca das complexidades que

são intrínsecas às relações da África. Proponho esta discussão para os senhores com a

intenção de lhes dar uma oportunidade de se aprofundarem nas complexas, antigas e

fascinantes relações que impactam o cenário político da África. Resumidamente e para evitar
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spoilers, tudo a ser debatido sobre a Segunda Guerra do Congo é extremamente conectado ao

passado histórico da República Democrática do Congo (RDC) e ao contexto das relações

políticas e militares da região que cerca a RDC. O número de atores diretamente envolvidos

em uma guerra que se assemelha à escala da Primeira Guerra Mundial é surpreendente, mas

não mais do que o impacto de cada ação, relação e decisão feita por tais atores.

Portanto, a Segunda Guerra do Congo é um evento impossível de se analisar somente

dentro do território congolês, ela também não pode ser isolada somente dentro da janela de

tempo que aqui propomos (1997-1999), mas optamos por esse período para possibilitar o

aprofundamento do conteúdo dos debates, e para que vocês possam tentar reparar as cicatrizes

desta guerra em seus estágios iniciais. Além disso, é importante manter em mente que a

ocorrência desse conflito não é “culpa” de um único grupo ou indivíduo. Quanto mais eu lia

sobre esse tema, mais e mais queria saber, espero que os senhores o recebam desta mesma

forma!

Por fim, este tema ressalta a inconsequência da percepção que o Brasil e boa parte do

mundo têm da África e seus conflitos armados. Isso não se trata simplesmente de pobreza, a

complexidade da qual eu falei mostra como não se pode relegar as ocorrências na África ao

segundo plano e aos apelos por ajuda humanitária. Essa região fornece um material de estudo

fascinante e permite compreender que os problemas deste continente têm origem em

múltiplos níveis. Compreendendo a África, pode-se começar a entender a fonte de seus

problemas, e pode-se começar a realmente criar um interesse real nesta enorme parte da nossa

herança como brasileiros.

Bruna Gontijo - Diretora Assistente

Olá, queridos delegados, é com muito entusiasmo que lhes recebo no MINIONU! Me

chamo Bruna Gontijo, possuo 20 anos e, durante nosso encontro em outubro, estou cursando o

5º período de Relações Internacionais. Comecei minhas experiências no MINIONU durante a

minha graduação na faculdade em 2019, como voluntária do comitê do Departamento das

Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais (UNDESA 2009) para debater a crise

econômica de 2008. Em 2020, participei como voluntária do comitê Assembleia Geral das

Nações Unidas (AGNU 1988’ para debater sobre a Guerra Civil da República Popular de

Angola. Assim, este ano participarei como Diretora Assistente da Organização da União

Africana (OUA 1999), onde será debatida a Segunda Guerra do Congo. Possuo intrínseco

interesse no não apagamento da história e este é o motivo que me faz lutar e estar presente

neste comitê. Ademais, enquanto os dias de simulação não chegam, os guias de estudos e de
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regras lhes darão todas as informações necessárias para entender e lutar pela história do

Congo! Espero ver todos em outubro!

Luiza Santiago - Diretora Assistente

Olá, delegados e delegadas do comitê OUA (1999), sejam muito bem-vindos ao 22°

MINIONU! Me chamo Luiza Santiago, tenho 20 anos e estou cursando o 3° período de

Relações Internacionais - Campus Coração Eucarístico. Venho de uma cidade do interior de

Minas Gerais em que nunca tive a oportunidade de participar do MINIONU e/ou de

simulações, porém o evento em si sempre foi muito divulgado e bem recomendado, atraindo

desde sempre a minha atenção e anseio em participar. É com muito prazer que venho me

apresentar a vocês como Diretora Assistente do comitê OUA (1999): Segunda Guerra do

Congo, onde vocês poderão adquirir muito conhecimento, debater assuntos importantes e

aprimorar diversas de suas habilidades. Minha paixão por organizações internacionais,

resolução de conflitos e pautas relacionadas a direitos humanos, surgiu após diversos

caminhos traçados com base nos meus valores e áreas em que desejo me especializar, e com

certeza, o MINIONU tem sido muito importante para mim. Por fim, espero que o nosso

comitê construa em vocês ótimas experiências, bons sentimentos e desejo que aproveitem ao

máximo, vejo vocês em outubro!

2.  APRESENTAÇÃO DO TEMA

A Segunda Guerra do Congo foi um conflito que permeou a região central da África

de 1997 até 2002, quando seu fim oficial foi declarado, porém, as repercussões da guerra

seguiram até 2008, causando 5.4 milhões de mortes (MCGREAL, 2008). Assim, a proposta

desse comitê sugere a escrita de uma história alternativa, os delegados irão se encontrar

participando de uma reunião extraordinária da OUA, em maio de 1999, convocada por

Laurent Désiré Kabila, presidente da RDC. Até esta data, os delegados irão considerar a

história factual, como realmente foi, mas a partir disso, eles serão independentes para decidir

o rumo dos eventos.

O propósito desta cúpula será a tentativa de construção da paz, através da negociação

de um acordo de cessar-fogo, sendo que a OUA servirá como arena de negociação, onde as

delegações contribuirão de forma conjunta para a tentativa de pôr um fim às violências na
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RDC. Esta seção apresenta o contexto, o início e os primeiros eventos que marcaram a

Segunda Guerra do Congo, o governo de Mobutu Sese Seko, a ascensão de Laurent-Désiré

Kabila ao poder, as relações da República Democrática do Congo (RDC) com os principais

envolvidos na guerra, além de acompanhar a janela de tempo entre 1997 e 1999.

2.1 Região e história

O nome “Congo” é uma europeização da palavra “Kongo”, de origem linguística

bantu. Esta nomenclatura foi imposta ao território devido à identificação de um rio que se

origina dentro do Reino do Kongo, que esteve em vigência até 1914 (BRITANNICA 2020). O

Congo obteve sua independência da Bélgica em 1960, elegendo Joseph Kasa-Vubu

democraticamente poucos meses depois. Porém, a vida democrática do Congo foi vivida de

forma curta, já que, sendo uma nação independente extremamente jovem, não existiam

estruturas estáveis para a manutenção e proteção do direito político e democrático, de forma

que a lei da força conseguiria superar a lei do voto (MULUMBA, 2020).

Por isso, em 1965, Mobutu Sese Seko liderou um golpe de estado, que removeu

Kasa-Vubu do poder de forma violenta (MULUMBA 2020). Em 1971, o Congo se tornou a

República do Zaire, que haveria de durar até 1997, quando Laurent-Désiré Kabila assumiu o

poder e nomeou o país República Democrática do Congo (BRITANNICA, 2020).

