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Graven in het verleden, bouwen aan de toekomst
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Op 1 juli 2012 is het precies 50 jaar geleden dat Burundi
onafhankelijk werd. Wanneer Centraal-Afrika aan bod komt,
gaat het meestal om de DR Congo. Voor Rwanda en zeker
voor Burundi is er minder aandacht. De volkerenmoord in
1994 zette Rwanda in de kijker. Maar ook Burundi kende
een burgeroorlog met honderdduizenden slachtoffers.
Sinds de vredesakkoorden van 2000 herstelt het land
langzaam. Een politieke transitie en vrije verkiezingen
volgden. Ondanks vooruitgang op het vlak van vrede en
democratisering blijft het land kampen met obstakels die
de socio-economische ontwikkeling van de bevolking
belemmeren.
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In 2010 herdachten we de 50ste onafhankelijkheidsverjaardag
van Congo. Zoveel eer valt Burundi wellicht niet te beurt.
Nochtans heeft ook dit land een plaats in de Belgische
geschiedenis, politiek en samenleving. Na WO II werd
Ruandi-Urundi ( zoals de landen toen heetten) voogdijgebied
van de Belgische staat. Vandaag is België de eerste bilaterale
ontwikkelingspartner van Burundi. Ook tussen Burundese
en Belgische middenveldorganisaties zijn er nauwe banden.
Pax Christi Vlaanderen steunt als vredesbeweging al jaren
lokale organisaties en vredesprojecten in het gebied van de
Grote Meren, waaronder Burundi. In nauwe samenwerking
met Broederlijk Delen, dat in 2011 nog campagne voerde
rond Burundi, de noord-zuidkoepel 11.11.11 en het Europees
Netwerk voor Centraal-Afrika (EurAc) doen we op Belgisch
en Europees niveau aan beleidsbeïnvloeding rond de regio.
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Dit dossier biedt stof voor een verrijkende reflectie en
constructieve discussies over Burundi en de BelgoBurundese relaties. Het belicht voor een ruim publiek de
Burundese geschiedenis en de recente en actuele situatie in
het land.

Tijdlijn

Diverse Burundi-kenners graven in het vaak pijnlijke
verleden van Burundi en tonen hoe de Burundezen
bouwen aan een betere toekomst. Guy Poppe en
Bob Albertijn geven een historische analyse van de
onafhankelijkheidsperiode, de militaire dictaturen en de
eerste postkoloniale democratiseringsgolf. Stef Vandeginste
schetst de moeizame zoektocht naar vrede, waarheid en
gerechtigheid. Onze collega’s van Commission Justice & Paix
belichten de uitdagingen na het laatste verkiezingsproces.
Donatella Rostagno verklaart het belang van een regionale
benadering in Centraal-Afrika. Stefaan Calmeyn en ikzelf
duiden de noodzaak van landbouw en vredesopbouw voor
de ontwikkeling van Burundi. Tot slot focussen Béatrice
Ndayizigamiye en Claude Nkurunziza op de situatie van
twee specifieke groepen: vrouwen en kinderen.
Coverfoto: Vrouwen bouwen een markt in Beyenzi
(foto: Safety Nets/WB – cc)
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Beleidsmedewerkster Centraal-Afrika
Pax Christi Vlaanderen & Broederlijk Delen
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Rwagasore’s medestanders slagen er na zijn dood niet in om
zijn erfenis te koesteren. Ook de mwami, die wel decennia
Belgische overheersing overleefd heeft, mist de slagkracht
om te wegen op de gang van zaken. Almaar meer komen de
tegenstellingen tussen de bevolkingsgroepen aan de oppervlakte.
Aan de ene kant is er een gestaag groeiende Hutu-elite, die
mede geïnspireerd door het Rwandese voorbeeld voor grotere
deelneming in het bestuur ijvert, aan de andere kant is er het
leger, een Tutsi-bolwerk, dat zijn bevoorrechte positie met hand
en tand verdedigt. De hogere officieren komen overwegend
voort uit de Hima-groep bij de Tutsi, afkomstig uit het zuiden
van Burundi. Traditioneel stonden de Hima onder aan de
maatschappelijke ladder, ver van de Ganwa, met wie het niet
botert.

Guy Poppe
Moord op Rwagasore, de Burundese Lumumba
De onafhankelijkheidsfeesten in
Burundi van 1 juli 1962 vonden
onder een slecht gesternte plaats.
Letterlijk aan de vooravond
was de Griek Jean Kageorgis
geëxecuteerd. Enkele maanden
daarvoor, op 13 oktober 1961,
had hij de pas verkozen eerste
minister Louis Rwagasore met
één welgemikt schot afgemaakt.
Rwagasore had met vlag en wimpel
de parlementsverkiezingen van 18
september gewonnen. Zijn partij,
de Uprona, had niet minder dan
58 van de 64 zetels in de wacht gesleept. Iets meer dan twee
weken na zijn eedaflegging kwam er aan zijn ambtstermijn een
gewelddadig einde.

Einde van de monarchie
In 1965 is Burundi het toneel van massale slachtpartijen. Die
starten in januari met de moord op eerste minister Pierre
Ngendandumwe. In uitbarstingen van geweld tussen de
gemeenschappen laten duizenden mensen het leven. Het is hoe
langer hoe duidelijker dat Mwambutsa geen greep meer heeft
op de situatie. Kapitein Michel Micombero schuift hem in de
loop van 1966 aan kant en vervangt hem door zijn achttienjarige
zoon Charles, de jongere halfbroer van Rwagasore. Als Ntare V
bestijgt hij de troon. Lang duurt zijn rijk niet. Enkele maanden na
zijn aantreden zet Micombero hem af en roept hij de republiek
uit, waarvan hij de eerste president is. Hij zet een punt achter
een eeuwenoude monarchie. In de praktijk ruimt ze baan voor
een militaire dictatuur.

Kageorgis maakte deel uit van een complot van Rwagasore’s
politieke tegenstanders. De leiders van het Front Commun rond
de Parti Démocrate Chrétien konden de verkiezingsnederlaag
niet verkroppen en hadden besloten hem uit de weg te ruimen.
Een half jaar na de onafhankelijkheid veroordeelde een
Burundese rechtbank vijf andere samenzweerders tot de galg.
De betrokkenheid van België is nooit terdege uitgeklaard.

Die afschaffing krijgt een naar staartje. Zes jaar na zijn afzetting
keert Ntare uit ballingschap terug. Hij wordt opgesloten in het
koninklijke paleis in Gitega. Op 29 april 1972 halen militairen
hem daar weg en stellen ze hem in hun kamp standrechtelijk
terecht. Zijn lijk dumpen ze in een anoniem graf in de buurt.
Naar die stoffelijke resten hebben deze lente agenten van de
federale politie gezocht. De Leuvense hoogleraar Cassiman,
die het team vergezelde, nam stalen van Ntares halfzus en zijn
overleden moeder met het oog op DNA-onderzoek, mocht
bij de opgravingen het lichaam van de mwami te voorschijn
komen. Maar dat was niet het geval.

Tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen
De moord op Rwagasore heeft een hypotheek gelegd op de
toekomst van Burundi. Rwagasore was de oudste zoon van
mwami Mwambutsa, de koning van Burundi. Hoewel hij niet
voorbestemd was om zijn vader op te volgen, was zijn afkomst
een troef. In Burundi stond de mwami hoog in aanzien. Hij
overbrugde de tegenstellingen tussen de bevolkingsgroepen.
De nazaten van de mwami beriepen er zich op dat ze Ganwa
waren, prinsen die boven de gemeenschappen stonden.
Mochten er spanningen ontstaan tussen de Hutu-meerderheid
en de regerende Tutsi, dan was de overtuiging dat de mwami
in staat was ze te ontmijnen.

Het is alsof Burundi met de moord op prins Rwagasore in de
aanloop naar de onafhankelijkheid in een spiraal van geweld
terechtgekomen is waaruit het zich moeilijk los kan weken.
Net zoals met Patrice Lumumba in Congo heeft in Burundi de
moord op de pas verkozen eerste minister – in hetzelfde jaar,
met negen maanden tussenpoos - de kans op een probleemloze
onafhankelijkheid gefnuikt. In de twee gevallen was de Belgische
verantwoordelijkheid groot.

Rwagasore aarzelt niet om zijn status uit te spelen en slaagt
erin om de kiezers ertoe te bewegen hem massaal zijn
stem te geven. Maar de dood van de prins trekt een streep
onder zijn poging om van de traditionele samenleving over
te stappen naar een moderne staat. Rwagasore had zich
ingeschreven in de golf van nationalisme die in die periode
Afrika overspoelt. Tegen de zin van de voogdijoverheid pleit
hij voor snelle onafhankelijkheid. Haar nauwelijks verhulde
materiële en financiële steun aan de christendemocraten
en maatregelen zoals huisarrest en het verbod op politieke
bedrijvigheid kunnen de door de prins gedragen ontvoogding
niet tegenhouden.

