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Je klikpad:   11.11.11 gaat het de ...

11.11.11 gaat het debat aan over de
(on) zin van verkiezingen in Congo
Aangebracht door 11.11.11 op vr 30 sep 2011 
Onderwerpen: Verkiezingen in Congo 2011 , 11.11.11 volgt de
verkiezingen in Congo op de voet

De 22e vredesweek! Een ideale
gelegenheid om de aandacht op Congo
te vestigen, in het bijzonder op de
nakende verkiezingen.  Pax-Christi en
Broederlijk Delen (*)  grepen deze kans
gisteren aan en nodigden Bogdan
Vanden Berghe, secretaris-generaal van
11.11.11 uit om met Sabine de Bethune
(CD&V), Filip Reyntjens (Universiteit
Antwerpen) en Alphonse Muambi
(auteur 'Democratie kun je niet eten')
het debat aan te gaan:  wat is de  "(On)
zin van verkiezingen in Congo?" 

11.11.11 benadrukte er het belang van verkiezingen voor het
democratiseringsproces in Congo, als we daarbij vooral de rol van de civiele
maatschappij en het grote belang van de lokale verkiezingen niet vergeten.

Neen aan de verkiezingen in Congo!
Alphonse Muambi's openingsrede maakte indruk op de drukbezette zaal in de
Hoogstraat: Muambi verklaarde zich ronduit tegenstander van verkiezingen in
Congo (en Afrika), en stelde dat deze de afgelopen decennia enkel maar geweld,
dood en verderf hebben gezaaid. 
Verkiezingen kosten niet alleen handenvol geld, maar ook mensenlevens, en ze
leiden de aandacht af van ontwikkeling. Ze zijn geen middel voor de bevolking om
hun beleidsmakers ter verantwoording te roepen, omdat de verkiezingen worden
gefinancierd door het Westen. Vijf jaar beleid na democratische verkiezingen heeft
geen verbetering gebracht voor de Congolezen. 
Het probleem van Congo is niet een gebrek aan democratie, maar een geschiedenis
van buitenlandse inmenging en geïmporteerd conflict. De diagnose (een gebrek aan
democratie) is fout, dus kan de kuur (verkiezingen) niet werken. En Afrikanen zijn
niet klaar voor democratie. Dus zegt Muambi radicaal "neen" tegen verkiezingen en
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vraagt aan ons om hetzelfde te doen.

Ja aan verkiezingen! Maar wat dan?
Straffe uitspraken van deze bevlogen auteur en opiniemaker! Heeft hij ergens een
punt? Is de gewone Congolees beter af dan voor 2006 (de eerste vrije
verkiezingen)? Bij veel Congolezen werden de hoge verwachtingen alleszins niet
ingelost. Het conflict in het Oosten gaat door, de voedselprijzen gingen de hoogte
in, elektriciteit en watervoorziening zijn een verre droom, corruptie tiert nog steeds
welig, de vrijheid van meningsuiting is beperkt...

De verkiezingen hebben dus niet voldaan aan de verwachtingen, maar misschien
waren deze verwachtingen wel gewoon te hoog? In de verkiezingen van 2006 werd
zwaar geïnvesteerd door de internationale gemeenschap: er werd veel geld
ingepompt, waarnemers uitgestuurd, en aanmoedigingen geuit. Maar de stemmen
waren nog niet geteld of dezelfde internationale gemeenschap trok zich terug en
liet de rest van het proces, de hele opbouw van een democratische staat, over aan
de pasverkozen en vaak onervaren Congolese beleidsmakers. De verkiezingen die
het begin waren van een proces, werden als een finaliteit beschouwd. De Chinezen
bleven wel aanwezig, om te investeren in grote infrastructuurwerken in ruil voor
grondstoffen, veel grondstoffen.

Verkiezingen: een schakeltje in een ruimer proces
Tijd om verkiezingen terug te plaatsen in hun kader: als een klein onderdeel van
het ruimere democratiseringsproces. We kunnen democratie niet herleiden tot
verkiezingen. Een democratie staat of valt ook met functionerende instituties zoals
een parlement en een administratie, een sterke betrokken bevolking, toegankelijke
justitie, een georganiseerd middenveld, objectieve media, ... en deze zijn er
uiteraard niet op een twee drie gekomen. Maar Congo heeft wél duidelijke stappen
vooruit gezet, wat deze staatsopbouw betreft. 

Sabine de Bethune ziet in het parlement een instituut dat vaak gefaald heeft, maar
in bepaalde dossiers wel haar gewicht heeft laten gelden. Het enthousiasme van de
Congolezen voor de verkiezingen in 2006 getuigt voor haar trouwens wél van
rijpheid voor democratie. 

Filip Reyntjes haalt de begroting aan, die nog steeds minimaal is, maar wel 5 keer
zo groot als 10 jaar geleden. Bogdan Vanden Berghe wijst erop dat we moeilijk
kunnen wachten om verkiezingen te organiseren totdat al deze instituties en
processen perfect werken. Dit is namelijk een leerproces. En 11.11.11 en haar
lidorganisaties dragen elke dag met hun partners bij aan dit proces, door de
opbouw van een sterke civiele maatschappij te steunen die kan wegen op het
beleid en de bevolking een stem geeft.

Think hopeful act local!
De teleurstelling van de bevolking is echter reëel, gaat Bogdan Vanden Berghe 
verder. Hun hoop is niet ingelost, de Congolezen hebben niet voldoende kunnen
wegen op het beleid. Maar juist daarom moeten er opnieuw verkiezingen
georganiseerd worden, om de beleidsmakers nu te beoordelen op hun beleid. En er
moeten vooral lokale verkiezingen georganiseerd worden, die de Congolezen
toestaan hun eigen leiders te kiezen, leiders die ze kennen, die dicht genoeg bij
hen staan om hun problemen te begrijpen en te beantwoorden. Leiders die ze ter
verantwoording kunnen roepen wanneer deze zich niet aan hun beloften houden.
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En hier kunnen de leden van het panel elkaar in vinden: Muambi erkent dat er in
Congo wél democratie mogelijk is, en altijd bestaan heeft, via de traditionele
gezagssystemen in de dorpen. Lokale verkiezingen kunnen een ander soort
politieke leiders voortbrengen en een tegenwicht vormen voor de gecentraliseerde
macht. Als het Congo en de internationale gemeenschap menens is met het
democratiseringsproces, vormen de lokale verkiezingen misschien het echte
breekpunt. 

De conclusie in het panel is duidelijk: zowel senatrice de Bethune, professor
Reyntjes, Noord-Zuidvertegenwoordiger Vanden Berghe als kritische opiniemaker
Muambi zien in lokale verkiezingen een uiterst belangrijke stap van vooruitgang in
Congo. Hier zou de internationale gemeenschap al zijn invloed en
drukkingsmiddelen moeten aanwenden, van de opmaak van de begroting voor
2012 tot een werkelijke lokale stembusgang.

Persoonlijke oproep uit Congo
De avond wordt afgesloten met een hoopvolle oproep van mensenrechtenactiviste
en journaliste Kenneth Ampi, die ons uitnodigt om er samen met de Congolezen
voor te blijven gaan, niet alleen op 28 november maar ook op de weg er naar toe,
en vooral daarna.

* in samenwerking met MO* magazine en Bana Leuven
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191 landen ondertekenden een akkoord om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren.
Voer samen met de Vlaamse Noord-Zuidbeweging actie om de politici aan hun belofte te herinneren én de lat hoger te

leggen.
Armoede moet de wereld uit!