IMAGEM 1

BRITANNICA 2020
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2.2 O governo de Mobutu Sese Seko

A carreira política de Mobutu Sese Seko teve início em 1960, no primeiro governo do

Congo independente, ocupando a posição de Secretário de Defesa por indicação do Presidente

Kasa-Vubu e seu Primeiro-ministro Patrice Lumumba. A questão que se iniciou com

Lumumba e resultou na ascensão de Mobutu foi fortemente marcada pela interferência dos

Estados Unidos e da Agência de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos na política congolesa

(WEISSMAN, 2014).

No contexto da Guerra Fria, o Congo era de alto interesse para ambos os Estados

Unidos e União Soviética, tendo em vista que o território dispunha de muitos recursos

minerais, assim como de uma posição estratégica no coração da África, pois, como mostrado

na imagem 1, a RDC possui fronteiras compartilhadas com a maior parte da África Central e

Oriental, além de acesso ao mar. Dessa forma, na disputa entre os EUA e a URSS pela

limitação da influência alheia, o Congo se viu vítima de extensa intervenção internacional,

que escreveu as próximas décadas militares e políticas do país (WEISSMAN, 2014).

Lumumba possuía influência extensa em todo o Congo, pois diferentemente dos

demais atores políticos da época, o apoio a seu partido era homogêneo, não sendo dividido

por barreiras étnicas ou regionais. Brevemente após a instauração do novo governo, se iniciou

um motim contra as unidades militares belgas e os cidadãos europeus que permaneciam no

Congo como um remanescente da colonização. Em resposta, a Bélgica buscou intervir com

tropas que auxiliassem a população europeia do Congo a atingir a secessão da província de

Katanga do resto do país e, nesse contexto, a primeira reação do governo congolês à

intervenção belga foi recorrer aos Estados Unidos, porém, esse pedido de auxílio foi recusado.

Os estadunidenses haviam optado por não escolher lados no conflito entre a Bélgica e o

governo do Congo, escolhendo se unir à força interventora das Nações Unidas. Em

decorrência da recusa dos Estados Unidos, o governo do Congo recorreu ao apoio soviético

(WEISSMAN, 2014).

Este momento marcou Lumumba como uma possível ameaça aos olhos de Allen

Dulles, chefe da CIA, que concluiu, em 1960, que a remoção do líder era urgente e prioritária.

Assim, o primeiro contato direto entre Mobutu e a CIA aconteceu em setembro de 1960,

quando, expressando desejo em movimentar tropas contra Lumumba, recebeu apoio

econômico da organização estadunidense . Com o seu recém adquirido apoio, Mobutu fechou

o parlamento congolês e prendeu Lumumba – a conselho de Lawrence Devlin, chefe da CIA
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no Congo. Consequentemente, em 1961, o parlamentar foi transferido para Katanga, onde foi

assassinado (WEISSMAN, 2014).

Em uma segunda tentativa de escolher um Primeiro-ministro para o Congo, Moise

Tshombe foi apontado para o cargo em 1964, porém, sua rivalidade com Kasa-Vubu foi uma

fonte de insegurança para a CIA, que mais uma vez, atendendo ao pedido de Mobutu, lhe deu

recursos militares e financeiros para executar um movimento contra o governo e assumir o

poder. Em três dias, Mobutu chegou ao governo, derrubando tanto Kasa-Vubu, quanto

Tshombe (WEISSMAN, 2014).

A partir desse ponto, a interferência externa não cessou, mas diminuiu

significativamente, tornando-se mais indireta. Mobutu continuou recebendo fundos e

subornos da CIA, porém, devido à falta de documentos oficiais, não se sabe a extensão de tal

intervenção (WEISSMAN, 2014). O que se sabe é que, até a década de 90, o envolvimento

estadunidense com o governo Mobutu não veio a cessar, já que, dentro dessa janela de tempo,

é sabido que o Zaire1 recebia o apoio dos EUA para realizar ataques em território sudanês

(REYNTJENS, 1999).

O governo de Mobutu era caracterizado como um mandato neopatrimonialista, ou seja,

se baseava fortemente na personalidade do governante e funcionava a partir da lealdade de

uma clientela apoiada economicamente pelo governo, além de fazer amplo uso da coerção

(REYES, 2005). Historicamente, a maior parte dos rendimentos econômicos da RDC advém

da exploração de recursos minerais, que em 1960 – ano de sua independência – eram

controlados exclusivamente por empresas estrangeiras, como a belga Union Minière du

Haut-Katanga. Porém, a partir do governo de Mobutu, os recursos da RDC começaram a ser

nacionalizados na chamada “zairianização” da economia (BRITANNICA, 2020).

Porém, as novas empreitadas estatais não tinham seus lucros direcionados ao estado

congolês, e sim, à fortuna pessoal de Mobutu (BRITANNICA, 2020). O agora bilionário

presidente do Congo investiu a maioria de seus recursos na Europa e construiu um patrimônio

de tal estatura que recebeu (alegadamente) de Bernard Kouchner – um oficial francês – a

notória descrição “Uma conta bancária andante, usando um chapéu de pele de leopardo”

(CHIROT, 1996). Seguindo as tendências do neopatrimonialismo, entre as décadas de 70 e 80,

além do desvio de rendimentos das estatais, o comando dessas empresas seria repassado para

a rede de alianças do então presidente para o estabelecimento de lealdades e alianças

(BRITANNICA, 2020).

1 Mobutu Sese Seko moveu uma onda de africanização de nomes no início de seu governo, alterando o nome do
país para República do Zaire em 1971 (BRITANNICA, 2020).
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Devido a isso, o Zaire de Mobutu se encontrou com uma dívida externa que crescia

exponencialmente, além de possuir um Índice de Desenvolvimento Humano que beirava a

nulidade e, por fim, as Forças Armadas do Zaire estavam fragilizadas e indignadas ante a falta

de compromisso do governo com seus salários (REYES, 2005). Porém, foi com a política

externa regional que a queda de Mobutu se fez real. Após a Guerra Fria, Mobutu perdeu

grande parte de sua relevância e saiu do radar de interesses prioritários da CIA; perdendo sua

principal fonte de apoio (WEISSMAN, 2014), Mobutu se viu defronte às questões da política

internacional que antes não o tocavam (REYNTJENS, 1998).