Guy Poppe volgde 31 jaar Afrika, waaronder Burundi,
voor het radionieuws van de VRT. Sinds zijn afscheid bij
de VRT reist hij nog steeds regelmatig naar Burundi. In
2011 verscheen zijn boek ‘De moord op Rwagasore, de
Burundese Lumumba’ bij uitgeverij EPO.
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Majoor Pierre Buyoya aan de macht op 3 september 1987.
Hij komt van dezelfde heuvel en is eveneens gevormd in
de militaire school van Brussel. De politiek van de machtige
UPRONA1-partij verandert (dus) voorlopig niet. Na de zware
incidenten in Ntega en Marangara (20.000 doden, vooral
Hutu) draait Buyoya, onder internationale druk, stevig bij. Hij
benoemt een Hutu tot eerste-minister, richt een commissie op
die de kwestie van de nationale eenheid moet onderzoeken,
onderhandelt met de Kerk en komt tot een akkoord over het
beheer van de scholen.

Bob Albertijn
Volkerenmoord in 1972?
Eind april 1972 breekt de hel los in Burundi. Rond dezelfde
tijd als de moord op Ntare V breekt er een opstand uit in het
zuiden, geleid door enkele Hutu-extremisten die Tutsi-burgers
aanvallen en uitmoorden. Duizenden Tutsi laten het leven. De
repressie is verschrikkelijk. Tussen eind april en eind augustus
1972 worden naar schatting 250.000 Hutu’s vermoord door
het leger, geholpen door leden van de Jeunesse Revolutionaire
Rwagasore (J.R.R.). Het hele land bloedt.

Politieke hervormingen leiden tot democratische
verkiezingen
Op 20 juni 1990 spreekt de Franse president Mitterand
op de Conferentie Frankrijk-Afrika in La Baule zijn
openingsrede uit met als thema: geen democratie, geen
verdere ontwikkelingshulp. Er gaat een schok door Afrika.
Buyoya roept een UPRONA-congres bijeen waarop hij enkele
oppositieleiders uitnodigt die tot dan in de clandestiniteit
werkten. Er komt snel een nieuwe grondwet, meerdere partijen
worden toegelaten, verkiezingen worden uitgeschreven die
Burundi een nieuwe democratische en republikeinse structuur
moeten geven: een verkozen president met een mandaat van
vijf jaar, een parlement van verkozen vertegenwoordigers en
een senaat.

Over het aantal doden bestaat er niet veel twijfel; wel
over de manier waarop de slachtingen eventueel werden
gepland en uitgevoerd. Is het een volkerenmoord of niet? Er
bestaan aanwijzingen dat er een plan was om de hele Hutuelite te laten verdwijnen. Er is nog niet zoveel diepgaand
onderzoek naar deze periode gebeurd. Er zijn wel een aantal
getuigenissen van slachtoffers en een eerste grondige studie
van J.P. Chrétien en J. P. Dupaquier, ‘Burundi 1972. Au bord
des génocides, verscheen pas in 2007.
De gebeurtenissen van 1972 laten tot vandaag sporen na in
het Burundese politieke en sociale leven. Vele vluchtelingen
van die jaren zijn later immers teruggekomen en hebben hun
dominante posities herwonnen. Een grondige verzoening zal
echter nog jaren vergen.
Staatsgrepen van Bagaza en Buyoya
Begin november 1976 is het regime van kapitein Micombero
op sterven na dood en een staatsgreep van het leger brengt
Kolonel Jean-Baptiste Bagaza aan de macht.. Bagaza is
van dezelfde Hima-groep als Micombero en is er zelfs mee
verwant. Hij is opgeleid in de militaire school van Brussel en
organiseert het land op een meer rationele en socialistische
manier. We zijn dan in de hoogdagen van het Afrikaanse
socialisme dat door de Tanzaniaanse president Julius Nyerere
verkondigd wordt.

De vermoorde president Ndadaye

De staatsveiligheid wordt een machtige structuur. Aangezien
Bagaza decreteert dat er alleen maar Burundezen zijn, en geen
Hutu of Tutsi, mag over dat probleem niet gesproken worden.
Maar Bagaza is een ziekelijke persoonlijkheid en duldt geen
enkele tegenspraak, niet van zijn naaste medewerkers, en
niet van de Kerk die in Burundi een machtige structuur is. Een
open conflict met de Kerk is dan ook een logisch gevolg. Het
onderwijs en de ziekenzorg worden genationaliseerd. Een
groot aantal buitenlandse missionarissen wordt uitgewezen en
sommige inlandse priesters die het aandurven kritiek te uiten
op het beleid van de president, worden gevangengezet.

Burundi gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Op 1 juni 1993
wordt Melchior Ndadaye, kandidaat van de FRODEBU2-partij
en Hutu, met 67 % van de stemmen tot president verkozen.
Eind juni behaalt FRODEBU een overgrote meerderheid in het
parlement met 65 gekozenen tegenover 16 van UPRONA.

De buitenlandse steun slinkt en Bagaza’s positie wordt
onhoudbaar. Een nieuwe staatsgreep van het leger brengt

1

Union pour le Progrès National

2

Front pour la Démocratie au Burundi

President Ndadaye beseft zeer goed dat deze resultaten een
aardverschuiving betekenen in Burundi, dat bijna 30 jaar onder
een militaire Tutsi-dictatuur heeft geleefd. De ploeg die hij
voorstelt om het land te regeren, is een gedurfde en moedige
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De moeizame zoektocht naar vrede,
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zet. Hij laat zich niet leiden door de overwinningsroes maar
probeert alle krachten te bundelen om een ‘Burundi bushasha’
leefbaar te maken (een ‘nieuw Burundi’). Een vrouwelijk lid
van de verliezende UPRONA-partij en Tutsi wordt eersteminister. Andere belangrijke ministeries zoals staatsveiligheid
en defensie gaan naar Tutsi-militairen. Slechts 13 van de 23
ministerposten gaan naar FRODEBU.

Stef Vandeginste
Heel even leek het alsof Burundi op wereldschaal een
schoolvoorbeeld was van ‘instant democratisering’. Op een
paar jaar tijd werden gigantische stappen voorwaarts gezet.
Een nieuwe grondwet schafte de eenpartijstaat af. Vrije
verkiezingen werden gehouden. Maar na 21 oktober 1993
was de ontnuchtering groot. Het kortstondige schoolvoorbeeld
werd uit de lijst van internationale best practices geschrapt en
Burundi zou pas 15 jaar later weer vrede kennen. En dan nog
is het onzeker hoe duurzaam die wel is.

Moord op Ndadaye ontketent burgeroorlog
Toch aanvaardt de militaire hiërarchie de nieuwe structuren
niet. Vanaf begin juli voelt men aan dat beslissingen
geblokkeerd worden, dat moeilijke dossiers onoplosbaar
worden door de manifeste slechte wil van de vroegere
machthebbers. Het gaat onder meer om de terugkeer van
honderdduizenden vluchtelingen, de problemen van de
gronden en de eigendommen.

Niemand weet hoeveel slachtoffers er vielen bij de
massamoorden van eind 1993 en de daaropvolgende
burgeroorlog. Honderdduizenden werden vermoord, gefolterd
of verdwenen, vluchteling of ontheemd. Het sociaal weefsel
werd fundamenteel aangetast. Wat in essentie een conflict om
politieke macht was, werd in toenemende mate een etnische
strijd. Met verwijzing naar voormalig Joegoslavië verwezen
Burundezen zelf naar de ‘balkanisering’ van hun hoofdstad. Tot
voor kort etnisch gemengde wijken werden exclusief Hutu of
exclusief Tutsi.

De prille democratie wordt de grond ingeboord op
21 oktober 1993. Die dag neemt het leger de president
gevangen, brengt hem over naar een militair kamp waar hij
afgemaakt wordt door muitende militairen. Het land stort
in chaos. Hutu moorden Tutsi uit omdat die hun president
hebben omgebracht. Tutsi-militairen moorden Hutu uit die
Tutsi vermoorden. De internationale gemeenschap reageert
geschokt en hard. De militairen binden in, maar een sluipende
staatsgreep mondt toch in minder dan drie maanden uit in een
echte burgeroorlog. Gevolg: 40.000 doden en een half miljoen
vluchtelingen.
In februari 1994 wordt Cyprien Ntaryamira (FRODEBU) de
opvolger van Ndadaye. Hij zal het leven laten op 6 april 1994
in het neergeschoten vliegtuig van de Rwandese President
Junéval Habyarimana. Sylvestre Ntibantunganya volgt hem
enkele weken later op, maar ondertussen zijn de presidentiële
bevoegdheden beknot door het leger. Burundi is zo ontwricht
dat de toestand in 1996 helemaal uit de hand loopt. Het land
komt in de greep van rondtrekkende milities. Het leger grijpt
opnieuw in en Buyoya komt weer aan de macht in juli 1996.

