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LIGUE DES FAMILLES CONGOLAISES asbl 

FAMILY LEAGUE OF CONGO association 

CONGOLESE BOND DER GEZINNEN vzw 

 

 

Lid van (Membre de): 

Platform van de Afrikaanse Gemeenschappen vzw 

Forum Asiel en Migratie (Forum Asile et Migratiion) 

Bewonersgroep secretariaat Antwerpen 

 

 

Memorandum-petitie 

 

van de ruime familie van Congo 

geadresseerd aan het volk Gods in België 

via de Bisschoppenconferentie van België 
 

 

Wij, volkeren van Congo, verzoeken via onze gezinsbeweging, de vereniging zonder 

winstoogmerk Congolese Bond der Gezinnen, afgekort CBG vzw, aan het volk Gods 

in België om welwillende aandacht en solidariteit ten gunste van waarlijke 

gerechtigheid voor de ruime familie van Congo en in het bijzonder voor wie in Congo-

Kinshasa leeft. 

 

Op 28 november 2011 werden in de Democratische Republiek Congo (DR Congo) 

presidentiële en wetgevende verkiezingen gehouden. Het spreekt voor zich dat het 

opzetten van een tweede grote stembusslag in dit reuzengrote land, ondanks alle 

logistieke moeilijkheden die zoiets met zich meebrengt, een fundamentele stap had 

kunnen zijn in de vestiging van een rechtstaat en van een waarlijke tegensprekelijke 

politieke democratie in de DR Congo. Maar dit is niet het geval, want er heerst te veel 

twijfel: er zijn vele getuigenissen van onregelmatigheden, ja zelfs van fraude bij de 

concrete organisatie van de jongste verkiezingen. 

 

De katholieke kerk in Congo en het Congolese volk hebben die twijfel, 

onregelmatigheden, ja zelfs verkiezingsfraude kunnen vaststellen en hebben ze 

gesignaleerd aan de internationale gemeenschap, maar die lijkt tot nog toe de andere 

kant op te kijken. Vandaar de alarmkreten van het Congolese volk, in het bijzonder via 

de boodschappen die Zijne Eminentie Laurent kardinaal Mosengwo Pasinya en de 

Nationale Bisschoppenconferentie van Congo (Cenco) sinds de publicatie van de 

verkiezingsresultaten tot op vandaag hebben verspreid. Maar de gezinnen en de 

bevolking van Congo kregen met uitgaansverbod en hechtenis te maken telkens ze 

uiting wilden geven aan hun bezorgdheid, ja zelfs aan hun wantrouwen ten opzichte 

van de huidige machthebbers. 

 

Om daartegen te protesteren is nu donderdag 16 februari 2012 een vreedzame mars in 

Kinshasa voorzien, verwijzend naar de zogenaamde « Mars van de christenen » die 

twintig jaar geleden plaatsvond, toen op 16 februari 1992 vele christenen er werden 

geslagen, verwond of gedood. Het gaat om een mars van de hoop, een geweldloze 

mars, een mars voor de democratie in Congo en voor de zoektocht naar waarheid en 
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respect voor die democratie, in het bijzonder wat de verkiezingen van 28 november 

2011 betreft. 

 

We lopen het risico twintig jaar later twintig keer grotere problemen te kennen dan in 

1992, indien elke waarlijke politieke en democratische dialoog tussen machthebbers en 

oppositie verhinderd blijft. 

 

De ruime familie van Congo maakt zich zorgen om de toekomst van de Congolese 

families, die stelselmatig in het gedrang gebracht dreigt te worden. 

 

 

Aanbeveling: 

 

Daarom verzoeken we het volk Gods in België en de katholieke kerk in België zich 

solidair te verklaren met het Congolese volk en de katholieke kerk in Congo te steunen 

om samen een gemeenschappelijk front te vormen ten bate van de Congolese natie, 

zoals dat destijds ook voor het volk van Haïti is gebeurd. 

 

Voor het Congolese volk staat de steun van de Belgische katholieke kerk als 

spreekbuis ten opzichte van de internationale gemeenschap gelijk met de garantie van 

de wees, de weduwe en de behoeftige, waarvan het lijden in Congo niet ophoudt. Het 

Congolese volk telt immers een meerderheid aan praktiserende katholieken. 

 

Het gros van het Congolese volk wil verzoening, het wil al zijn troeven inzetten in de 

zoektocht naar duurzame vrede, naar waarheid en naar gerechtigheid, zodat de 

hypotheek op de toekomst van de Regio van de Grote Meren eindelijk gelicht kan 

worden. 

 

 

Antwerpen-Brussel, woensdag 15 februari 2012 