2.2 Motivações étnicas e a ascensão de Laurent-Désiré Kabila

Parte da origem da Segunda Guerra do Congo está ligada à alienação, sentida por

determinados grupos étnicos dos governos centralizados em seus respectivos Estados - porém,

se faz necessário ressaltar que esta não é a causa exclusiva ou majoritária do conflito. A

identificação dos africanos é geralmente muito mais ligada à sua origem étnica do que à sua

nacionalidade, o que gera um efeito de antagonismo governo-população. Sendo assim,

geralmente, quando há a ausência de um reconhecimento da diversidade étnica local e de uma

homogeneidade no tratamento dos civis por parte do governo, o que era antagonismo se

transforma em conflito armado (INTERNATIONAL CRISIS GROUP, 1999). Durante a

Guerra Fria e durante o período da colonização europeia, a animosidade étnica era

patrocinada por potências internacionais, principalmente para que o grupo apoiado mantivesse

os demais sob controle e para que o governo continuasse leal à suas alianças internacionais

(AMEYAW-BROBBEY, 2021). Esse processo passou a ser africanizado após o fim da Guerra

Fria, fazendo com que as etnias que se sentissem ostracizadas pelo governo formassem

milícias e buscassem apoio regional em suas empreitadas militares, se envolvendo em guerras

como pretexto para entrar em combate com seus governantes. Isso ocorreu no governo de

Mobutu através do patrocínio armado e do suprimento de um local no qual os grupos armados

pudessem se organizar contra os governos vizinhos (REYNTJENS, 1998).

Isso fez com que Mobutu se apresentasse como uma ameaça direta aos demais países

da África Central, notadamente: Angola, Burundi, Ruanda e Uganda. Sendo que sua afiliação

com milícias o colocava em uma posição de envolvimento com conflitos étnicos e históricos.

Mobutu se uniu com os grupos: Interahamwe, Forças Armadas de Ruanda (FAR), Forças

Democráticas Aliadas (FDA), União Nacional para a Independência Total de Angola
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(UNITA), e com o Conselho Nacional para a Defesa da Democracia-Forças para a Defesa da

Democracia (CNDD-FDD), relações que serão desenvolvidas individualmente e de forma

abreviada a partir deste ponto (HUMAN RIGHTS WATCH, 1995).

2.3 Governo Mobutu e suas relações com Ruanda

A relação de ódio entre a minoria tutsi e a maioria hutu em Ruanda foi construída

socialmente pela história de opressão deste segundo grupo. O domínio belga de Ruanda fez

com que uma relação que já era desigual socioeconomicamente se tornasse um sistema

institucionalizado de ódio, onde os tutsi recebiam e reservavam para si todos os privilégios e

oportunidades concedidos pelos colonizadores belgas (AMEYAW-BROBBEY, 2021). A

estratificação social, política e econômica de Ruanda tornou o país um barril de pólvora que

explodiu, por fim, em 1994, quando o assassinato do presidente Juvenal Habyarimana

sinalizou às milícias hutu a largada de uma onda de assassinatos e execuções que varreu a

população tutsi, além de também vitimizar políticos da etnia hutu que buscavam a defesa dos

interesses gerais da população de Ruanda, independente de barreiras étnicas (HUMAN

RIGHTS WATCH, 1995).

O que seguiu o genocídio de Ruanda foi uma crise humanitária que atingiu a maioria

dos países da África Central, já que, ainda em 1994, o governo hutu e seus associados foram

removidos do governo ruandês e exilados do país. Associado a este exílio, se iniciaram

assassinatos em massa da população hutu que causaram a fuga desse grupo para as nações

vizinhas no evento conhecido como Êxodo de Ruanda. Mais de dois milhões de pessoas

foram deslocadas, sendo que 1.2 milhões se direcionaram ao Zaire, principalmente para

Goma, na província de Kivu, onde se localizavam os maiores campos de refugiados até então

(UNHCR, 2000). Porém, o exílio não cessou as atividades militares das Forças Armadas de

Ruanda (FAR) e dos Interahamwe.

Após 4 meses de investigação na África Central, a Human Rights Watch reportou, em

1995, que, mesmo com o embargo militar atribuído à Ruanda em 1994, esses grupos vinham

recebendo apoio militar internacional de diversas formas. Foram delatados diretamente: Zaire,

França, África do Sul e China. A maioria dos perpetradores do genocídio de Ruanda se exilou

no Zaire, e, com o conhecimento de Mobutu, buscaram apoio internacional para se

reagruparem e voltar a atacar Ruanda (HUMAN RIGHTS WATCH, 1995). Além disso,
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Mobutu apoiava abertamente a agressão contra os zairenses tutsi que viviam a leste de seu

território (BRITANNICA, 2020).

2.4 Mobutu, Uganda e FDA

Já as Forças Democráticas Aliadas (FDA) faziam oposição ao presidente de Uganda,

Yoweri Museveni, e se formaram em 1996, por incentivo e patrocínio do Sudão em território

zairense. Essa milícia, diferentemente da FAR, não possuía uma base étnica clara, nem uma

agenda política consistente, pois era uma junção de várias frentes opositoras ao governo

Museveni (PEHLE, SPEYER, 2004).

O envolvimento do Zaire nessa questão é secundário ao antagonismo entre Sudão e

Uganda, apesar disso, Mobutu apoiou as forças da FDA (PEHLE, SPEYER, 2004), ao ceder o

território do Zaire como base militar para ataques e retiradas da ADF durante o conflito contra

o governo de Uganda (REYNTJENS, 1998). Durante o governo de Mobutu, a ADF também

teve contato e cooperou com os grupos Interahamwe e com o Exército Nacional para a

libertação de Uganda (NALU), sendo que esse segundo grupo não somente buscava a

derrubada de Museveni, mas, também, a restauração do reino autônomo de Bankojo (PEHLE,

SPEYER, 2004).

2.5 Mobutu, Angola e Burundi

Além desses, Mobutu também se envolveu diretamente com grupos insurgentes da

Angola, notadamente a Frente Nacional de Libertação Angolana (FNLA) e União Nacional

para a Independência Total de Angola (UNITA), que se revoltaram contra o partido

governante de Angola: o Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA). A FNLA

dispôs do apoio de Zaire, Estados Unidos e China entre 1976 e 1978, ponto a partir do qual o

apoio destes Estados envolvidos se voltou inteiramente para a UNITA (BONACINA, SERPA,

2017), esse alinhamento chegou ao ponto de que, mesmo com o Protocolo de Lusaka de
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19942, Mobutu nunca deixou de apoiar a UNITA em seus enfrentamentos contra o governo

angolano (REYNTJENS, 2005).

Por fim, Mobutu também possuía aliança com o Conselho Nacional para a Defesa da

Democracia-Forças para a Defesa da Democracia (CNDD-FDD), grupo que agia contra o

governo de Melchior Ndadaye, no Burundi. Essa organização, liderada e fundada por Leonard

Nyangoma em 1994, agia com pretextos étnicos, pois era composta de maioria hutu e

criticava o tratamento que essa parcela da população vinha recebendo desde a independência

do Burundi, em 1962 (NINDORERA, 2012). É sabido que, além da aliança de Nyangoma

com o presidente do Zaire, a CNDD-FDD também já agiu em conjunto com os Interahamwe e

a FDA.