Bemiddelaar Ould Abdallah
Foto: Council of the European Union

Democratie is moeilijk. Eeuwen strak georganiseerde
monarchie in een landelijk en van de wereld afgescheiden
gebied, zestig jaar kolonisatie, dertig jaar militaire dictatuur,
armoede en analfabetisme hebben Burundi niet voorbereid op
een moderne democratie. Etnische en sociale tegenstellingen
blijven moeilijk te overwinnen. De politiek draait dikwijls rond
deze problematiek en er is geen echt ontwikkelingsbeleid. De
corruptie is ook sterk toegenomen en het leger moet grondig
hervormd worden. De internationale gemeenschap en zelfs
de omringende landen plaatsen Burundi onder embargo in
juli 1996. Het zal jaren vragen om van Burundi opnieuw een
rechtsstaat en een economisch leefbare staat te maken.

Burundi verdween grotendeels van de internationale radar,
ook omdat de wereld in april 1994 plots Rwanda ontdekte
en veel aandacht – vanwege diplomaten, media, donoren,
etc. – naar de Rwandese genocide en de nasleep daarvan
ging. Toch was de internationale gemeenschap niet helemaal
afwezig in Bujumbura. De grootste bekommernis was echter
(toen nog) niet de democratische heropbouw van het land.
Een ervaren diplomaat, Ahmedou Ould Abdallah, probeerde
als vertegenwoordiger van de Verenigde Naties Secretarisgeneraal Kofi Annan een deal te bemiddelen tussen politieke
en militaire leiders om een overslaande brand vanuit Rwanda
te voorkomen. Het wantrouwen bleef echter groot, niet alleen
bij extremisten.

Bob Albertijn is jezuïet. Hij was als missionaris decennia
lang actief in Centraal-Afrika waarvan 15 jaar in Burundi
waar hij een school bestuurde in volle burgeroorlog.

Arusha-vredesakkoord voor vrede en verzoening
Een echt vredesproces kwam pas later op gang, nadat de
buurlanden een economisch embargo instelden na de
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staatsgreep door Pierre Buyoya in juli 1996 – een staatsgreep
die overigens grotendeels een feitelijk bestaande toestand
formaliseerde. Onder leiding van voormalig Tanzaniaans
president Nyerere werd in Arusha (Tanzania) schijnbaar
eindeloos gepalaverd over de verdeling van postjes tussen
Hutu- en Tutsi-politici, maar ook over fundamentele zaken.
Zoals: hoe organiseer je democratie in een land waar de
minderheid schrik heeft van de verkiezingsoverwinning van
de meerderheid? Hoe organiseer je de rechtsstaat waar het
leger boven alle machten verheven is en waar justitie nog nooit
onafhankelijk was?
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Nadat die voormalige rebellen in 2005 de verkiezingen
hadden gewonnen en Pierre Nkurunziza president werd,
konden in december 2008 ook de onderhandelingen met
Palipehutu-FNL worden afgerond. De hoop van FNL-leider
Agathon Rwasa om in 2010 het voorbeeld van Nkurunziza
te volgen en via verkiezingen aan de macht te komen, bleek
ijdel. Volgens de oppositie werd bij de verkiezingen van
2010 grootschalige fraude gepleegd, al waren de meeste
nationale en internationale waarnemers een andere mening
toegedaan. Rwasa en andere oppositieleiders verlieten het
verkiezingsproces en het land dat nu, na de overdonderende
verkiezingsoverwinning van CNDD-FDD, weer bepaalde
kenmerken van een eenpartijstaat vertoont. De verkiezingen
van 2015 worden een heuse test voor de stabiliteit, vrede en
prille pogingen tot her-democratisering.

Na Nyereres overlijden bracht Nelson Mandela het
vredesproces tot een goed einde, ondanks het grote
scepticisme van de meeste waarnemers. Het Accord d’Arusha
pour la Paix et la Réconciliation au Burundi werd in augustus
2000 ondertekend door de regering, het parlement, een
coalitie van Hutu-partijen en een coalitie van Tutsi-partijen.
Aan Tutsi-kant werd heel wat voorbehoud geformuleerd.
Aan Hutu-kant zaten de grootste rebellengroeperingen
niet eens mee aan tafel. Dus bracht het vredesakkoord niet
onmiddellijk vrede. CNDD-FDD1, dat zich in 1994 afscheurde
van FRODEBU, en Palipehutu-FNL2, dat in de jaren ’80
onder Burundese vluchtelingen was opgericht, traden pas
later tot de onderhandelingen toe. Maar in Arusha werden
de kiemen gelegd van het latere vredesakkoord tussen de
overgangsregering en CNDD-FDD, in november 2003.

Dilemma ‘vrede of gerechtigdheid’
In het vredesakkoord van Arusha werd afgesproken om een
waarheids- en verzoeningscommissie op te richten, evenals
een tribunaal waar de topverantwoordelijken voor de zwaarste
schendingen van de mensenrechten – oorlogsmisdaden,
misdaden tegen de mensheid en wellicht ook genocide
– terecht zouden staan. Mede onder internationale druk
verwierpen de ondertekenaars van het vredesakkoord
straffeloosheid voor dergelijke gruweldaden.
Twaalf jaar na de ondertekening is er noch een
waarheidscommissie noch een tribunaal, ondanks de
herhaalde aankondigingen van de regering en ondanks de
actieve betrokkenheid van de VN. De voornaamste reden van
dit schijnbaar eindeloze uitstel is politiek. Vrede en stabiliteit
zijn het resultaat van een onderhandelde deal tussen politieke
elites. Die vroegere vijanden zijn bondgenoten in hun –
publiek weliswaar onuitgesproken – afkeer van waarheid en
gerechtigheid, in de mate dat die er onvermijdelijk zouden toe
leiden dat aan alle kanten van het politieke spectrum leiders
ter verantwoording zouden worden geroepen voor de gruwel
van het verleden.
Het dilemma ‘vrede of gerechtigheid’ stelt zich onder meer in
Burundi nu al jaren bijzonder scherp. Voor de slachtoffers en
de burgerbevolking is het een moeilijke keuze. Vergeten en
vergeven? Of aandringen op waarheid en verzoening, met het
risico dat de verantwoordelijken de broze vrede en de etnische
verzoening op de helling zetten?
Stef Vandeginste is doctor in de rechten, deeltijds
docent aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid
en postdoctoraal onderzoeker (FWO) aan de
faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Zijn
onderzoek richt zich voornamelijk op mensenrechten,
vredesprocessen en politieke transities in Afrika. In
2010 verscheen zijn doctoraal proefschrift ‘Stones Left
Unturned. Law and Transitional Justice in Burundi’ bij
uitgeverij Intersentia.

Huidig president Pierre Nkurunziza op het World Economic Forum (2008)
Foto Eric Miller – cc
1

Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces pour
la Défense de la Démocratie

2

Forces Nationales pour la Libération
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Sébastien Pierret en de werkgroep Centraal-Afrika van de
Commission Justice et Paix

richten die de dialoog tussen de diverse politieke actoren
opnieuw kunnen herstellen. Dit is een essentiële voorwaarde
voor de democratie. Onze ngo pleit ook voor een terugkeer
van oppositieleden die momenteel in ballingschap leven.
We vragen aan de autoriteiten om de nodige maatregelen te
nemen om hun veiligheid te garanderen.

Het is nu anderhalf jaar geleden dat de Burundezen naar de
stembus trokken. Het was een echte verkiezingsmarathon,
waarbij verkiezingen plaatsvonden van lokaal tot en met
presidentieel niveau. CNDD-FDD, de partij van de huidige
president Pierre Nkurunziza, behaalde een verpletterende
overwinning. Deze democratische oefening werd door
internationale observatoren transparant en geldig verklaard.
Toch besloten de oppositiepartijen de kiesverrichtingen te
boycotten.

De stabiliteit van het land hangt grotendeels af van wat er
zich afspeelt in de buurlanden en in de regio van de Grote
Meren in het algemeen. Volgens het Europees Netwerk voor
Centraal-Afrika (EurAc) zou een centrum opgericht worden
voor samenwerking tussen de Congolese, de Rwandese, de
Burundese en de Oegandese regeringen. Is dat een teken van
regionale stabiliteit? We hopen het alvast. De vier buurlanden
hebben er belang bij overeen te komen in hun te strijd tegen
destabiliserende krachten in de regio.

Vandaag is de machtsconcentratie een realiteit. CNDD-FDD
domineert het hele politieke leven. Op het terrein werd de
postelectorale periode gekenmerkt door een toename van
het geweld in Bujumbura en omstreken. Sommigen vrezen
de vorming van een nieuwe rebellie. De autoriteiten spreken
eerder over banditisme.

Fragiele veiligheid
Wat het leger betreft, blijft de integratie van ex-rebellen nog
steeds een probleem. Deze is min of meer een succes al hangt
dat succes af van de regio’s en de middelen. Sommige leden
van FNL zijn uitgeweken naar Oost-Congo waar ze tactische
allianties ontwikkelen met de Rwandese Hutu-rebellen
van het FDLR1, Congolese Maï-maï-milities en dissidenten
binnen Congolese nationale leger FARDC2. De schade die
ze veroorzaken is beperkt, maar de ruimte waarover ze
beschikken is niet te verwaarlozen. Hun bewapening is erg
onduidelijk en het is moeilijk om hun middelen te evalueren.