2.6 O golpe de Estado e o governo Kabila

Essas alianças informais de Mobutu eram fonte de grande ansiedade para Ruanda,

Uganda, Burundi e Angola, que não hesitaram em apoiar uma nova figura para se opor ao

governo de Mobutu: Laurent-Désiré Kabila. Essa associação formou a Aliança das Forças

Democráticas para a Libertação do Congo-Zaire (AFDL), que, se aproveitando da fragilidade

e insatisfação das Forças Armadas do Zaire (FAZ), da instabilidade política do mobutismo e

da crise humanitária gerada pelo Êxodo de Ruanda, atacaram em 1996.

Em outubro de 1996, enquanto Mobutu estava no estrangeiro
recebendo tratamento contra o câncer, Kabila e seus apoiadores
lançaram uma ofensiva [...] capturando Bukavu e Goma, uma cidade
nas margens do lago Kivu. Mobutu retornou ao país em dezembro,
mas falhou em estabilizar a situação. Os rebeldes continuaram a
avançar [...]. Negociações mediadas pela África do Sul entre Mobutu e
Kabila falharam rapidamente no início de maio, e as forças vitoriosas
da AFDL entraram na capital em 17 de maio de 1997. À essa altura,
Mobutu havia fugido, morrendo em exílio poucos meses depois.
(BRITANNICA, 2020).

2 O Protocolo de Lusaka, assinado em 1994, foi o resultado de negociações entre o governo de Angola e a
UNITA, com o objetivo de criar as condições para finalizar a Guerra Civil Angolana. O protocolo previa, entre
outras coisas, o restabelecimento do cessar fogo entre as partes, a desmilitarização da UNITA e desmobilização
das forças armadas de Angola, além do desarmamento dos civis (ONU, 1994).
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Kabila, agora no poder, renomeou o país República Democrática do Congo (RDC) e, por um

tempo, foi capaz de conceder certa estabilidade à economia congolesa, principalmente após a

obtenção de auxílio internacional, além de, após menos de um ano no poder, ter iniciado a

produção de uma nova constituição (LEMANCHARD, 2020). Porém, Kabila tinha promessas

a cumprir para com seus aliados internacionais, que esperavam que os elementos que lhes

causavam insegurança no governo de Mobutu fossem eliminados pela nova administração.

Sendo assim, apenas um ano depois de chegar ao poder, a administração de Kabila era

criticada pela população por sua relação com Ruanda, de forma que era alegado que todas as

decisões feitas pela RDC eram controladas pelo governo ruandês (REYES, 2005). Tudo isso

contribuiu para que Laurent-Désiré Kabila perdesse certo grau de legitimidade aos olhos da

população congolesa. Para reparar sua imagem, Kabila tomou uma série de decisões – a serem

desenvolvidas na próxima seção – que, eventualmente, resultaram na Segunda Guerra do

Congo.

2.7 Antecedentes da guerra: as ações do governo Kabila

Inicialmente fiel aos aliados que haviam lhe concedido a presidência da RDC, Kabila

percebeu que existia uma inimizade entre a população e o recém instalado governo. O caráter

interventivo da operação que instalou o governo de Laurent-Désiré Kabila, e a subsequente

parceria e ação conjunta entre o governo congolês, Ruanda e Uganda, além da presença de

tropas internacionais no território do Congo, pôs em questionamento a autonomia do

Presidente Kabila. As parcelas populacionais que questionavam diretamente a legitimidade do

governo Kabila e sua liberdade das vontades de Uganda e Ruanda, criticavam de forma

intensa a pessoa do líder congolês e a atuação de seu governo, chegando a se referir ao

presidente como uma marionete dos países que o colocaram no poder, livre de qualquer poder

ou vontade própria. Esse questionamento chegou a se referir diretamente à capacidade do

governo de atuar em nome da população do Congo, sugerindo que os principais objetivos da

República Democrática do Congo, agora eram os mesmos que os de Ruanda e Uganda. A

hesitação em reconhecer o seu governo como legítimo, fez com que Kabila preferisse virar as

costas aos seus aliados tomando medidas que incitaram o início da Segunda Guerra do Congo.

Então, em uma tentativa de recuperar certa legitimidade aos olhos da população

congolesa, em 1998, por decreto de Kabila, todas as tropas internacionais localizadas no

território da RDC foram expulsas. Sem a supervisão de Ruanda, os ataques contra os
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tutsi-banyarwanda que ocorriam durante o governo Mobutu voltaram à ativa principalmente

na região de Kivu, no extremo leste do Congo. Desta vez, frustrados com o percebido

“domínio tutsi” da região, um grupo hutu liderado pelo senhor da guerra, Gédéon Kyungu, e

conhecido como Mai-Mai Kata Katanga, se aliou aos grupos rebeldes provindos de Ruanda e

Uganda nos seguidos ataques e assassinatos da população tutsi (REYNTJENS, 1998).

Esses ataques eram por vezes facilitados pelas forças armadas do Congo e foram

provocados majoritariamente pelo comportamento tutsi-banyarwanda, que, se vendo como

“libertados” por Ruanda e agora ocupando posições de poder, passaram a perseguir as

populações locais, ridicularizar e demover chefes tradicionais e saquear a região de Kivu.

Ruanda intimou Kabila a intervir ou permitir que as forças externas pudessem proteger os

banywarda contra os ataques que eram vistos pelo governo congolês com apatia

(REYNTJENS, 1998).

Uma segunda situação que provocou a intervenção ruandense em 1997 foi a

declaração feita por um dos ministros de Kabila, que acusava os governos de Ruanda e

Uganda de ocupar militarmente e de maneira ilegal o leste do Congo para a extração de

riquezas minerais. Informes das Nações Unidas, porém, evidenciaram que, mesmo antes da

chegada de Kabila à Kinshasa, o agora presidente havia feito acordos não escritos com

Uganda e Ruanda para que eles pudessem explorar os recursos minerais do Congo (REYES,

2005).

A animosidade entre as partes agora já não podia mais ser ignorada, fazendo com que

Ruanda decidisse tomar ação. Assim, usando o mesmo argumento que apenas um ano antes

havia dado início à investida contra Mobutu, Ruanda e Uganda declararam que, devido à

incapacidade do novo governo de fornecer proteção aos banyamulenge, era necessária uma

segunda incursão militar à RDC para que Kabila fosse deposto.

2.8 A Segunda Guerra do Congo

No dia 2 de agosto de 1998, ataques simultâneos foram testemunhados em Goma,

Bukavu e Uvira, no leste do Congo e em Kinshasa. A guerra havia começado, e em 5 de

agosto do mesmo ano, um movimento rebelde patrocinado por Ruanda foi introduzido no

conflito: o Reagrupamento Congolês para a Democracia (RCD), liderado por Ernest Wamba

Dia Wamba (REYNTJENS, 1998).
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Apesar de usar a mesma estratégia que derrubou Mobutu em 1997, o avanço de

Ruanda não acabou defronte à resistência, pois dessa vez, o Congo dispunha de aliados. A

região central da África havia se dividido no conflito de acordo com a lógica “O inimigo de

meu inimigo é meu amigo”. Essa forma de ser da política externa da África Central fez com

que em 19 de agosto, Kabila recebesse apoio após a solicitação que havia feito frente à

Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), a partir desse ponto, Angola,

Zimbábue e Namíbia se colocaram ao lado de Kabila (REYNTJENS, 1998).

A preocupação de Angola se estendia a duas questões: existia envolvimento de antigos

generais e tropas da era Mobutu com Ruanda, além de que Angola suspeitava da ocorrência

de contato entre a milícia angolana UNITA e as forças anti-Kabila. A preocupação com a

UNITA vinha da Guerra Civil que ainda era recente na memória de Angola, por isso, apesar

Angola não dispor da melhor das relações com o governo de Kabila, Luanda optou por

demonstrar apoio (REYNTJENS, 1998). Isso, mostra em prática, como a lógica da Segunda

Guerra do Congo circula por questões que superam o problema inicial, centrado

especificamente na relação do Governo da RDC com Ruanda, Uganda e os tutsi.

O governo do Zimbábue seguiu a mesma lógica, mas buscando atingir objetivos

políticos e econômicos. O primeiro-ministro Mugabe procurava se reafirmar como um líder

na região, sendo que grande parte de seu protagonismo havia sido perdido para a África do

Sul, agora sob o governo Mandela. A guerra representava para Mugabe a oportunidade de

demover os líderes políticos de Ruanda e Uganda, que vinham ganhando destaque e

reconhecimento internacional. O segundo motivo de Zimbábue é majoritariamente

econômico, o RDC estava em dívida com o país, e o governo tinha preocupações acerca do

pagamento dessas dívidas caso Kabila caísse (REYNTJENS, 1998).

Em 1998, o RCD, liderado por Wamba Dia Wamba, sofreu uma cisão. A falta de

centralização dentro da milícia fez com que Ruanda optasse pela substituição do comando

deste grupo, elegendo Émile Ilunga para assumir o comando. Apesar disso, Wamba Dia

Wamba não aceitou sua deposição, apelando ao governo de Uganda para o estabelecimento do

RCD-Kisangani (RCD-K), que existia paralelamente ao RCD-Goma, liderado por Ilunga e

apoiado por Ruanda. Em oposição ao RCD - em especial ao RCD-Goma - existem os grupos

mai-mai, e Interahamwe, sendo que o primeiro é de composição hutu e natural do Congo, e o

segundo sendo do mesmo grupo étnico, mas originário do Congo (HUMAN RIGHTS

WATCH, 2000). O RCD-Goma era extremamente pouco fundado, e apesar disso, se envolvia

intensamente em atividades de tráfico de recursos naturais, sendo que dentro da RDC atuavam

como intermediários do governo de Ruanda nas relações com os traficantes. Os soldados da



16

RCD-Goma coletavam o capital originário de atividades ilegais e o repassavam para Ruanda,

além de realizar a coleta de impostos para “o esforço da guerra”. À certa altura do conflito, é

estimado que Ruanda era capaz de coletar cerca de um milhão de dólares por mês, contando

apenas a extração de um mineral chamado coltan (UN SECURITY COUNCIL, 2001)

Além das alianças oficiais, Kabila também lutava ao lado dos mai-mai, Interahamwe e

FAR, que faziam oposição à defesa dos tutsis feita por Ruanda (REYES, 2005). Já em 1999,

Uganda se envolveu de forma mais direta no conflito com a criação do Movimento de

Libertação do Congo (MLC), posto sob a liderança de Jean Pierre-Bemba, esse grupo

dispunha de um contingente avaliado entre 12000 e 15000 homens, além ser muito bem

situado economicamente. Em poucos meses, o norte havia sido capturado pela MLC, fazendo

com que a RDC se dividisse em três seções, dominadas por três grupos: o MLC, o RCD e o

governo da RDC (UN SECURITY COUNCIL, 2001).

2.9 Segunda Guerra do Congo: Questões Humanitárias

À medida que o conflito progredia, tornava-se cada vez mais evidente que as partes,

em um esforço para alcançar o poder, vinham se esquecendo da população civil: além de não

os proteger, por vezes os atores envolvidos cometeram agressões contra o povo da RDC. Os

civis tutsi, especialmente, vinham se tornando parte do conflito de forma não-voluntária,

sendo que o governo de Kabila abertamente encorajava o ódio étnico quando clamava pela

autodefesa popular. Em janeiro de 1998, de acordo com a Human Rights Watch, centenas de

tutsi estavam encarcerados em território do governo, sendo que os demais estavam em

permanente estado de vulnerabilidade a ataques de autoria da população congolesa ou das

forças militares do Congo (HUMAN RIGHTS WATCH, 1998).

Em 1998, uma nova onda de perseguição tutsi teve início seguindo a expulsão das

forças militares de Ruanda do território congolês. Kabila vinha fazendo uso do distinto ódio

percebido entre os tutsi e os demais grupos étnicos para manter um estado de pânico nacional,

fazendo com que as forças leais a seu governo se mantivessem em alerta. Nessa mesma época,

o governo congolês também fazia apelos à população, para que “pegassem armas e matassem

o inimigo”, chegando a oficializar o apelo em agosto do mesmo ano, através de um anúncio

em rede nacional. Se direcionando à região de Kikongo, o diretor do gabinete de Kabila
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ressaltou, de forma subliminar, a necessidade de combater os tutsis3 (HUMAN RIGHTS

WATCH,1999).

Além disso, a liderança de Kabila, ao assumir um Etat de siége (estado de cerco ou de

emergência), a corte militar passou a ter mais poder do que a corte civil, e isso foi justificado

por alegações sobre o perigo que encarava e as invasões que atingiam o território congolês,

além da instabilidade que a guerra causou ao governo do Congo. Foi notado que essas cortes

militares conduziram julgamentos sem respeito pelos procedimentos tradicionais e legítimos,

impondo a sentença de morte a dissidentes políticos sem a possibilidade de recurso ou apelo.