Wat is nu de situatie in Burundi één jaar later? Het land gaat
zeer langzaam vooruit. Heeft de internationale gemeenschap
gelijk als ze minder interesse toont voor dit Afrikaans land
in regio de Grote Meren, doordat ze ervan uitgaat dat het
vredesproces beëindigd werd? Na zijn terugkeer uit Burundi
bevestigde Benoît Albert van de ‘Commission Justice et Paix’
(CJ&P) dat Burundi een fragiele staat is, die niet gespaard blijft
van gewelddadige acties.

Deze gewapende groepen blijven een bedreiging. Sommige
overwegen mogelijk om opnieuw de wapens op te nemen.
Indien er een destabilisering komt, zal dat waarschijnlijk niet
de wil zijn van FNL zelf. Maar volgens Benoît Albert is het niet
uitgesloten dat FNL gebruikt wordt als wapen om geweld en
slachtingen te verantwoorden.

De uitdagingen zijn vooral van sociale aard. De Burundese
bevolking is een van de armste ter wereld. In 2011 staat
Burundi op de 185ste plaats in de rangschikking van het
Human Development Index (HDI). Een job vinden is een
levensstrijd. Voedselzekerheid is niet gegarandeerd over het
hele grondgebied. Burundi leeft in wezen van de buitenlandse
hulp uit Frankrijk, België en Duitsland. Het Burundese BBP
(PIB) blijft nog sterk afhankelijk van de rijkdommen in de
Democratische Republiek Congo. Die sociale uitdagingen
vormen de voornaamste zorg van de Burundezen.

Recent heeft de slachting in Gatumba het geweld opnieuw
doen opduiken. 39 personen werden er in een bar vermoord.
De Burundese regering heeft onmiddellijk FNL verdacht maar
anderen hebben vragen bij deze versie. Werd de aanval door
de overheid zelf georkestreerd om haar strijd tegen het FNL
te verantwoorden? De vraag moet gesteld worden als men
weet dat er in Burundi een ware heksenjacht plaatsvindt in de
heuvels waar FNL-leden actief gezocht worden.

Verarmd politiek landschap
De politieke uitdagingen zijn eveneens van belang. De
presidentspartij, CNDD-FDD, houdt de teugels in handen
maar verliest iedere dag aan gewicht en geloofwaardigheid.
Haar interne organisatie mist transparantie. De interne werking
van de partij kent op democratisch vlak ernstige lacunes. De
machtsconcentratie binnenin leidt tot spanningen. Sommige
analisten spreken van een totale machtscontrole door CNDDFDD.

Daarom pleit CJ&P voor een actievere verderzetting van
de demobilisatie van voormalige strijdkrachten, zoals het
vredesakkoord van Arusha (2000) voorziet. Burundi moet
beschikken over een echt geïntegreerd en nationaal leger dat
de democratische instellingen respecteert.
Op etnisch vlak kent het Burundese leger officieel een gelijke
proportie van Hutu en Tutsi (50/50) in de rangen. Dat is

CJ&P moedigt de oppositie aan om zich voor te bereiden op
de komende verkiezingen. De commissie vraagt eveneens
aan de Burundese autoriteiten om overlegstructuren op te
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eveneens voorzien in het Arusha-akkoord. Het evenwicht is
slechts een façade wanneer we kijken naar het onevenwicht in
de etnische vertegenwoordiging in de bevelstructuren. Tutsi’s
bezetten namelijk de meerderheid van de topfuncties in het
leger.
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dat CNIDH vrijuit de mensenrechtenschendingen kan
onderzoeken, inclusief wanneer ze begaan worden door
staatsagenten. CNIDH is als orgaan nog belangrijker sinds de
VN-mensenrechtenraad een einde stelde aan het mandaat van
de onafhankelijke expert voor de mensenrechtensituatie in het
land. Sindsdien is het moeilijk om onafhankelijke informatie
te verkrijgen over het respect voor mensenrechten in Burundi.
Nochtans is dat een belangrijke uitdaging voor de ontwikkeling
van het land de komende jaren.

Momenteel klaagt de bevolking niet al te veel over militairen
en het leger; wel heeft ze kritiek op de toenemende corruptie
bij de politie en bij de civiele en militaire veiligheidsdiensten.
Deze staan erg dicht bij CNDD-FDD.

De Burundese autoriteiten zijn eveneens bezig met het
installeren van een Waarheids- en Verzoeningscommissie. Die
zou haar werkzaamheden in januari 2012 moeten starten.
Haar doelstelling zal de consolidatie zijn van de nationale
verzoening. Daarnaast zal een Speciaal Tribunaal voor Burundi
opgericht worden om de verantwoordelijken van misdaden
betreffende het internationaal recht te berechten.

Relatief vrije meningsuiting
De vrije meningsuiting wordt meer en meer gerespecteerd,
maar toch ontbreekt het beheer ervan aan maturiteit. De
meningsuiting in het openbaar wordt streng gecontroleerd. Het
leger en de veiligheidsdiensten zijn overal aanwezig en media
vinden moeilijk hun plaats.

Etnische verdeling blijft in de geesten verankerd

De politieke moorden zijn niet verdwenen. In 2009 werd
Ernest Manirumva, de vicevoorzitter van de Burundese ngo
‘Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations
économiques’ (OLUCOME), vermoord bij zijn woonst. Op
dat moment onderzocht hij de wapenhandel en de corruptie
bij de politie. Zijn onderzoek bracht de machthebbers in
verlegenheid en hij betaalde daarvoor dus de prijs. Het is een
bewijs dat de vrije meningsuiting zeer relatief is in Burundi.

Het Burundees juridisch apparaat bestaat. De staat beschikt
over tribunalen waarvan de werking onvolmaakt en corrupt
blijft. De verdicten zijn meestal regionaal en etnisch getint.

Ten slotte nemen de spanningen tussen Hutu en Tutsi
geleidelijk af. De etnische verdeling was jaren de
voedingsbodem voor het geweld en de burgeroorlog die het
land verscheurden. Vandaag wordt die verdeling niet meer
beschouwd als de oorzaak van alle Burundese kwalen. Toch
blijft ze verankerd in de geesten. Zoals hoger vermeld, worden
de topfuncties in het leger grotendeels bekleed door Tutsi.
Men stelt eveneens verschillen vast in het verzoenings- en
herdenkingswerk, en meer bepaald in de manier waarop
de gevolgen van de burgeroorlog herdacht worden. De
Burundezen hebben nog niet het “Nous collectif” geïntegreerd.
Sommigen vinden het nog steeds erg moeilijk om samen te
rouwen. Het organiseren van erediensten blijft delicaat. Ieder
herdenkingsmonument wordt geassocieerd met een etnie;
gemeenschappelijke monumenten bestaan niet. De ‘andere’
wordt nog steeds verantwoordelijk geacht voor de crisissen die
het land teisterden.

Twee jaar na de moord op Ernest Manirumva vond nog steeds
geen gerechtigheid plaats. Het proces van de beschuldigden
wordt telkens naar de Griekse kalender geschoven. Dit doet
vragen rijzen over de scheiding tussen de gerechtelijke en de
politieke macht en voedt meer het gevoel van straffeloosheid.

Binnen de Kerk is de verzoening evenmin bereikt. Toch zien
we een toenadering via misvieringen of andere diensten die
gevierd worden door vertegenwoordigers van de twee etnieën.
Maar de weg naar de herontdekte vrede is nog lang…
(december 2011)

CJ&P vraagt aan de partnerlanden van Burundi om de
omstandigheden voor een echt publiek en democratisch debat
in het land te steunen en te versterken.
Corrupt rechtssysteem met onvoldoende middelen

De opgerichte Nationale Onafhankelijke Commissie voor
Mensenrechten (CNIDH3) werd opgericht mist zichtbaarheid
en middelen. CNIDH is bevoegd voor het opstellen van een
jaarlijks verslag over de mensenrechtensituatie in Burundi en
om klachten te ontvangen. De commissie beschikt over een
ombudsman, maar haar gebrek aan middelen beperkt zeer
sterk haar actie en hindert haar doeltreffendheid.
CJ&P vraagt de Burundese regering om een meer consequente
financiële hulp te bieden aan CNIDH. We vragen eveneens
om de installatie van de commissie te faciliteren en haar
onafhankelijkheid te garanderen. Het is van kapitaal belang
3

Ook binnen de Kerk is de verzoening nog niet bereikt (Kathedraal van
Bujumbura)

Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme
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Het belang van een regionale aanpak
Donatella Rostagno
Nauwe banden tussen landen
Decennialang hebben de volkeren in de regio van de Grote
Meren geleden onder geweld, ondervoeding, armoede en
mensenrechtenschendingen. Na jaren van conflicten behoren
Burundi, Rwanda en de Democratische Republiek Congo (DRC)
tot de minst ontwikkelde landen [MOL] ter wereld. Ondanks
de vredesakkoorden in Burundi en Congo en het einde van de
transitieperiode in Rwanda (2003) blijven de vredesprocessen
in de drie landen zeer fragiel en moeten ze nog geconsolideerd
worden.

Wachtende kiezers voor het stembureau in 2010
Foto: Donatella Rostagno

ofwel vervolgd. Anderen zijn verplicht het land te verlaten om
te ontsnappen aan beschuldigingen van verraad, terrorisme en
‘genocidaire ideologie’ ten aanzien van de regeringspartij.

Een regionale aanpak voor de landen in de regio van de Grote
Meren is noodzakelijk. De oorzaken van armoede en conflicten
in de drie landen zijn namelijk nauw met elkaar verbonden.
De etnische, taal- en economische banden tussen Burundi,
Rwanda en Congo zijn sterk verankerd in de geschiedenis
van de regio. De instabiliteit blijft voortduren in en buiten
de nationale grenzen. Daarom is het van groot belang om
grensoverschrijdende oplossingen te zoeken voor de problemen
in de regio. Toch zien we dat sommige donorlanden in slechts
één of twee landen van de regio van de Grote Meren handelen.
Zij hebben de neiging om geen rekening te houden met de
impact van het militaire, het economische en het diplomatieke
beleid van een ontvangend land op de andere landen in de
regio.

De postelectorale situatie in DRC blijft eveneens zorgwekkend:
de verkiezingen van november 2011 werden gekenmerkt door
veel onregelmatigheden, waardoor ze het vertrouwen van
de bevolking in het verkiezingsproces hebben verminderd.
De gewelddadige incidenten waarvan burgers, opposanten,
journalisten of mensenrechtenactivisten het slachtoffer werden,
zijn verontrustend. Telkens wanneer de bevolking haar
ongenoegen wou tonen over de organisatie van de verkiezingen
werden haar protestacties in de kiem gesmoord door
ordetroepen. Hetzelfde scenario herhaalde zich toen burgers de
resultaten wilden aanvechten.
Impact van verkiezingen op democratiseringsproces
De recente verkiezingsprocessen lijken de drie landen opnieuw
in een politieke crisis te hebben gestort die moeilijk op te
lossen valt. Bovendien hebben ze geleid tot de installatie van
regeringen die er niet in slagen om het vertrouwen van de
bevolking te winnen.

Honger naar democratie
De volkeren in de regio koesterden veel hoop op de
verkiezingsprocessen die plaatsvonden in Burundi en
Rwanda in 2010 en in DRC in 2011, het begin trouwens
van het proces dat provinciale en lokale verkiezingen
voorziet in 2013. De massale participatie van de bevolking
aan die processen was de gelegenheid om actief deel te
nemen aan het democratiseringsproces, vooral met het oog
op pacificatie en stabilisatie. Dat proces moest een einde
stellen aan decennialang lijden, miserie en beperking van de
democratische en politieke ruimte. Het tegendeel gebeurde.
De verkiezingsprocessen lieten een grote honger achter naar
democratie.

Die situatie roept vragen op over de impact van verkiezingen
op de democratiseringsprocessen in de drie landen van
de regio van de Grote Meren. Bovendien bevestigt ze de
gedachte dat het begeleiden van verkiezingsprocessen in een
ruimere context moet worden geplaatst, waarin goed bestuur
bevorderd wordt. Dat zou vertaald moeten worden via een
versterking en verdieping van de politieke dialoog tussen de
Europese Unie en de regeringen van de regio, zoals voorzien
in de Cotonou-akkoorden. Die benadrukken een gezamenlijke
verantwoordelijkheid in de consolidatie van mensenrechten en
democratie, twee essentiële elementen voor de ontwikkeling
van een vredescultuur en van stabiliteit in de regio van de Grote
Meren.

Sinds de verkiezingen, die veel hoop wekten, zien we in
Burundi een zorgwekkende inperking van politieke en
democratische rechten. Vertegenwoordigers van het middenveld
en van onafhankelijke media zijn er het doelwit van willekeurige
aanhoudingen en bedreigingen door de veiligheidsdiensten.
Leden van oppositiepartijen ondergaan hetzelfde lot. In deze
context wekt de aankondiging van president Pierre Nkurunziza
dat hij de grondwet wil laten herzien, veel bezorgdheid bij het
middenveld en de hele bevolking.

Donatella Rostagno studeerde Internationale Betrekkingen
en Mensenrechten. Sinds 2007 is zij politiek analist en
lobbyist bij het Europees Netwerk voor Centraal-Afrika
(EurAC), een netwerk van een 50-tal Europese ngo’s actief
in Rwanda, Burundi en DRC. In dat kader werkt ze rond
democratisering en vrede & veiligheid. Ze leidde onder
meer de verkiezingsobservatiemissie in Burundi (2010).

Vertegenwoordigers van het middenveld in Rwanda, vooral
mensenrechtenorganisaties, zijn verzwakt. Ze klagen de
voortdurende bedreigingen aan waarvan zij het slachtoffer zijn.
Wat politieke partijen betreft, worden de leden ofwel opgesloten
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ook goed geplaatst om deze vredestaak te vervullen op het
terrein.
In samenwerking met Pax Christi International en de lokale
partnerorganisaties diende Pax Christi Vlaanderen een
projectvoorstel in. Midden 2010 werd het project «Continuons
à construire une paix durable dans la sous-région des
Grands lacs d’Afrique : réintégration communautaire des
ex-combattants» goedgekeurd en gefinancierd door het
departement Vredesopbouw van de Federale Overheidsdienst
Buitenlandse Zaken. Dit vredesproject loopt over een periode
van 18 maanden (2010-2012).

Nadia Nsayi
Ontwapening, demobilisatie en re-integratie
Sinds de jaren ’90 wordt de regio van de Grote Meren in
Centraal-Afrika (Rwanda, Burundi, DR Congo) geteisterd door
mensenrechtenschendingen: genocide, moord, rekrutering
van kindsoldaten, seksueel geweld enz. Eén van de grootste
uitdagingen in deze regio is het stoppen van de spiraal van
geweld van militairen en milities. De mislukking van hun
re-integratieproces in een republikeins en ééngemaakt leger
of in de civiele samenleving heeft sterk bijgedragen tot
aanhoudende wreedheden en geweld.

De algemene doelstelling is de versterking van het
vredesproces in de regio van de Grote Meren. Zo ondersteunt
het project de re-integratie van ex-combattanten via de
installatie van luister- en onthaalgemeenschappen in vijf
lokaliteiten: Uvira en Bukavu in Zuid-Kivu, Goma en Butembo
in Noord-Kivu en Bujumbura in Burundi. De specifieke
doelstelling is om ex-strijders en vertegenwoordigers van de
lokale gemeenschap ruimte voor dialoog te bieden. Dit om
de duurzame re-integratie van de voormalige combattanten
binnen de lokale gemeenschap te bevorderen. Het project
biedt eveneens bemiddelingsmogelijkheden aan in geval van
spanningen tussen de ex-strijders en de lokale gemeenschap.

Zoals vermeld in vorige bijdragen herstelt Burundi langzaam
van een gruwelijke burgeroorlog. Naast het reguliere
leger waren ook allerlei rebellengroepen betrokken in het
conflict. Burgers traden jarenlang al dan niet vrijwillig toe tot
rivaliserende gewapende groepen.
De internationale gemeenschap, en meer bepaald de
Wereldbank, financierde de uitvoering van het ‘Programme
National de Démobilisation, Réinsertion et Réintégration’
(PNDDR) voor een bedrag van ca. 76 miljoen dollar. Het
programma rond ontwapening, demobilisatie en re-integratie
mikte op 55.000 ex-strijders van diverse gewapende groepen.
Bij de afsluiting van het project in december 2008 waren
tienduizenden strijdkrachten gedemobiliseerd en hadden
ze economische ondersteuning gekregen bij de re-integratie
binnen de burgersamenleving. Ook UNICEF had een DDRprogramma gericht op kindsoldaten.

Hoe verloopt het project?

Meer aandacht voor psychosociale re-integratie

In Bujumbura is onze partnerorganisatie het jongerencentrum
‘Centre Jeunes Kamenge’. Eind 2010 rekruteerde het steunpunt
Claude Nkurunziza twee moderatoren (animatoren): één ngowerker en één voormalige combattant. Als voorbereiding
op hun vredestaak namen de moderatoren deel aan twee
intensieve en praktijkgerichte vormingssessies in december
2010 in Goma (Noord-Kivu) en in maart 2011 in Uvira (ZuidKivu).

Ondanks de vredesakkoorden en het daaropvolgende
nationaal DDR-programma houden (voormalige)
strijdkrachten een klimaat van onveiligheid in stand. Het gaat
om personen die al dan niet het nationaal of een ander DDRprogramma hebben gevolgd.
Uit een regionale consultatie van Pax Christi in 2009 blijkt
waarom deze DDR-initiatieven de voorgestelde resultaten
niet bereiken. De initiatieven focussen te weinig op de ‘R’
in DDR, of op de duurzame re-integratie van ex-strijders.
De initiatieven hebben wel oog voor de socio-economische
re-integratie van voormalige combattanten; ze leren hen
bijvoorbeeld een nieuw beroep aan (dat echter niet altijd past
in de lokale context). Maar ze houden geen rekening met de
meer psychologische aspecten van het re-integratieproces,
zowel bij de ex-strijder als bij de gemeenschap.