O decreto de lei concedeu aos militares congoleses poderes que abrangiam a administração

civil e possibilitaram a investigação de “crimes comuns, prisioneiros políticos e suspeitos de

colaboração rebelde”, com isso, a jurisdição das cortes militares da RDC abrangia 800 casos

em Kinshasa e mais de 1400 em Katanga4 (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999).

Sobre os assuntos políticos da RDC, a administração Kabila sistematicamente excluiu

a possibilidade de partidos se registrarem para as eleições através de burocracia excessiva,

sendo que, em adição, políticos e civis continuavam sendo encarcerados sem justificativa

mínima. Isso mostra que, além da supressão do sistema judiciário civil da República

Democrática do Congo, houve também tentativas de ataque à democracia e implantação de

estratégias para impedir sua execução plena e legal (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999).

Além disso, o governo de Kabila notoriamente vinha fazendo uso de crianças-soldado

desde 1996, as apelidando de “Kadogo”, traduzido livremente como “os pequeninos”, sendo

que essas crianças haviam sido utilizadas inicialmente na derrubada de Mobutu. Apesar de

compromissos feitos pelo governo da RDC de desmobilizar essas tropas, crianças de até sete

anos ainda estavam sendo recrutadas em 1999. Desde o começo da Segunda Guerra do

Congo, houve um aumento no recrutamento de crianças, principalmente após 7 de agosto de

1998, quando um anúncio foi feito com projeção nacional, convocando crianças e jovens entre

12 e 20 anos de idade para se alistarem no exército nacional. Apesar da falta de bases

estatísticas concisas, a Human Rights Watch reportou que o número de crianças-soldado

4 No final do ano, a Corte Militar possuía jurisdição sobre os casos de 800 membros das forças militares do
Congo, alocados no Centro Penitencial e Reeducacional de Kinshasa (anteriormente a Prisão Central de Makala),
e outros 1400 casos alocados em Katanga, assim como centenas de casos civis, incluindo suspeitos criminais
comuns, prisioneiros políticos e suspeitos de colaboração rebelde (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999).

3 Em 4 de agosto, o diretor do gabinete do Presidente Kabila, Abdoulaye Yerodia fez uma declaração na
televisão nacional em Kikongo, a linguagem de Bas-Congo, dirigida à população da região, constituiu um
chamado subliminar para o ataque étnico aos tutsis. Yerodia instruiu "seus irmãos" a se levantar como um
homem, para expulsar àquele que se parece com o inimigo comum”. Ele ainda disse que a população deveria
usar quaisquer armas disponíveis, incluindo armas de caça, machetes, machados, flechas, bastões e pedras para
contribuir para este esforço (HUMAN RIGHTS WATCH,1999).
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poderia ter atingido alguns milhares de crianças congolesas (THE HUMAN RIGHTS

WATCH, 1999).

Já do outro lado do conflito, o RCD-Goma cometia assassinatos em massa de civis de

diferentes etnias na região do Kivu, sob o pretexto de que esses assassinatos seriam uma

alegada aliança entre a população local e a milícia mai-mai ou o grupo armado Interahamwe.

Quando permaneciam vivos, os civis eram frequentemente aprisionados em locais irregulares,

aos quais nem as famílias, nem agências humanitárias tinham acesso. É relatado que, uma vez

encarcerado, a probabilidade daquele indivíduo ser visto novamente era baixíssima (HUMAN

RIGHTS WATCH, 1999).

Durante agosto e setembro de 1998, as forças da RCD-K foram responsáveis por

saques, especialmente de materiais de comunicação e veículos, destruição de infraestrutura

civil, estupros e assassinatos sem motivação específica. Além disso, os rebeldes da RDC-K

faziam uso de recursos essenciais à sobrevivência como a água e cortavam seu suprimento

para pressionar a população e as tropas inimigas. O pretexto para essas ações seria uma

suposta aliança entre a população e os mai-mai, de forma que a não cooperação levava a

múltiplas violações dos direitos humanos, incluindo aprisionamentos irregulares (HUMAN

RIGHTS WATCH, 1999).

No que concerne à questão das pessoas deslocadas, sabe-se que o problema não foi

iniciado pela Segunda Guerra do Congo, pois vinha se tornando um problema endêmico,

originado no governo Mobutu, quando era prática comum que seus opositores políticos

fossem exilados do território do então Zaire (REYES, 2005). Quando não por questões

políticas, os cidadãos do Zaire eram forçados a se deslocar por questões de ódio e rivalidade

étnica até 1996, quando a revolta anti-mobutismo provocou uma guerra civil em todo o

território do Congo, movendo forçosamente os civis que habitavam as zonas de conflito

(IDMC, 2000).

Quando Kabila subiu ao poder, a RDC experienciou um breve período de paz, que

durou até o início de 1998, durante essa janela de tempo, o retorno das populações deslocadas

se iniciou. Note que quando nos referimos à paz, dizemos uma paz oficial, quando a RDC,

como Estado não estava engajada em nenhum conflito, sendo que as violências étnicas e a

instabilidade política ainda atingiam a população congolesa (REYES, 2005). O processo de

retorno das populações deslocadas foi interrompido pela Segunda Guerra do Congo, que teve

repercussões que a tornaram o conflito mais letal do século XX depois da Segunda Guerra

Mundial, segundo algumas estimativas (MCGREAL, 2008). Esse conflito transformou o

Congo no solo onde os países do centro da África e as milícias locais pudessem resolver seus
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conflitos particulares de forma extraterritorial, se tornando a junção de várias outras e fez

justiça a essa descrição.

Até 1999, a Segunda Guerra do Congo havia resultado em 56 437 mortes, sendo que

destas, 9 344 foram resultado direto de ação estatal e 46483, foram unilaterais, sendo que o

restante do coeficiente é composto de mortes causadas por violência não estatal. Isso significa

que a grande maioria das mortes relacionadas diretamente ao conflito foram as de civis -

46.483 -, que não tomavam parte ou lado na guerra. As mortes de civis foram autuadas tanto

por milícias e grupos não estatais, - como os Interahmwe, mai-mai, CNDD e ADF - como por

grupos associados diretamente aos governos de uma ou outra parte do conflito - como o RCD

e o MLC.

3. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ

A Organização da Unidade Africana (OUA) foi criada em 1963 na cidade de Addis

Abeba, na Etiópia, por via de mútuo acordo dos 32 Estados que haviam atingido a

independência na África até então (AFRICAN UNION, 2002?). Segundo o Art. 10º da carta

de formação da OUA, a organização opera de forma que qualquer estado membro se encontra

no direito de solicitar uma reunião extraordinária frente à aprovação de dois terços da cúpula

(OUA, 1963).