In de periode januari-april 2011 verrichtten de
twee moderatoren prospecties op het terrein.
Vervolgens stelden zij dynamische en gediversifieerde
luister- en onthaalgemeenschappen samen. Eén
luistergemeenschap(‘communauté d’écoute’) bestaat uit 10 à
12 ex-strijders. Dit zijn mannen of vrouwen die echt hebben
deelgenomen aan oorlogsactiviteiten van een gewapende
groep en die inmiddels ontwapend en gedemobiliseerd
zijn. Er werd ook nog rekening gehouden met andere
criteria, zoals geweldloos gedrag, vrijwillige deelname,
bereidheid om regelmatig en actief deel te nemen, enz. Eén
onthaalgemeenschap (‘communauté d’accueil’) bestaat uit
5 gemeenschapsleiders. Hier gaat het om personen die een
zekere autoriteit hebben binnen de lokale gemeenschap
(politiek, middenveld, zakenleven, enz.).

Vanuit deze bezorgdheid vroegen de partners van Pax
Christi Vlaanderen in de regio van de Grote Meren onze
hulp om initiatieven te steunen met het oog op een
meer psychosociale re-integratie van ex-strijdkrachten.
Onze partners hebben goede contacten met de lokale
gemeenschappen en de lokale autoriteiten. Zij zijn dan

Na de samenstelling van de groepen volgde de animatie in de
periode mei 2011-mei 2012. Iedere moderator begeleidde één
luistergroep en één onthaalgroep. Maandelijks ontmoette hij de
ex-strijders en de leiders individueel en in groepsverband. In
een eerste fase vonden de maandelijkse groepsbijeenkomsten
afzonderlijk plaats, om de gemeenschappen voldoende voor te
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bereiden op de confrontatie met de gemeenschapsleiders/exstrijders. In een volgende fase, vanaf december 2011, kwamen
de gemeenschappen samen in één groep.

Landbouw is essentieel 		
voor ontwikkeling

De moderatoren brachten de ex-combattanten en de
gemeenschapsleiders samen, verzamelden hun verhalen
en begeleidden de re-integratie in de lokale gemeenschap.
Concreet leidden de moderatoren eerst een vredesthema in
met betrekking tot DDR. Daarna wisselden de deelnemers
van gedachte over hun ervaringen en de moeilijkheden die ze
ondervinden bij het re-integratieproces.

Stefaan Calmeyn

Aanvankelijk was het moeilijk om de deelnemers uit te
leggen dat Pax Christi geen geld, een kit of een professionele
vorming aanbiedt, in tegenstelling tot vele andere organisaties.
Langzaamaan begrepen ze echter de psychosociale aanpak.
Die is nuttig in een regio die verscheurd is door conflicten
en waar ex-combattanten gruwelijke daden pleegden tegen
burgers. De dialoog droeg bij tot reflectie over de eigen daden,
mededogen voor de anderen en verzoening. Dit opent de
weg naar een vreedzamer samenleving. We zien dat zowel
de ex-strijders als de gemeenschapsleiders versterkt uit dit
pilootproject komen. Beiden zijn zich bewust van het belang
van een mentaliteits- en gedragswijziging om aan vrede in hun
gemeenschap te bouwen.

Toch boert Burundi niet zo goed, en is er veel
voedselonzekerheid. Door de hoge bevolkingsdichtheid,
met ongeveer 350 mensen per km², zijn de velden klein:
minder dan 0,5 hectare per familie. Op zo’n stukje grond
moet die familie haar eigen voedsel geteeld krijgen, vooral
bananen, bonen/erwten, maniok, maïs, groenten, rijst, én liefst
nog wat overhouden om te verkopen op de markt of voor
export, zoals koffie, thee en katoen. Dat is niet gemakkelijk,
zeker als je weet dat de opbrengst dan nog sterk afhangt van
het veranderende klimaat, en van regen die nu eens vroeg
komt en met bakken uit de lucht valt, met verwoestende
overstromingen tot gevolg zoals in het najaar van 2011, en dan
weer lang op zich laat wachten, met lange droogte tot gevolg
zoals nu, voorjaar 2012. Van irrigatie of landbouw in tunnels
e.d. is in Burundi nog geen sprake.

Zonder landbouw kan Burundi niet overleven : 90 procent van
de bevolking woont buiten de stad en leeft van zijn land en
zijn vee. Diezelfde landbouw draagt voor 75 procent bij aan
het BBP van het land en zorgt zelfs voor 90 procent van de
exportinkomsten, vooral uit de verkoop van koffie.

Gedurende het proces stond het steunpunt in voor de
omkadering van de moderatoren en de activiteiten op het
terrein. Een regionale coördinator en secretaris volgden het
project op, in nauwe samenwerking met de medewerkers van
Pax Christi Vlaanderen en International in België.

Gevolgen van de burgeroorlog
Burundi herstelt nog volop van een lange burgeroorlog. Ook
die heeft zware gevolgen gehad voor de landbouw. De meeste
geiten en koeien zijn geslacht en opgegeten, waardoor de
bron van dierlijke mest op het land jarenlang onbeschikbaar
was. Vele bomen en bosjes zijn gekapt, voor de verkoop van
hout en houtskool of om schuilplaatsen voor rebellen onklaar
te maken. Het gevolg is veel meer erosie van de toplaag van
de bodem van de heuvels. Ook de infrastructuur – wegen
en bruggen, maar ook allerlei verwerkingsinstallaties van

Fragiele veiligheid en extreme armoede
In de tweede helft van 2012 verspreidt Pax Christi op basis
van dit project een publicatie over DDR in de regio van de
Grote Meren. Die wordt gebruikt voor de sensibilisatie van
de publieke opinie en het lobbywerk bij beleidsmakers op
Belgisch, Europees en internationaal niveau.
In mei 2012 sluiten we het project af met een evaluatiesessie
in Bujumbura. Hopelijk kan er op basis van de conclusies
en de aanbevelingen een nieuw project volgen. Gezien de
fragiele veiligheidscontext en de extreme armoede is het
aangewezen om de ex-strijders te blijven begeleiden, in nauwe
samenwerking met de gemeenschapsleiders. Het risico dat
ze opnieuw gerekruteerd worden door gewapende groepen
neemt daardoor af. Daarnaast moeten wij hen een duurzame
economische activiteit kunnen aanbieden. Vredesopbouw
en armoedebestrijding gaan namelijk hand in hand. Daarom
zijn DDR-partnerschappen tussen vredesbewegingen en
ontwikkelingsngo’s zoals Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk
Delen een noodzaak in Burundi en buurlanden.
Nadia Nsayi heeft een masterdiploma in de Politieke
Wetenschappen (KUL). Ze liep stage bij het Europees
Netwerk voor Centraal-Afrika (EurAc). Sinds 2010 is
ze beleidsmedewerkster Centraal-Afrika bij Pax Christi
Vlaanderen en Broederlijk Delen.

Landbouwer in rijstplantage – Foto: IRRI-images – cc

11

KOERIER - dossier

2012/3

lage scholingsgraad in Burundi en het grote wantrouwen dat de
burgeroorlog overal heeft gezaaid.

landbouwproducten zoals ‘koffiewasstions’ en melkerijen –
werd al die jaren amper onderhouden. En natuurlijk leefden
veel boeren in permanente onzekerheid. Sommigen raakten
betrokken in de gevechten, anderen sloegen op de vlucht.
Niemand kon nog in alle rust zijn land bewerken of zijn oogst
naar de markt brengen. Kortom: vele gronden werden lange
tijd verwaarloosd.

Lokale aanpak van Broederlijk Delen
De partners van Belgische ngo’s, waaronder Broederlijk Delen,
gaan die uitdaging aan. Niet door de boerenorganisaties te
betuttelen en van alles voor hen te doen, maar wel door hen
intensief met raad en daad bij te staan zodat hun belangen
door henzelf kunnen worden verdedigd. Daarom worden
boerenleiders in de eerste plaats hersteld in hun waardigheid
en hun zelfvertrouwen. Het is essentieel dat ze weer geloven
in eigen kunnen én hun verantwoordelijkheid beseffen voor
de ontwikkeling in hun gemeenschap. Pas daarna heeft het zin
hen van dichtbij te begeleiden, en instrumenten aan te reiken
voor een goed en democratisch beheer van hun verenigingen,
voor het ontwikkelen van hun visie op langere termijn, voor
het opzetten van interne spaar- en kredietsystemen, en voor
een betere planning van hun projecten en rapportering erover
aan alle leden van de groep.

Nà de oorlog kwam een hele weldoende hulpindustrie op
gang, die het leed van de bevolking hielp lenigen, maar die
een belangrijk pervers effect had : de mentaliteit van ‘la main
tendue’, de uitgestoken hand. Voedsel werd gratis bedeeld,
zaaigoed en vee werden uitgedeeld, mensen werden betaald
om lukraak heuvels opnieuw aan te leggen: het roemruchte
‘cash for work’. Dat was goed bedoeld, maar mensen raakten
gewend aan deze gratis-cultuur en verloren hun ‘eer’ als
landbouwer en hun overtuiging dat opbrengsten het resultaat
zijn van hard werk. Veel inzet, eigen initiatief en creativiteit
gingen verloren. Traditionele fierheid om onafhankelijkheid
maakte plaats voor een gemakzuchtige afwachtende houding.
Van overlevings- tot marktgerichte landbouw

Natuurlijk wordt er ook technische kennis doorgegeven in
functie van een landbouw die op een duurzame manier
meer kan opbrengen. Maar ook hier is weer de overtuiging
van de boeren ten aanzien van hun eigen ‘zelfredzaamheid’
cruciaal: auto-promotion in het Frans of Haguruka (sta op) in
het Kirundi. Als boeren samen hard werken om op een hele
heuvel erosiebestrijdende putten te graven en te beplanten
omdat ze overtuigd zijn van het nut ervan, dan ziet die heuvel
er twee jaar later helemaal anders uit. Als je hen betaalt om
dat te doen, is er geen enkele garantie dat er twee jaar nadien
ook maar iets nuttigs groeit op die heuvel.

Is alle hoop voor de landbouw in Burundi dan verloren ?
Neen, er moét vooruitgang komen in die sector, de mensen
hebben geen keuze. En dat hebben de overheid en de
internationale geldschieters ook begrepen. Er is een nationale
strategie ontwikkeld voor de landbouw in het land, met als
speerpunt het omvormen van een overlevingslandbouw tot een
marktgerichte landbouw, inclusief agro-alimentaire industrie.
Burundi is één van de armste landen ter wereld. De totale
begroting is amper die van een grote Vlaamse stad, maar
toch reserveert de regering in 2012 meer dan 11 procent
van de begroting voor landbouw. In 2011 was dat 7 procent
en voordien schommelde dat veeleer rond de 3 procent.
Daarnaast steunen een heel pak buitenlandse geldschieters
projecten in de landbouw. België financiert in het kader van
het lopende samenwerkingsakkoord met Burundi ter waarde
van in totaal 150 miljoen euro, over de jaren 2010-2013, een
geheel van landbouwprojecten voor 49 miljoen euro.

Tot slot helpen onze partners de boerenorganisaties ook in hun
contacten en onderhandelingen met leveranciers – van goed
zaaigoed bijvoorbeeld – en opkopers van hun producten. Er
zijn nu zelfs enkele kleine coöperaties actief van koffieboeren,
die hun eigen koffiewasstation hebben gebouwd, en die er op
korte termijn in zullen slagen hun eigen koffie te verwerken
en uit te voeren. Die boeren gaan van een veel groter deel
van de meerwaarde van hun product kunnen genieten dan
nu het geval is, en ze zullen veel meer fierheid uit hun arbeid
halen als ze beseffen waar hun product terechtkomt en hoe er
uiteindelijk van wordt genoten.

Er is dus zeker geld beschikbaar om de landbouw in Burundi
te moderniseren en te intensiveren, maar toch moet hier
een grote kanttekening bij gemaakt worden. Veel van deze
projecten investeren fondsen in de nodige infrastructuur maar
gaan te vaak voorbij aan het fundamentele probleem van de
zwakte van de instellingen die deze investeringen rendabel
moeten maken en duurzaam beheren.

Dit ondersteunen van lokale boerenverenigingen en
coöperaties is een werk van lange adem, maar een dat
werkelijk zuurstof biedt aan de Burundese landbouw.

Ten eerste stelt dit probleem zich bij overheden op alle
niveaus, van het nationale ministerie tot de gemeentes, die
een gebrek hebben aan geschoolde mensen én middelen om
de mooie strategieën goed ten uitvoer te brengen. Daarnaast
staat ook de privésector erg zwak, waaronder de verenigingen
van de boeren zelf. Ook zij hebben de juiste mensen en
middelen nodig om hun eigen strategie te bepalen, om zich te
organiseren, hun zaken goed te beheren, te leren van anderen
en vooruit te gaan. Dat is een hele uitdaging, mede door de

Stefaan Calmeyn is licentiaat Politieke Wetenschappen.
Hij volgde ontwikkelingsstudies aan de UCL en haalde
een masterdiploma in sociale en culturele antropologie
aan de KUL. Hij was assistent aan het Centrum voor
Vredesonderzoek van de KUL. In 2003 en 2004 was
hij lokale vertegenwoordiger van Broederlijk Delen in
Kameroen, en sinds juli 2010 oefent hij diezelfde functie uit
in Burundi en Rwanda.
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psychologisch geweld. Daarnaast is er ook nog de polygamie
die lokaal zeer verspreid is. Sommige vrouwen zijn volledig
het noorden kwijt en doen zelfs een zelfmoordpoging via
vergiftiging”.

Béatrice Ndayizigamiye

Volgens vrouwenrechtenorganisaties ligt de oorzaak van het
geweld in het feit dat vrouwen geen toegang krijgen tot grond:
zij hebben geen andere inkomsten en kunnen nergens heen
wanneer ze verlaten worden.

Het Burundese wetsvoorstel betreffende erfenisrechten zit
sinds enkele maanden in het slop. Vrouwen kunnen er nog
altijd geen familiegronden erven. Vrouwenrechtenorganisaties
noteren deze bittere vaststelling als een stap achteruit in dit
land in de regio van de Grote Meren.

Kanyange meent dat de bevolking “de opvatting moet wijzigen
dat een vrouw deel uitmaakt van bezittingen: een vrouw kan
ook eigenares en uitbater zijn. We willen dat de gemeenschap
dit begrijpt en de vrouw op gelijke voet plaatst”, benadrukt ze.

Stap achteruit voor de vrouw
Praten over de empowerment van de vrouw is een
illusie wanneer een vrouw niets heeft en ze zelf geen
bananenplantage mag bezitten. Er is sprake van een formele
ongelijkheid wanneer mannen en vrouwen niet dezelfde
rechten hebben. “Alleen omdat de ene een jongen is
en de andere een meisje”, verklaart Perpétue Kanyange
verontwaardigd. Ze is coördinatrice van een collectief van
vrouwenorganisaties in Burundi.

Rwandese voorbeeld
Naar aanleiding van de blokkering van het wetsvoorstel,
vragen de organisaties dat de regering het voorstel prioritair
behandelt. Volgens Chantal Mukandori, voorzitster van de
‘Association des Femmes Juristes’ (AFJ), kan deze wet de
talrijke hangende grondgeschillen oplossen.
“Zelfs voor mannen bestaat er geen wet op de erfenis; dat leidt
natuurlijk tot conflicten. Maar als de wet wordt goedgekeurd,
zullen die conflicten afnemen. Omdat iedereen dan zijn
eigen rechten kent én die van de ander”, zegt Mukandori. “Bij
gebrek aan een wetgeving beroept men zich immers op het
gewoonterecht. En dat bevoorrecht bij een erfenis de jongen,
en benadeelt het meisje”.

Vorig jaar zette het ministerie van Gender samen met diverse
middenveldorganisaties een sensibiliseringscampagne op rond
het wetsvoorstel over erfenisrechten. Sindsdien werden deze
activiteiten zonder verklaring opgeschort op bevel van de
Burundese autoriteiten.
“In Maramvya, op een dertigtal kilometers ten oosten van de
hoofdstad Bujumbura, veroorzaakte de maatregel woede bij
de vrouwen”, verklaart Judith Nzeyimana, coördinatrice van de
niet-gouvernementele organisatie CARE. “Voor de vrouwen is
het een stap achteruit in een proces dat al gevorderd was”.

Sommige families respecteren wél de gelijkheid tussen meisjes
en jongens inzake grondverdeling. Dat is onder meer het
geval in Rwanda. Het buurland heeft nagenoeg hetzelfde
gewoonterecht als in Burundi, maar beschikt wel over een wet
die de gelijkheid respecteert.

Juliette Mpawenimana getuigt dat vele vrouwen toetreden
tot vrouwenrechtenorganisaties in dit gehucht. Ze bestuurt
twee verenigingen. “Vroeger was ik arm en ik moest alles aan
mijn echtgenoot geven. Maar sinds ik begon met spaar- en
kredietactiviteiten, heb ik substantiële inkomsten. En ook mijn
echtgenoot is tevreden”, vertelt deze moeder van zes kinderen,
waarvan er vijf nog op de lagere school zitten.

AFJ ondernam een missie naar Rwanda om de afgelegde weg
daar vast te stellen. Volgens de voorzitster werd de wet in
Rwanda goedgekeurd “op aandringen van de burgers en hun
leiders”. “Nu de wet bestaat, erven vrouwen net zo goed als
mannen en zijn er geen specifieke problemen”.