Entre os principais propósitos da organização estabelecidos no Art. 2º constam:

Promover a união e solidariedade dos Estados Africanos, coordenar e intensificar a

cooperação intercontinental, a defesa da soberania e da independência, a erradicação do

colonialismo, a promoção da cooperação de acordo com os princípios da Carta das Nações

Unidas e dos Direitos Humanos (OUA, 1963). O Art. 10º estabelece que cada Estado é

portador de um voto, e a maioria qualificada estabelece uma decisão absoluta segundo o Art.

9º (OUA, 1963). Porém, devido ao caráter extraordinário da reunião em questão, a OUA

servirá como uma arena de negociação dos termos do cessar-fogo da Segunda Guerra do

Congo, portanto, nem todos os integrantes da cúpula estarão presentes.

Chama-se atenção para o fato de que as discussões do OUA, nesta ocasião, não

procuram repetir o Acordo de Lusaka de julho de 1999, o que propomos é a oportunidade de

criar uma história alternativa, onde o próprio Laurent Desiré Kabila convoca a OUA à sair de

seu papel tradicional para servir como mediadora do acordo de cessar-fogo da Segunda

Guerra do Congo. Os delegados se colocarão em um lugar único, onde podem participar
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ativamente de um processo de construção da paz, procurando o melhor para o mundo,

enquanto mantêm em mente os valores e jornadas de suas delegações. Este processo exige dos

delegados o uso da negociação e flexibilidade, com a participação e voz ativa de todos e

todas. De fato a história será considerada da forma como realmente ocorreu, porém a

convocação desta cúpula, em maio de 1999, irá escapar a essa restrição, o que acontecerá a

partir desta reunião será completamente de responsabilidade das ações dos delegados.

O tema proposto sugere a tentativa de resolução da Segunda Guerra do Congo na

cidade de Lusaka, na Zâmbia, em maio de 1999. A assembleia é reunida por solicitação direta

do governo da República Democrática do Congo, com o desígnio de se negociar um cessar

fogo entre as partes envolvidas no embate em questão.

Com isso, a discussão será guiada pelas partes diretamente envolvidas no conflito,

contando com a presença das lideranças das milícias envolvidas e outros países na capacidade

de observadores. No total, o comitê será composto por 50 delegações, as quais dispõem de um

voto de peso idêntico, porém, somente as delegações não-observadoras têm o direito de votar

em questões substanciais (documentos que se relacionam à resolução do tema), enquanto

todos os delegados possuem o direito de votar em questões procedimentais (em relação ao

andamento e padrão de procedimentos do comitê). As simulações propostas haverão de seguir

a moderação tradicional, organizando a ordem de discursos a partir de uma lista de oradores,

sendo que tanto os discursos como a moderação serão feitos na língua oficial do comitê: o

português. Além disso, como a discussão do comitê revolverá acerca de um acordo de

cessar-fogo, as decisões finais dos delegados terão caráter vinculante.

4. PRINCIPAIS POSICIONAMENTOS DO COMITÊ

Dentro deste comitê, não há delegação alguma que seja desimportante, a presença de

cada ator se faz devido ao possível impacto que possa ter na discussão. O que segue neste

tópico é apenas o posicionamento dos atores que se envolveram de forma central no conflito,

pois o conhecimento dessas posições é de conhecimento necessário para todas as delegações

que irão participar do debate.
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4.1 República Democrática do Congo

Sendo a parte mandante da negociação de cessar-fogo a tomar lugar na OUA, o

governo de Kabila reconhece a necessidade de paz, mas se vê como a parte ofendida no

conflito, pois alega ter se engajado em conflito em um ato de legítima defesa frente à invasão

de seu território. O governo estabelecido na RDC tem como interesse, acima de tudo, a defesa

de sua legitimidade, Laurent-Désiré Kabila reafirma que seu governo recebeu reconhecimento

internacional no momento de sua instauração, inclusive das partes agora opositoras à ele. O

interesse deste ator também jaz na defesa de sua democracia e na defesa da soberania e da

integridade do território da RDC.

Além disso, este ator defende que foi atacado severamente pelas demais partes, tendo

sua população colocada em risco e sua infraestrutura congolesa sofrendo o bruto dos ataques

do RCD e do MLC. O governo Kabila reafirma seu compromisso com os Direitos Humanos,

através do convite feito a um relator especial dos direitos humanos da ONU para aferir o

suposto massacre de hutus realizado por Ruanda (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999).

4.2 Reagrupamento Congolês para a Democracia e Movimento de Libertação do Congo

Tendo sido criados por Ruanda e Uganda respectivamente, o RCD e o MLC têm

motivações que envolvem amplamente a defesa da etnia tutsi banyamulenge da perseguição e

do ódio que essas partes alegam serem defendidas e encorajadas pelo governo Kabila. Por

isso, é defendido por esses atores que suas investidas além das fronteiras do território

congolês foram justificadas e feitas em nome da proteção da democracia e dos direitos

humanos.

A derrubada de Laurent-Désiré Kabila também era de interesse dessas forças, já que,

após menos de dois anos de governo -de acordo com a percepção de Uganda e Ruanda- o

presidente havia se provado uma continuação do governo de Mobutu. Essa crença se baseia

em alegações de desrespeito à liberdade de expressão e de incitação ao ódio étnico (HUMAN

RIGHTS WATCH, 1999). Além disso, ao ver da RCD e MLC, Kabila se assemelha em muito

à Mobutu por suas alianças com grupos reconhecidos oficialmente como terroristas pelos

governos de Uganda e Ruanda.
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De acordo com a Human Rights Watch e o governo da RDC, existem suspeitas de que

esses grupos são autores de crimes de guerra e violações dos Direitos Humanos. Apesar disso,

essas suspeitas são amplamente negadas, sendo que a própria RCD iniciou investigações

acerca das ações das forças de Kabila, e apesar de também ter feito um compromisso de

investigar suas próprias tropas, esse segundo esforço não veio a se completar (HUMAN

RIGHTS WATCH, 1999).

4.3 Angola, Namíbia e Zimbábue

Apesar de como citado ao longo do subtópico 1.3 existirem motivações distintas para

o envolvimento destes Estados no conflito, existem interesses partilhados entres eles ao se

aproximarem da negociação de cessar-fogo da Segunda Guerra do Congo. Estes três atores

continuam a reconhecer o governo Kabila como legítimo e o território da RDC como

soberano.

Além disso, estes também veem as investidas de Ruanda e Uganda como ilegais frente

ao direito internacional, justificando seu envolvimento no conflito como a defesa de um

governo legítimo e reconhecido internacionalmente. Por fim, é importante notar que estes

atores não se posicionaram acerca das acusações de violações dos Direitos Humanos feitas

contra as forças pró-Kabila durante o conflito.