Het dynamisme van vrouwen
Mpawenimana begon met een bescheiden kredietcontract
van 10.000 Burundese frank of BIF (1€ is om en bij de 1760
BIF). Genoeg voor een kleine handel in bier en limonade. Zo
slaagde ze er zelfs in een fiets aan te kopen voor 150.000 BIF.
Dit is erg nuttig voor de economie.
Door haar dynamisme keerde haar echtgenoot, die haar
verliet, terug naar huis en pakten ze hun verbroken relatie weer
op. Maar veel vrouwen blijven arm en ondergaan geweld.
Zeker als ze niet tot een of andere vereniging behoren.

Béatrice Ndayizigamiye is journaliste bij Syfia, een
persagentschap in Montpellier dat informeert over de regio
Grote Meren. Dit artikel verscheen op 9 maart 2012 op
www.IPS.org/fr

Vooral plattelandsvrouwen zijn kwetsbaar. Judith Nzeyimana:
“In Maramvya gaat het onder meer over economisch en
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- vredesboodschappen bevorderen, een democratisch ideaal
bij jongeren ontwikkelen en hun blik openen op de wereld;
- deelnemen aan de opbouw van een sterk, democratisch en
georganiseerd middenveld in Burundi.

Jongeren leren samenleven in 		
Centre Jeune Kamenge
Claude Nkurunziza

Om die doelstellingen te bereiken, zet CJK diverse activiteiten
op touw in zijn lokalen en in de zes administratieve zones.
Iedere activiteit vindt plaats in groep en heeft ongeveer
30 deelnemers. De activiteiten worden omkaderd door
animatoren van het centrum. Dit brengt een mengeling
teweeg tussen jongeren van diverse sociale, etnische,
religieuze en culturele origine. De activiteiten moeten de
jongeren helpen met elkaar om te gaan en vriendschappelijke
vertrouwensrelaties op te bouwen.

Centrum in volkswijk

Het centrum organiseert onder meer didactische
activiteiten (taallessen en inhaallessen), vormingsactiviteiten
(groepsreflecties), sportactiviteiten (tennis, voetbal), culturele
activiteiten (muziek, dans, theater), religieuze activiteiten
(gebed) en journalistieke activiteiten (bibliotheek). Daarnaast
kunnen de jongeren ook gebruik maken van de speel- en
cinemazaal of conferenties en seminaries bijwonen.

Foto: Donatella Rostagno

Vier inhoudelijke projecten, geleid door CJK-animatoren

Het ‘Centre Jeune Kamenge’ (CJK), opgericht in 1992, is een
recreatieve, sportieve en ontmoetingsstructuur voor jongeren.
Het is gelegen in het centrum van zes administratieve zones
die de noordelijke wijken (Quartiers Nord) vormen in de
rand van de Burundese hoofdstad, Bujumbura. Het gaat om
de zones Buterere, Cibitoke, Gihosha, Kamenge Kinama en
Ngagara. In totaal 350.000 à 400.000 inwoners.

Om de doelstellingen te bereiken en activiteiten te realiseren
stelt CJK voltijds animatoren te werk. In de zes zones heeft het
centrum vier projecten:
Project Vrede & Verzoening: 6 animatoren (1
per zone) ondersteunen de uitwisseling tussen jongeren,
volwassenen en administratie ;
Project Aids: 4 animatoren sensibiliseren de
jongeren en de bevolking in de wijken over de ziekte om de
verspreiding ervan te beletten ;
Project Verenigingen: 2 animatoren brengen vzw’s
samen om uit te wisselen en elkaar en hun werking te
versterken ;
Project Alfabetisering: 2 animatoren helpen de
bevolking met schrijven en lectuur. Jaarlijks genieten ongeveer
400 personen van deze omkadering.

Dagelijks komen in het centrum ongeveer 2000 jongeren
samen. In totaal telt CJK meer dan 38.717 leden. Het gaat
om meisjes en jongens tussen 16 en 30 jaar die uit de stad en
vooral uit de noordelijke wijken komen.
Het jongerencentrum is een sociaal project van het katholieke
bisdom van Bujumbura. Het werd opgericht om “de jongeren
uit de noordelijke wijken te leren samenleven in wederzijds
respect”. De broeders xaverianen bedachten het concept van
het centrum. Het basisprincipe is om de jongeren te laten
deelnemen aan groepsactiviteiten. Via deze methode wordt
hun ervaring verrijkt met de inbreng van de animatoren en
met de aanwezigheid van andere jongeren uit diverse wijken,
die een andere etnische en religieuze afkomst en politieke
oriëntatie hebben.

Het levenswerk van ‘Centre Jeune Kamenge’ wordt niet alleen
lokaal en nationaal erkend. Het centrum geniet eveneens een
internationale erkenning. CJK is bijvoorbeeld laureaat van
het Right Livelihood Award, de alternatieve Nobelprijs. Het
centrum kreeg deze prijs voor “zijn voorbeeld, zijn moed
en zijn medeleven die aantoonden dat jongeren van diverse
etnieën, na jaren van burgeroorlog, hebben leren samenleven
en bouwen aan hun toekomst in vrede en harmonie”. Naast
deze prijs brachten persoonlijkheden zoals Nelson Mandela,
Desmond Tutu en Mary Robinson een getuigenis over het
centrum tijdens de oorlog.

CJK richt zich niet alleen tot de jongeren. Het centrum
werkt rond vrede en verzoening bij de bevolking van de zes
bovenvermelde zones die bijzonder geleden hebben onder de
conflicten.
Doelstellingen en activiteiten

Claude Nkurunziza is animator van het aids-project in het
Centre Jeune Kamenge. Daarnaast leidt hij de Burundese
sectie van Pax Christi. In dit kader is hij steunpunt van het
project van Pax Christi Vlaanderen rond de re-integratie
van ex-strijdkrachten.

De doelstellingen van CJK zijn onder meer:
- jongeren die oorlogsmoe zijn samenbrengen, om hen te
helpen hun verzuchtingen voor een vreedzame samenleving
uit te drukken ;
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Tijdlijn
• 1915: aantreden van Mwambutsa IV als mwami, koning van
Burundi
• 1916: het Belgische leger verslaat het Duitse koloniale leger,
België neemt de facto de controle over Ruanda-Urundi over
• 1924: de Volkenbond vertrouwt Ruanda-Urundi als
mandaatgebied aan België toe
• 1946: de Verenigde Naties vertrouwen Ruanda-Urundi als
voogdijgebied aan België toe
• 18 september 1961: parlementsverkiezingen, Rwagasore’s
partij UPRONA boekt een klinkende verkiezingsoverwinning
• 28 september 1961: eedaflegging van Louis Rwagasore als
eerste minister
• 13 oktober 1961: moord op Rwagasore
• 30 juni 1962: executie van de Griek Jean Kageorgis voor de
moord op Rwagasore
• 1 juli 1962: onafhankelijkheid van Burundi
• Juli 1966: afzetting van Mwambutsa, zijn zoon Charles volgt
hem op als Ntare V
• 28 november 1966: legerkapitein Michel Micombero zet
mwami Ntare V af, schaft de monarchie af en wordt de eerste
president van de republiek Burundi
• 1972: slachtpartij, die naar schatting tussen 100.000 en
300.000 Burundezen het leven kost, overwegend Hutu
• 1976: kolonel Jean-Baptiste Bagaza pleegt een staatsgreep
en wordt president
• 1987: majoor Pierre Buyoya pleegt een staatsgreep en wordt
president
• 1988: bloedbad in het noordoosten, dat naar schatting
tussen 5.000 en 20.000 Burundezen het leven kost
• Juni 1993: eerste democratische meerpartijenverkiezingen
sinds decennia, Melchior Ndadaye (FRODEBU) wint ze en
wordt de eerste Hutu-president van Burundi
• 21 oktober 1993: moord op Ndadaye, door legerofficieren die
een half mislukte staatsgreep plegen, nieuwe slachtpartijen
in het binnenland die naar schatting 50.000 Burundezen het
leven kosten
• 1994: vorming van een Hutu-rebellenbeweging, begin van
de burgeroorlog
• 25 juli 1996: tweede coup van Pierre Buyoya, die zich
opnieuw tot president uitroept
• 28 augustus 2000: de vredesovereenkomst van Arusha, in
Tanzania, legt de basis voor een geleidelijke overgang naar
een staakt-het-vuren en nieuwe verkiezingen
• 2001-2005: politieke transitie onder Pierre Buyoya en
Domitien Ndayizeye (FRODEBU)
• 4 juli 2005: eerste verkiezingen sinds twaalf jaar, voormalig
rebellenleider Pierre Nkurunziza (CNDD-FDD) wordt
president
• 28 juni 2010: herverkiezing van Nkurunziza
• 1 juli 2012: 50ste onafhankelijkheidsverjaardag van Burundi

Bezoek koning Boudewijn aan Bujumbura in 1955 - foto: Vassos fils de
Toto Paguidas (op de blog van Michèle De Coninck)

Zicht op Bujumbura-stad – Foto: Mheidegger (Hubert Schonberg) - cc

Bron: Poppe. G., De moord op Rwagosore, de Burundese Lumumba, 2011, EPO
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kaart van Burundi – Foto: VN
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