4.4 Uganda e Ruanda

As motivações para que estes países investissem contra o território e o governo Kabila

se firmam em dois pilares: a defesa dos tutsi e a falta de cumprimento dos acordos verbais

feitos em 1997. Mesmo sendo grande parte daquilo que levou Kabila ao poder, esses atores

defendem que Kabila - por meio de suas tropas - violou todos os princípios defendidos pelos

direitos humanos, patrocinando milícias terroristas e se recusando a interferir em suas ações

da mesma forma que Mobutu havia feito (REYNTJENS, 1999).

Notadamente, o alegado envolvimento de Kabila com os grupos FAR, Interahamwe e

FDA é aos olhos de Uganda e Ruanda uma violação das condições que levaram esses países a

instaurarem Kabila como presidente da RDC. Nesse sentido, os países entendem que ao retirar

as tropas ugandeses e ruandeses de seu território em 1998, Kabila haveria dado um “aval”
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para as ações criminosas dessas milícias, se recusando a proteger o grupo que em 1994, já

havia sofrido tanto com o genocídio de Ruanda.

4.5 Delegações Neutras

A convocação de delegações neutras à negociação deste acordo não é desmotivada,

enquanto algumas dessas delegações têm interesses políticos e econômicos diretos nos atores

diretamente envolvidos na guerra, outros tem laços históricos, e tomou ações que impactaram

diretamente o presidente da República Democrática do Congo. Os Estados Unidos, como

mencionado anteriormente, tem envolvimento direto na chegada de Mobutu ao poder, sendo

que lhe deu apoio financeiro e logístico para se mover contra Patrice Lumumba, através da

CIA. Com o seu recém adquirido apoio, Mobutu fechou o parlamento congolês e prendeu

Lumumba. A situação chegou ao extremo quando o conselho de Lawrence Devlin, chefe da

CIA no Congo Mobutu, fechou o parlamento congolês e prendeu Lumumba, ao final, Patrice

foi assassinado (WEISSMAN, 2014).

Outra delegação que compartilha laços históricos com a RDC é a Bélgica, que por 90 anos

colonizou a RDC. O país africano era controlado de forma privada por Leopoldo II, através da

Associação Internacional Africana, uma organização não governamental supostamente com

propósitos humanitários. Como colônia, a RDC experienciou a exploração de seus recursos

naturais e a brutalização dos trabalhadores, usando de mutilação e assassinato

(BRITANNICA, 2011).

As demais delegações extrarregionais presentes neste comitê também possuem envolvimento

direto com a história da RDC, assim como na história de nações africanas representadas neste

comitê. Estas nações da África também têm envolvimento político, e apresentam interesse no

que a guerra lhes oferece de oportunidade e como ela pode facilitar seus objetivos.

5. QUESTÕES RELEVANTES NA DISCUSSÃO

a) Quais são os termos necessários para a negociação de um cessar fogo entre as partes

do conflito de modo que a soberania estatal seja respeitada?

b) O que será feito em relação às violações dos Direitos Humanos já denunciadas? Quais

medidas são mais adequadas para lidar com as acusações feitas por ambas as partes

em relação à crimes de guerra?
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c) O que será feito no que concerne às populações deslocadas? Como melhor auxiliar a

população congolesa em sua recuperação?

d) O que se pode fazer em relação à reestruturação sócio-política-econômica do território

afetado diretamente pela Segunda Guerra do Congo?

e) Qual será o papel da sociedade internacional no pós-guerra? A melhor forma de

intervenção é por meio do apoio regional ou extracontinental?

6. LISTA DE DELEGAÇÕES

Delegação Abreviação Posicionamento

República da África do Sul África do Sul Neutro

República da Angola Angola Pró Governo Kabila

República Argelina
Democrática e Popular

Argélia Neutro

Reino da Bélgica Bélgica Neutro

República de Burundi Burundi Contra Governo Kabila

República de Cabo Verde Cabo Verde Neutro

República dos Camarões Camarões Neutro

República do Chade Chade Pró Governo Kabila

República Popular da China China Neutro

República da Costa do
Marfim

Costa do Marfim Neutro

República Árabe do Egito Egito Neutro

Estados Unidos da América EUA Neutro

República Democrática
Federal da Etiópia

Etiópia Neutro

República Francesa França Neutro

República Gabonesa Gabão Neutro

Estado da Líbia Líbia Pró Governo Kabila

República de Madagascar Madagascar Neutro
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Reino de Marrocos Marrocos Neutro

República de Moçambique Moçambique Neutro

República da Namíbia Namíbia Pró Governo Kabila

República do Níger Níger Neutro

República Federal da Nigéria Nigéria Neutro

República Democrática do
Congo

RDC Pró Governo Kabila

República de Ruanda Ruanda Contra Governo Kabila

Federação Russa Rússia Neutro

República do Senegal Senegal Neutro

República Serra Leoa Serra Leoa Neutro

República do Sudão Sudão Pró Governo Kabila

República Unida da
Tanzânia

Tanzânia Neutro

República Tunisina Tunísia Neutro

República da Uganda Uganda Contra Governo Kabila

República da Zâmbia Zâmbia Contra Governo Kabila

República do Zimbábue Zimbábue Pró Governo Kabila

Jamil Mukulu Forças Democráticas Aliadas
(FDA)

Pró Governo Kabila

Leonard Nyangoma Conselho Nacional para a
Defesa da Democracia –
Forças para a Defesa da
Democracia (CNDD-FDD)

Pró Governo Kabila

Aziza Kulsum Gulamali Madame Gulamali; Rainha
do Coltan

Contra Governo Kabila

Robert Kajuga Interahamwe Pró Governo Kabila

Ernest Wamba Dia Wamba Reagrupamento Congolês
para a Democracia (RCD)

Contra Governo Kabila

Jean-Pierre Bemba Movimento de Libertação do
Congo (MLC)

Contra Governo Kabila
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Jonas Savimbi União Nacional para a
Independência Total de
Angola (UNITA)

Contra Governo Kabila

Alto-comissariado das
Nações Unidas para os
Refugiados

(ACNUR) Neutro

Human Rights Watch HRW Neutro

Fundo de Desenvolvimento
das Nações Unidas para a
Mulher

(UNIFEM) Neutro

Comitê Internacional da
Cruz Vermelha

(CICV) Neutro

Émile Ilunga RCD-Goma Contra Governo Kabila

Sylvestre Louetcha mai-mai Pró Governo Kabila

República da Libéria Libéria Neutro

República do Benim Benim Neutro

República da Gana Gana Neutro

República do Mali Mali Neutro
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